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clopotul de sticlă sub care trăia tinere-
lul de atunci şi stricţii săi contempo-
rani şi care părea că protejează o nouă
pace şi aşezare umană firească s- a

spart la începuturile anului ’48. Nicu sau Nicuşor
Breban a fost prins, printre primii, în noua, barbara
vâlvătaie roşie. odată cu primele contingente de foşti
miniştri, preoţi, ţărani „culaci”, mari intelectuali, îm-
preună cu fiul unui ţăran înstărit decretat chiabur,
gheorghe i., am fost excluşi dintr- o organizaţie care
se înfiinţa chiar atunci în sunetele asurzitoare, fals
sărbătoreşti ale noii puteri: uniunea tineretului
Muncitoresc, utM. excluşi dintr- o organizaţie ai
cărei membrii nu fuseserăm şi care, de altfel, nici nu
existase până atunci, dar, se ştia prin aparatele zgo-
motoase de propagandă care clamau, rezonau şi se
confundau asurzitor prin posturile de radio şi prin
pâlnia amplelor difuzoare ale străzilor, era nevoie de
victime, aşa- zisa luptă cu năpârcile şi crocodilii ve-
chiului regim trebuia să ofere exemple vii în viaţa so-
cială, în puşcării şi şcoli. eu şi cu gheorghe, elevi în
clasa a x- a, am fost, deci, excluşi în absenţa oricărei,
minime, abateri şcolare. Ni s- a permis să ne dăm
examenele în vară dacă ne ducem să ne angajăm în
câmpul muncii, să ne spălăm ruşinea originii în
aerul curat şi viguros al clasei muncitoare.

M- am angajat în primăvara lui ‘51 la o făbri-
cuţă din lugoj care fabrica şanuri de lemn, cala-
poade pentru pantofi, aşa se şi chema „Fabrica de
calapoade”; am lucrat acolo vreo lună sau o lună şi
jumătate până când, spre surpriza mea şi a familiei
mele, un ordin ministerial a recocat pedeapsa, exclu-
derea, şi ni s- a permis să ne dăm în grabă tezele de
sfârşit de semestru la un an şcolar ce se apropia de
sfârşit. astfel, în pripă, am terminat clasa a x- a.
când unul din profesorii mei, adjunct al directorului
liceului, tavi Bacău, era profesor de muzică, prieten
cu tata, a venit să- l anunţe că voi putea frecventa şi
cursurie clasei a xi- a, eu am refuzat. era prima mea
revoltă dintre multele care urmau şi din care s- a
ţesut personalitatea mea de mai târziu. Sila, furia şi
greaţa pe care mi- o provoca ideea de a rămâne în
acelaşi mediu se explicau şi prin aceea că în acei doi
ani cât a durat izolarea şi pestiferarea persoanei
mele în cadrul clasei şi a liceului, s- au rpodus nenu-
mărate acţiuni susţinute de organizaţia fanatică a
abia înfiinţatului utM, unde vocifera şi hălăduia un
fel de fost muncitor, pe nume guia, ce apărea la iute
adunatele şedinţe ample ale cursului superior a li-
ceului, într- un pulover jerpelit, cu un fular dubios în
jurul gâtului, provocând şedinţe fulger de „lămurire
şi demascare”, şedinţe la care asistau şi profesorii
noştri cu feţele negre de spaimă; mi se interzicea să
am cel mai mic, mai fugace contact cu colegii mei,
chiar şi în clasă sau în pauzele între ore, mi se inter-
zicea să asist la chermezele dansante sau nu ale li-
ceelor, să joc în piesele pe care le regiza tânărul
profesor Petraşcu, să particip la excursiile în munţi,
mi s- a interzis să calc pe trotuarul din faţa clădirii
Partidului. Nimeni nu avea voie să- mi adreseze cu-
vântul, în după- amiezile de primăvară când mă în-
torceam de la făbricuţa de calapoade. obosit, îi
întâlneam adesea pe colegii mei care se plimbau tac-
ticos pe corso, gardând domnişoare zvelte şi prefă-

cându- se că nu mă observă, că nu mă cunosc.
aceasta, printre multe altele, se chema „revoluţia”!

am ales pentru anul viitor şcolar, ‘51- ‘52, ora-
şul transilvan oradea, unde locuia un frate al tatălui
meu, aurel Breban, funcţionar, şef de gară la căile
Ferate care mi- a făcut rost de un post de funcţionar
la una din intreprinderile Sfatului popular al oraşu-
lui, cum începuseră să se numească Primăriile, pe
nume „indaliment” şi care m- a înscris la cursurile
fără frecvenţă pentru clasa a xi- a la liceul de Fete
„oltea doamnă”. a fost primul an de adult, mai bine
zis, de viitor adult. cariera, etapa existenţială pe
care am început- o brutal şi precoce avea să continue
în Bucureştii anilor cincizeci. la oradea „exilul”,
aventura de a fi adult mi- au fost îndulcite, mult ate-
nuate de gestul formidabil de solidaritate pe care l- a
făcut Boris şoseanu, basarabean şi refugiat cu fami-
lia la lugoj, odată cu familiile de refugiaţi ardeleni
din anii patruzeci, de care mă lega o prietenie stânsă.
deşi proaspăt membru utM, ca nu puţini dintre co-
legii noştri, el s- a rupt de ei şi m- a anunţat că vine
să trăiască alături de mine, la oradea, acel an de
fugă, de exil, reuşind să- şi găsească un post la o so-
cietate de difuzare a cărţii şi împărţind cu mine ca-
merele mobilate sau nu pe unde ne- a purtat norocul.

am trecut bacalaureatul la acel liceu de fete
orădean şi în toamna aceluiaşi an m- am prezentat
împreună cu tată meu la secretariatul Facultăţii de
litere din Bucureşti, voind, în orgoliul meu nemăsu-
rat, cum sunt uneori tinerii hrăniţi cu romane, bo-
gate şi amestecate cărţi de aventuri, de a ajunge...
scriitor! ei bine, secretara- şef ne- a aruncat hârtiile
în faţă – tata avea impozite măricele pe moara şi
uleiniţa sa – şi ne- a explicat uscat că aş avea oarecari
şanse la... piscicultură. cântam la vioară Bruch, ci-
team, ţin minte, printre altele, primele două volume
din În căutarea timpului pierdut în traducerea lui
radu cioculescu, consultam cele două volume ale lui
cezar Papacostea cu traducerea sa din Platon – fapt
ce avea să- mi fie fatal un an mai târziu când eram
student la filosofie. cum familia nu era lipsită de
mijloace de subzistenţă, tatăl meu m- a sfătuit să- mi
petrec un an acasă, cum făceau şi aţi colegi care nu
reuşiseră la examenul de admitere.

M- am ambiţionat însă şi am fugit, cu două
tramvaie din strada Nerva- traian, unde tatăl meu
obţinuse de la un bătrân pe numele lelescu două ca-
mere cu chirie, loc în care am vieţuit, apoi, 17 ani, la
uzinele „23 august”, foste „Malaxa”, şi m- am înscris
la cursurile de sudor electric. (la strungărie, unde
voiam iniţial, nu se primeau ucenici, dar după şase
luni am reuşit să conving un maestru strungar, pe
Petrică Naum, să mă ia la maşina sa şi am absolvit
cursul de ucenic- lucrător cu calificare strungar- fier.)
deşi „izbirea” cam brutală a tinerelului care eram,
cocon crescut în medii mic- burgheze de provincie,
apărat nu numai materialiceşte vorbind, înfăşurat
în acea perdea invizibilă şi tenace, care desparte pro-
geniturie claselor sociale, mai ales ale celor cât de cât
înstărite, având un oarecare grad în societate de cei
„de jos”, cu lumea muncitorească, nu a fost prea uşor,
deloc comod pentru tinerelul care la 18 ani plutea pe
alte meleaguri, îndopat cu fraze şi modele măreţe de
umanitate, dar, voi recunoaşte totdeauna, mi- a prins

bine. a folosit mai ales viitorului constructor de mo-
dele şi personaje epice, m- a ajutat nu numai să mă
edific asupra minciunii şi găunoşeniei marilor sloga-
nuri ale noii puteri al căror ax era „clasa muncito-
rească care conduce şi trebuie să conducă societatea”.
ca şi bluff- ul, minciuna esenţială a mult cântatului
şi propovăduitului materialism istoric după care în-
treaga istorie a umanităţii, a europei mai ales, tre-
buie înţeleasă prin unica cheie a luptei de clasă; şi
prin concluzia fals profetică a rolului de conducător
al acestei clase! 

învingându- mi nu puţine vanităţi şi sensiblerii
mic- burgheze, am reuşit să mă apropii de oamenii,
care veneau din alte medii, pe care nu le găsisem
descrise în numeroasele cărţi înghiţite până la acea
dată, poate cu excepţia romanelor lui zola, dar acolo,
prin prisma naturalismului negru, marca dominantă
a şcolii zoliste. Puteam să cad într- o altă extremă,
cea a cinismului social, a ruperii încă odată de ceea
ce numim viaţă de zi cu zi şi adecvare socială! cu un
an înainte, la oradea, trăisem în lumea funcţionari-
lor mărunţi şi a noilor arivişti politici; în fabrica bu-
cureşteană m- am apropiat însă de ceea ce înainte se
chema mahalaua bucureşteană şi i- am descoperit
contradicţiile şi farmecul ei cântat de nu puţini, pre-
cum şi ierarhia strictă ce domnea în rândurile ei,
care nu era uşor de ghicit, ca şi regulile destul de
aspre după care se ghida acea lume, care, odată cu
invazia de sute şi sute de mii în periferiile Bucure-
ştiului petrecută sub ceauşescu, se pare că s- a cam
deteriorat; poate chiar s- a pierdut!

Să fi fost asta oare acea şcoală a vieţii de care
vorbesc mulţi şi care m- a copleşit, m- a înghiţit pre-
coce, în parte datorită aşa- zisei revoluţii, în parte
datorată ambiţiei mele care mai târziu s- a numit or-
goliu: inacceptarea a ceea ce mi se prescria de adulţi,
de regulamentele lor, când eu le consideram confuze,
dacă nu false de- a dreptul, dorinţa, puţin arogantă,
conced, de a verifica eu însumi – uneori, pe pielea
mea cum se spune – un adevăr sau altul al realităţii
şi al ordinii sociale. cu firea mea de- atunci, lipsită
de realism, cum mi- o spuneau nu o dată inşi cu
scaun la cap, egolatru, e drept, dar şi intens preocu-
pat de ceilalţi, de lumea, de adevărurile, de tabuurile
şi prejudecăţile lor fundamentale pe care aceştia le
numeau fie credinţă, fie istorie, fie tradiţie, fie
bun- simţ, sau morală, tout- court, eram predispus de
pe atunci, fără discuţie, suferinţei sociale sub multi-
ple aspecte. acest lucru se înţelege de la sine! dar
suferinţa în sine, ca fantomă aproape vizibilă şi ubi-
cuă a societăţii, a lumii, ca avertisment sever, nu m- a
intimidat prea mult, tinerel şi nepăsător prin vârstă
cum eram prin fire şi temperament, un vitalist care
îşi găsea – şi o va face cu succes şi mai târziu, în mo-
mente aspre, dramatice ale vieţii! – resurse nu
numai pentru ceea ce se cheamă optimism, ci şi în
susţinerea acelei pozitive şi puternice credinţe în
viaţă; nu numai în justeţea ei, dar şi credinţa în ne-
cesitatea ei esenţială, în miracolul ei. când după câ-
ţiva ani am reuşit să aprofundez lumea de hârtie a
lui F.M. dostoievski, populată de drame greu accep-
tabile şi de eroi prăpăstioşi, nebuni şi geniali, toto-
dată, detracaţi şi sfinţi, uneori lipiţi în acelaşi
personaj, am recăpătat încredere şi siguranţă în pro-
priile mele reflexe de existenţă. M- am regăsit pe
mine, m- am acceptat pe de- a- ntregul, şi am înţeles,
ceva mai târziu, unul din aforismele cele mai provo-
catoare, mai arogante ale unui alt maestru al meu,
Fr. Nietzsche: „Să- ţi accepţi trecutul în ideea că tot
ce ai făcut şi ai trăit a fost voit de tine, a fost propria
ta voinţă!” r

■ Fragment din volumul 
viaţa mea, în lucru
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Nicolae Breban
Fuga

n Editorial

luni, 4 aprilie 2016, academia română împli-
neşte 150 de ani de activitate. Fondată în 1866, iniţial
sub numele de Societatea literară română, apoi de
Societatea academică română, instituţia definită
drept cel mai înalt for românesc de cultură şi ştiinţă,
primeşte, în 1879, titulatura academia română.

„am hotărât ca sărbătorirea unui secol şi jumă-
tate de la înfiinţarea academiei române să se desfă-
şoare sub sloganul academia română – 150 de ani în
serviciul Naţiunii române. este o realitate care s- a
impus de la sine, căci academia română s- a născut
odată cu statul român, tocmai din nevoia acestui stat
de a fi reprezentat şi susţinut de instituţii puternice,
care să- i definească şi construiască identitatea“, apre-
ciază academicianul ionel valentin vlad, Preşedintele
academiei române.

cu ocazia aniversării unui secol şi jumătate de
existenţă, în zilele de luni, 4 aprilie, şi marţi, 5 aprilie,
la academia română, ateneul român şi castelul
Peleş vor fi organizate evenimente publice omagiale.

„Spaţiul spiritualităţii româneşti, academia ro-
mănă a rămas de- a lungul celor 150 de ani sediul ex-
celenţei ştiintifice şi culturale româneşti. Sigur, a
plătit şi ea un preţ conjuncturilor istorice care au per-
vertit valorile şi au permis asasinarea elitelor. Filar-
monica «george enescu» este onorată să fie implicată
în proiectul aniversar şi îşi manifestă dorinţa conti-
nuării colaborării cu prestigioasa instituţie acade-
mică“, declară andrei dimitriu, directorul general al
Filarmonicii „george enescu“.

luni, 4 aprilie, de la ora 17.30, la ateneul
român, va avea loc gala „academia română – 150 de
ani în serviciul Naţiunii române“, un concert extraor-
dinar susţinut de orchestra simfonică a Filarmonicii
„george enescu“, dirijată de maestrul valentin doni.
în program: 
• george enescu -  Rapsodia în Re major op. 11, nr. 2; 
• Piotr i. ceaikovski -  uvertura fantezie „Romeo şi Ju-

lieta“; 
• alfred alessandrescu - Amurg de toamnă, schiţă

simfonică; 

• antonin dvorak -  dans slav op. 46
nr. 8; 

• iosif ivanovici -  Valurile dunării; 
• Johannes Brahms -  uvertura Academica.
intrarea pe bază de invitaţii.
accesul jurnaliştilor la evenimentele publice de la acade-
mia română și ateneul român este permis în baza acre-
ditării prealabile la Biroul de Presă al academiei române.
Biroul de Presa al academiei romane
tel: 021 212 97 57
e-mail: presa@acad.ro
web: www.acad.ro
biroul de presă
Filarmonica „george enescu“
www.fge.org.ro

Sponsori: cognistudio, aqua carpatica
Parteneri: art act Magazine, romania insider, city
compass, B-Smart, PhM,liternet, Metropolis
Parteneri media: Sapte Seri, radio romania cultural,
radio romania Muzical, revista tango, Pro video, 
orasul.meu

■ Eveniment Gala „Academia Română – 150 de ani în serviciul Națiunii Române“ 



Pe 29 februarie s- au împlinit 80 de
ani de la naşterea lui Marin So-
rescu; în luna decembrie se vor ro-
tunji 20 de ani de la moartea sa

prematură. întâmplarea face că primul scriitor
adevărat pe care l- am văzut în viaţa mea a fost
Marin Sorescu. Se întâmpla prin 1993. Mai încer-
case înainte o doamna impozantă şi, vorba lui
Breban, pempantă, de la un ziar local, să ne con-
vingă că e poetă, dar nu îi ieşise. la întâlnirea cu
Sorescu am mers la sigur, ca la pomul lăudat. Nu
doar pentru că era un autor din manual, ci pentru
că aveam destule cărţi de- ale lui în bibliotecă şi
îmi plăceau familiaritatea, ludicul, ironia poeziei
lui. Scria, spre deosebire de mulţi dintre confraţii
săi, şi pentru noi. eram în clasa a x- a, el era mi-
nistru, cred, dar tot ce ţinea de politic îmi era atât
de străin, încât nu înregistram informaţia decât
formal, pentru ca imediat să o uit. la fel cum nu
băgam în seamă imensa dejecţie pamfletară din
presa literară. erau simple bruiaje, care nu reu-
şeau să relativizeze esenţialul: Marin Sorescu era
scriitorul! la începutul anilor ’90, acest lucru
conta enorm! Măcar pentru un cititor naiv, neper-
vertit, ca mine. Pentru cititorii pervertiţi, nu
conta aproape deloc, dar asta e o altă poveste,
meschină, tristă, demnă de dat uitării.

Povestea care urmează are pedagogia ei, de
care mi- am dat seama mult mai târziu. luasem
cu mine cărţi pentru a obţine un autograf (era pri-
mul autograf al unui scriitor la care speram; mai
aveam acasă un caiet unde, încă din copilărie,

semnaseră tot felul de artişti veniţi cu spectacole
la căminul cultural din cobadin, de la Stela Po-
pescu & arşinel, la Nae lăzărescu şi vasile Mu-
rariu, care au mers, înainte de spectacol, să bea o
cinzeacă la restaurant şi acolo au dat de
taică- miu, care s- a lăudat că are şi el doi băieţi
gemeni, care au bilete, iar cei doi au rostit într- un
glas, că doar făceau un cuplu rodat: „Fraţii
creeeeţuuu?”). Să revin... aveam mari aşteptări
de la această întâlnire, mi- o imaginam ca pe o în-
tâlnire cu toate cărţile lui Sorescu deodată. voiam
ceva spectaculos. Primul şoc: scriitorul era mic,
sfrijit, stătea la o masă, încadrat de două profe-
soare solide şi părea speriat. Nu avea părul vâl-
voi, ca în poze, nici mustaţa groasă, pe oală, cum
se spune, nici privirea lucioasă, îndrăzneaţă.
avea o figură cenuşie, de om condamnat să fie
acolo. Parcă era în boxa acuzaţilor! când a înce-
put să vorbească, vocea lui a sunat stins, înfun-
dat, fără modulaţii. „tuşiţi, tuşiţi!”, mi- a venit să
îi strig. a vorbit calm, fără să se încălzească. era,
în mod evident, un om trist. apăsat. părea un om
învins! atunci nu înţelegeam, acum înţeleg. a
răspuns meticulos unor întrebări, una mai stu-
pidă decât alta. începea să nu- şi mai poată masca
plictiseala. „e adevărat că iona e românia şi ba-
lena urSS?”, a fost întrebat. era încă vremea
când totul se citea în cheie politică. Scriitorul a
ripostat, pe un ton cumva melancolic: „ei,
doamne! Nu, adevărul e că prin iona am vrut să
scriu despre un om singur şi speriat de singură-
tatea lui!” Nu simţea nevoia să dezvolte. Nu era
locvace, nu se bucura de dialog. reteza ciudat fra-
zele, le lăsa suspendate; aşteptai să urmeze punc-
tul pe i şi se aşternea tăcerea. Marin Sorescu era,
din cap în picioare, un om care parcă îşi pierduse
bucuria întâlnirii cu celălalt.

am plecat dezamăgit de la acea întâlnire.
aşteptările mele de adolescent fuseseră dramatic
trădate. cum e posibil ca omul pe care îl dibuisem
în spatele atâtor poeme şi eseuri şi piese de tea-
tru, cel cu gustul ludicului, spontan, capabil să te
facă să râzi în timp ce te pune pe gânduri, să fie
personajul şters, apatic pe care îl întâlnisem? în-
trebarea asta a lucrat în mine. într- un târziu,
cred că am reuşit să- i aflu dezlegarea. atunci
când scrie, orice om se depăşeşte pe sine. levi-
tează, se ridică deasupra sieşi măcar cu două de-
gete. iese din hainele civile şi intră în cele de gală.
Se metamorfozează şi priveşte realitatea, recon-
vertită în sine, prin prisma potenţialului ei lite-
rar. Atunci când iese în lume, scriitorul nu mai e
autorul operelor sale, nu mai este, oricum,
cel- care- scrie. poate, cel mult, să intre în acest rol,

care nu îi e străin. el este, mai curând, purtătorul
de cuvânt al celui- care- scrie. unul mai inspirat
sau, uneori, mai indiferent, condiţionat de neca-
zurile personale. 

a doua lecţie am deprins- o şi mai târziu. ea
se referă la ură şi la cât de mult rău poate face
ea. Marin Sorescu a fost una dintre victimele pre-
dilecte ale colegilor de breaslă din primii ani de
după revoluţie. iar sub tirurile încrucişate ener-
gia din operă nu s- a mai păstrat şi în omul din ce
în ce mai firav, mai fragil. era ţinta multor ata-
curi ale unor confraţi mediocri, invidioşi pe noto-
rietatea sa, care îl basculaseră de la revista
„ramuri” (voi reveni asupra episodului), care îi
reproşau vrute şi nevrute. că e propus la nomi-
nalizările pentru Premiul Nobel (era singurul
scriitor român cu şanse reale); că e academician;
că are simpatii politice diferite de ale intelectua-
lilor care descoperiseră anticomunismul (şi avan-
tajele lui) după căderea comunismului; că scrie
mult şi al naibii de bine! toate acestea îl tranfor-
maseră într- un om cenuşiu din cap în picioare. şi
vorbele lui erau cenuşii! Numai cărţile aveau zeci
de culori! 

Marin Sorescu – ţintă vie
atmosfera de permanentă hărţuire pe mo-

tive politice, care a dominat viaţa literară din anii
’90, trebuie să- l fi măcinat rapid pe scriitor, aşa
cum a făcut- o şi cu alţii. Nu încerc să conturez 
imaginea unui înger hăituit de draci. Spun doar
că ura, încrâncenarea, invidia, frustrarea au dat
tonul în viaţa literară de acum 25 de ani. unele
personaje din povestea de mai jos sunt active şi
azi. S- au cocoţat în funcţii, combat tare, au exer-
ciţiu. Nici usturoi nu au mâncat, nici gura nu le
miroase.

în 1991, redactorii revistei „ramuri” au for-
ţat destituirea poetului de la conducerea revistei.
documentul, care e în fond o delaţiune, este sinis-
tru şi dă în vileag ura şi invidia, specifice perioa-
dei de după revoluţie: 

„având în vedere că activitatea lui Marin So-
rescu în cadrul revistei «ramuri» este aproape nulă;

având în vedere că Marin Sorescu denigrează
marii scriitori de azi (şt. aug. doinas, Mircea dinescu,
ana Blandiana, N. Manolescu), refuzând sistematic
să- i publice;

având în vedere că denigrează marii scriitori din
exil: eugen ionescu, emil cioran («e. cioran a ajuns
ca ceausescu pe toate gardurile») şi denigrează u.S.
(«uniunea Scriitorilor se va desfiinţa; s- o ajutăm să se
prăbuşească»);

având în vedere că în redacţie se poartă dictato-
rial, socotind redacţia şi oltenia ca pe o moşie proprie,
devenind o piedică în dezvoltarea spirituală a acestei
regiuni;

îl recuzăm pe Marin Sorescu din funcţia de re-
dactor şef al revistei «ramuri». Menţionăm că laurea-
tul Premiului herder nici nu primeste salariul de la
revista noastră, fiind salariat la edit. «Scrisul româ-
nesc». Menţionăm, de asemenea, că prezentul memoriu
n- a fost semnat de dactilografa, de tehnoredactorul
alin roşca şi de femeia de serviciu.” 

dincolo de contradicţia pe care o conţine de-
laţiunea (fie M.S. nu are nici un fel de activitate
în redacţie, fie se poartă dictatorial...), să mai
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www.librariapentrutoti.ro 

Colecţia Seria de autor Aura Christi eBook

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

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

Bogdan Creţu
Ce am învăţat de la 
Marin Sorescu

În 1992, Academia Română l- a
propus pe Marin Sorescu pentru

Premiul nobel; autorul mai fusese,
cu un deceniu în urmă, pe lista
scurtă, era tradus, avea o foarte

bună presă internaţională şi ar fi
avut toate şansele. În anii ’80, totul
fusese obstrucţionat de Partid, cu
aportul unor colegi scriitori, care,
se pare, au şi semnat un memoriu

pe care l- au trimis la Stockholm. În
1992, tot colegii de breaslă sunt cei
care şi- au adunat forţele pentru a

se împotrivi. Cum, Sorescu, un
scriitor care s- a dat cu puterea

neocomunistă, să fie nominalizat la
cel mai titrat premiu literar din

lume? Peste poate!

Marin Sorescu • 80



facem un exerciţiu elementar: să aşezăm într- un
talger al balanţei istoriei literare numele pucişti-
lor (cu tot ce realizaseră ei până atunci şi cu tot
ce au reuşit să realizeze în ultimii 25 de ani) şi pe
cel al lui Marin Sorescu. deci: Marin Sorescu, pe
de o parte. ion Buzera, valentin Bazăverde, ga-
briel chifu, romulus diaconescu, Marius ghica,
Sabin gherman, ion lascu, george Popescu, con-
stantin Barbu. disproporţia este nedreaptă în
sine... disproporţia valorică, vreau să spun.

Scriitorul (nu e nimic neclar, la Marin So-
rescu mă refer...) răspunde în ziarul „adevărul”
din 5 martie 1991, într- o manieră ironică şi toto-
dată amară. constată maniera de extracţie comu-
nistă a reclamaţiei şi îşi anunţă demisia din
funcţia de redactor- şef al revistei „ramuri” şi din
uniunea Scriitorilor. Pe lângă invidia colegilor de
breaslă, motivul principal al marginalizării lui
Sorescu este politic – el se declara „apolitic”: „Plec
de la uniunea Scriitorilor şi pentru că am înţeles
că orice pretext e bun pentru înlăturarea unui re-
dactor şef, care, acum ca şi în trecut, refuză să se
alinieze şi tocmai declarase la tv că publicaţia
«ramuri» va face imposibilul pentru a se menţine
exclusiv în sfera esteticului.” denunţată de comu-
nişti drept apatie ideologică, opţiunea pentru es-
tetic devenise şi imediat după căderea regimului
o boală grea. 

în 1992, academia română l- a propus pe
Marin Sorescu pentru Premiul Nobel; autorul mai
fusese, cu un deceniu în urmă, pe lista scurtă, era
tradus, avea o foarte bună presă internaţională şi
ar fi avut toate şansele. în anii ’80, totul fusese
obstrucţionat de Partid, cu aportul unor colegi
scriitori, care, se pare, au şi semnat un memoriu
pe care l- au trimis la Stockholm. în 1992, tot co-
legii de breaslă sunt cei care şi- au adunat forţele
pentru a se împotrivi. cum, Sorescu, un scriitor
care s- a dat cu puterea neocomunistă, să fie no-
minalizat la cel mai titrat premiu literar din
lume? Peste poate! Scriitorul notează lucid
într- un jurnal apărut postum: „academia m- a
propus şi pentru Premiul Nobel, făcând publică
această propunere – ceea ce, într- o ţară ca a noas-
tră, unde toate energiile se focalizează ca să
omoare «capra vecinului», propunerea devine un
izvor nesecat de ură, invidii, şicane etc.“ Perfect
adevărat! evidenţa că Marin Sorescu era un mare
scriitor, cu o carieră internaţională reală, tradus
peste tot, deci cu mari şanse să ia mult- dorita dis-
tincţie, nici nu mai conta. 

ura se va acutiza începând cu noiembrie
1993, când autorul va deveni, fără să se afilieze
vreunui partid, Ministru al culturii în cabinetul
văcăroiu. această funcţie i- a şters, în ochii mul-
tora, toată opera. Nu ai cum să nu te miri cum de
a fost posibil ca două cazuri perfect similare, cel
al lui andrei Pleşu, Ministru al culturii între 28
decembrie 1989 şi 16 octombrie 1991, într- un gu-
vern de provenienţă tot comunistă, cel al lui Petre
roman şi cel al lui Marin Sorescu, au fost primite
atât de diferit în presa culturală. de ce atitudinea
„dilematică” a primului (într- o cumplită perioadă,
care a culminat cu mineriadele) a fost acceptată,
pe când escapada politică a celui de al doilea, în
fond, o figură mult mai impresionantă literar, cu
o operă amplă şi de certă valoare, a fost anatemi-
zată cu atâta furie? oare nu şi pentru că partida
dlui Pleşu îşi crease deja instrumentele mediatice
foarte bune, care au impus direcţia în lumea in-
telectuală, făcându- şi din anticomunsim (desco-
perit abil după prăbuşirea regimului) o rampă de
lansare foarte eficientă?

în această atmosferă fetidă, puţini au mai
avut răgaz să observe că, şi după 1990, Marin So-
rescu a continuat să rămână marele scriitor care
fusese şi înainte. Nimic fundamental nu s- a
schimbat, nici stilistic, nici tematic, în opera sa.
dimpotrivă, multe proiecte începute au fost con-
tinuate acum; printre ele, la lilieci nu e cel din
urmă. azi lucrurile se văd, în toată încrâncenarea
lor odioasă, mult mai limpede. dar de reparat nu
se mai pot repara. discursul urii a dat tonul în
viaţa literară de după 1990. ceea ce nu a reuşit
comunismul, a reuşit lipsa de cultură a libertăţii.
învins ca om, Marin Sorescu este însă un mare
învingător ca scriitor. opera sa nu a obosit şi nu
dă semne că o va face! r
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Peste puţin timp Academia Română
aniversează 150 de ani de la înfiin-
ţare, omagiind- o sub mesajul „150
de ani în serviciul naţiunii Ro-

mâne”. academia română a fost concepută în
1866 şi şi- a consolidat menirea, drept cea mai re-
prezentativă instituţie de cultură şi ştiinţă a ro-
mânilor, a Naţiunii române. Prin structura sa,
incluzând reprezentanţii tuturor regiunilor lo-
cuite de români, academia română a dat semna-
lul unităţii de limbă şi spiritualitate românească.

regele Ferdinand în anul Marii uniri
enunţa: „În lupta sfântă pentru uni-
rea tuturor românilor, Academia
Română şi- a avut partea ei impor-
tantă pe terenul cultural; de aceea
izbânda ţării este şi izbânda ei ”.

în acest context apariţia unui
nou proiect de lege iniţiat de un
număr de parlamentari (42) privind
transformarea „academiei oameni-
lor de ştiinţă din românia” în „aca-
demia de ştiinţe din românia” este
o tentativă de constituire a unei al-
ternative la instituţia noastră, de
subminare a semnificaţiei naţionale
a academiei române. de aceea am luat act cu in-
dignare şi profundă îngrijorare de această iniţia-
tivă legislativă, în baza căreia actuala academie
a oamenilor de ştiinţă doreşte să- şi însuşească
denumirea deţinută de o instituţie în perioada
1935–1948 – „academia de ştiinţe din românia”
cu care nu a avut nici o legătură. Nu e doar o sim-
plă schimbare de nume, ci mult mai mult: dreptul
membrilor ei de a purta titlul de academician, de
a fi încadrată financiar printre instituţiile de im-
portanţă naţională etc. Sugerăm iniţiatorilor să
analizeze o ipotetică propunere de înfiinţare a
unei alternative instituţionale la Parlamentul ro-
mâniei sau o alternativă la Biserica ortodoxă ro-
mână. considerăm că jocul acesta de- a acade-
miile, de aruncare în derizoriu a instituţiilor fun-
damentale ale românilor, generează riscuri şi vul-
nerabilităţi nebănuite.

absenţa unor reglementări normative în do-
meniu permite ca, prin presiunea unor oameni
politici, să se creeze instituţii cu denumirea de
academie, de interes naţional, fără suport adecvat
ştiinţific, moral şi fără justificare decât, cel mult,
satisfacerea unor orgolii personale.

în acest sens se pot lua modelele marilor
academii ale lumii. Să nu uităm că academia
Franceză înfiinţată în 1635 a fost modelul pentru
fondatorii academiei române în 1866. în esenţă,
existenţa academiilor de ramură cu tradiţii cum
sunt academia de ştiinţe Medicale, academia de
ştiinţe agricole şi Silvice şi academia de ştiinţe
tehnice soluţionează completarea armonioasă a
sistemului academiilor din românia, făcând im-
plicit inoportună şi periculoasă pletora de acade-
mii.

academia română consideră că adoptarea
unei astfel de propuneri legislative ar aduce o
gravă lezare locului şi rolului academiei române
de cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al româ-

niei, de consacrare şi de coordonare a cercetării
fundamentale. adoptarea propunerii legislative
ar impieta un drept legal, ar uzurpa un patrimo-
niu moral şi ar aduce grave prejudicii academiei
române care, de 150 de ani, a servit Naţiunea ro-
mână. 

denumirea pe care intenţionează să adopte
fosta Asociaţie a oamenilor de ştiinţă (aoş)
transformată în academia oamenilor de ştiinţă
(aoş), aceea de „academie de ştiinţe din româ-
nia”, va aduce, totodată, şi o profundă confuzie în
lumea ştiinţifică internaţională, unde numeroase

academii poartă denumirea de
„academii de ştiinţe” (academy of
Sciences, académie des Sciences,
akademie der Wissenschaften, aca-
demia de ciencias etc.). aceasta cu
atât mai mult cu cât actuala aoş a
copiat în mare măsură organizarea
academiei române: alegerea de
membri din ţară şi din străinătate,
alegerea de membri post- mortem,
împărţirea în secţii cu denumiri
identice, existenţa unui număr de
filiale, adoptarea unei uniforme
asemănătoare cu cea a membrilor

supremului for ştiinţific, adoptarea ţinerii discur-
surilor de recepţie ş.a. Subliniem însă şi diferenţe
majore: excesul de filiale (7 în ţară şi Sua) ne-
adoptarea criteriilor de exigenţă a selecţiei ale
academiei române la primirea de noi membri. 

în consecinţă, academia română consideră
deosebit de primejdios demersul întreprins de
unii dintre membrii Parlamentului româniei
prin proiectul de lege menţionat. în cei 150 de ani
de existenţă, academia română s- a impus în so-
cietatea românească prin alegerea în rândurile ei
a celor mai de seamă personalităţi din toate do-
meniile ştiinţei şi culturii, prin lucrările realizate,
prin atitudinea adoptată în marile probleme cu
care s- a confruntat societatea românească, prin
prestigiul câştigat pe plan internaţional. iată de
ce academia română apreciază că este o datorie
de onoare de a- şi apăra autoritatea şi prestigiul,
de a rămâne şi pe mai departe „cel mai înalt for
al culturii şi ştiinţei din românia”, reper şi model
în societatea românească, factor activ în modela-
rea ei spirituală şi morală.

Ne exprimăm speranţa că factorii decidenţi,
legislativi şi executivi vor analiza iniţiativele de
tipul menţionat şi vor dispune măsuri care să sto-
peze inflaţia de instituţii consumatoare de re-
surse, fără justificare ştiinţifică, culturală şi
morală.

Preşedinte: acad. ionel- valentin vlad
vicepreşedinţi: acad. cristian hera

acad. alexandru Surdu
acad. victor Spinei
acad. Bogdan Simionescu

Secretar general: acad. victor voicu

Bucureşti, 16 martie 2016

Eveniment • 150 de ani în serviciul Naţiunii Române

Punct de vedere privind înfiinţarea
unei Academii alternative în România
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aapărut, cu atenta îngrijire şi adno-
tare a istoricului literar traian d.
lazăr şi a şefei arhivei Naţionale
din Prahova, raluca andreescu, vo-

lumul scrisori din exil. Arhiva literară basarab
nicolescu, ed. curtea- veche, Bucureşti, 2015. Nu
sunt numai scrisori primite, dar şi câteva trimise
de B. Nicolescu. care mai semnează şi alte texte
considerate necesare în completare. cele primite,
foarte diferite ca substanţă şi suprafaţă, privesc
perioada mai 1969 – septembrie 1995. atât cea
dintâi, cât şi cea din urmă scrisoare vin de la Mir-
cea ciobanu. e cuprinsă aşadar o perioadă de 26
de ani, întreruptă cu două decenii în urmă. 

Mircea ciobanu şi alexandru rosetti sunt
în ţară, pentru ei titlul scrisori din exil nu are
acoperire. Sau are în foarte mică măsură, ca des-
tinatari ai scrisorilor de la cel exilat. acesta nici
nu s- a întors imediat în românia, după răsturna-
rea regimului politic din decembrie 1989. horia
Stamatu, vintilă horia (în corespondenţă ex-
tinsă), l. M. arcade, Mircea eliade, emil cioran
(conjuncturală, brevisimă), s- au dus de pe lume
fără să se mai fi întors în ţara natală. diferenţa
între ţara închisă politic şi diaspora românească
spune de la sine ceva despre libertatea expresiei
şi a problematicii dezbătute. Semnificaţia comu-
nicărilor epistolare urmează să o identific în ceea
ce adaug.

ar părea excentrică relaţia lui B. Nicolescu
cu lingvistul şi editorul al. rosetti. legătura nu
este direct profesională, dar biografică şi oarecum
spirituală. conjunctura a făcut că el l- a ajutat la
debut, în puţinii ani cât a mai rămas în ţară, ca
să publice în revista luceafărul, seria eugen
Barbu. şi tot la cererea lui a scris cartea despre
i. Barbu, în care, în treacăt fie menţionat, lingvis-
tul ajunge critic mai adecvat decât criticii specia-
lizaţi. apoi, mai susţine destinatarul, i- a aprobat
depeizarea din comunism, din considerente larg
profesionale, civice, ideologice. Nu trebuia ca vir-
gil ierunca să- l citeze pe rosetti în Antologia ru-
şinii, ştiindu- se că el doar semnase omagiile
pentru ceauşescu şi politica lui, mai notează co-
respondentul. Nu trebuia? Nici în numele moral
al riscului? aud replica: risc total perdant (teza,
între alţii, şi a lui al. george). total? şi aşa mai
departe. adevărul istoric rămâne dublu, pentru
unii textual, pentru alţii contextual. Pentru unii
text, pentru alţii post- text, adică amintire scrisă.
adevăr ca fapt şi adevăr ca reflectare a faptei.
consecvenţă şi dedublare. 

Multe expedieri ale lui rosetti sunt, s- ar
spune, expediate, strict, chiar banal, conjunctu-
rale, în puţine propoziţii. Fapte de jurnal cotidian.
în timp, însoţit cu neplăcerile bolilor şi bătrâneţii.
omul are, însă, privilegiul de invidiat de a călă-

tori, ca personalitate a lin-
gvisticii, şi în occident (fiul
său, gheorghe, trăieşte
acolo, în Franţa), şi în
orient, iar la ocazie adaugă
şi cauza plăcerii. Plăcut de-
vine binele. „ce bine este în
occident, dragă domnule
Basarab!”, scrie la 9.09.
1976, din germania de est,
„socialistă”, în fine, pretins
democratică. iar, fără risc.
cenzura de acasă nu- şi în-
tindea oricum mâna în
străinătate. oricum, nu în
cazul lui. tot ce se poate
spune este că nu vedea ro-
setti în rău occidentul,
unde oricum nu era, cum
nu este şi nu poate fi, totul
bine. Profesional, în toţi
aceşti ani, anunţă că anali-
zează limbajul descântece-
lor şi i se publică, bucuros
fiind, el, editorul interbelic,
câteva volume. l- au atras

ca cititor memoriile lui aron – notează doar acest
nume, se referă probabil la raymond aron. Pu-
ternic deziluzionat, aşa, în treacăt, nu ştim din ce
motive, se arată faţă de romanul lui umberto eco,
numele trandafirului. de ştefan lupaşcu îşi
aminteşte doar când acesta era bolnav şi pe calea
apropiată a morţii, numai ca student nevoiaş şi
că l- a debutat editorial în 1940 în românia. apre-
ciază o istorie a literaturii române în două volume
(există la propriu, pentru că în domeniu nu pare
a fi deloc?) a poetului şi editorului liviu călin,
împreună cu care a făcut ediţia prozei lui ion
Barbu, cu prefaţă referitoare şi la poezie. limba
lingvistului este, în mod curios, şi deviată grama-
tical. Fapt spectaculos, pentru mine inexplicabil,
de neocolit. Să citeşti tocmai la el un verb la con-
diţional- optativ de felul: „mult mi- ar place” (25
ian. 1984), o formulare pleonastică: „evoluţia
d- tale ascendentă (sic!) mă bucură la superlativ.”
(18.10. 1971), sau să fii izbit de ezitarea între da-
tivul numelui feminin, e drept neromânesc, Mi-
chelle, soţia destinatarului: între Michellei, pe la
început, dar şi la 28 aug. 1987 („omagii Michel-
lei”), cu, apoi, repetatele: „amiciţie lui Michelle”,
„complimente lui Michelle”, „lui Michelle şi feti-
ţei”, „Salutări lui Michelle”, „respectele mele lui
Michelle”, nu e de mirare?

Scriitorul, poetul şi prozatorul Mircea cio-
banu, să adaug şi editorul (căruia B. Nicolescu îi
propusese o „carte asimptotică”, cu titlul necesi-
tatea perfecţiunii, un titlu orientativ în gândirea
sa), este prietenul din ţară, din aceeaşi generaţie.
Mare prieten, frate spiritual, ţine să se ştie desti-
natarul. înainte de a vedea ce i se spune, să notez
că Basarab Nicolescu, într- o scrisoare către l. M.
arcade, om foarte înlesnit în Franţa, şi cu scopul
de a- i cere un sprijin financiar pentru săracul, pe-
cuniar spus, scriitor din românia, la 1 noiembrie
1991, schiţează şi acest portret celui care „se în-
treţine”, evident dialogic, cu regele Mihai: M.
ciobanu devine pentru prietenul aflat în vervă
encomiastică „un fel de Kogălniceanu al vremii de
astăzi (…). din colcăiala mintală şi sufletească
din românia – mlaştină a putrefacţiei şi magmă
neagră – a ţâşnit o rază de lumină”. Nu ştiu, apoi,
dacă poetul M. ciobanu era, mai ales în sinea sa,
încântat să fie doar un „ales locuitor al universu-
lui barbian”, de care se desprinsese de la imnuri
pentru nesomnul cuvintelor. 

Mă mut acum la scrisoarea lui B. Nicolescu
către Mircea ciobanu, din 13 octombrie 1991.
reţin că adresantul este numit „fratele meu de
dincolo de timp şi spaţiu”. Nu se cade să trec
peste expresia reflectată a timpului conform filo-
sofiei sale antropo- naturale: „timpul este supre-
mul miraj din nucleul viu, de foc şi de lumină,

prezent dintotdeauna”. realitatea căreia îi dedică
o carte (ce este Realitatea?) este pusă în relaţie
cu visarea, oarecum autopsihanalizată, tot în ra-
port cu ceea ce a dezvăluit sub conceptul de nive-
luri de realitate, plecat, cum ştim, de la psihologie
şi filosofie fenomenologică. are, mărturiseşte, „un
mare număr de vise simbolice” care îi modifică
percepţia realităţii. (Mai ştim din precizările sale
în alt loc că şi- a notat numeroase vise, pare- se că
fără intenţia declarată a autoanalizei scriptice.)
în postura exilatului tipic se identifică atunci
când exortează: „Să ne răzbunăm pe urgia isto-
riei”. Nu este uitat poetul. în volumul de poezii
Viaţa lumii, „carte eminamente gnostică”, de au-
tocunoaştere, recunoaşte lui M. ciobanu „darul
tău de profeţie, acţionând simultan pe două pla-
nuri – cel lumesc şi cel de dincolo- de- lume”. oa-
recum formalist, în sens larg, nu stilistic, devine
atunci când dezvăluie că poeziile descriu „cu pre-
cizie ştiinţifică” psihismul omului „nou”, comu-
nist.

în prima sa scrisoare către exilat, din 13
mai 1969, Mircea ciobanu i se adresează cu mis-
teriosul nume, neexplicat nici de adresant, abe.1

acesta era deja, graţie şi editorului ciobanu, au-
torul cărţii despre ion barbu – cosmologia „Jocu-
lui secund”. Bursier în Franţa de la sfârşitul
anului 1968 până în 1970, avea să rămână în
afara româniei şi să schimbe cetăţenia română

cu aceea franceză în 1976. M. ciobanu încă îl mai
poate invita să scrie la revista craioveană Ra-
muri, sub direcţia lui al. Piru. regăsit, după ma-
cazul istoric din 1989, pe cale epistolară ca
scriitor, ca pur literat, i se comunică la 11 mai
1991 gândul bun: „Să te aducem înapoi în litera-
tura română”. repetat şi în „probabil martie
1993”: „ne- am luat pe inimă să te readucem în
ţară fie şi numai pe cale tipografică”. Pentru ca,
la 28 septembrie 1995, să- i comunice impresia lec-
turii teoreme- lor poetice (despre care aflăm că au
fost discutate, nu ştiu de cine, şi la postul, azi scu-
fundat în amintire, tele7abc): „Minunata ta carte

Marian Victor Buciu
Basarab Nicolescu. 
Pagini de corespondenţă

O corespondenţă de citit pentru a
descoperi câteva căi de

(re)cunoaştere, într- o largă relaţie
culturală, de gândire şi creaţie

1 „«abe» sunt ultimele litere din «Basarabe»”, mă lămu-
reşte B. N. (martie, 2016)
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de aforisme”. largă, imprecisă catalogare de spe-
cie a scrisului. şi nici alte amănunte de lectură
nu există. act de gust, amical, nu propriu- zis cri-
tic. 

când ciobanu devine patron de editură
(sub numele libertar Vitruviu), el scrie la 28 sep-
tembrie 1995, nu cu mult înainte de extincţie,
sigur venind în întâmpinarea lui Nicolescu, des-
pre voinţa de a publica opera poetică lui h. Sta-
matu. volumul imperiul a apărut în 1996. 

Mircea ciobanu, la 13 mai 1969, ar stupefia
notând: „Sunt un animal care nu ştie să scrie”,
dar suntem edificaţi, probabil de destinatar, în
sprijinul celor doi realizatori ai ediţiei, că negli-
jase corespondenţa lor. Nici vorbă de complexul
limbii sau al scrisului. ciobanu se arată naţiona-
list à outrance în apărarea şi ilustrarea limbii ro-
mâne („limba cea mai frumoasă din univers”),
detestând, probabil oarecum în glumă, dar glu-
mind serios, franceza („sunt francofob”) şi france-
zii (sunt „barbari”). tânjeşte, totuşi, după lumea
şi lumina literelor franceze, când se arată foarte
interesat, la „15 noiembrie (1992?)”, să fie publi-
cat în Franţa cu poezii: „asta mi- ar face mult bine
şi parcă mi- ar face şi puţină dreptate”. dreptate
barbară? glumesc şi eu. 

trecut la proză, deja, ciobanu se referă la
omul comun (cartea fiilor, 1970), roman rescris,
menţionează el, a patra oară. cu aşteptări
enorme. „omul comun e sus, deasupra martori-
lor, cu zece capete, care a rămas acum o simplă
artă poetică.” dar romancierul n- a fost profet au-
tocritic în propria operă.

oarece risc asumat există într- un fel de
plângeri neprecizate, care pot fi şi un atribut is-
toric al omului lipsit de libertate. Nu- i prefigu-
rează exilul bursierului amical rechemat:
„trebuie să vii şi să urlăm împreună”. apoi, oa-
recum cifrat, oarecum poetic: „abe, sunt multe de
vorbit şi de gemut”. liber fiind, la 11 mai 1991,
denunţă, nici acum cu adresă foarte precisă, dar
cu o anume acuitate politică, s- ar spune că lumi-
nat naţionalistă, „un program ce- ar vrea să facă
din românia o gheenă a europei”. 

omul cu părul albit şi rărit, la 29 de ani,
scrie în 13 mai 1969 că locuieşte cu familia într- o
cameră de bloc din cartierul bucureştean Berceni,
însă curând, „probabil (în) 1969”, anunţă împăcat
că s- a mutat nu departe, într- un apartament cu
patru camere. la 11 mai 1991 şi ulterior nu are
bani să iasă din ţară. când moare tatăl lui B. Ni-
colescu, face mărturisire familială de penitenţă,
în „Nov. 1992”: „Nu ne pricepem să- i iubim pe ai
noştri decât atunci când nu mai sunt printre noi”.
la 28 septembrie 1995 se destăinuieşte „bolnav
şi neliniştit” ca niciodată, aproape tot anul, între
ianuarie- septembrie. (Mă scoate din lectură o
amintire personală. cred că de pe la mijlocul de-
ceniului 9. omul care mi se părea nu doar foarte
arătos, dar şi tare sănătos, mi- a spus că stătuse
trei săptămâni ţintuit în pat. „cordial” imobilizat.
avea bucuria unui eliberat pentru viaţă. cam
pentru încă un deceniu, numai.) 

cu horia Stamatu era să- nceapă rău cores-
pondenţa. el moralizează o acuzată teamă, înde-
lung şi intempestiv, când, din graba lecturii,
crede că B. Nicolescu nu- şi semnează un articol
nepublicat despre volumul său de poezii, impe-
riul. îl asigură, însă, la 18 august 1981, de apre-
cierea sa: „Sunt convins de seriozitatea dumitale
de om de ştiinţă, de gânditor şi personalitate a
spiritului nelungit cu apă”. apa aici nu mai e sim-
bol creştin. i se adresează, la 24 octombrie 1985,
cu: „dragul meu Nouă- generaţie – Basarab”,
când îl şi aşează, general vorbind, măgulitor:
„între români faci pereche singulară cu eliade”.
Se bucură, la 9 mai 1985, să- i parcurgă cartea re-
prezentativă, „omeneşte accesibila carte nous, la
particule et le monde”, o „carte şi necesară, şi reu-
şită”. e un fapt. Fără argumentaţie. 

împărtăşesc amândoi convingerea, formu-
lată de poet în ianuarie 1986, într- un articol re-
produs în epistolar, că, „în mod paradoxal, ştiinţa
provoacă o reactualizare a tradiţiei”. chiar dacă
nu a oricărei tradiţii. îl apără pe lupaşcu, la 15
februarie 1984, indignat că e răstălmăcit de mar-
xistul de la Bucureşti al. tănase, cu ocazia tra-
ducerii cărţii logica dinamică a contradictoriului
(1982). însă nu vede nimic nou în logica sa: „Nici
măcar logica clasică nu e binară”, dar tot ternară:
noţiune- judecată- raţionament (9 mai 1985). şi ur-
mează în polemica, aspra scrisoare: „gândirea
ternară e cosmos, logos şi metafizic (…). Noi nu
găseam această depăşire a contrariilor decât în
creştinism.” terţul inclus ar fi fost „găsit de oc-
tavian vuia”, uzurpat, ca atare, de autorul con-
ceptului de niveluri ale realităţii: „pui mai

departe pe seama lui lupaşcu ceva ce nu este al
lui”.

laudă a doua oară, la 22.viii.1981, cartea
despre ion barbu – cosmologia „Jocului secund”
(recolta de comentarii critice la cartea despre
Barbu îl arată pe Basarab Nicolescu satisfăcut, la
2 septembrie 1981), fără să spună ce şi de ce, ca
şi la 25.viii.1981, când o găseşte „frumoasă şi
justă sub toate aspectele”. cartea lui Mircea Scar-
lat despre ion barbu. poezie şi deziderat, 1981, o
elimină cu mână străină, la 31.viii.1981: „după
recenzia lui Nicolae Manolescu, văd că nu e mare
lucru, nici în cercetarea pe bază de idee, nici în
aceea pe bază de limbaj.” Sucindu- se din nou, Sta-
matu desparte cu totul poezia şi geometria, la 15
februarie 1984: „adevărul este că poezia este una,
că geometria este alta…”. atunci ce- l mai apro-
piase de Barbu şi exegetul lui? Sigur pare doar că
îl atrage poezia, din care traduce cu mari dificul-
tăţi, silit să inventeze o limbă numită de el
„rom- franceză”. dar cât, cum, apreciază poezia
însăşi, dacă denunţă, la 19 aprilie 1984, „limba-
jul sucit al lui Barbu”? o întrebare ar fi şi cât o
„înţelege”, într- un abundent text intitulat sur-
prinzător sumară analiză a textului şi justificare
a traducerii poeziei Mod de ion barbu. de unde
nu reţin mai mult decât constatarea bizară, pen-
tru un poet care a extins lexicul poeziei, că modul
său poetic generic se extrage din „cât mai puţine
cuvinte”. cu analogia că dichtung în germană
„înseamnă literal condensare”. ca şi cum conden-
sarea ar impune paupertate de vocabular. 

îşi apreciază mai tânărul corespondent nu
doar ca „ştiinţific”, dar şi în postura de critic care
„scrie aşa închegat” (18 sept. 1981). iar după atri-
butul şcolăresc „închegat”, vine cu enormitatea
compromiţătoare că structuralismul e „râie”. şi
tot acum, ca şi când n- ar fi de ajuns, căşună pe
criticul t. vianu, cel mai favorabil citat de Nico-
lescu dintre cei importanţi în cartea sa despre
cosmologia poetică: „Barbu, care era genial, in-
tuise mediocritatea din vianu, şi nu l- a supărat
decât atunci când l- a vizat şi pe el”. iritabil la
culme, poetul din exil. la 14 iulie 1981, încă o su-
părare aşa- zis critică: „de când tot public cărţi în
exil, am tot mai mult convingerea că nu le citeşte
nimeni.” exilul e frustrant, desigur, şi totuşi!

dar să vedem şi poezia cu ochii poetului. o
putem face tot din „importanta” scrisoare abia
amintită. Stamatu e foarte sever în coerciţiile lui
poetice. Nu se poate, ameninţă el, poezie fără me-
tafizică. exclusivism tradiţionalist sau închistare.
acum pata i se pune pe un poet, dar nu anume
pentru partea de operă oportunistă ideologic.
obiecţia îi vizează întreaga natură etică, de unde
scoate verdict estetic. „tudor arghezi, cel mai fe-
roce «poet al resentimentului», deci fundamental
anti- poet”. est- etica nu este apanajul Monicăi lo-
vinescu în critica românească. resentimentar de-
vine Stamatu numaidecât, într- o expresie
pamfletară goală de orice spirit, cu titlul lui ar-
ghezi, cuvinte potrivite: „prostul n- o potriveşte, o
nimereşte”. eliminarea estetică sumară survine
sub pretextul făcăturii comerciale. arghezi ar fi
„cel mai «popular» poet român, prin publicitatea
care i s- a făcut, dar «geniu» n- a fost deloc”. atâta
siguranţă…

Nimic cu adevărat relevant la Stamatu des-
pre propria concepţie a scrisului, doar o disponi-
bilitate largă în poligrafie: „la mine, «poeme» şi
gândire uscată alternează tot timpul, ba chiar
câte una provoacă alta.”

Nu se regăseşte cu niciun chip şi sub nici o
formă în lumea neantului contemporan, nicide-
cum despărţit de politică. e iritat de „nihilismul
de azi din ce în ce mai total (sic!), de- o parte şi de
alta a cortinei de Fier”.

Singura oază protectoare care îl menţine
viu, deşi şi în conflict, este condiţia creştină. la
18 august 1981 apare edificat: „ştiu că poziţia
mea fundamentală şi militantă, de creştin, nu e
pe placul lumii influente de azi…”. anunţă acum
dispoziţia pentru a scrie comentarii la psalmii bi-
blici. ajunge să creadă, la 2 octombrie 1981, oa-
recum pe linia de gândire ştiinţifică modernă şi
tradiţională, a filosofiei naturii şi transdisciplina-
rităţii, că, din întreaga biblie, sunt „integral şti-
inţifice” Geneza şi Apocalipsa. repet: atâta
siguranţă… el ştia pe ce se baza. ortodoxul poet
metafizic pare insinuant în formula sa de adre-
sare din 15 februarie 1984: „dragul meu ecume-
nic Basarab”… în fine, şi el este un exilat apăsat
de istorie. „ce mă tulbură pe mine sunt proble-
mele istorice.” (9 mai 1985) 

aproape un deceniu durează corespondenţa
de la vintilă horia. la 1 ianuarie 1980, despre
cartea ion barbu…: „cred că e singurul fel valabil

de a scrie despre un mare poet.” adeziune totală,
iată, pro metodă. dar şi restrângere a poeticului.
tot acum şi aici, vintilă horia leagă şi el litera-
tura de fizică într- o „epistemologie literară”. uni-
tate de cunoaştere, diferenţă „tehnică”: „litera-
tura e o tehnică a cunoaşterii, ca şi celelalte, in-
clusiv fizica”. în proză, preferinţa sa merge spre
romanul cu temă istorică. un astfel de roman al
lui Mújica láinez reţine cu entuziasm la
1.x.1983. Pentru proiecţia în personalitatea care
învinge creator istoria scrie cartea despre el
greco, exilat care, ca şi el, „a găsit calea către sine
aici”. e receptiv la lucian Blaga, cel din lauda
somnului şi la cumpăna apelor, tradiţionalistul
(modern), aflând acolo „un substrat esoteric pro-
fund” ori adevăr multidisciplinar.

o punte veritabilă se construieşte între co-
respondenţi. dispoziţia scriitorului pare asiduă
faţă de expertiza lui Nicolescu. „după cum ştii,
mă interesează foarte mult tot ce e în legătură cu
fizica cuantică şi cu ceea ce faci tu la Paris.”
(15- i- 1988) tot aici, într- un discurs de comiliton
optimist: „cred că noua fizică va obliga multe căi
să se termine în nimic şi va deschide în schimb
altele către un fel inedit de a vedea nu numai ma-
teria, lucru important per se, dar şi restul, litera-
tura, istoria, filosofia, politica chiar. cărţile şi
articolele tale m- au ajutat şi ele, ca şi cele ale lui
lupaşcu, să mă regăsesc.” lupaşcu, tocmai plecat
din lume, îi aduce aminte că l- a „influenţat mult
asupra schimbării produse în mine acum aproape
douăzeci de ani”. 

coborât în istorie, caută „o ideologie antide-
terministă” (1 ian. 1980). el recunoaşte ofensiva
occidentală, în iulie 1980, din roma: „datorită
culturii şi tehnicii sale, occidentul reprezintă as-
tăzi cvasi- totalitatea lumii.” are- n vedere „un oc-
cident care este mereu în căutarea adevărului”.
Peste trei ani, la 1- x- 1983, simte coşmarul istoric:
„fără să ştim, trăim în apocalips, de la 1939 în-
coace (sau de la yalta)”. acuză o „orbire fanatică”.
Pare reechilibrat în anul următor: „cred că sunt
multe de pus la punct în lumea de virgule în care
trăim”. trăieşte acum într- o casă de la munte,
lângă Madrid, între citit, scris şi piscină… împăr-
tăşeşte un fel de filosofie a predestinării prena-
tale: „Fiecare dintre noi joacă un rol precis, pe
care- l învăţăm pe dinafară scurt timp înainte de
a ne naşte, în însăşi matca genetică”. ştiinţa, cum
o crede şi el, crede această supoziţie. 

eliade şi cioran îi scriu de două ori, primul,
o dată, al doilea, din politeţea de a răspunde celui
interesat de opera şi personalitatea lor, punând

la mijloc şi ceva mutual. după ce Nicolescu face
lectura unei nuvele, semnată într- o revistă de exil
cu numele fiului (andrei Bogdan), prozatorul M.
eliade îi notifică, la 24 ianuarie 1974, că pe
strada mântuleasa „e una din cărţile mele care,
pe de o parte, mă încântă – iar pe de altă parte,
mă pune pe gânduri…”. Poate nici el nu şi- o ex-
plică până la capăt. iar la 15 iunie, anunţă că a
„citit şi recitit cu încântare exegeza străzii mân-
tuleasa” şi admite unitatea epicii: „întreaga mea
literatură «realist fantastică»”. e. M. cioran pri-
mise cartea lui B. Nicolescu despre Jakob Böhme,
iar la 27 decembrie 1988 se arată cucerit de ea:
„livre riche, sugestif, dont les thèses, si j’étais
moins âgé, auraient pu ébranler mon scepticisme
congénital”.

o corespondenţă de citit pentru a descoperi
câteva căi de (re)cunoaştere, într- o largă relaţie
culturală, de gândire şi creaţie. r
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Constantina Raveca Buleu
Diavolul, Vechiul Testament
(etc.) şi gândirea necanonică

Numărul 10 din 2015 al revistei
contemporanul a venit la pachet
cu o carte incitantă, eseuri biblice,
semnată de către ştefan Borbély

şi editată de euroPress group, în paginile căreia
se regăsesc douăsprezece studii de istorie a reli-
giilor şi mitologie comparată, ale căror subtilităţi
hermeneutice şi perspective surprinzătoare nuan-
ţează potenţial felul în care receptăm textul biblic
şi abordăm fenomenul religios. dincolo de valoa-
rea ştiinţifică implicită a acestor studii (unele pu-
blicate anterior în volumele personale ale auto-
rului şi în reviste), demonstraţiile conduse cu ri-
goare academică şi animate de un instinct ludic
rafinat pot reprezenta adevărate lecţii de apro-
fundare decomplexată a uneia dintre cele mai ca-
nonice dimensiuni ale culturii spirituale umane.
altfel spus, fiecare studiu îşi provoacă cititorii să
gândească out of the box, să privească religia ca
pe o realitate culturală palimpsestică şi să- şi in-
terogheze preconcepţiile plecând întotdeauna de
la suprafaţă, de la cuvânt.

acest cuvânt este „nebunie” în ce ştia pavel
– timpul iubirii în creştinismul timpuriu, mai
precis, recurenţele programatice ale nebuniei în
textul paulinian şi sensul primar al acestui ter-
men, asociat cu cel de „iubire” şi cu cel de
„moarte”. autorul remarcă: „Relaţia iubire –
moarte – nebunie traversează întreaga gândire a
lui pavel, fiind extrapolată şi asupra ciclurilor
culturale, unde creştinismul apare ca fiind o îm-
plinire «nebună», prin reconversie, a culturii sa-
pienţiale antice”. „singura diferenţă – precizează
ştefan Borbély – este că «nebunia» nu este un dat,
ci un stadiu care se cere a fi generat pe cale activă,
dezarticularea lumii pe calea «nebuniei» fiind
echivalentă destructurării creştinului pe calea
morţii «iubitoare», care duce înspre iisus”. din
acest punct, eseul dezvoltă background- ul biogra-
fic şi filosofic paulinian şi îl oglindeşte în episto-
lele către corinteni, urmărind, cu ajutorul unei
exegeze avizate şi al unui suplu exerciţiu specu-
lativ, intricatul parcurs spiritual care a dus, în ul-
timă instanţă, la suprapunerea dintre iubire şi
moarte din discursul apostolului.

epistolele pauline şi orfismul intră şi în lo-
gica decriptării unui construct mitic foarte com-
plex, căruia îi este consacrat studiul secund al
volumului, imaginea „culegătorului de lumini” în
primele veacuri creştine. rezultat al unei epoci în
care creştinismul se află la începutul articulării
sale doctrinare, morfologia „culegătorului de lu-
mini” din evanghelii aglutinează adaptativ o
serie de alte paradigme cultural- spirituale, pre-
cum gnoza, doctrina esenienilor de la Qumran,
sincretismul greco- roman sau platonismul. aces-
tora li se alătură implicaţiile percepţiei „corecte”
a raportului dintre Vechiul şi noul testament,
care „sugerează că drama lui iisus reprezintă îm-
plinirea eschatologică a unor revelaţii anterioare
din Vechiul testament, care ajung, în acest fel, la
un final mesianic pe care Vechiul testament îl
avansează, dar nu îl materializează”. explorarea
acestor ramificaţii culturale într- o analiză ce îm-
bină seriozitatea documentării cu voluptatea jo-
cului relaţional stratificat este esenţială –
consideră autorul – pentru configurarea creştinis-
mului „ca realitate vie, tensionată, foarte umană,
existenţială, aşa cum l- au trăit primii săi adepţi
în momentul în care ei au intrat în bazinul cultu-
ral mediteranean, pentru a se găsi confruntaţi cu
o serie de puternice sisteme mitologice concuren-
ţiale ”. altfel spus, ştefan Borbély încearcă să- şi
dezobişnuiască cititorul cu ideea potrivit căreia
creştinismul a reprezentat un marş triumfal pe
scena istorică a primelor veacuri de după chris-
tos, sau că mesajul celor dintâi propovăduitori
creştini a rămas imun la climatul intelectual
şi/sau spiritual concurenţial, din proximitate. 

Preludiu prim pentru un proiect editorial
anunţat de către autor – o carte despre „calenda-

rele mitologiei” –, studiul intitulat calendarul
asiro- babilonian desfăşoară o sofisticată coregra-
fie intelectuală, în care studiile de referinţă invo-
cate critic susţin năucitorul periplu prin fasci-
nantul conglomerat mito- astrologic asiro- babilo -
nian, cu extensive decantări ale influenţei sale
asupra calendarului şi mitologiei iudaice. inven-
tarul transferului de imaginar mitic şi astrologic
babilonian în cultura iudaică (explicabil în con-
textul exilului babilonian) începe prin a sublinia
subiectele diferenţei necesare în textele identitare
ale unui popor oprimat, cea mai importantă în
acest sens fiind venerarea unei divinităţi anico-
nice într- o mare de neamuri
care- şi reprezintă zeii, şi se
dezvoltă într- o corecţie metamor-
fotică a obiectelor aculturaţiei, cu
ample excursuri în imaginarul
veterotestamentar şi cu intere-
sante decopertări ale substratului
unor gesturi ritualice şi al unor
imagini creştine. exemplar este,
de pildă, felul în care autorul ana-
lizează resemantizarea şarpelui
în Geneză în raport cu funcţia lui
în imaginea clasică a lui inanna-
ishtar sau în reprezentările stră-
vechi ale epopeii lui Ghilgameş,
atrăgând atenţia asupra unor
sensuri obliterate ale izgonirii lui
adam şi a evei din grădina ede-
nului. Subtilitatea fluxului mito-
logic este dublată în acest eseu de
o irepresibilă cedare a autorului
în faţa tentaţiei numerologice, a
speculaţiilor temporale orientate
de calcule şi, mai ales, a încărcă-
turii simbolice a lui treisprezece,
cu care întreţine, personal, un raport fast, detaliu
dezvăluit într- o carte anterioară.

Secvenţa secundă a acestui proiect se con-
sumă, cu o admirabilă disciplină tehnică, în ca-
lendarul ebraic, unde autorul face ordine în
alambicata procedură de calcul a unui calendar
intarsiat, în care matematica şi astrologia se ar-
monizează cu tradiţia biblică a sărbătorilor litur-
gice, iar calendarul civil încorporează riturile
străvechi. centrată pe Sukkoth, schiţa concluzivă
a studiului reliefează suprapunerile dintre ritua-
listica nomadă a evreilor pre- davidieni şi cea ci-
tadinizată, politizată şi centralizată a reformei lui
david şi deschide un orizont speculativ incitant,
imposibil de demonstrat până la capăt, dar cu un
potenţial hermeneutic seducător.

confruntat cu imposibilitatea originării ie-
puraşului pascal şi a obiceiului de a picta ouă în
creştinismul timpuriu sau în sărbătorile iudaice
(inclusiv a sărbătorii Pessah), ştefan Borbély face
în iepuraşul de paşti – şi câteva consideraţii des-
pre calendarul creştin o arheologie ce duce mai
întâi la o lucrare din 725 (Historia ecclesiastica
gentis Anglorum, elaborată de către venerabilul
Bede) în care se vorbeşte despre o zeiţă germa-
nică a fertilităţii şi a soarelui- răsare, ostara, care
guverna luna aprilie (ostermonat – eastern în
engleză), când se organizau festivaluri „de cele-
brare a naturii renăscute, marcate, printre altele,
şi de cutuma schimbului ritualic de ouă, ca sim-
boluri germinative”, şi care zeiţa era acompaniată
de un iepure, fiinţă chtoniană asociată cu fertili-
tatea. contestabilă, asocierea venerabilului Bede
reclamă o amplă cercetare a posibilelor laterale
simbolice, mitologice şi etimologice, finalizată
într- o suită de ipoteze care plasează aceste ele-
mente la un palier magic străvechi, tipic pentru
cultele de fertilitate, joncţiunea adaptativă cu
creştinismul fiind relativ târzie. iar într- un eseu
predominant speculativ, în care principiul asocia-
tiv face jocurile, extrapolarea ocurenţelor iepure-
lui înspre complexul cultural al tricksterului nu
distruge coerenţa de fond, ci stabileşte o corespon-

denţă funcţională şi asigură un intermezzo succe-
dat de un exhaustiv tablou al interferenţelor din-
tre calendarul creştin primitiv şi sărbătorile
romane, mai ales cele ale religiilor de mistere. in-
terpretări absolut savuroase oferă, de exemplu,
plasarea crăciunului, mai ales pentru specialiştii
atraşi de posibilele implicaţii ale faptului că 25
decembrie era şi data marii sărbători a lui Mit-
hra.

discutată în studiul despre calendarul
asiro- babilonian, Miercurea cenuşii devine punc-
tul de plecare pentru o elegantă incursiune în lo-
gica resurecţionară a cenuşii, unilateralizată de

către creştinism, care favorizează
doar accepţiunea ei funerară.
Pentru a realiza această recupe-
rare simbolică, cenuşa. eseu de
mitopoetică apelează la cenuşă-
reasa, poveste de esenţă gnostică,
cu rădăcini în secolele ii- iii e.n.,
subtilitatea demonstraţiei şi ba-
gajul cultural angrenat modifi-
când poate iremediabil modul în
care receptăm un discurs rezer-
vat copilăriei (sic!). abordată ca
„naraţiune de camuflaj” în mitul
gnostic (studiu amplu consacrat
invariantelor narative ale cosmo-
logiei gnostice), cenuşăreasa fur-
nizează, alături de alte poveşti şi
de un impecabil aparat exegetic,
elementele necesare configurării
codului cultural extrovertit creat
de gnostici. 

apetenţa autorului pentru
episoade bizare, capabile să gene-
reze un joc ipotetic susţinut exe-
getic transpare în blestemul

smochinului, în vreme ce instinctul pedagogic
care- l determină să circumscrie cultural şi antro-
pologic „adevăruri dilematice” se manifestă în de-
calogul. o notă distinctă aduce eseul ultim,
unicornul, în care diacronia imaginarului şi fas-
cinaţia simbolismului luxuriant asociat figurii
unicornului se subsumează unei hermeneutici so-
fisticate, cu decantări exigente şi reverenţe li-
vreşti selective.

Parafrazând ludic titlul piesei lui Sartre
(ceea ce înseamnă atât asumarea mesajului li-
vresc sartrian, cât şi proclamarea orgolioasă a
unei gândiri necanonice), ştefan Borbély anali-
zează în diavolul şi Vechiul testament episodul
ispitirii în cele trei evanghelii sinoptice şi observă
că atât „ispitirea lui iisus, cât şi reacţiile sale se
poartă în termenii Vechiului testament, iisus răs-
punzând de regulă cu «aşa este scris»”. Perspec-
tiva devine logică dacă privim noul testament ca
pe o împlinire eschatologică a premoniţiilor vete-
rotestamentare (premisa majorităţii studiilor cu-
prinse în acest supliment), ceea ce rezolvă şi
paradoxul ispitirii după consacrarea lui iisus şi
prin mijlocirea duhului Sfânt, diavolul scenei ţi-
nând atitudinar de Vechiul testament, în perime-
trul căruia reprezintă o funcţie a răului aflată la
dispoziţia lui dumnezeu, la care el recurge pen-
tru a semăna discordie şi a pune la încercare.
Printre cei testaţi astfel se află iov, secvenţă ce
prezintă surprinzătoare similitudini cu scena is-
pitirii, demonstrând, in extremis, ambivalenţa
epifaniei divine care uneşte binele şi răul, înainte
ca diavolul să- şi înceapă cariera malefică acredi-
tată de creştinism. r

Demonstraţiile conduse cu rigoare
academică şi animate de un

instinct ludic rafinat pot
reprezenta adevărate lecţii de

aprofundare decomplexată a uneia
dintre cele mai canonice

dimensiuni ale culturii spirituale
umane



în conturarea portretelor scriitorilor
mai tineri, pe care lovinescu i- a spriji-
nit în afirmarea lor, regăsim aceleaşi
virtuţi ale prozei memorialistice: ri-

goare şi plasticitate a expresiei, magia excursului
liric şi evocator, voluptatea descripţiei minu-
ţioase, aerul de cozerie şi, totodată, de severitate
cu care sunt scrutate unele deviaţii şi exagerări
temperamentale. un portret ilustrativ pentru
toate aceste calităţi ale prozei autobiografice lo-
vinesciene este acela al lui camil Petrescu, por-
tret realizat în mai multe momente. Mai întâi,
criticul fixează o primă imagine a scriitorului, oa-
recum neutră, cu ajutorul unor notaţii ce sur-
prind lectura unei piese: „imaginea scriitorului
începe să mi se fixeze, prin unele trăsături psiho-
logice, abia mai târziu, în primele luni ale sbură-
torului, în cadrul lecturii piesei sale Jocul ielelor,
într- un amurg de mai, sub lăncile înroşite ale soa-
relui asasinat în dreptul ferestrelor largi ale bi-
roului meu. lipsa de autoritate a cititorului,
nervozitatea lui sporită de intrările şi ieşirile as-
cultătorilor, nu i- au dat lecturii caracterul de suc-
ces categoric aşteptat, se vede, cu certitudine; mai
contribuiau, de altfel, şi defectele piesei, evidente
şi mai târziu, după câţiva ani, la o nouă lectură,
când nu mai putea fi vorba de lipsa de autoritate
şi de nervozitate. cu indulgenţă de sine, naturală,
de altfel, tuturor începătorilor, cititorul nu- şi ex-
plica însă «insuccesul» decât prin insuficienţa lec-
turii; un semiton mai sus sau mai jos, o mlădiere
a glasului, o tăcere prelungită ar fi dat cu totul
altă putere de contagiune paginilor citite. certi-
tudinea părea încă de atunci a lua forme de ne-
mulţumire vexată, amorţită, ce e dreptul, de o
umbră de timiditate, dispărută repede (...)”. un
al doilea moment al portretului pune în scenă cu
mai multă precizie datele caracterologice ale tâ-
nărului scriitor: „în afară de aceste lecturi, camil
Petrescu se distingea şi prin spiritul său vioi,
mobil, combativ, agresiv chiar, destul de infor-
mat, dar mai ales dialectic, inepuizabil dialectic,
luminat totuşi de o candoare plăcută cu deosebire
femeilor, de o frăgezime de impresie binevenită
într- o societate, prin convenienţe, mai mult recep-
tivă decât deliberativă. şi cum ne aflam pe atunci
într- o fază poetică, cu valuri de versuri, prezenţa
scriitorului era şi mai binevenită prin simţul cri-
tic al poeziei, destul de rar, simţ, fireşte, de poet,
adică unilateral, în sensul formulei proprii, dar
rapid; după o singură aruncare de privire peste
un manuscris, el îşi formula părerea, precisă, ca-
tegorică, definitivă, dacă nu şi întemeiată, rever-
sibilă la o concepţie hotărâtă, cu o reacţiune
unică, adică esenţa însăşi a autorităţii critice, aju-
tată şi de posibilitatea susţinerii ei cu o pasiune
rară în domeniul criticei, expus diletantismului
unora şi laşităţii de opinie a celor mai mulţi”. Mo-
mentul al treilea al portretului aduce cu sine o
schimbare de tonalitate şi de registru al frazei
memorialistice; postura neutră e înlocuită, aici,
cu enunţul ofensiv, cu expresia incisivă, gravând
în aquaforte liniile unui portret neretuşat, deloc
idilic al autorului Jocului ielelor, exemplu, cum
observă lovinescu, al unei dereglări a umorilor,
dovadă a unei descumpăniri a echilibrului sufle-
tesc şi intelectual: „din nu ştiu ce tenebre miste-
rioase ale inconştientului s- a prăvălit, aşadar,
crescând, petricica abia perceptibilă la început,
luând cu ea forţele reale ale acestei inteligenţe vii
şi desfăşurându- şi episoadele pe un fond de bea-
titudine agresivă. când strănută, camil priveşte
în jur cu satisfacţia unei acţiuni inedite; orice ai
face, a fost făcut mai întâi de dânsul şi orice idei
ai exprima, a fost exprimată de dânsul într- un
vechi articol de cel puţin cinci ani. e nu numai cel
dintâi în timp, dar şi cel dintâi în valoare; e cel
mai mare ziarist şi polemist, e cel mai mare dra-
maturg şi critic dramatic; e cel mai mare poet şi
critic literar, e omul cel mai inteligent – totul fără
mlădiere, fără uşorul zâmbet de ironie sau glumă,
sub faldurile căruia se strecoară uşure orice pre-

zumţie, ci categoric, definitiv, repetat pe un ton
iritat, agresiv, dispus oricând să o dovedească dia-
lectic şi la nevoie să rupă relaţiile personale (...).
articolele lui sunt totdeauna definitive: înalţă sau
scoboară, lansează sau distrug; în discuţie are
pentru orice o teorie, teoria chibritului, fireşte,
nou- nouţă, potrivit serviciului cauzei; lipsa unui
nasture de la vestă se preface, astfel, după cir-
cumstanţă, într- o necesitate cosmică sau într- un
semn de superioritate intelectuală (...). şi ar fi şi
timpul ca omuleţul acesta pripit, iritat, pururi
grăbit, cu privirea în jos, ca şi cum ar căuta ceva
pierdut, cu podul palmei aprins, incendiat de
febre, hărţăgos, plin de talent, dar şi de fatuitate,
să se oprească din cursa lui frenetică pentru a se
regăsi pe sine şi liniştea fără care nimeni nu se
poate realiza desăvârşit”.

Portretul consacrat lui duiliu zamfirescu se
naşte dintr- un „dezacord brutal” între aprecierea
artistului şi rezervele pe care le favoriza apropie-
rea de „eul biografic”. Portretul debutează, în mod
paradoxal, poate, cu o serie de consideraţii cu pri-
vire la expresia artistică a prozei lui duiliu zam-
firescu: „Nu voi exalta în duiliu zamfirescu nici
poetul, nici creatorul de viaţă, dar, după atâtea
decenii de evoluţie artistică, după apariţia atâtor
temperamente mari artistice, ce au schimbat
aproape cu totul faţa scrisului românesc – în anu-
mitul sens al echilibrului clasic, stilul lui duiliu
zamfirescu rămâne încă modelul cel mai realizat
până acum al literaturii noastre. un simţ al for-
mei precise, fără digresiuni şi pitoresc voit, o ele-
ganţă ieşită din simplicitate şi din discreţie, o

reţinere evidentă, un amestec judicios al limbii
curente a omului de cultură generală, fără excese
de specializare, cu neologisme şi cu arhaisme ve-
nite la locul lor şi topite într- o masă solubilă, un
ton de detaşare cuviincioasă faţă de obiect şi de
respect de sine şi de cititor, o îmbinare de răceală
aparentă şi de pasiune conţinută, o fluiditate ce
nu se confundă cu uşurinţa şi frivolitatea, fac din
acest stil o operă de artă valabilă prin armonia şi
echilibrul ce respiră”. Portretul lui duliu zamfi-
rescu se desfăşoară apoi prin evocarea omului, cu
anumite trăsături de caracter discutabile, cu
unele puncte ale conduitei cotidiene vulnerabile,
aflate în dezacord cu codul de etică la care aderă
e. lovinescu. Nu lipseşte, la început, nici prezen-
tarea profilului exterior al autorului Vieţii la ţară:
„atletic, apolinic, de o frumuseţe bărbătească,
trăit foarte mulţi ani în străinătate, din care vreo
cincisprezece în italia, în societatea internaţio-

nală cea mai aleasă, cu un viu simţ al artei şi al
naturei, de o mare cultură clasică, culeasă la în-
seşi izvoarele ei, euritmic în toată făptura lui fi-
zică, artist echilibrat, măsurat în expresie, precis
şi elegant, fără a fi strict şi limitat, cu acea dis-
creţie şi rezervă de ton atât de preţioasă – spăr-
gând simbioza cu artistul, omul în toate
manifestările lui se arată lamentabil. înfumurat,
se lăuda, în polemicile cu d. octavian goga, că
strămoşii săi erau mari învăţaţi la Bizanţ, într- o
epocă în care strămoşii poetului nu se scoborâseră
bine din maimuţă; teatral, protector fără să i- o fi
cerut, lipsit de nuanţele pe care le înmuia atât de
bine în artă, insuportabil chiar când era binevoi-
tor, protocolar, clătinându- se între aroganţă şi po-
liteţă vădit superioară, curtenitor cu femeile,
serenissim cu oricine, în atitudine, în vorbă şi tă-
cere. iată contrastul dureros, divorţul aproape,
între artist şi om, ce m- a abătut repede de la pri-
veliştea jalnică a acestei dezarmonii intime, iar,
ca memorialist, mult mai târziu, m- a făcut să
arunc vălul biblic peste amintirea lui”.

în finalul portretului, memorialistul inter-
pretează, cu obiectivitate, în spiritul onestităţii
critice, corespondenţa duiliu zamfirescu- titu
Maiorescu, în care sunt regăsite eminente calităţi
ale stilului epistolar (spirit de observaţie acut,
precizie a formulărilor, darul reprezentării sce-
nice etc.). lovinescu reliefează mai ales latura ar-
tistă a acestor scrisori, care, dincolo de aspectul
lor documentar, au o finalitate expresivă riguros
fundamentată: „Nu cred că depăşesc adevărul
afirmând că de abia o dată cu publicarea acestei
corespondenţe intră şi arta epistolară ca gen spe-
cial în literatura noastră. Scrisorile lui duiliu
zamfirescu nu au numai scopul firesc de a in-
forma, ci sunt şi o operă de artă, lipsită însă de
ostentaţia pe care o dă întotdeauna prezenţa pu-
blicului cititor. în ele găsim un om cult, în curent
cu ce se publică în diverse literaturi, care trăieşte
în străinătate în contact continuu cu oameni de
cultură, cu o sensibilitate artistică în toate dome-
niile, literatură, muzică, arte plastice, care călă-
toreşte mereu, ştiind să vadă, şi care doreşte să
exprime ceea ce a simţit şi văzut şi, mai presus
de orice, o face cu o artă de romancier în vacanţă,
fără încordare, dar cu aceeaşi armonie clasică a
frazelor susţinute din când în când de neprevăzu-
tul cuvântului, al imaginii şi de ferestrele des-
chise spre perspective fumurii. artist complect, el
nu- şi pune arta numai în cărţi, ci o trăieşte, o ma-
nifestă în orice act cotidian şi o exprimă în cele
mai fugare rânduri trimise între două trenuri”.
revelaţia corespondenţei lui duiliu zamfirescu e
aflată de lovinescu în regăsirea echilibrului din-
tre om şi artist, în aceste pagini epistolare de ne-
tulburată expresivitate şi frumuseţe: „Nu este o
scrisoare, nu este un rând care să nu vădească nu
numai frumuseţea stilistică, ci şi cea morală: si-
guranţa atitudinii îmbinată dintr- o deferenţă
afectuoasă, fără umbra îmbulzelei sau slugărni-
ciei, cu respectul demnităţii personale; o modestie
faţă de toate încercările sale literare, ce se referă
mereu la aprecierea criticului, fără să renunţe la
afirmaţia individualităţii proprii; recurgerea re-
petată la protecţia omului politic, dar pe un ton
strict, sobru, care caută totdeauna să pună ches -
tiunea pe terenul dreptăţii şi nu pe al serviciului
personal sau al favoarei; o naturaleţă de expresie,
fără patetism, o omenie, ce ştie să- şi apere prie-
tenii (al. vlahuţă, i.N. roman) faţă de asprimea
criticului; o mare fineţă şi perspicacitate în a ju-
deca pe vrăjmaşi (de pildă, pe caragiale), o afecţie
luminoasă şi caldă faţă de ai săi, de cămin, de
socru- său, de nevastă- sa, de copii – într- un cuvânt
desfăşurarea, fără note false, a unei armonii su-
fleteşti, a unei delicateţi, în nuanţa ei cea mai
anevoioasă, a respectului afectuos, fără abdicaţie
de sine – ne restabilesc imaginea echilibrului
moral, dispărut în clipa când l- am cunoscut
eu”. r
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Iulian Boldea
Lovinescu şi etica 
rememorării portretistice

Fie că e construit din acceptare şi
elogiu sau din rezervă şi negaţie,
stilul portretelor lui E. Lovinescu

este unul ce se revendică de la
concizie şi de la rafinamentul

expresiei. E, aşadar, un stil ce se
revendică de la clasicitate

n Repere
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în perioada anterioarei mele dizidenţe
(octombrie- noiembrie- decembrie 1989)
n- am ţinut un jurnal, şi rău am făcut!
acum, începând din 19 martie 2016,

mă aflu într- o nouă dizidenţă, faţă de conducerea
uSr de astă dată. şi atunci, în ’89 protestam
(aparent) în contra uSr, dar, pe vremea aceea,
uSr era ceva total subordonat Pcr şi un astfel
de protest devenea, prin logica totalitară, unul
anti- ceauşescu. Nu- i vorbă, azi, că logica aceea
n- ar mai funcţiona în capetele noastre. Mulţi scii-
tori din conducerea uSr 2013- 2016 considerau că
actele de protest individual în contra unor decizii
ale conducerii ar fi, în fapt, acte anti- Manolescu
(criticul Nicolae Manolescu fiind, în acest inter-
val, preşedintele uniunii).

totul, de altfel, în chestiunea acestor acte
individuale de protest, a plecat de la hotărârea lui
Manolescu de a- şi asigura şi un al treilea mandat
de preşedinte al uSr. în clipa acelui gând, Sta-
tutul în vigoare al uniunii nu- i permitea. a
schimbat, desigur, Statutul ca să- i permită acest
al treilea mandat. dar un Statut modificat nu
intră în vigoare înainte de a fi votat (cu suficiente
voturi pentru) de o majoritate a unei adunări ge-
nerale a uSr. aşa scrie şi în vechiul Statut, aşa
scrie şi în legile ţării. legea care patronează prac-
tica unei adunări generale, în acest caz, este o
ordonanţă guvernamentală (og 26/2000). ordo-
nanţa aceea reglementază funcţionarea asociaţii-
lor şi fundaţiilor din românia. este uSr o astfel
de asociaţie, ori o astfel de fundaţie? de felul în
care dai un răspuns, poţi muta dreptatea, fie în
tabăra lui Manolescu, fie în tabăra dizidenţilor.

tabăra Manolescu şi- a validat noul Statut
prin consiliul uSr, apoi, odată
validat aşa, a convocat o adu-
nare generală conformă preve-
derilor noului Statut. tabăra
anti- Manolescu, analizând pro-
cedura, a ajuns la concluzia că ea
încalcă prevederile og 26/2000.
a cerut, imediat, instanţelor să
constate şi ele ilegalităţile din
procedura uSr de schimbare a
Statutului său, precum şi ile-
galitatea adunării generale a
uSr ce a fost convocată în
baza acelui Statut.

Noul Statut al uSr avea
o procedură nouă de convocare
a adunării generale/ ag. Nu
mai era necesar ca delegaţii la
ag să fie co- prezenţi în faţa
aceloraşi urne. a.g. se face,
conform acestui nou Statut, pe
bucăţi regionale: o bucată la
cluj, o bucată la iaşi, o bucată
la timişoara etc. în zona regională a fiecărei bu-
căţi de a.g., se aflau urne. apoi, ele, urnele,
pleacă de la cluj, iaşi, timişoara etc., şi, în final,
sunt adunate la Bucureşti spre a fi deschise în
faţa unei comisii de numărare a voturilor. comi-
sia a numărat, la Bucureşti, şi a constatat că fos-
tul preşedine (N.Manolescu) a fost reales. actele
au fost trimise, spre validare, la tribunal. şi cu
asta, basta!

contestatarii acestui nou Statut au cerut
instanţelor să invalideze procedura de convocare
a a.g. a uSr în felul descris mai sus (care era
prevăzut în noul Statut, votat, la rândul său,
într- un for nelegal – consiliul uSr). Mai mult
decât atât: contestatarii au cerut conducerii uSr
– Manolescu, printr- o treime din membri uSr,
fracţie cerută şi de vechiul, şi de noul Statut, să
fie convocată o adunare generală conform dispo-
ziţiilor og 26/2000, adică o ag la care delegaţii
să fie co- prezenţi în faţa aceleiaşi urne. dar con-
ducerea uSr – Manolescu a negat că această ce-
rere ar reprezenta voinţa unei treimi din membri
uSr şi a înaintat instanţelor o cerere de consta-
tare a faptului că solicitarea contestatarilor nu
îndeplineşte, aritmetic, condiţia acelei treimi sta-
tutare.

instanţa a cerut uSr – Manolescu să facă
dovada întregului aritmetic al membrilor uSr
pentru ca, apoi, să poată fi calculată (matematic,
nu juridic) treimea. aici s- au încurcat lucrurile ca
la balamuc! uSr a pretins că dovada întregului
se poate face arătând numărul de plăţi de cotiza-
ţii dintr- un an (anterior contestaţiilor).

instanţa a cerut uSr – Manolescu să facă
această dovadă numai şi numai prin numărul
membrilor înscrişi oficial în registrul românesc
al asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu ce-
rinţele og 26/2000.

când uSr – Manolescu a cerut de la regis-
tru acest număr de membri înscrişi, a constatat
că totalul acestora este de... numai zece! ce se în-
tâmplase? Nimeni de la uSr, după anul 2000, n- a
înţeles să se conformeze og 26/2000. înainte de

această ordonanţă, nu exista obligaţia legală de
a înscrie toţi membri uSr în registru.

văzându- şi enorma eroare (juridică, nu ma-
tematică) în care se afla, uSr – Manolescu a în-
ceput să susţină în faţa membrilor săi că, în fapt,
uSr n- are nicio treabă cu og26/2000, şi că se su-
pune numai şi numai decretului- lege 267/1949,
prin care uSr a căpătat personalitate juridică.

chiar dacă ar fi aşa şi numai aşa, conduce-
rea uSr se află în contradicţie cu sine. în 1949,
uniunea a primit, prin lege, drepturi de persoană
juridică de utilitate publică. Nu i- a fost de ajuns,
mai apoi, legea din 1949, mai exact, după 1990,
atunci când uSr a fost pusă în faţa obligaţiei de
a- şi valida drepturile ce derivă din utilitatea sa
publică. aceste drepturi nu mai curgeau de la
sine din decretul- lege 267/1949. ele au fost re-
consacrate printr- o ordonanţă dată de guvernul
româniei nu cu mult timp înainte de anul 2000
(ce avea să fie anul ordonanţei 26).

încă ceva semnificativ, în cel mai înalt grad:
în decretul- lege 267/1949 nu există sintagma
Adunare Generală. Sintagma aceasta (cu toate
urmările ei juridice) a fost introdusă în Statutul
uSr după 1990. iar reglementarea legală a func-

ţionării adunărilor generale
ale asociaţiilor şi fundaţiilor
se află numai şi numai în og
26/2000, care la art.83, cap.1
spune: „Asociaţiile şi funda-
ţiile constituite până la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe, în condiţiile legii
21/1924 pentru persoane ju-
ridice (Asociaţii şi Fundaţii)
îşi păstrează personalitatea ju-
ridică legal dobândită. Acestor
asociaţii şi fundaţii li se
aplică, de la data intrării în
vigoare a prezentei ordo-
nanţe, regimul juridic prevă-
zut de aceasta”.

conducerea uSr – Ma-
nolescu se află în flagrant de
înşelăciune faţă de membri
uniunii atunci când trans-
mite, pe toate canalele de co-
municare interne ale uSr, că
aceasta nu are nimic de- a

face cu og 26/2000, ci numai şi numai cu decre-
tul- lege 267/1949. Puţini scriitori membri ai uSr
sunt jurişti de înaltă clasă. ei cred în ce le spune
conducerea lor, fără să poată verifica adevărul ju-
ridic al acelei spuse. locul din care emană adevă-
rul juridic (care poate fi cu totul altul decât acela
care emană din obişnuinţele noastre de bun- simţ)
este decizia judecătorească definitivă şi irevoca-
bilă. o vom avea, curând. r

Ioan Buduca
Jurnalul unui dizident USR

Conducerea USR – Manolescu se
află în flagrant de înşelăciune faţă

de membrii Uniunii atunci când
transmite, pe toate canalele de
comunicare interne ale USR, că

aceasta nu are nimic de- a face cu
OG 26/2000, ci numai şi numai cu

Decretul- lege 267/ 1949. Puţini
scriitori membri ai USR sunt jurişti

de înaltă clasă. Ei cred în ce le
spune conducerea lor, fără să poată

verifica adevărul juridic al acelei
spuse. Locul din care emană

adevărul juridic (care poate fi cu
totul altul decât acela care emană

din obişnuinţele noastre de
bun- simţ) este decizia

judecătorească definitivă şi
irevocabilă. O vom avea, curând

luni, 21 martie 2016, a avut loc şedinţa consi-
liului uniunii Scriitorilor din românia.

în cadrul şedinţei, s- au discutat aspecte curente
din activitatea uSr, pe ordinea de zi regăsindu- se ra-
portul Preşedintelui uSr, situaţia încasării cotizaţiilor
pe anul 2015, votarea execuţiei bugetare la 31 decem-
brie 2015 şi a raportului comisiei de cenzori privind
anul financiar 2015.

un capitol special l- a reprezentat încălcarea de
către un număr de membri ai uSr a art. 16 din Sta-

tutul uSr (extras: „ag poate fi convocată în sesiune
extraordinară de câte ori este nevoie, la solicitarea
Preşedintelui, a consiliului uSr sau a unei treimi din
numărul membrilor uSr“), prin convocarea nestatu-
tară a unei adunări generale extraordinare nestatu-
tare şi organizarea acesteia la data de 19 martie 2016,
când s- au votat nestatutar noi organe de conducere.
Prin comunicatele remise presei, s- a folosit abuziv şi
nelegal sigla uSr, uzurpându- se calităţile oficiale ale

persoanelor alese legal şi statutar în funcţiile de con-
ducere.

după prezentarea raportului comisiei de Moni-
torizare, Suspendare şi excludere, dezbateri şi vot,
consiliul uSr a hotărât excluderea din uniunea Scrii-
torilor din românia a următorilor membri: ioana cră-
ciunescu, dan iancu, Florin iaru, cosmin Perţa,
valeriu Mircea Popa, cristian tiberiu Popescu, octa-
vian Soviany, adrian Suciu, cristian teodorescu, Paul
vinicius, daniel vorona.

Comunicat al USR

nicolAe mAnolescu, preşedinte în Al treileA mAndAt Al usr
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câteva lămuriri conceptuale şi un
mic excurs în istoria temei ar putea
fi utile înainte de a trata grosso
modo tema însăşi, a cărei actuali-

tate e dincolo de orice îndoială.
Să notăm mai întâi că dosarul problemei na-

ţionale s- a repus pe rol tocmai când se credea că
a devenit caduc. în loc de „moartea naţiunii”, ca
expresie a lumii moderne, „asistăm din contra la
o restaurare a identităţilor etnice şi na ţio nale”1.
Realpolitik pare că s- a impus din nou faţă de pa-
radigmele universaliste ce se preconizau în plină
schimbare a lumii. „Post- modernitatea, ne pre-
vine un exe get al ei, este nu atât epoca unei gân-
diri fragmentate, cât a pluralităţii” for me lor2. Sub
unghiul care ne interesează aici, ea presupune re-
semnificarea ideii naţionale cu tot complexul pro-
blematic aferent. de unde nevoia de a- i regândi
feno menologia, cu tot ce implică ea ca surse, for -
me, trasee, consecinţe.

atenţi mai ales la sincronie, politologii uită
că în structura actualităţii intră elemente ce vin
din istorie şi reclamă un tratament diacronic. is-
toricul e destul de bine plasat pentru a impune
sau măcar a sugera corectivele necesare. reexa -
mi nând problema naţiunii, el speră să pună dife-
renţierea şi integrarea sub ace laşi semn, al
sintezei explicative3. un neo- istorism ar trebui
să- i inspire „lectu ra” faptelor şi reconstrucţia4.
dar istorismul însuşi, ca ideologie semni ficativă
pentru secolul naţionalităţilor, e pus adesea în
cauză, ca una din sursele naţio na lismului5.

românii constituie, sub acest unghi, un caz
destul de interesant pentru a sugera ideea mira-
colului în ce priveşte continuitatea lor medievală
şi construcţia de stat modernă. edificarea imagi-

nii de sine reprezintă, ca şi la alte naţiuni, un tra-
seu demn de luare- aminte6.

Sub impuls umanist, s- a creat în secolul
xvii o ideologie a daco- româ nis mului, care avea
să facă o lungă şi semnificativă carieră. d. can-
temir a exprimat- o destul de limpede, la începutul
secolului xviii, perioadă care a pregătit, în multe
privinţe, fenomenul regenerativ din secolul urmă-
tor7. Pe această linie, se poate vorbi de o con-
stantă ideologică, una din acele „permanenţe” pe
care N. iorga încerca să le descopere în devenirea
noastră istorică. o regăsim şi în transilvania, în
pofida exagerărilor produse acolo pe linia unei pu-
rităţi latine. ideea originii şi a unităţii etnice a
nutrit generaţii în şir, cu deosebiri de nuanţe şi
intensitate, până la realizarea unirii Principate-
lor extracarpatine şi apoi a româniei Mari.

Momentul cel mai semnificativ, de limpe-
zire programatică, e desigur acel supplex libellus
Valachorum (1791), text esenţial, care proclama
dreptul naţiu nii române din transilvania de a fi
pusă pe picior egal cu celelalte naţiuni. la numai
câţiva ani după marea răscoală a lui horea, se
căuta o întemeiere a acestui drept pe istorie, na-
ţiunea „cea mai veche” reclamând de fapt o resti-
tutio. Planul ei de viitor se întemeia pe trecut,
stimulat – după observaţia celui mai remarcabil
dintre exegeţii săi – de un „copleşitor istorism”8.

aspirând la un statut de egalitate cu naţiu-
nile politice, definite prin pactul verböczian cu
aproape trei secole în urmă, românii au făcut apel
la dreptul isto ric, legând inseparabil naţionalis-
mul de istorism, cum s- a întâmplat de altfel la
orice popor pe cale de a- şi construi un stat naţio-
nal9. ei „descopereau în trecut mult mai mult
decât libertatea naţională şi o egalitate cu cele-
lalte naţiuni ale ţării: contemplau dacia antică,
coloniile lui traian, strălucirea descendenţei
roma ne”10. Prezentul se arăta meschin şi corupt
în comparaţie cu acel trecut, din care generaţii
de- a rândul aveau să- şi tragă seva recuperării.
retrospectiva stimu  la prospectiva, ca element de
program, ca sursă de mobilizare în sens naţio-
nal11.

Rediviva natio Valachica din amintitul
supplex12 s- a impus treptat, câş ti gându- şi un loc
mai bun în relaţiile cu vecinii şi cu lumea în an-
samblu. Se poate spune că ideea de naţiune şi
aceea de stabilitate au evoluat un timp paralel,
parcă aşteptând clipa când se vor putea contopi.
istoria cantitativă a ajuns să contureze destul de
exact dezvoltarea economiei, modernizarea statu-
lui, insti tu ţiile din deceniile renaşterii, toate in-
dicând un progres evident pe linia adecvării la
structurile lumii apusene13. era însă un progres
sub nivelul aşteptărilor sociale şi naţionale, ex-
primate tot mai insistent de elite14.

Proiectul devansa momentan posibilităţile.
Scriind poemul la patrie, g. asachi reunea deja,
la 1812, mai toate elementele simbolice ale româ -
nis mului, ca ideologie a unităţii naţionale15. le
vom regăsi în dacia literară, scoasă la 1840 de
Kogălniceanu, dar mai ales în cuvântul rostit de
acelaşi, peste trei ani, la deschiderea cursului de
istorie naţională. acolo, istoricul nu ezita să în-
chipuie o românie ideală, dincolo de barierele
încă existente: „eu privesc ca patria mea toată
acea întindere de loc unde se vorbeşte româneşte,
şi ca istorie naţională, istoria Moldovei întregi, în-
ainte de sfâşierea ei, a valahiei şi a fraţilor din
transilvania”16. este ceea ce avea să spună şi v.
alecsandri, peste un deceniu, prefaţând culegerea
de poezii populare: „există în lume o românie,
deşi ea nu figurează pe hărţile de geografie!”17. Se
referea, ca atâţia dintre comilitonii săi, la acea
naţiune culturală care a premers, în cazul de faţă,
naţiunea politică. N. Bălcescu nu ezita să asocieze
istoria însăşi pentru a defini „naţia română”, efor-
turile ei spre o existenţă autonomă şi stabilă. o
triplă lozincă trebuia să inspire, de aceea, revolu-
ţia viitoare: dreptate, frăţie, unitate!18 Panro -
mânismul era ideologia asumată de mai toţi
„căuzaşii”, în principatele extracarpatine ca şi în
transilvania.

dincolo de munţi, în provinciile încorporate
de imperiul habsburgic, ideea de naţiune cultu-
rală opera mai demult, ca urmare a faptului că
de un statut de naţiune politică nu beneficiau
decât ungurii, secuii şi saşii. limpede formulat în
supplex libellus, desideratul recunoaşterii ca na-
ţiune politică avea să devină un element definito-
riu pentru elita românească din transilvania,
care a ştiut să profi te de avantajele pe care i le
dădea existenţa unei biserici unite cu roma.
„unirea naţională, nota la 1844 g. Bariţiu, este
frumoasa deviză ce răsună din toate părţile şi
deşteaptă duhurile cu putere multă. Popoarele
europei, insista el, pricep şi cunosc cum că tăria
şi puterea unui popor, forţa sa, politica sa
cum pă nită, nădejdile sale, prezentul şi
viitorul său zac în unirea naţională”.

Alexandru Zub
Naţiune culturală şi naţiune 
politică la români în epoca modernă

■ Academia Română (1866-2016)  ● În preajma centenarului Marii Uniri (1918-2018)
Dezbaterile Academiei Române ■ Identitatea naţională

ð

Definiţia cea mai complexă a fost
dată însă, prin Kogălniceanu, în

Divanul ad- hoc al Moldovei (1857):
„Avem acelaşi început, aceeaşi
limbă, aceeaşi religie, aceeaşi

istorie, aceeaşi civilizaţie, aceleaşi
instituţii, aceleaşi legi şi obi ceiuri,

aceleaşi temeri şi aceleaşi speranţe,
aceleaşi trebuinţe de îndestulat,
aceleaşi hotare de păzit, aceleaşi

dureri din trecut, acelaşi viitor de
asigurat şi în sfârşit aceeaşi

misiune de îndeplinit”

1 grigore georgiu, naţiune, cultură, identitate, Bucu-
reşti, 1997, p. 32.

2 gianni vattimo, sfârşitul modernităţii, constanţa,
1993, p. 185- 186.

3 cf. grigore georgiu, op. cit., p. 39.
4 cf. ernst Schulin, traditionskritik und Rekonstruk-

tionsversuch, göttingen, 1979.
5 cf. Jörn rüsen, Konfigurationen des Historismus,

Frankfurt/M., 1993; Friedrich Jaeger, J. rüsen, Geschichte des
Historismus, München, 1992.

6 dan Pavel, deşteaptă- te române! o cercetare în ideo-
logia naţionalismului, in polis, 2/1999, p. 153- 170.

7 cf. v. Maciu, mouvements nationaux et sociaux rou-
mains au XiXe siècle, Bucarest, 1971, p. 9- 39.

8 d. Prodan, supplex libellus Valachorum, Bucureşti,
1967, p. 463.

9 ibidem, p. 464- 465.
10 ibidem, p. 465
11 ibidem, p. 471.
12 ibidem, p. 490.
13 vlad georgescu, istoria românilor de la origini până

în zilele noastre, München, 1984, p. 146- 168.
14 catherine durandin, istoria românilor, laşi, 1998, p.

86- 101.
15 cântare României, ed. g. c. Nicolescu, Bucureşti,

1967, p. 67- 68.
16 M. Kogălniceanu, opere, ii, Bucureşti, 1976, p. 394.
17 v. alecsandri, Românii şi poezia lor, 1853. apud cân-

tare României, ed. cit., p. 138. 
18 N. Bălcescu, mersul revoluţiei în istoria românilor,

1850. 
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când, la 1848, hippolyte desprez
scria în Revue des deux mondes, refe rin -
du- se la români, că „acest popor mutilat

alcătuieşte încă de acum un singur corp şi întin-
sul teritoriu care- l cuprinde în unitatea sa se nu-
meşte România, dacă nu în limba tratatelor, cel
puţin în aceea a patriotismului”, el ştia, ca şi i. a.
ubicini, că transformarea acestei patrii ideale
într- una reală era numai o ches tiu ne de timp19. 

abordarea diacronică a naţiunii şi statutu-
lui ne poate oferi sugestii dintre cele mai utile
pentru a înţelege problematica lor în secolul xix.
S- au făcut deja, sub acest unghi, numeroase stu-
dii, pe segmente cronotopice sau cu ambiţii de sin -
teză. Nu e locul să le sistematizăm aici. Se cuvine
a fi menţionată însă istoria ideilor politice româ-
neşti de vlad georgescu (1987) pentru felul inge-
nios cum a ştiut să pună în lumină geneza şi
recurenţa unor idei despre popor, naţiune, stat,
uni tate naţională etc.20 Politogramele examinate
de autor relevă, între altele, o diferenţă de ritm
între principatele extracarpatine şi un accent mai
puternic pe cul tură în transilvania21. de acolo au
descins în „ţară” pedagogi inspiraţi de „duh româ-
nesc” (g. lazăr, 1818; v. Pop, 1827), modelatori
ai „conştiinţei de noi înşine” (a. t. laurian, 1845).
aron Pumnul (1850) punea accent deopotrivă pe
comunitatea de sânge, limbă, datini22.

definiţia cea mai complexă a fost dată însă,
prin Kogălniceanu, în divanul ad- hoc al Moldovei
(1857): „avem acelaşi început, aceeaşi limbă,
aceeaşi religie, aceeaşi istorie, aceeaşi civilizaţie,
aceleaşi instituţii, aceleaşi legi şi obi ceiuri, ace-
leaşi temeri şi aceleaşi speranţe, aceleaşi tre-
buinţe de îndestulat, aceleaşi hotare de păzit,
aceleaşi dureri din trecut, acelaşi viitor de asigu-
rat şi în sfârşit aceeaşi misiune de îndeplinit”23.
dimensiunea politică şi cea culturală a naţ iunii
se regăsesc în această viziune comprehensivă, că-
reia al. i. cuza, ajuns domn al Principatelor
unite, avea să- i dea o definiţie sintetică: „la com-
munauté de langue, de religion et d’intérets”23.

este evident că naţiunea, gândită astfel, ca
peste tot în europa, avea un ca rac ter mai mult
etno- cultural decât politic. ea se identifica oare-
cum cu poporul, iar conştiinţa naţională cu spiri-
tualitatea, de unde apelul insistent al polito-
 gra filor din epoca unirii la simbioza daco- ro -
mană, la ideea de continuitate istorică, asociată
cu ideea de misiune şi destin.

aproape sincron, i. c. Brătianu (naţionali-
tatea, 1853; Apel la conştiinţa naţională, 1859) şi
i. eliade rădulescu (naţionalitatea în desnaţio-
nalizare, 1856), ambii munteni, au subscris texte
despre naţiune şi conştiinţă colectivă, opu -
nându- se ideii de posibilă dispariţie a naţiunilor
în favoarea unei entităţi su pe rioare, umanitatea.
în opinia lor, deloc marginală, naţiunile se aflau
încă pe o cale ascendentă. la rândul său, bănă-
ţeanul v. Maniu apăra cauza limbilor şi na -
ţionalităţilor în Austria (1860), distingând între
o „naţionalitate fizică sau gene tică” (altfel spus:
etno- culturală) şi una politică, aşa cum se putea
întâlni aceasta din urmă în austria sau în elve-
ţia24. Naţiunea politică nu se legitimează, într- o
asemenea concepţie, dacă nu asigură libera dez-
voltare a naţiunilor de tip ge netic. o atare con-
cluzie viza desigur relaţia dintre imperiul
austriac şi românii din acel spaţiu, pe care ar fi
voit să- i ştie la adăpost de presiuni desna ţio na -
lizante.

este spiritul cultivat în aceeaşi epocă de B.
P. hasdeu, d. Bolintineanu, S. Bărnuţiu, a. d.
xenopol etc. ultimul a tipărit o lungă serie de stu-
dii, din care amintim cultura naţională (1868),
despre naţionalitate (1872), baza geo gra fi că a is-
toriei românilor (1875), teoria generală a înrâu-
ririi popoarelor (1876), studii în care justifica
istorico- filosofic naţiunea şi respingea cosmopoli-
tismul ca fiind un obstacol pe calea coeziunii na-
ţionale25. de la concret la abstract, de la mic la
mare, de la aproape la departe, iată norma de
conduită pe care – în spirit evoluţionist – o sugera
a. d. xenopol, unul din promotorii cei mai activi
ai etnopsihologiei26. istoria întreagă, conchidea
tânărul învăţat, ne dovedeşte acest adevăr, ară-
tându- ne că numai popoarele care au ajuns la o
viaţă naţională, la o conştiinţă clară a existenţei
lor, au produs ceva pentru binele omenirii27. Stu-
diul comparat al istoriografiei civilizaţiilor l- a
condus la aceleaşi concluzii, cărora avea să le ră-
mână dealtminteri fidel şi în conduita civică28.

asemenea atitudini erau frecvente în epocă.
tendinţei cosmopolite i s- a opus panromânismul
ca ideologie a originii comune şi a unităţii de
neam, îndeo sebi sub unghi cultural. în spiritul ei
s- au dezvoltat discursul istoric, literatura, artele

şi s- au construit instituţii de rang simbolic. în So-
cietatea academică de la Bucureşti (viitoarea
academie română) au fost incluşi de aceea şi în-
văţaţi din toate provinciile locuite de români. la
inaugurare (1867), ardeleanul t. cipariu invoca
„simţământul naţional”, convins că se va dobândi
în cele din urmă şi „eliberarea perfectă a patriei
române”29, acea patrie ideală pe care o definise cu
un sfert de secol în urmă şi Kogălniceanu, pentru
a inspira apoi numeroşi militanţi ai cauzei: d. Bo-
lintineanu (1869), vicenţiu Babeş (1874), g. Ba-
riţiu, M. eminescu (1876). cu aceasta, observă un
exeget al fenomenului, „panro mâ nis mul cultural
devine panromânism politic” 30, iar noua fază im-
punea desigur şi instituţii capabile să sprijine
realizarea unităţii de stat. 

ideea lui N. Bălcescu (1850) şi a altor comi-
litoni de „a întemeia regatul daciei”31 începea să
fie servită postum de împrejurări. unirea Moldo-
vei cu Muntenia (1859), independenţa statală
(1877), proclamarea regatului (1881), irre -
dentismul pus la lucru de unele societăţi, partide,
asociaţii etc. erau paşi spre acea Românie mare
preconizată încă la 1852 de d. Brătianu, dar ră-
masă oarecum pe seama viitorimii32.

realismul pe târâm politic rima desigur cu
incriminarea megalografiei de către t. Maiorescu,
la Junimea, societate de inspiraţie germană prin
care o elită intelectuală căuta să disciplineze cor-
pul social33. „Naţionalitatea în marginile adevă-
rului” e formula sintetică prin care eminescu îi
rezuma programul34, numai că asemenea exi-
genţe nu s- au putut impune pe un plan mai larg,
iar dis cur sul unităţii, preluat de politicieni, va su-
feri distorsiuni de tot felul, antrenând consecinţe
pe care junimiştii doriseră tocmai să le evite.

Secolul xix se încheia, pentru români, cu o
dublă mişcare pe plan na ţio nal. în regatul care
fusese instituit după congresul de la Berlin, se
manifesta un irredentism difuz şi intermitent, cu
unele puseuri naţionaliste. în provinciile din im-
periul austro- ungar sub formă de revendicări
punctuale, care aveau să se înche ie, în transilva-
nia, prin mişcarea memorandistă35. dincolo de
Prut, ro mânii basarabeni dispuneau de un spaţiu
şi mai redus de manevră. Peste tot însă sta tu tul
naţiunii ca atare constituia o problemă de acut in-
teres şi de căutări adesea febrile.

Sintezele istorice elaborate de a. d. xeno-
pol, spre finele secolului xix şi de N. iorga la în-
ceputul secolului xx constituiau, în felul lor,
răspunsuri la acele căutări. Publicând Geschichte
des rumänischen Volkes (1905) pentru seria lam-
prechtiană Allgemeine staatengeschichte, iorga a
ţinut să se distanţeze oa recum de coordonator, de-
plasând accentul de la stat la naţiune. Pentru el,
ca şi pentru xenopol, naţiunea era un produs „or-
ganic” al istoriei, având aşadar dreptul la o de-
plină desfăşurare36.

o nuanţă aparte în definirea conceptului
avea să introducă v. Pârvan, ocu pân du- se de
ideile fundamentale ale culturii sociale contempo-
rane (1919). „Naţiunea nu e un element biologic,
ci unul spiritual. individul nu se naşte ca mem -
bru dintr- o naţiune, ci devine membru efectiv al
acelei naţiuni pe măsura creş  terii în sufletul său
a conştiinţei de solidaritate”, conchidea istoricul,

atent – ca şi renan – la dimensiunea politică a
naţiunii37.

d. gusti a mers poate cel mai departe în ex-
plorarea fenomenului, ela bo rând o „sociologie a
naţiunii” şi finalmente o „ştiinţă” a acesteia38.
efortul său a început în pragul secolului nostru,
însă cele mai spectaculoase rezultate se pla sea ză
după primul război mondial, când a creat o aso-
ciaţie şi un institut, cu scopul anume de a înlesni
o cunoaştere sistematică a corpului social39. el
făcea astfel un salt de la vechea etnopsihologie la
o sociologie a naţiunii, care de atunci a continuat
să se dezvolte40, cu accente noi, de care şi istoricii
au ştiut să profite, mai ales după abolirea regi-
mului comunist41.

discursul istoric privitor la naţiune se revi-
talizează pe seama instru men ta rului mai bogat
şi mai complex de care dispune acum, dar şi sub
impulsul plu ra lis mului adoptat în sfera politicii.
interesul pentru naţiunea politică a sporit în chip
evident, stimulând iniţiative ce impun deja, în
spirit comparatist42, noi „lecturi” în problematica
naţională a epocii moderne. r

ð

19 h. desprez, la moldo- Valachie et le mouvement rou-
main, in Revue des deux mondes, xviii, 1848, vol. 21, p.
105- 131. cf. cornelia Bodea, lupta românilor pentru unitatea
naţională, 1834- 1849, Bucureşti, 1967, p. 95- 115.

20 vlad georgescu, istoria ideilor politice româneşti,
München, 1987, p. 125- 179, 323- 348.

21 ibidem, p. 323.
22 ibidem, p. 326.
23 ibidem.
24 ibidem. cf. şi victor Neumann, Vasile maniu, mono-

grafie istorică, timişoara, 1984.
25 vlad georgescu, op. cit., p. 327.
26 Paul Simionescu, etnoistoria – convergenţă interdis-

ciplinară, Bucureşti, 1983.
27 a. d. xenopol, scrieri sociale şi filosofice, Bucureşti,

1967, p. 145.
28 ibidem, p. 156- 203. 
29 vlad georgescu, op. cit., p. 335. 
30 ibidem. 
31 ibidem, p. 341.
32 ibidem, p. 342.
33 cf. Sorin alexandrescu, „Junimea”: discours politique

et discours cultural, in vol. libra, ed. par i. P. culianu, gro-
ningen, 1983, p. 49- 79.

34 cf. alexandru zub, eminescu: glose istorico-culturale,
chişinău, 1994, p. 13- 18.

35 liviu Maior, le mouvement du mémorandum, Bucu-
reşti, 1981.

36 a. d. xenopol, op. cit., p. 145, 155, 209; N. iorga, con-
ferinţe. ideea unităţii româneşti, Bucu reşti, 1987.

37 v. Pârvan, scrieri, Bucureşti, 1981, p. 364.
38 d. gusti, cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii,

i, Bucureşti, s.a.
39 cf. ilie Bădescu, performanţa europeană a lui d.

Gusti: “sociologia naţiunii”, in vol. d. gusti, sociologia naţiu-
nii şi a războiului, Bucureşti, 1995, p. vii- xxviii.

40 cf. ilie Bădescu, istoria sociologiei, galaţi, 1994, p.
227- 252.

41 cf. alexandru zub, l’idée nationale et le rythme his-
torique dans les pays roumains au début de l’époque moderne,
in Revue roumaine d’histoire, xiv, 1975, 2, p. 285- 289; sur le
natio na lisme roumain au XXe siècle, in Revue des études rou-
maines, XVii- XViii, 1993, p. 265- 276; istorism şi naţionalism
în România modernă, in alina Mungiu- Pippidi (ed.), doctrine
politice. concepte universale şi realităţi româneşti, Bucureşti,
1998, p. 130- 141.

42 cf. guido Franzinetti, il problema del nazionalismo
nella storiografia dell’europa centro- orientale, in Rivista sto-
rica italiana, ciii, 1991, 3, p. 812- 846; dan Pavel, op. cit.
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trebuie spus răspicat că susţinerea ori-
ginii romane a românilor nu a fost o
chestiune de conjunctură, nu a apărat
din nevoi propagandistice, politice,

ideologice sau de altă natură. asta nu înseamnă că
romanitatea noastră nu a fost folosită în diferite con-
juncturi, dar ea nu a fost o invenţie ivită din vreo
conjunctură, din vreun interes individual sau colec-
tiv. Nu există popor pe lumea asta care să nu aibă o
origine, care să se fi născut din nimic, care să fie ge-
neraţie spontanee. de asemenea, nu există popor
care să nu se fi întrebat de unde vine, ce face şi în-
cotro se îndreaptă. Sunt apoi şi popoarele (grupu-
rile) străine, vecine ori mai îndepărtate, care s- au
întrebat ce sunt românii, din cine se trag, ce limbă
vorbesc, cum se poartă şi de ce. toţi autorii serioşi
care scriu despre români, încă de la cumpăna mile-
niilor i şi al ii- lea, spun că aceştia sunt urmaşii ro-
manilor. Mai mult, chiar înainte de finalizarea
procesului etnogenezei, când daco- romanii latinofoni
– amestecaţi cu alte neamuri – nu erau încă români
propriu- zişi (pe când nici francezii nu erau încă fran-
cezi şi nici italienii nu erau complet italieni), străinii
îi prezintă pe aceşti pre- români drept urmaşi ai ro-
manilor, stăpânitori cândva la nord şi la sud de du-
năre. Se constată că, până la un moment dat, în
epoca modernă, şi străinii şi românii erau de acord
în legătură cu romanitatea românilor: Scriitorii, sa-
vanţii, clericii, călătorii, oamenii de arme, negustorii
şi chiar aventurierii trecuţi pe la noi, mai evident de
prin secolul al xiv- lea încoace, i- au prezentat pe ro-
mâni europei, în limbile de circulaţie de- atunci (mai
ales în latineşte), ca fiind urmaşii romanilor. toţi is-
toricii, lingviştii şi oamenii de cultură români, de la
umanişti şi preiluminişti şi iluminişti încoace (adică
de la Nicolaus olahus, grigore ureche, Miron cos-
tin, constantin cantacuzino Stolnicul, dimitrie
cantemir, inochentie Micu, Samuil Micu, gheorghe
şincai, Petru Maior, ion Budai- deleanu), i- au des-
coperit lumii pe români ca urmaşi ai romanilor ori
daco- romanilor. Mai mult, prin anii ’60- ’70 ai seco-
lului trecut, pe baza unor izvoare irefutabile, s- a do-
vedit clar că românii înşişi aveau încă din evul
Mediu conştiinţa romanităţii lor, a descendenţei lor
din romani. cei care au readus în atenţie acest
lucru, pe urmele marilor înaintaşi uitaţi, au fost is-
toricii şerban Papacostea şi adolf armbruster. ei au
fost în măsură să arate că unii dintre români au
avut, inclusiv în evul Mediu, conştiinţa romanităţii
lor, adică acea convingere că ei veneau de la roma,
că se trăgeau din romanii, militari, colonişti şi chiar
aventurieri, ajunşi la dunăre şi la carpaţi, în Moe-
sia şi dacia, odată cu stăpânirea impusă de unii îm-
păraţi din primul secol al erei creştine, apoi de
traianus şi perpetuată de urmaşii lui.

în acelaşi fel, unii polonezi (elita nobiliară,
şleahta) ştiau, tot atunci, că se trag din sarmaţi (dar
alţii ştiau că provin din slavi), anumiţi unguri că se
trag din huni, unii francezi că s- au născut din troie-
nii lui Paris sau din galo- romani etc. orice comuni-
tate umană, de oriunde şi de oricând, s- a interesat
şi se interesează de origini, caută şi găseşte răspun-
suri în acest sens, unele reale, altele imaginare, cele
mai multe fiind îmbinări între real şi imaginar. Nici
la români nu a fost altminteri, în sensul că unii din-

tre ei s- au întrebat de unde provin şi au găsit (între
altele) şi răspunsul, simplist şi exagerat, că toţi stră-
moşii lor „au venit de la roma” („de la râm ne tra-
gem”, zicea grigore ureche). 

dacă ar fi să fixăm, din raţiuni didactice şi de
sistematizare a materialului studiat, etapele crono-
logice (din perspectivă internă, românească) ale afir-
mării romanităţii românilor şi ale latinităţii limbii
– care sunt tot atâtea trepte ale afirmării noastre în
civilizaţia, cultura şi mentalitatea europeană –
atunci acestea ar putea fi următoarele: cumpăna
dintre mileniile i şi al ii- lea ale erei creştine, când
românii ajung cunoscuţi în conştiinţa europeană,
mulţumită unor autori străini şi cancelarii ale unor
state deja organizate (imperială bizantină, impe-
rială occidentală, papală etc.); organizarea ţaratu-
lui româno- Bulgar al asăneştilor (corespondenţa
dintre papa inocenţiu al iii- lea (1198- 1216) şi ţarul
ioniţă caloian (1197- 1207), prin care suveranul
român se mândrea cu descendenţa sa şi a poporului
său din romani); Secolele xiii- xiv, cu primele ates-
tări (în medii ungare, italiene etc.) ale etnonimului
de român, prin care se auto- desemnau românii; Se-
colul al xv- lea şi popularizarea românilor ca descen-
denţi ai romanilor, mai ales de către umaniştii

italieni; Secolul al xvi- lea, cu extinderea cunoaşterii
romanităţii românilor, graţie autorilor italieni, ger-
mani, greci, polonezi, francezi etc.; rolul marii per-
sonalităţi a umanistului Nicolaus olahus (pe
româneşte, Nicolae românul); Secolul al xvii- lea,
când romanitatea românilor devine loc comun în oc-
cident şi când s- au afirmat marii cronicari moldo-
veni grigore ureche şi Miron costin, împreună cu
munteanul constantin cantacuzino Stolnicul, înca-
drabili umanismului târziu; cumpăna secolelor al
xvii- lea şi al xviii- lea sau epoca lui dimitrie can-
temir, primul savant român de relevanţă euro-
peană, recunoscut ca atare de occident; marele
cărturar polihistor s- ar putea încadra în curentul
preiluminst; Secolul luminilor, ilustrat în cultura
românească mai ales de şcoala ardeleană; Secolul
al xix- lea, cu sub- etapele sale (pre- romantismul, ro-
mantismul, paşoptismul, junimismul, pozitivismul
sau şcoala critică etc.), dintre care străluceşte cu-
rentul ieşean de la Junimea; Secolul al xx- lea, tul-
burat de varii cataclisme, între care cele două
războaie mondiale, şi de la fel de mari dezechilibre
ale conştiinţei şi solidarităţii europene; în acest
secol, după înscrierea româniei pe coordonatele eu-
ropene deschise de Marea unire, au urmat deceniile
de izolare comunistă şi apoi efortul de reintegrare
de după 1989. când românii au avut perioade de în-
florire, curentele ideologice şi culturale dominante
au fost cele pro- europene, de acţiune în cadrele lati-
nităţii şi ale occidentului, iar când au avut reculuri
şi eşecuri, au predominat orientări străine, de tip ră-
săritean şi asiatic, ameninţări ale stepei şi regimuri
totalitare.

Se va încerca, în acest cadru, relevarea doar a
câtorva mărturii din interiorul societăţii plurietnice
şi multiconfesionale transilvănene – privitoare la la-
tinitatea românilor – din perioada renaşterii şi de
la începuturile epocii moderne.

umanistul Nicolaus olahus (1493- 1568), năs-
cut în transilvania, într- o familie de origine română
din ţara românească, a fost de confesiune catolică
şi a ajuns la cele mai înalte demnităţi religioase (ar-
hiepiscop primat al ungariei) şi politice (regent al
ungariei habsburgice). în lucrarea sa Hungaria
(1536) spune: „Moldovenii au aceeaşi limbă, aceleaşi
obiceiuri şi aceeaşi religie ca şi muntenii; se deose-
besc în parte doar prin îmbrăcăminte… limba lor şi

a celorlalţi români a fost odinioară romană, ca unii
care sunt coloni ai romanilor. în vremea noastră,
limba moldovenilor se deosebeşte foarte mult de
aceea (limba latină), dar vorbele lor pot fi înţelese
de latini… românii spun că sunt coloni ai romani-
lor. argumentul acestui lucru este că au multe în
comun cu limba romană şi se găsesc în acest loc
foarte multe monede ale acestui popor, fără îndoială
indicii mari ale vechimii şi stăpânirii romane aici”.
la aceste informaţii trebuie să adăugăm şi comen-
tariile lui adam Francisc Kollarius, editorul ediţiei
Hungariei de la 1763: „toţi valahii se consideră pe
ei înşişi ca fiind Rumunyi, adică romani, şi socot că
vorbesc rumunyeschte, adică limba romanilor.
limba lor mai curată are cea mai mare înrudire cu
limba italiană; dar în limba de care se folosesc în bi-
serică, mai ales bihorenii, au în plus cuvinte slave,
din pricina religiei pe care au primit- o, dacă nu mă
înşel, de la popoare slave, care au adoptat dogma şi
ritul grec şi le păstrează cu cea mai mare dârzenie”.
Kollarius spune că a fost în misiune la oradea, în
1754, unde a lucrat şi a vorbit cu românii, convin-
gându- se direct de latinitatea limbii române. 

într- un document redactat de Paulus de
varda, primatul ungariei şi emis de regele Ferdi-
nand, la 23 noiembrie 1548, ca motivare a reînnobi-
lării lui olahus, se spune: „într- adevăr se ştie că ei
(românii) se trag chiar de la roma, cetatea stăpână
a lumii şi au fost aşezaţi într- o parte foarte bogată
a daciei, care se numeşte transalpina, spre a stăvili
incursiunile vecinilor inamici…, de aceea, chiar şi
acum, pe limba lor se numesc romani… Neamul tău
a excelat, dând naştere multor conducători dintre
cei mai de seamă. Printre aceştia se spune să au
strălucit, în chip cu totul deosebit, şi iancu de hu-
nedoara, tatăl vestitului rege Matia…”.

este semnificativ de relevat şi felul în care
sunt numiţi românii în textele religioase româneşti
din secolul al xvi- lea. Se ştie astăzi, fără să mai fie
nevoie de nicio demonstraţie, că, în toate textele ro-
mâneşti păstrate din secolul al xvi- lea încoace, ter-
menul de „vlah” (cu variantele sale), prezent în
înscrisurile din alte limbi, a fost tradus, în chip in-
variabil, prin „român” („rumân”). de sub teascurile
diaconului coresi, au ieşit la Braşov, în a doua ju-
mătate a secolului al xvi- lea, nouă cărţi în limba ro-
mână, între care: „întrebare creştinească”, la 1559
(poate o reimprimare a catehismului sibian din
1544, pierdut), „Faptele apostolilor”, la 1563, „tâlcul
evangheliilor”, la 1564, „Psaltirea”, la 1570, „carte
de învăţătură”, la 1581. şi în epilogurile tipăriturilor
coresiene (adică în texte originale, netraduse din
alte limbi) se vede că românii şi limba lor poartă nu-
mele date de românii înşişi, adică „rumân”, „rumâ-
nească”. astfel, în „întrebare creştinească” (1559),
se scrie: „…după aceaia, neşte creştini buni socotiră
şi scoaseră cartea de în limba sărbească pre limba
rumânească… să înţeleagă toţi oamenii cine- s ru-
mâni creştini”. în „Psaltire” (1570), se justifică astfel
nevoia cărţilor româneşti: „cu mila lui dumnezeu,
eu, diaconul coresi, dacă văzuiu că mai toate limbile
au cuvântul lui dumnezeu în limba lor, nu mai noi,
rumânii, n- avem…”. Prin urmare, numele de sine
dat românilor era cel provenit din latinescul Roma-
nus. dar numele de român apare şi în alte circum-
stanţe. în „Faptele apostolilor” (ediţia românească
de la Braşov, din 1563, a diaconului coresi), se poate
citi: „…şi spunu năravurele ce nu ne se cade noao a
priimi şi a le face, rumâni sântemu”. Natural, se
pune întrebarea ce fel de „rumâni” puteau să existe
pe vremea când apostolii umblau pe pământ. Pentru
a răspunde, s- a apelat la textele originale sau la tex-
tele- martor, după care s- a făcut traducerea în româ-
neşte: în textul slav e scris rimleanini, iar în cel latin
quum simus Romani. aşadar, „rumânii” din „Fap-
tele apostolilor” sunt romanii antici. Prin urmare,
Romanus din latină s- a tradus, în a doua jumătate
a secolului al xvi- lea, şi prin forma „rumân”. r

Ioan-Aurel Pop
Ce sunt românii?

Dezbaterile Academiei Române ■ Identitatea naţională

nu există popor pe lumea asta care
să nu aibă o origine, care să se fi

născut din nimic, care să fie
generaţie spontanee. De asemenea,

nu există popor care să nu se fi
întrebat de unde vine, ce face şi

încotro se îndreaptă. 
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Apocalipsa este ultima carte din noul
testament, şi înseamnă „revelaţia”
(apokalypsis = revelatio) lui iisus
hristos, pe care i- a dat- o dumnezeu

despre ceea ce trebuie să se petreacă în curând (en
tachei, cito), şi pe care a primit- o şi Sfântul ioan de
la îngerul domnului, pentru a ne transmite şi nouă
„cuvintele profeţiei” (logoi tes prophetias). Numai
că aici nu avem de- a face cu o simplă „profeţie”, a
cărei realizare ar avea un anumit grad de probabi-
litate, căci „cuvintele” nu sunt ale unui profet, in-
diferent care ar fi acesta, ci fac parte din „cuvân-
tarea” sau „cuvântul lui dumnezeu” (logos tou
theou). Sunt de tăria logosului Primordial (en
arche en ho logos), al Protosistenţei, şi reprezintă
aici logosul Final, al episistenţei. aşa cum o spune
şi o repetă Sf. ioan, că dumnezeu este începutul şi
Sfârşitul (he arche kai to telos), alpha şi omega,
cel dintâi şi cel de pe urmă (ho protos kai ho es-
chatos). dacă în cartea Genezei era vorba despre re-
velaţia începutului, în cartea Apocalipsei este vor-
ba despre revelaţia Sfârşitului.

din perspectiva Filosofiei Pentadice, ambele
sunt transcendente faţă de existenţă, adică nicio-
dată nu vom avea altceva despre ele decât revelaţii.
în cazul acesta, revelaţiile sunt religioase, mistice,
adică presupun legătura (religio, de la religo, reli-
gare) cu divinitatea, care este „ascunsă” (mysticos,
de la myo, myein). există şi revelaţii ştiinţifice şi
artistice, bazate pe meditaţie. cele pretins ştiinţi-
fice în legătură cu începutul şi Sfârşitul sau natu-
rale, căci şi „naturii îi place să se ascundă” (physis
kryptesthai philei, cum zicea heraclit), bazate pe
formule matematice, chiar dacă savanţii ar dispune
de aparatură de calcul superperformantă, se împot-
molesc în situaţiile paradoxale pe care le presu-
pune eternitatea şi infinitul, atât regresiv,
aristotelic vorbind, spre cauze prime de tipul
big- bang- ului, cât şi progresiv, spre „implozia fi-
nală”, ambele marcând salturi nepermise ştiinţific
în transcendenţă. de aceea sunt pseudo-ştiinţifice,
iar celelalte supranaturale.

revelaţiile mistice sunt de două feluri, fie ob-
ţinute prin meditaţie, ca şi cele ştiinţifice sau ar-
tistice, adică prin stăruinţa credinciosului, uneori
de o viaţă întreagă (claustrare, abstinenţă, post şi
rugăciune), fie obţinute fără meditaţie, prin voinţa
divinităţii, care hotărăşte să- i adreseze cuiva cu-
vântul. aşa s- au petrecut lucrurile în cazul Sf. ioan
„care a mărturisit cuvântul lui dumnezeu” şi, de
bună seamă, deşi n- o spune, şi în cazul lui Moise,
care îi repetă cuvintele: „şi a zis dumnezeu ...” (kai
eipen ho theos...).

aşa cum lumea a avut un început, trebuie să
aibă şi un Sfârşit, ca tot ceea ce face parte din exis-
tenţă, dar consideraţiunile despre „datele” calen-
daristice ale acestora nu pot fi decât vagi. în
legătură cu Sfârşitul, care poate să fie „în curând”,
există numeroase referinţe neotestamentare după
care ar putea să fie oricând, deci chiar în clipa
aceasta sau după, în aprecierea noastră umană,

„mult timp”. căci, zice Sf. Petru, „o singură zi îna -
intea domnului este ca o mie de ani, şi o mie de ani,
ca o zi”. „veghiaţi, ni se spune, şi rugaţi- vă, căci ni-
meni, afară de dumnezeu, nu ştie când este vre-
mea” (pote ho kairos estin).

cu toate acestea, mai ales în Apocalipsa, ni se
relatează despre semnele (semeia, signa) prevesti-
toare ale Sfârşitului. Numai că acestea au fost şi
sunt mereu frecvente în societatea noastră, atin-
gând, fireşte, în anumite momente, grade pe care le
considerăm, de fiecare dată, maxime, uitând că ori-
când se poate şi mai rău, şi chiar este, în anumite
privinţe, tot mai rău. Ne putem referi, de exemplu,
la cei patru cavaleri ai apocalipsei, pe care i- a re-
prezentat atât de sugestiv albrecht dürer. Pe nişte
cai costelivi, cu pielea mulată pe oasele cu aspecte
metalice, într- un galop nebun care sugerează pră-
pădul. Scăpaţi din tenebrele iadului (hades), care se
ţin după ei, cavalerii apocalipsei se năpustesc asu-
pra lumii. Primul cavaler, pe calul albicios, este
chiar regele încoronat al iadului (infernus rex), să-
getătorul care străpunge viaţa; al doilea, pe cal roş-
cat, sugerează focul războiului care pârjoleşte şi
trece totul prin sabia cea mare (gladius magnus); al
treilea, pe cal îndoliat, sugerează nedreptatea, ne-
cumpătarea şi foametea la care sunt supuşi cei
mulţi sortiţi pieirii. în fine, al patrulea, pe calul ca-
daveric, este moartea însăşi (ho thanatos), care cu-
lege tot ce- a mai rămas în viaţă.

istoria omenirii, la drept vorbind, n- a fost şi
nici nu este altceva decât un fel de hipodrom pen-
tru întrecerea celor patru cavaleri, dintre care se
întâmplă ca unul sau altul s- o ia înainte, sau să ră-
mână- n urmă, în rest, perioadele sunt dinaintea
„curselor” (războaie, revoluţii, cutremure etc.), din
timpul acestora, sau de după ele. Pauzele sunt
scurte şi relative, cum se zice. Nu trebuie să fii în-
grijorat că vei pierde ocazia, căci oricând vei găsi
un „hipodrom” deschis, aici sau în altă parte, astăzi
sau mâine.

Numai rareori însă, ca în cazul Potopului, ca-
lamităţile naturale sau războaiele pot conduce la
sfârşitul lumii. de regulă, sfârşitul este numai al
unor popoare sau populaţii care pier sau sunt ex-
terminate (ca pieile roşii de către nordamericani,
băştinaşii australieni de către englezi sau amerin-
dienii de către spanioli). dar viaţa obişnuită este
apoi reluată, cu toate mizeriile ei: cu dominarea pe-
riodică a lumii de către încoronaţii iadului, cu răz-
boaie tot mai sângeroase, cu nedreptăţi tot mai
mari şi tot mai multă moarte. aceasta, în ciuda fap-
tului că suntem chiar agresaţi de către tot mai
multe avantaje ale tehnicii moderne.

constantin Noica apucase, la început de secol
trecut, tramvaiele cu cai, şi se tot mira de perfec-
ţionarea mijloacelor de transport şi de viteza depla-
sărilor, uitând de propriile sale suferinţe din anii
aceia, ca şi de milioanele de crime care se petreceau
sub ochii noştri. apogeul morţii însă de- abia ur-
mează, căci mai este încă mult până la extermina-
rea a 90% din populaţia globului, cum prevăd
entuziaştii noii ordini mondiale, care au dat dru-
mul altor „cavaleri” din laboratoarele morţii, cu
nume ciudate, ca Sida, ebola şi zika. au inventat
armele de distrugere în masă: atomice, cu hidro-
gen, cibernetice şi psihotronice; au inventat gripa
aviară sau moartea găinilor, a porcilor şi a vacilor
nebune. au inventat până şi încălzirea globală pen-
tru distrugerea industriilor poluante din ţările con-
damnate oricum la moarte. dar şi pe această linie
se poate merge încă mult.

înaintea marilor evenimente ale Sfârşitului,
se spune că Mântuitorul, pentru a- i feri de marile
necazuri pe adevăraţii credincioşi îi va ridica la cer,
aşa cum a promis: omnia traham ad me ipsum
(ioan, 12, 32). acestea sunt cuvintele care i- au plă-
cut atât de mult filosofului Sören Kierkegaard,
încât a şi scris o carte despre ele. şi zice filosoful:
„au trecut de- atunci aproape două milenii, de când
s- a înălţat la cer Mântuitorul. Faţa lumii s- a
schimbat de atunci în mai multe rânduri. imperii
au fost clădite şi s- au năruit, nume de oameni au
fost preamărite şi apoi uitate... numai despre el nu
se mai aude nimic. şi totuşi el a spus că dintru

înalt vrea să ne tragă pe toţi la Sine. deci el nu se
odihneşte acolo, ci se străduieşte pentru noi”. dar
câţi dintre noi se străduiesc oare ca să merite inte-
resul Său? câţi dintre noi au urmat calea cea ade-
vărată? acum, după două milenii de la înălţarea
lui, câţi dintre noi mai vor să fie ridicaţi la cer?

dar tocmai acuma se vorbeşte tot mai des
despre aşa- numitele „răpiri” ale unor persoane, in-
diferent de credinţa lor, despre ridicarea lor de la
pământ şi despre examinarea lor de către fiinţe ne-
cunoscute, undeva, într- o altă lume, dar şi despre
senzaţiile neplăcute ale acestei „înălţări”. Nu e
bine, şi nimeni nu şi- ar dori aşa ceva. dar, se în-
treabă mulţi, dacă nu cumva şi iisus hristos este
vreun extraterestru, iar ridicarea la cer nu este
decât o răpire, fără să se întrebe dacă astfel de ră-
piri s- au petrecut realmente sau nu. Nu sunt aces-
tea cumva nişte semne ale plasei de minciuni care
ni s- a spus că se va ţese pentru amăgirea credin-
cioşilor? Se va mai strădui oare Mântuitorul pentru
aceia care nici nu mai vor să- l urmeze? dar zvonu-
rile „răpirilor” au început să circule numai în ulti-
mele decenii.

tot în ultimele decenii s- au petrecut însă şi
alte lucruri care ne amintesc, fără nicio îndoială,
de versetele din Apocalipsa Sf. ioan, şi chiar au
condus la numeroase discuţii pe această temă. Pri-
mele au început prin jurul anului 1970 în Statele
unite ale americii, când au fost introduse la marile
magazine marcarea produselor cu aşa- numitele
„coduri de bare”, în locul preţului, pentru a putea
fi „citite” de către calculatoarele electronice ale ca-

sieriilor. ceea ce nu ar fi condus la nicio discuţie şi
s- ar fi alăturat celorlalte avantaje ale tehnicii mo-
derne. adică, în locul fiecărei cifre (de la zero la
nouă) se imprimă câte o bară sau mai multe, mai
subţiri sau mai late, cu sau fără pauze între ele, ob-
ţinându- se astfel o transcriere a oricărui număr, ca
preţ al unei mărfi, pe care se imprimă la loc vizibil
pentru calculator.

calculatorul electronic poate să „citească”
însă şi cifrele, dacă acestea sunt scrise cu aceleaşi
caractere, mărimi, culori etc. Barele se zice că s- ar
fi introdus ca să deruteze cumpărătorul neştiutor,
dar şi pe falsificatorii care altfel ar fi putut să
schimbe preţurile. la cererea clienţilor, cu timpul,
s- au instalat prin marile magazine şi aparate elec-
tronice de convertit barele în cifre. obişnuiţii „ca-
selor” ştiu să citească barele şi fără aparat.

S- a constatat însă, cu ocazia citirii codurilor
de bare, că acestea, indiferent de cifra pe care tre-
buie să o reprezinte, ocupă un anumit spaţiu
într- un dreptunghi, care este împărţit în două părţi
prin adăugarea unor bare mai lungi decât celelalte.
aceleaşi bare mai lungi se imprimă şi înaintea pri-
mei jumătăţi şi după a doua jumătate. ele se nu-
mesc „bare de protecţie”, care marchează, am putea
spune, „cadrul” codului de bare care nu trebuie de-
păşit. depăşirea cadrului împiedică citirea auto-
mată a codului de bare. calculatorul casieriei
transcrie apoi codurile de bare în cifre şi le adună,
ca orice calculator obişnuit care nu foloseşte codul
de bare. r

■ Fragment

Alexandru Surdu
Simularea Apocalipsei

■ Academia Română (1866-2016)
Cultura istoriei şi a credinţei

Constantin noica apucase, la
început de secol trecut, tramvaiele

cu cai, şi se tot mira de
perfecţionarea mijloacelor de

transport şi de viteza deplasărilor,
uitând de propriile sale suferinţe
din anii aceia, ca şi de milioanele

de crime care se petreceau sub
ochii noştri
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în urmă cu aproape cincisprezece ani,
când am avut onoarea de a deveni
membru al academiei române, am
avut şansa să cunosc şi să discut în di-

verse ocazii cu personalităţi ale ştiinţei şi culturii
române pe care le admiram de mult. în primul
rând mă impresionau prin ţinuta lor distinsă,
prin luările de cuvânt din adunările generale,
dar şi prin modul cum se purtau cu „noii primiţi“.
în acest sens ionel- valentin vlad mi- a rămas în
memorie ca fiind printre primii membri ai acade-
miei române care, simţind timiditatea mea, a
venit să dea mâna cu mine şi s- a prezentat la re-
cepţia de la casa oamenilor de ştiinţă ce a urmat
adunării generale din luna decembrie. M- a im-
presionat prin chipul spiritualizat, privirea scru-
tătoare ce trăda inteligenţă, dar şi căldura sufle-
tească, ţinuta distinsă, care degaja o siguranţă
bazată pe pregătire, cultură şi competenţă, dar în
acelaşi timp am fost plăcut surprins de disponibi-
litatea de a se dedica discuţiei ştiinţifice dintr- un
domeniu diferit de cel în care lucra. 

în anii următori am avut prilejul să- l cunosc
mai bine şi să mă conving de impresionanta de-
dicaţie pe care o manifesta faţă de cercetarea şti-
inţifică din domeniul în care s- a format, în Fizica
laserilor şi Fotonică, de capacitatea de a fi un
model pentru tinerii din grupul (laboratorul) pe
care- l conducea. dar m- a impresionat extrem de
mult responsabilitatea pe care şi- a luat- o în a- şi
sprijini colaboratorii, inclusiv în obţinerea unor
venituri rezonabile, prin granturi, astfel încât să
se poată dedica cercetării ştiinţifice, fără a trebui
să caute obţinerea de venituri suplimentare din
alte activităţi, pentru a- şi putea întemeia o fami-
lie. Puţini lideri de grup de cercetare au aseme-
nea preocupări şi foarte puţini români din ceea ce
reprezintă elita societăţii noastre au şi un patrio-
tism adevărat. Mi- am dat seama că aceste calităţi
deosebite le- a dobândit datorită solidei educaţii
primite încă din familie, dar şi de la mentorii săi
care l- au îndrumat: profesorul gh. cartianu,
membru corespondent al academiei române, pro-
fesorul ion agârbiceanu, membru corespondent
al academiei române, academicianul profesor
şerban ţiţeica. 

am urmărit cu satisfacţie alegerea domnu-
lui acad. ionel- valentin vlad în conducerea aca-
demiei române ca vicepreşedinte, în 2010, cali-
tate în care s- a ocupat şi de redactarea dării de
seamă privind activitatea ştiinţifică a întregii in-
stituţii. am observat competenţa şi seriozitatea
cu care pregătea timp de luni de zile acest docu-
ment important, dorinţa de a prezenta cât mai
obiectiv realizările membrilor academiei române
şi ale cercetătorilor din reţeaua de institute ale

academiei. ionel- valentin vlad a insistat asupra
vizibilităţii cercetării ştiinţifice din academia ro-
mână, explicând corect diferenţa între criteriile
de evaluare a performanţei în creaţia literară şi
artistică, în ştiinţele umaniste pe de o parte, şi ce-
lelalte domenii (ştiinţele „exacte“, ale naturii, bio-
medicale, ştiinţele tehnice, economice etc). Pentru
acestea din urmă a fost primul savant din acade-
mia română care a arătat semnificaţia lucrărilor
ştiinţifice care ajung să fie citate de peste 100 de
ori, a lucrărilor citate peste 10, 20, 30... 50 de ani,
a citărilor de către personalităţile cele mai repu-
tate ale domeniului, în sfârşit, a rezultatelor şti-
inţifice care poartă numele autorului utilizate în
manuale şcolare şi în cursuri universitare. 

cu diverse prilejuri ionel- valentin vlad a
prezentat într- un mod original, care a captivat
auditoriul, atât datele biografice esenţiale care
dezvăluie educaţia pe care a primit- o, cât şi do-
meniul în care a efectuat cercetările şi a obţinut
rezultate originale. ionel- valentin vlad este mân-
dru de originea sa pe linie maternă dintr- o veche
familie de nobili maramureşeni, iar pe linie pa-
ternă dintr- o la fel de veche familie de români din

apropierea municipiului alba iulia (apulum). a
moştenit nu doar „genele“ valoroase din cele două
„ţări“ din transilvania, ci a primit şi educaţia în
spirit autentic patriotic din familie. 

desigur, educaţia primită în şcoală şi apoi
în facultate au ridicat sentimentele de dragoste
faţă de românia şi faţă de poporul român la ran-
gul de „parte a sufletului“ lui ionel- valentin vlad.
a avut şansa de a urma un liceu de elită din Bu-
cureşti (liceul „titu Maiorescu“, devenit colegiul
Naţional „i. l. caragiale“, care şi- a sărbătorit
deja centenarul), după care între 1961–1966 face
studii universitare la Facultatea de electronică şi
telecomunicaţii a institutului Politehnic din Bu-
cureşti, urmează şi cursuri la Facultatea de Fi-
zică a universităţii din Bucureşti (îşi efectuează
deci cursurile postliceale la două dintre cele mai
prestigioase universităţi din românia). o şansă
este dată savantului ionel- valentin vlad prin an-
gajarea ca tânăr cercetător la cel mai performant
institut de cercetare de fizică din românia (insti-
tutul de Fizică atomică din Bucureşti) şi într- un
laborator de vârf: laboratorul „Metode optice în
fizica nucleară“ condus de prof. ion agârbiceanu,
membru al academiei române. dar aşa cum spu-
nea louis Pasteur, în ştiinţă „norocul ajută o
minte pregătită“. tânărul cercetător ionel-valen-
tin vlad a realizat în 1968 (împreună cu
g. Nemeş) primul laser cu mediu activ solid din
românia.

curând i se oferă o nouă şansă, de a- şi con-
tinua studiile în laseri şi holografie la universi-
tatea din Paris vi (prof. M. Françon) şi la
cge- Marcoussis, în Franţa (1969–1970). în 1972
a susţinut teza de doctorat metode de prelucrare
a informaţiei în holografia convenţională şi în
timp real beneficiind de conducerea ştiinţifică a
prof. gh. cartianu, membru al academiei ro-
mâne, şi a obţinut titlul de doctor inginer. 

după atestarea ca cercetător ştiinţific,
ionel- valentin vlad a înfiinţat şi a condus labo-
ratorul de holografie din cadrul institutului de Fi-
zică atomică (iFa), Secţia laseri. urmează în 1984
o vizită academică la th- darmstadt, sti-
pendiată de autoritatea germană pen-
tru Schimburi academice (daad),

Gheorghe Benga
Ionel-Valentin Vlad între fizica 
laserilor şi Academia Română

■ Academia Română (1866-2016)
Repere

Ionel- Valentin Vlad este
mândru de originea sa pe linie

maternă dintr- o veche familie de
nobili maramureşeni, iar pe linie

paternă dintr- o la fel de veche
familie de români din apropierea
municipiului Alba Iulia (Apulum).

A moştenit nu doar „genele“
valoroase din cele două „ţări“ din

Transilvania, ci a primit şi educaţia
în spirit autentic patriotic din

familie

ionel-vAlentin vlAd, preşedintele AcAdemiei române şi
e.s. dl FrAnçois sAint-pAul, AmbAsAdorul FrAnţei în româniA

ionel-vAlentin vlAd, preşedinte Al AcAdemiei romAne
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pentru cercetări în conjugarea optică a
fazei, după care este promovat, pentru
performanţele profesionale deosebite, în

poziţii tot mai înalte în cercetare, devenind cer-
cetător principal gr. iii şi adjunct al şefului Sec-
ţiei laseri din cadrul institutului central de
Fizică. după 1990, ocupă prin concurs poziţia de
cercetător principal gr. i şi şef al laboratorului
optică neliniară şi informaţională din Secţia la-
seri a institutului Naţional de Fizica laserilor,
Plasmei şi radiaţiei. a fost vicepreşedinte al con-
siliului ştiinţific din cadrul institutului de Fizică
atomică, preşedinte al comisiei de Fizică a cole-
giului consultativ al Ministerului cercetării şi
co- director al centrului român de excelenţă în
Fotonică din Programul de cercetări în ştiinţe de
Bază (2003- 2006); director naţional şi responsabil
de grup în reţeaua de excelenţă de Nanofotonică
(„PhoreMoSt“) a uniunii europene. 

în 1991 este ales membru corespondent al
academiei române, iar în 2009 este ales membru
titular. aceste înalte recunoaşteri se datorează
rezultatelor ştiinţifice importante realizate sin-
gur sau împreună cu profesorii, colegii şi studen-
ţii săi: crearea şi studiul hologramelor în timp
real, înregistrate în absorbanţi saturabili (1969);
realizarea primelor holograme profesionale din
ţară (1970); elaborarea primelor aparate de holo-
grafie şi de prelucrare a imaginilor cu laseri din
românia (1974, în colab. cu d. Popa); conjugarea
optică a fazei în cristale de niobat de litiu şi semi-
conductoare amorfe, folosind impulsuri laser cu
durată foarte scurtă (picosecunde) (1981, în colab.);
realizarea şi studiul unor dispozitive optoelectrice
bistabile pentru prelucrarea paralelă a imaginilor
(1982–1985, citate de patru ori în tratatul repu-
tatului prof. h. M. gibbs, optical bistability, aca-
demic Press, N.y., 1985); realizarea unor sisteme
originale de prelucrare optică a informaţiei
(1984–1989, în colab.); concepţia şi realizarea
unei metode originale de măsurare a vibraţiilor
cu amplitudini subatomice (de picometri), folosind
generarea unei reţele optice neliniare în cristale
de galiu arsen dopat cu crom şi un procedeu ori-
ginal de autocalibrare la această scară (în colab.
cu S. Stepanov, d. Popa ş.a.; rezultatul este con-
siderat o referinţă în domeniu, citat de peste 100
de ori, potrivit datelor din situl Scholar google);
reconstrucţia directă spaţială a fazei optice din
imagini (colab. cu d. Malacara, lucrare invitată
în progress in optics, ed. e. Wolf, 1994); mixajul
de unde laser în cristale fotorefractive, în parti-
cular studiul şirurilor periodice de electroni, in-
duse cu laserul pe suprafaţa cristalelor foto-
refractive, folosind microscopia cu forţa atomică,
cu perspective de utilizare în comutaţia fotonică
paralelă, la nivelul de un singur electron (colab.
cu prof. h. Walther, Max- Planck inst. für Quan-
tenoptik, garching, 1994–2000); teoria spectrului
Planck discret în cavităţi cuantice şi a spectrelor
de fononi discrete în nanostructuri, care corec-
tează legi fizice cunoscute şi constante tabelate
(colab. cu prof. N. ionescu- Pallas, 1995–2007); gă-
sirea unor soluţii analitice pentru ecuaţiile care
descriu difuzia stimulată Brillouin (SBS), a for-
mulei analitice pentru reflectivitatea conjugată şi
utilizarea lor în realizarea unor rezonatori de ca-
litate pentru laserii de mare putere (colab. cu
prof. M. damzen, imperial college şi foştii săi
doctoranzi, v. Babin şi a. Mocofănescu, 2000–

2003); teoria şi observarea experimentală a soli-
tonilor optici spaţiali, care permit ghidarea lumi-
nii prin lumină în zeci de mii de canale de
informaţie paralele ultrarapide (femtosecunde) în
cristale de niobat de litiu (colab. cu prof. M. Ber-
tolotti, e. Fazio, de la universitatea „la Sa-
pienza“ din roma şi cu fostul său doctorand a.
Petriş, 2000–2010, cu rezultate citate de sute de
ori în literatura internaţională). rezultatele cer-
cetărilor sale în domeniile holografiei, prelucrării
optice a informaţiei, opticii nelineare, opticii cu-
antice, nanofotonicii şi instrumentelor de măsu-
rare cu laseri au fost expuse în peste 175 de
lucrări, în peste 220 de lucrări comunicate la ma-
nifestări ştiinţifice şi în trei brevete de invenţie,
dintre care unul acordat şi în S.u.a.

ionel- valentin vlad este autorul unor valo-
roase cărţi publicate în românia şi în străinătate:
introducere în holografie (1973); prelucrarea op-
tică a informaţiei (1976, în colab.); tratatul sti-
mulated brillouin scattering. Fundamentals and
Applications (2003, londra, în colab., lucrare cu
peste 125 de citări); studies in modern optics
(2008, Bucureşti). este editorul a opt volume
„Proceedings SPie“ (publicate în S.u.a., între
1994–2013). de remarcat preocuparea de a con-
duce ca editor- şef revistele „Proceedings roma-
nian academy, Seria a“ şi „romanian reports in
Physics“, reviste cu cei mai mari factori de impact
iSi thomson între revistele academiei. este
membru al mai multor societăţi ştiinţifice de fi-
zică din românia (ales între 1991–2009 preşe-
dinte al Secţiei de optică şi electronică cuantică
al Societăţii române de Fizică) şi din străinătate:
Societatea de optică din S.u.a., Societatea euro-
peană de Fizică, Societatea europeană de optică,
Societatea internaţională de inginerie optică
(SPie – S.u.a.), vicepreşedinte fondator al Sec-
ţiunii SPie din românia (1991–1993). a fost ales
„Fellow of the optical Society of america“ (1978),
„Fellow of the institute of Physics“, londra,
1999), membru senior asociat al centrului inter-
naţional de Fizică teoretică (trieste, 2003), mem-
bru în academia europea (în „anul einstein“, la
Berlin- Potsdam, 2005), „Fellow of the internatio-
nal Society for optical engineering“ (S.u.a.,
2007; Societatea îl citează cu ocazia conferirii
acestui grad, pe care îl au maximum 5% din mem-
brii ei: „vlad is one of the world’s leading resear-
chers in dynamic holography, photorefractive
crystals and nonlinear optics“, SPie News, May
1, 2007). 

ionel- valentin vlad a fost profesor invitat
la universităţi şi centre de cercetări prestigioase
de pe mai multe continente: Phys. tech. institute
„a. F. ioffe“ (St. Petersburg), chiba university
(Japonia), imperial college (londra), centro de
investigaciones en optica (Mexic), Max-Planck-
institute für Quantenoptik (garching), ictP (tri-
este), universitatea „la Sapienza“ (roma), uS
air Force research lab. (hanscom- Boston area,
S.u.a.). a ţinut prelegeri la: e.t.h. (zürich),
Stanford university (Stanford, S.u.a.), univer-
sity of oxford, universität erlangen, école Nor-
male Supérieure (cachan) ş.a.

după 1991 este ales în funcţii importante în
colegii care decid politica ştiinţei în românia: vi-
cepreşedinte al consiliului de granturi al acade-
miei române (1994–2006), vicepreşedinte al
academiei române (2010- 2014), funcţii în care
şi- a dovedit competenţa, dar şi ataşamentul pen-
tru academia română. a înfiinţat şcoala de
Studii avansate a academiei (ScoSaar), cu o
organizare şi o structură compatibilă cu şcolile
doctorale europene, a coordonat evaluarea insti-
tutelor de cercetare ale academiei (având şi ex-
perienţa unor consultări cu academia de ştiinţe
din Paris), a coordonat elaborarea Strategiei pen-
tru cercetare a academiei, corelarea ei cu Strate-
gia naţională pentru cercetare- dezvoltare- inovare
şi cu Programul ue „horizon 2020“ ş.a. 

în aprilie 2014 ionel- valentin vlad a fost
ales preşedinte al academiei române, activitate
căreia i se dedică total: a iniţiat şi coordonează
Strategia de dezvoltare a româniei pentru urmă-
torii 20 de ani, elaborarea noii legi a academiei,
coordonarea evenimentelor dedicate sărbătoririi
a 150 ani de la înfiinţarea academiei române, în
4 aprilie 2016, reprezentării înaltului for la cele
mai înalte niveluri din ţară şi din străinătate. 

este distins cu Premiul „traian vuia“ al
academiei române (1978), Premiul şi Medalia
„galileo galilei“ conferite de comisia internaţio-
nală de optică (2005). academia de ştiinţe a Mol-
dovei i- a conferit cea mai înaltă distincţie:
Medalia „dimitrie cantemir“ (2013).

ionel- valentin vlad a fost decorat de Preşe-
dinţia româniei, primind ordinul Naţional „Ser-
viciul credincios“ în grad de cavaler (2008),
ordinul Naţional „Steaua româniei“ în grad de
cavaler (2013) şi ordinul Naţional „Steaua ro-
mâniei“ în grad de ofiţer (2015). casa regală a
româniei, prin decret al M.S. regele Mihai i, i- a
conferit înalta decoraţie „coroana româniei“ în
grad de comandor (2014). 

recunoaşterea valorii profesionale deose-
bite a d- lui acad. ionel- valentin vlad s- a concre-
tizat într- o bogată serie de titluri doctor honoris
causa acordate de universitatea „Politehnica“ din
Bucureşti, universitatea „1 decembrie” din alba
iulia, universitatea „aurel vlaicu“ din arad, uni-
versitatea „vasile goldiş“ din arad (distincţie
acordată nu întâmplător la filiala din Baia Mare)
şi universitatea „Petru Maior“ din târgu Mureş. 

înaltul patriotism şi contribuţia deosebită
la dezvoltarea ştiinţei româneşti au determinat
acordarea titlurilor de cetăţean de onoare al ora-
şului Sebeş (alba), cetăţean de onoare şi fiu al
judeţului Maramureş şi al oraşului Săliştea de
Sus (din Maramureş), fiind decorat cu „crucea
şaguniana” şi „crucea voievozilor Maramure-
şeni“, o recunoaştere a ataşamentului său faţă de
locurile de baştină cu profundă rezonanţă româ-
nească. îmi exprim admiraţia sinceră pentru rea-
lizările de excepţie ale domnului acad. ionel-va-
lentin vlad şi felicit redacţia prestigioasei reviste
contemporanul pentru ideea de a lega cele două
aniversări (135 de ani de apariţie a revistei şi 150
de ani de la înfiinţarea academiei române) prin
publicarea unor „dosare“ consacrate marilor per-
sonalităţi din academia română. r

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Dumitru Balan
Viaţa unui cărturar

■ Aura Christi
Sculptorul

■ David Bosc
Fântâna limpede

■ Nicolae Bârna
Puntea artelor
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„Academia Română a dat o 
replică celor care agresează
valorile româneşti”

Elena Solunca: domnule profesor, sunteţi
un savant de seamă al ţării. pentru că faceţi parte
din prezidiul Academiei Române, cred că se im-
pune să începem dialogul nostru cu un subiect
fierbinte, care a stârnit proteste masive în rându-
rile elitelor din toate păturile sociale. mă refer la
propunerea legislativă de a exclude orele de istorie
din programa şcolară şi măsurile de neacceptat,
propuse de institutul de ştiinţe ale educaţiei şi
anume: dispariţia singurei ore de limba latină în
gimnaziu, la clasa a Viii- a, amputarea unei ore
de limba şi literatura română la clasele a V- a şi a
Vi- a şi diminuarea drastică a numărului de ore,
oricum insuficiente în urma reducerilor impuse de
ultimul plan- cadru din 2001. biroul prezidiului
Academiei Române din care faceţi parte – alături
de acad. ionel- Valentin Vlad, preşedinte al Aca-
demiei Române, acad. cristian Hera, vicepreşe-
dinte al Academiei Române, acad. bogdan
simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române,
acad. Alexandru surdu, vicepreşedinte al Acade-
miei Române, acad. Victor spinei, vicepreşedinte
al Academiei Române – a luat atitudine fermă
faţă de aceste măsuri. În ce constă această atitu-
dine?

Victor Voicu: e de menţionat că toate
aceste măsuri vizând programele şcolare sunt
propuse în preajma aniversării centenarului
Marii uniri (1918- 2018) şi a 150 de ani de la înfi-
inţarea academiei române (1866). voi reda cum
percep membrii academiei române aceste întâm-
plări nefericite, vizând şcoala şi educaţia, în ţara
noastră. acad. dinu giurescu a protestat vehe-
ment, afirmând că „în zilele noastre a- ţi iubi ţara
este aproape un delict! cu cât uiţi mai repede şi
mai ireversibil trecutul care- ţi aparţine, cu atât
mai uşor îţi pierzi identitatea. cine vrea să deve-
nim ca popor o masă uniformă, cenuşie, fără tre-
cut, deci fără viitor? Stupida trufie de- a şterge din
memoria oamenilor trecutul va duce mai devreme
sau mai târziu la dispariţia noastră ca neam.
asta vrem?” iar acad. Nicolae Breban susţinea că
acesta „este un atac împotriva fiinţei naţionale, o

amplă operaţiune de spălare a creierilor”. ce este
identitatea naţională? academia română încă de
la înfiinţarea sa şi definirea sa (1866, 1867, 1879),
prin componenţa membrilor fondatori, a dat un
semnal de mare semnificaţie privind unitatea na-
ţională a românilor din toate regiunile autoiden-
tificate drept româneşti („pe baza unităţii de
limbă şi cultură se poate clădi viitorul unei na-
ţiuni” (regele Ferdinand. analele academiei ro-
mâne, xxxix, p.40). şi ce rol îi revine academiei
române într- un context globalizant? Să conserve
valorile româneşti, valori europene, unitatea în
diversitate, nu uniformizare şi pierderea identi-
tăţii naţionale.

un alt subiect care a stârnit proteste şi con-
troverse, date fiind excesele înregistrate, este legea
numită în presă „antilegionară”. n- o să insist în
mod special; e un subiect dezbătut pe larg în pa-
ginile revistei contemporanul, care a cerut explicit
forurilor conducătoare ale ţării schimbarea ca-
drului legislativ. care este punctul de vedere al

Academiei Române în această ordine de idei? cre-
deţi că se poate vorbi de o cruciadă împotriva va-
lorilor naţionale româneşti?

academia română atât prin mesajul adu-
nării generale, cât şi prin voci de mare autoritate
ale membrilor academiei române a dat o replică
celor care agresează valorile româneşti. acţiunile
la care vă referiţi sunt greu de acceptat, dar le
putem înţelege şi scopul. reamintim, un adevăr
oxiomatic, că nici o naţiune europeană nu- şi re-
neagă valorile şi reperele culturale, ştiinţifice şi
morale.

Vom trece abrupt la un alt subiect fierbinte,
pentru că sunt de părerea că e cazul să atragem
atenţia asupra unui fenomen aflat într- o extensie
îngrijorătoare. e vorba de concepţia după care
consumul de medicamente zise naturiste despre
care se crede că nu au efecte adverse. deci se pot
lua în voie şi după voie. chiar aşa să fie?

e o eroare gravă atât de răspândită încât
aproape că rămâi fără replică. Pur şi simplu eşti
siderat, nu mai ai ce să spui. Se ignoră faptul că
există foarte multe otrăvuri naturale. cele mai
multe de fapt. Pentru impact reamintesc că cea
mai toxică substanţă biologică este toxina botuli-
nică. Mai sunt şi alte erori de acest fel, dar care
se generează şi întreţin în scop comercial. dar in-
teresul şi siguranţa populaţiei pot fi neglijate?

etimologic, farmacologia este ştiinţa medi-
camentului. este corectă această denumire?

da şi nu. acum, ştiinţa medicamentului (do-
meniu prioritar naţional) este o abordare mai sis-
temică, mai globală. şi în acest domeniu drumul
urmat de om este cel al creatorului şi începe de la
idee (sau în sens simbolic de la cuvânt). în acest
caz este vorba de o substanţă chimică obţinută
prin sinteză, tot pe baza legilor ştiinţei sau de o
substanţă de origine naturală, care se studiază
complex. de la nivel molecular la nivelul organis-
mului integral. este un proces relativ lung şi com-
plicat, motiv pentru care, multă lume nu înţelege
de ce, medicamentele sunt atât de scumpe. reve-
nind în sens restrâns, farmacologia delimitează
în bună măsură ştiinţa medicamentului.

mai sunt şi eşecurile...
aici este drama. în prezent se încearcă ela-

borarea unor sisteme de predicţie privind efecte
potenţiale ale medicamentelor, ceea ce presupune
intuirea anumitor criterii de analiză ştiinţifică
pentru a anticipa ce anume se întâmplă cu
această substanţă când ajunge la nivelul organis-
mului, vizând două aspecte majore: siguranţa şi
eficienţa.

Adică?
în ce fel se va metaboliza (se transformă în

organism), ce compuşi vor rezulta, care vor fi par-
ticularităţile de la om la om, care va fi toxicitatea
ş.a.m.d. aceste predicţii nu exclud verificarea lor
experimentală. Se scurtează însă timpul alocat şi
se reduc cheltuielile. abia după ce ai trecut de
aceste adevărate furci caudine se trece la evalua-
rea documentaţiei ştiinţifice obţinute, condiţio-
nare farmaceutică şi apoi la studiul clinic. de aici
trebuie să pornim, admiţând că avem de- a face cu
o substanţă toxică, într- un grad mai mic sau mai
mare, dar care poate fi activă şi ca medicament.
dozele folosite ca medicament trebuie să fie uzual
netoxice sau practic netoxice. dar pacientul tre-
buie să fie informat corect despre tratamentul
aplicat pentru boala sa, care sunt beneficiile po-
tenţiale şi care sunt eventualele riscuri. relaţia
medic- pacient este esenţială pentru succesul tra-
tamentului.

pentru o înţelegere mai bună să începem,
vorba lui Voltaire, prin a ne preciza ter-
menii. ce este medicamentul?

„Academia Română trebuie să dea 
semnale pentru renaşterea naţională”

Elena Solunca în dialog cu Victor Voicu

Academia Română (1866-2016)
În preajma centenarului Marii Uniri (1918-2018)

Clubul Ideea Europeană

Academia Română încă de la
înfiinţarea sa şi definirea sa (1866,

1867, 1879), prin componenţa
membrilor fondatori, a dat un
semnal de mare semnificaţie
privind unitatea naţională a
românilor din toate regiunile

autoidentificate drept româneşti
(„pe baza unităţii de limbă şi

cultură se poate clădi viitorul unei
naţiuni”. (Regele Ferdinand) Şi ce

rol îi revine Academiei Române
într- un context globalizant? Să

conserve valorile româneşti, valori
europene, unitatea în diversitate,

nu uniformizare şi pierderea
identităţii naţionale.

ð

victor voicu



18

AnUL XXVII  t nr. 4 (769)  t 2016

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Anul Contemporanul ■ 135

Medicamentul este o substanţă
chimică sau o asociere de substanţe cu
care încercăm să redresăm o funcţie

perturbată a organismului, să combatem o boală.
ar putea aviza fie cauza bolii, fie numai simpto-
mele. este, altfel spus, un mijloc bine caracteri-
zat, de recuperare a funcţiilor normale, de
reducere a consecinţelor bolilor, de diminuare a
suferinţei, de împiedicare a deteriorării organis-
mului şi de menţinere a vieţii. 

În general, oamenii îşi pun multe speranţe
în medicamente. se pare însă că asistăm şi la o
anume competiţie între medicamente şi manifes-
tarea diferitelor boli. 

aşa pare din afară. altfel, şi acum speciali-
ştii descoperă noi forme de viaţă, foarte sofisti-
cate, care pot fi agresive pentru om. (exemple
surse bacteriene rezistente, virusuri, prioni etc)

ele apar în procesul de evoluţie sau sunt in-
troduse de om?

le mai inducem şi noi prin comportamentul
nostru la scară regională sau globală.

de pildă?
rezistenţele bacteriene, consecinţe ale ero-

rilor sau abuzului în utilizarea medicamentelor
antibiotice şi chimio- terapeuticelor antibacte-
riene. aceste erori nu rămân fără consecinţe pen-
tru că organismele vii au proprietatea de a- şi
modifica şi adapta procesele vitale şi comporta-
mentul în raport cu mediul în care trăiesc. apar
suşe rezistente ale bacteriilor şi de aceea infecţiile
intra- spitaliceşti sunt atât de grave. Se spune că
antibiotul acţionează ca un presor de selecţie, res-
pectiv forţează selectarea indivizilor bacterieni
rezistenţi, apărând o nouă populaţie rezistentă,
generată de indivizii rezistenţi. venind din afara
spitalului, omul aduce cu el tot felul de germeni
sau aceştia din urmă se selectează intraspitali-
cesc (infecţii nasocomiale). de aceea secţiile de
arşi trebuie să fie ca nişte sisteme izolate şi totul
să fie monitorizat, practic un mediu fără microbi.

Domenii critice ale 
medicinii contemporane

Întâlnim o competiţie dramatică între mi-
crob şi antibiotice.

da, simplificând, antibioticul vizează să
ucidă microbul, iar acesta încearcă să evite acest
impact.

se întâlnesc situaţii în care un microb este
rezistent la cele mai puternice antibiotice, uneori
noi entităţi, noi compuşi, dar este sensibil la o sul-
famidă banală.

substanţe antibacteriene scoase practic din
uzul curent redevin interesante adesea.

da, asta atunci când specia respectivă nu a
mai fost în contact mult timp cu o sulfamidă, spre
exemplu. Bunăoară, acum în infecţia urinară se
recurge la medicamente pe care le- am părăsit,
dar sunt eficiente pentru germenii care s- au se-
lectat şi sunt foarte rezistenţi la antibiotice mo-
derne. 

Farmacologia este o disciplină foarte grea.
Medicina este foarte grea!
medicul este student toată viaţă. dumnea-

voastră sunteţi farmacolog şi v- aţi dedicat şi toxi-
cologiei. care a fost drumul?

eu sunt farmacolog şi m- am dedicat toxico-
logiei din interese pe care le- aş putea numi pro-
fesionale şi naţionale. armata mi- a cerut să mă
ocup de toxicologie şi de asta a beneficiat şi ţara
şi armata ţării. am înfiinţat un departament de
toxicologie clinică la Spitalul Floreasca şi o cate-
dră şi pe această bază.

este esenţial să formezi medici cu pregătire
complexă şi completă la nivel contemporan. toxi-
cologia în general şi toxicologia clinică în special
sunt domenii critice ale medicinii contemporane.

de fapt, să spunem că aţi înfiinţat dvs. ca-
tedra de farmacologie,toxicologie şi psihofarmaco-
logie clinică. cum aţi ajuns aici?

am început intrarea în domeniu cu un con-
curs de internat preclinic şi am ales farmacologia.

acest sistem de pregătire a fost o cale exce-
lentă de a forma cadre medicale performante.

de ce?
în cazul nostru, a prevalat influenţa, farme-

cul şi cultura profesorului meu, alfred teitel
(membru post mortem al academiei române),
unul dintre cei mai cunoscuţi farmacologi ai
noştri, om cu totul deosebit, de mare anvergură
ştiinţifică. apoi, pentru că îmi plăcea acest „joc”
formidabil: adică omul, medicul cu ştiinţa lui,
poate folosi o substanţă chimică bine caracteri-
zată ca medicament cu care să combată o boală.

Medicul are la- ndemână două instrumente ma-
jore – intervenţia chirurgicală şi farmacologia, te-
rapia medicamentoasă. aceste căi terapeutice
sunt, uzual, sinergice.

la vremea lui Aristotel considera că o boală
poate fi tratată cu trei mijloace – bisturiul, plan-
tele şi cuvântul. să mai rămânem la această luptă
cu boala. care sunt biruinţele?

în primul rând, ca să ne referim la un do-
meniu critic tratamentul cancerului, în care s- au
făcut mari progrese pe mai multe segmente. Mai
întâi, chirurgia a progresat mult şi astăzi, bu-
năoară, se face chirurgie şi sub microscop. a doua
abordare este chimio- terapia care se face foarte
selectiv, corelat cu caracteristicile morfologice şi
histochimice ale tumorii.

evident nu uităm radioterapia.
studiile arată că rezultatele sunt din ce în

ce mai promiţătoare. care sunt elementele care
dau eficienţă unei anumite terapii?

Prima şi cea mai importantă condiţie pen-
tru succes este precocitatea diagnosticului. atunci
când tumora a metastazat, controlul este din ce
în ce mai greu şi probabilitatea unor rezultate po-
zitive scade. cu cât un diagnostic corect este mai
precoce, tumora mai mică şi dispersia mai redusă,
cu atât şansa tratamentului chirurgical, chimio-
terapic sau radioterapic este mai mare.

cât de benefic este controlul preventiv?
ştiinţa medicală a identificat şi caracterizat

aşa- numiţii biomarkeri, care pot identifica o com-
ponentă biologică care dă un semnal calitativ şi
cantitativ că, undeva în organism, este o tumoră
şi chiar să se specifice potenţiala localizare. Sigur,
nu e o certitudine sută la sută, dar probabilitatea
este destul de mare. coroborarea datelor a mai
multe tipuri de informaţii, în acest scop, creşte
net performanţa diagnostică.

sunt cazuri în care rezultatul este negativ şi
totuşi există o tumoră. de ce?

Pentru că avem de- a face cu un organism
complex cu variabile şi particularităţi, de aceea
biologia şi biomedicina sunt cele mai complexe do-
menii ale ştiinţei.

nu degeaba se spune că omul este cununa
creaţiei.

da, este evident cununa creaţiei. însă este
absolut uluitor, fenomenul vieţii ca atare! 

adesea uităm să identificăm şi să respec-
tăm această minune!

Alte maladii în care realizările sunt dătă-
toare de speranţe?

există progrese uriaşe în domeniul bolilor
cardiovasculare, în cele metabolice cum sunt dia-
betul sau hipercolesterolemia. Progrese s- au făcut
şi în bolile neuro- degenerative, deşi paşii sunt
mici. apoi, în domeniul bolilor psihiatrice, boli
pentru care acum cincizeci de ani nu se întreve-
deau posibilităţi de tratament eficient sau chiar
de vindecare, pentru unele. 

dacă ar fi să apreciaţi, pe o scală de la 0- 1,
unde s- ar plasa realizările de până acum?

dacă dăm bolilor cifra 1, noi suntem pe la
0,5- 0,6. 

care sunt bolile pentru care nu există un
tratament eficient şi care continuă să fie un peri-
col? cancerul încă rămâne…

Boala canceroasă rămâne un dosar deschis.
Se încearcă acum crearea unui vaccin personali-
zat. urmează bolile neuro- degenerative. Fiecare
om ar trebui să ştie că există boli care nu se vin-
decă, dar care pot fi ţinute sub control printr- un
tratament corespunzător. aşa sunt spre exemplu
diabetul, hipercolesterolemia sau hipertensiunea,
bolile psihice grave etc.

sunt şanse de vindecare?
ştiinţa este optimistă prin ea însăşi.
spuneaţi că v- aţi consacrat toxicologiei din

interes naţional.
Sigur, puteam să spun, atunci, că nu pot

sau că nu doresc acest lucru. Nu este simplu să
lucrezi cu substanţe chimice de luptă, şi eu am lu-
crat; nu este simplu să lucrezi cu izotopi radioac-
tivi, şi eu am lucrat. M- a atras dorinţa de a
înţelege mai mult, de a găsi un antidot pe care
l- am inventat. în 1972 am obţinut şi un brevet
care a făcut să ne situăm pe locul unu- doi din ţă-
rile fostului tratat de la varşovia. au urmat al-
tele. toate sunt opozabile, ca să folosim o expresie
din domeniu.

e „marcat”...
şi rămâne marcat în documentele de inven-

tică pe plan internaţional. Se numea „atox” şi a
fost experimentat la Spitalul de urgenţă Flo-
reasca. vedeţi, aici e un „joc” între toxicitate, risc
şi eficacitate. 

„Într- o lume civilizată statul să fie 
în slujba naţiunii şi nu invers”

e un joc în care echilibrul este mereu fragil.
da, şi de aceea se pune problema ca într- o

lume civilizată statul să fie în slujba naţiunii şi
nu invers. Nu statul e stăpânul naţiunii, ci naţiu-
nea este stăpâna statului. revenind, acesta este
sensul registrului naţional, în timp real, al sub-
stanţelor chimice care pătrund pe teritoriul nos-
tru, ca să se ştie ce trebuie făcut în cazul unor
intoxicaţii. înfiinţarea unei discipline de toxicolo-
gie clinică în învăţămânrul naţional medical a
fost o acţiune implicită, necesară.

până la urmă, toxicologia în toată comple-
xitatea ei, a devenit o pasiune pentru dvs. Aşa aţi
înfiinţat prima catedră de toxicologie clinică.

initiativa a fost facilitată şi de faptul că la
Spitalul Floreasca am găsit un teren propice, era
deja o şcoală formativă, prin cazuistică. 

de la Hipocrate se ştie că nu sunt boli, ci bol-
navi. Astăzi vorbim de medicina personalizată. ce
se înţelege prin această disciplină de mare viitor?

este cuantificarea amănunţită a întregului
proces de evaluare a unui pacient şi se face prin
biomarkeri. aceştia pot individualiza tratamentul
prin identificarea particularităţilor de metaboli-
zare şi de eliminare a medicamentului, prin iden-
tificarea potenţialului răspuns la tratamentul
respectiv, inclusiv a efectelor adverse. Sintetic
spunem că un anume pacient, va beneficia de un
anume medicament, într- o anumită doză şi la un
anume moment, clar definit, de administrare.

Ajungem la ideea de monitorizare clinică şi
de curând i- aţi dedicat un simpozion. ce în-
seamnă concret?

În plan clinic să examinezi repetat, să- l faci
cooperant pe bolnav, să comunici cu el, să vezi
cum răspunde la tratamentul aplicat, dacă şi cât
de adecvat este tratamentul, dacă apar efecte ad-
verse etc. interacţiunea cu bolnavul şi încrederea
acestuia în medic sunt determinate pentru succe-
sul tratamentului.

dar monitorizarea terapeutică? 
există o relaţie cantitativă de foarte mare

semnificaţie între concentraţia din sânge a medi-
camentului şi efectul acestuia. Pe aceasta se ba-
zează câteva domenii ale acestei ştiinţe, farma-
cologia.

e şi mai profundă, mai specializată pentru
că vizează determinarea concentraţiei medica-
mentului în sânge care la rândul său determină
doza optimă pentru pacient. 

un alt domeniu creat de dvs. la universita-
tea de medicină şi Farmacie bucureşti este psiho- 
farmacologia, de mare actualitate dacă ne gândim
la incidenţa bolilor psihiatrice.

într- adevăr, bolile psihice sunt foarte răs-
pândite. ştiţi, bunăoară, că schizofrenia – „re-
gina” bolilor psihice – afectează 1- 2% din popu-
laţia lumii, sau sindromul depresiv – 18- 20%.
Sunt boli extrem de grave, cu o etiologie extrem
de complexă şi care deteriorează organismul şi in-
tegrarea sa socială, familială şi profesională.

care sunt maladiile care se tratează şi care
se vindecă?

toate se tratează şi cu multă atenţie mai
ales cele deja menţionate pentru că altfel pot duce
la suicid, eveniment care sugerează un eşec al te-
rapiei. la fel şi în alcoolismul cronic însoţit de o
depresie secundară. Se poate vorbi de o stabilia-
zare a acestor boli, cu posibilă integrare a pacien-
ţilor.

„nu se face nici limba română cât
trebuie, nici istoria românilor cum
ar trebui şi se observă. Deşi acestea
ne definesc identitatea naţională...”

efectele secundare sunt un fel de călcâi al
lui Ahile.

Nu e nimic surprinzător, dar şi aici lumea
încurcă lucrurile. efect secundar este şi când mă-
nânci mult spre exemplu, şi sunt oameni care mă-
nâncă mult şi mor, nu intrăm în detalii! şi ce este
surprinzător dacă medicamentele care fac atâta
bine au şi efecte secundare? când apar acestea,
înseamnă că sunt prost administrate, efectele ad-
verse trebuie să fie identificate de medic, singurul
care ştie dacă e cazul să modifice doza sau chiar
medicamentul. Paracelsus, acum 500 de ani,
enunţa faptul că toate substanţele sunt toxice.
Numai doza diferenţiază un toxic de un remediu.
a avut evident dreptate.

ð
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mai este şi un alt aspect, acela al suplimen-
telor alimentare care, suntem asiguraţi nu au
efecte secundare şi se consumă într- un fel de eufo-
rie.

asta este o manipulare, din păcate, pentru
că firmele sunt obligate să scrie în prospect date
corecte. Fac o paranteză, ca să subliniez că medi-
camentele reprezintă una dintre cele mai regle-
mentate şi controlate calitativ „mărfuri” din
lume. când apare un medicament, acesta are în
spate dosare de ştiinţă. Suplimentele nu au ase-
menea dosare. aici este un mare risc potenţial. 

mai este o problemă potenţial foarte gravă.
Automedicaţia. luăm medicamente pentru că aşa
am auzit în maşină sau cine ştie pe unde. mai
nou, internetul dă dimensiuni ciudate acestui fe-
nomen. se diagnostichează şi se urmează trata-
mente după internet. Asta arată şi o insuficienţă
a educaţiei, lipsa unei educaţii sistematice pentru
sănătate. 

aici suntem în domeniul semidoctismului şi
al şarlatanismului. Spuneţi de educaţie. educaţia
sanitară face parte din educaţia globală, sistema-
tică a unui popor. Manipulezi un popor numai
dacă nu este educat. consecinţele sunt previzi-
bile, evident de nedorit! Pe internet circula şi me-
dicamente contrafăcute care pot genera drame.

domeniu cam inexistent în şcoală?
Se face oare acum şcoală cum ar trebui con-

form cu cerinţele, cu nevoile societăţii noastre?
Nu se face nici limba română cât trebuie şi se
vede, nici istoria românilor cum ar trebui şi se ob-
servă. deşi acestea ne definesc identitatea naţio-
nală.

toate drumurile duc la educaţie…
duc şi pleacă de la educaţie!
Sunt probleme mari la nivel naţional.

drama este că educaţia poate fi reglementată
numai pe termen mediu şi lung, de- a lungul ge-
neraţiilor. educaţia pe termen mediu şi lung
schimbă destinul popoarelor. Se ştie bine acest
lucru.

or, la noi se schimbă ministru odată cu gu-
vernul şi fiecare vine cu reforme şi reglementări
proprii…

aici e drama. Sănătatea şi educaţia au avut
în ultimul timp 20- 25 de miniştri. ce continuitate
poate să fie în aceste sisteme, chiar dacă un mi-
nistru este extraordinar de competent, serios şi
are o capacitate corectă de percepţie a sistemu-
lui?!

de fapt, aici se reflectă acţiunea factorului
politic care e determinat.

Nu ar trebui. ar trebui făcut un moratoriu
la nivel naţional, să se adopte o lege care să fie
aplicată şi respectată indiferent de culoarea poli-
tică a guvernului în exerciţiu. am ajuns ca edu-
caţia, cultura şi sănătatea publică să aibă culoare
politică? este o eroare cumplită cu consecinţe
grave. e vorba de domenii, care ţin de securitatea
unei naţiuni! aţi remarcat că în ultimul timp,
când se schimbă guvernele, nici nu se pronunţă
cuvântul cultură?! cultura scrisă şi valorile na-
ţionale exponenţiale definesc cunoştinţa naţio-
nală şi identitatea naţională.

Ajungem, chiar dacă nu agreăm termenul,
la conştiinţă. la începutul carierei, medicii depun
jurământul lui Hipocrate. câţi îl respectă?

eu consider că medicii au rămas de departe,
dintre cei mai fideli profesiunii lor şi intereselor
naţionale. aceasta- i percepţia mea, să nu se simtă
nimeni lezat!

Aveţi dreptate. când cu incendiul de la clu-
bul colectiv, medicii au sărit primii în ajutor şi
au făcut- o fără mobilizare. Au venit repede de pe
unde erau – la spital sau acasă.

eu am pretenţia că dacă şi alte structuri
socio- profesionale şi- ar face datoria ca medicii,
românia încă ar sta bine. ultima redută e medi-
cina. dar şi pe asta o distrugem şi sunt „şanse”
să avem mari probleme naţionale. Mai ales, în de-
ficitul de resurse umane performante care se ac-
centuiază pe termen scurt şi mediu.

„Educaţia, şcoala, cultura şi
sănătatea publică sunt domenii
prioritare, componente majore ale
securităţii naţionale”

sunt atâţia medici care pleacă, unii candi-
daţi recunosc că dau concurs cu gândul la plecare,
fiind dispuşi să renunţe la burse. şi este recunos-
cut că şcoala noastră medicală este bună. 

da, şcoala românească de medicină a fost
foarte bună şi este încă bună. dar cum sunt tra-
taţi medicii? Spunând că „iau şpagă”? dacă aşa
tratezi medicii şi nu le dai salariile care se cuvin,
nu le asiguri un trai decent care să le permită să
se concentreze asupra unei profesii, extrem de di-
ficile şi de care depinde sănătatea naţiunii, în-
seamnă că nu ai înţeles nimic din dinamica vieţii
sociale. vreau să subliniez că educaţia, şcoala,
cultura şi sănătatea publică sunt domenii priori-
tare, componente majore ale securităţii naţionale.
Putem argumenta până convingem, dacă este ne-
voie. am remarcat şi nedumeriri la astfel de afir-
maţii!

e o relaţie de susţinere şi îmbogăţire reci-
procă. În cele din urmă, nu credeţi că e vorba de o
modificare patologică a mentalităţii?

Mentalitatea este generată de acest haos
care s- a creat în căutarea căilor democraţiei. edu-
caţia este o condiţie determinată pentru înţelege-
rea democraţiei.

da, nu poate fi democraţie autentică fără
educaţie.

democraţia „merge” la un popor educat.
ideea că acum este democraţie şi că fac ce vreau
este o negare a democraţiei.

sunteţi profesor, medic, membru al Acade-
miei Române şi, pentru a doua legislatură secre-
tar general. cu ce ar trebui să începem.

Mai întâi, schimbările nu se fac brusc. de
început, să începem cu şcoala, cu comportamentul
nostru la scară naţională, cu autocenzura clasei
politice. Să se facă un moratoriu pe termen lung
în principalele domenii ale vieţii sociale şi econo-
mice. ca cetăţeni să avem grijă de avutul ţării; să
nu fim generoşi numai cu propria pungă, ci şi cu
naţiunea. de început, cred că trebuie început cu
sănătatea şi cu educaţia, cu dezvoltarea resurse-
lor sociale şi profesionale. Ne plângem că nu sunt
locuri de muncă. de unde să avem când noi nu in-
vestim în locuri de muncă, noi le desfiinţăm. au
fost vândute industrii care erau domenii strate-
gice ale ţării. ciclul privatizare- desfiinţare a func-
tionat perfect.

şi totuşi, dacă aţi fi prim- ministru, cu ce aţi
începe.

educaţia, şcoala, cultura şi sănătatea. ar
urma reorganizarea sistemului administrativ şi
birocratic care sunt la pământ. totul la noi este
aleatoriu, la întâmplare, „cum pică”. 

s- a spus, nu odată, că România nu duce
lipsă de inteligenţă şi nici de talente, ci de carac-
tere. corupţia este de mult metastazică. 

au fost oameni de caracter, care şi- au pus
viaţa în slujba naţiunii române…

Au fost. Acum după vorba psalmistului:
„când ajung sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mi-
şună pretutindeni”. 

una dintre marile nenorociri e că prin anii
’47- 56 s- a distrus intelectualitatea. Sigur, s- a re-
generat, dar… dacă mergem la drum cu oameni
versatili, iată consecinţele. 

ca profesor şi medic, ce „tratament” se
aplică în asemenea cazuri?

restartarea sistemului. începem cu educa-
ţia şi şcoala. am ajuns să ne fie ruşine să spunem
că ne iubim ţara, să inventăm tot felul de poveşti

denigratoare despre marile personalităţi, care de-
finesc spiritualitatea naţiunii noastre? vedeţi de-
mersurile revistei contemporanul în apărarea
valorilor nationale... Mă tem că e aproape singura
revistă, care apără valorile naţionale consecvent,
de mai bine de două decenii.

Astea le- am făcut noi, nu putem învinui pe
nimeni.

da, răul este în interiorul nostru. 

„Înfiinţarea Academiei, acum 
150 de ani, a avut misiunea de 
a realiza unitatea spirituală şi
culturală a românilor”

Academia Română este un spaţiu de graţie
unde s- au întâlnit şi se întâlnesc marile inteli-
genţe şi talente cu marile caractere. ce rol poate
avea Academia în revenirea noastră la firesc?

academia română este în esenţa sa repre-
zentativă pentru cultura şi spiritualitatea româ-
nească. academia română ar putea avea un rol
potenţial extraordinar de important în coagularea
unor forţe semnificative la nivel naţional. ea tre-
buie să dea semnale relevante pentru renaşterea
naţională. 

să fie ceea ce dimitrie Gusti numea o Aca-
demia militans...

academia română ar putea fi mai practivă,
mai netă în formulări şi atitudini. avem un mesaj
de dus pentru că înfiinţarea academiei, acum 150
de ani, a avut misiunea de a realiza unitatea spi-
rituală şi culturală a românilor. a fost primul pas
al unităţii naţionale. Membrii ei au fost primii
care au dat semnalul foarte net al unirii tuturor
românilor, ceea ce, atunci, a fost cu totul extraor-
dinar. 

credeţi că, păstrând proporţiile, mai este po-
sibil şi azi?

Sigur că da, de ce să nu fie posibil? depinde
de dedicaţia noastră, de fidelitatea noastră faţă
de această naţiune, de capacitatea de a fi fermi,
determinaţi, în a da acest mesaj pentru naţiunea
română. 

sunteţi optimist?
Nu. Sunt un luptător prin natura mea. aşa

îmi este firea. eu vin de la ţară şi pot spune că
asta este educaţia ţăranului român care a fost cea
mai fidelă clasă a românilor. tocmai de aceea s- a
distrus ţărănimea, tocmai pentru că era extrem
de fidelă faţă de ţară, faţă de acest pământ.

Avea un etos armonios şi puternic.
era o cultură românească tradiţională, un

respect al valorilor, o stare de spirit, ţăranul avea
o demnitate frumoasă bazată pe o ierarhie valo-
rică a satelor. acum s- a dus şi trebuie să înţele-
gem acest lucru ca să putem face ceva pentru
ţară. Suntem datori să încercăm măcar să facem
ceva. 

cu adevărat nu sunteţi optimist, ci luptător.
da, prin însăşi firea mea sunt luptător până

într- atât, încât trebuie să mă inhib ca să nu lupt. 

„România trebuie să- şi găsească
drumul, să aibă forţa să spere şi 
să acţioneze”

ce- i uraţi Academiei Române, ajunse la ani-
versarea de 150 de ani de la înfiinţare?

Să- şi ducă mai departe menirea de institu-
ţie fundamentală a românilor, ca sinteză a valo-
rilor neamului. Să reuşească prin tenacitate şi
fidelitate pentru Naţiunea română să revitalizeze
la nivel naţional încrederea în viitorul nostru.

cum vi se pare revista contemporanul la cei
135 de ani ai săi? Revista apare sub egida Acade-
miei Române?

revista contemporanul să reuşească să fie
purtătorul de mesaje de cultură şi de spirituali-
tate al academiei române. alături de academie
– o voce în slujba Naţiunii române.

ce- i doriţi naţiunii române? papa ioan
papa al ii- lea a numit România „Grădina maicii
domnului...

da, a fost un moment emoţionant, de excep-
ţie. românia trebuie să- şi găsească drumul, să
aibă forţa să spere şi să actioneze pentru impli-
nire.

Martie 2016
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campaniile reducţioniste, duse în
perioada postdecembristă, împo-
triva unor personalităţi de seamă
ca, de exemplu, Mircea eliade,

emil cioran, Mircea vulcănescu, vintilă horia,
ion Barbu, constantin Noica, adrian Marino, Ni-
colae Breban, Nichita Stănescu, augustin Bu-
zura, tudor vianu, Marin Preda, g. călinescu,
Mihail Sadoveanu, Paul goma, Mircea iorgu-
lescu, eugen uricaru, cezar ivănescu, Nicolae
Balotă ş.a., judecăţile nenuanţate, etichetele ten-
denţioase, aplicate acestor cărturari de vârf ai na-
ţiunii române – etichete vulgarizatoare ale
adevărului istoric, ale vieţii şi operei acestor scrii-
tori de seamă ai umanităţii, proveniţi din spaţiul
românesc – aduc prejudicii imaginii româniei şi
clatină identitatea naţională. viaţa şi opera aces-
tor oameni exponenţiali ai româniei nu pot fi re-
duse la simpatiile lor de la un moment dat faţă de
mişcările de extremă dreaptă sau de extremă
stângă din românia şi din europa, şi puse în
aceeaşi categorie cu crimele legionarilor sau cri-
mele comunismului, e în afara oricărei îndoieli,
condamnabile. responsabili de acele crime
odioase, aduse în contextul european zbuciumat
de atunci, din primele decenii ale secolului al
xx-  lea, sau din perioada postcomunistă, sunt, to-
tuşi, autorii înşişi – care au acţionat fie
individual, fie în grupuri – nu intelectualii de
marcă din perioada interbelică şi, respectiv, din
cea postbelică, care au aderat la mişcarea legio-
nară, sau care au scris texte laudative privitoare
la Mussolini, antonescu şi hitler, sau care au
sprijinit regimul comunist şi au scris articole elo-
gioase referitoare la lenin, Marx şi comunism.
unii s-  au detaşat de eroare încă la sfârşitul anilor
1930, alţii,  mai târziu, în anii exilului. Sau, res-
pectiv, după revoluţia din 1989. referitor la re-
zistenţă, opoziţie şi colaboraţionism în anii
dictaturii s-  au scris câteva cărţi de referinţă, între
care menţionăm: Nicolae Breban, spiritul româ-
nesc în faţa unei dictaturi, editura ideea euro-
peană, 2000, şi Vinovaţi fără vină, editura ideea
europeană, 2006; Nicoleta Sălcudeanu, Revizuire
şi revizionism în literatura postcomunistă, edi-
tura Muzeului Naţional al literaturii române,
2013; Magda ursache, comunismul cu rele şi rele,

editura euroPress group, 2014; gabriel andre-
escu, cărturari, opozanţi şi documente. manipu-
larea Arhivelor securităţii, editura Polirom,
2013, şi existenţa prin cultură. Represiune, cola-
boraţionism şi rezistenţa intelectuală sub comu-
nism, editura Polirom, 2015 ş.a.   

revista contemporanul publică în nr. 3 şi 4
un grupaj de texte, axate pe legea 217/2015, lege
numită în presa scrisă şi vorbită anti-  legionară.
abordând atât prezentul, cât şi „trecutul într-  un
mod nepasional şi deschis”, textele tratează, mai
cu seamă, abuzurile şi excesele comise în inter-
pretarea legii menţionate. dar nu numai. Susţi-
nerea verdictelor date de tribunalul Poporului
din 1946 – deci, de tribunalele staliniste – astăzi,
în democraţie, prin demersurile întreprinse până
la ora actuală de dl alexandru Florian, directorul
general al institutului Naţional pentru Studierea
holocaustului din românia, „elie Wiesel”, care
funcţionează sub autoritatea guvernului româ-
niei, reprezintă o desconsiderare făţişă a princi-
piilor statului de drept. iniţiativa recentă a
directorului general al institutului Naţional pen-
tru Studierea holocaustului din românia, „elie
Wiesel”, de a-  l trata pe scriitorul vintilă horia
drept criminal de război, precum acuzatorii de al-
tădată, dă măsura gravităţii a ceea ce se poate în-
tâmpla când faptele sunt interpretate în stil
stalinist. 

revista fondată acum 135 de ani, la iaşi,
contemporanul, aduce aceste abuzuri şi excese în
atenţia Preşedintelui româniei, domnul Klaus io-
hannis, în atenţia domnului călin- Po pescu tări-
ceanu, Preşedintele Senatului, domnului valeriu
ştefan zgonea, Preşedintele camerei deputaţilor,
domnului dacian cioloş, prim-  ministrul româniei,
cerând să iniţieze schimbarea actualului cadru le-
gislativ având ca referinţă  legea 217/2015, sursa
unor abuzuri absurde şi imorale. acţiunile exce-
sive, neconforme cu principiile unui stat de drept,
privind interpretarea trecutului recent, sunt cu
atât mai insultătoare pentru oamenii de cultură
români cu cât alexandru Florian a fost un apolo-
get al lui Nicolae ceauşescu (autorul unui geno-
cid, dacă ar fi să ne luăm după verdictul jude-
cătoresc), iar în consiliul de onoare al institutului
Naţional pentru Studierea holocaustului din ro-

mânia „elie Wiesel” este trecut un fost ofiţer de
securitate activ în perioada celei mai crunte te-
rori. luând act de răul făcut, guvernul româniei
are datoria să reformeze această instituţie care
nu asigură standardele de profesionalitate şi ono-
rabilitate cerute de împlinirea importantelor atri-
buţii ce-  i revin.

Ne exprimăm nedumerirea că domnul elie
Wiesel – „scriitor şi ziarist în limbile franceză, en-
gleză, idiş şi ebraică, eseist şi filosof umanist, ac-
tivist în domeniul drepturilor omului, născut în
românia, de origine evreiască, supravieţuitor al
holocaustului”, „distins cu Premiul Nobel pentru
Pace” (1986), „membru al academiei americane
de artă şi literatură” şi membru de onoare al
academiei române (cum este prezentat pe Wiki-
pedia) – acceptă să-  i figureze numele în titulatura
unei instituţii – institutul Naţional pentru Stu-
dierea holocaustului din românia, „elie Wiesel”
(înfiinţate la propunerea preşedintelui ion iliescu
în august 2005) – ai cărei reprezentanţi, fără do-
vezi, califică mari scriitori români (recunoscuţi pe
plan mondial şi predaţi la prestigoase universi-
tăţi) drept criminali de război, susţinând verdicte
date de tribunale comuniste – regim calificat „ne-
legitim şi crminal”.

în numărul trecut al revistei contempora-
nul, sub genericul mari scriitori români – crimi-
nali de război?! am publicat articole semnate de
gabriel andreescu, Basarab Nicolescu, dana
oprica, aura christi. 

în acest număr, găzduim alte articole sem-
nate de gabriel andreescu, aura christi, horia
Pătraşcu, dan anghelescu, Mihaela albu, dorin
Popescu şi corespondenţa purtată de cornel un-
gureanu cu vintilă horia, în speranţa că Parla-
mentul româniei va pune punct cruciadei
împotriva valorilor culturii naţionale române,
continuată prin aplicarea excesivă a unei legi im-
orale. cruciadă de neacceptat în condiţiile unui
stat european.

contemporanul
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Etica şi politica memoriei
etica şi politica memoriei au fost elaborate

luând ca principal reper crimele nazismului. în
ciuda varietăţii istorice şi geografice a referinţelor
(incluzând românia lui ceauşescu), volumul cla-
sic al lui avishai Margalit, the ethics of memory2

reflectă trauma holocaustului. contextul norma-
tiv al politicilor memoriei are şi el un reper, adop-
tarea convenţiei internaţionale de prevenire şi
pedepsire a crimei de genocid care, la 9 decembrie
1948, a introdus „genocidul” ca şi „crimă a crime-
lor” în raport cu care organizaţia Naţiunilor
unite are îndatoriri speciale de disuasiune.

dreptul internaţional al crimei genocidare
statuează gravitatea extremă a distrugerii (par-
ţiale sau totale) a unei categorii de populaţie. în-
ainte de holocaust au mai existat acte având ca
scop anihilarea unor grupuri: etnice, precum ar-
menii din turcia, sau clase şi opozanţi politici în
urSS, unde intenţia de eliminare a duşmanilor
ideologici fusese nu doar clar exprimată, ci şi apli-
cată odată cu revoluţia bolşevică. raportându- se
la această istorie, proiectul convenţiei privitoare
la crima de genocid vizase protejarea atât a comu-
nităţilor etnoculturale, cât şi a celor politice. to-
tuşi, datorită presiunii urSS şi a aliaţilor,
convenţia şi- a restrâns garanţiile la grupurile et-
nice, rasiale, naţionale şi religioase. ca urmare,
dreptul internaţional a introdus o asimetrie, fun-
dal al unei filosofii privind realităţile şi valorile
în tratarea trecutului criminal. opţiunea din
1948 a fost convergentă cu dezvoltarea teoriei
unicităţii holocaustului, nu doar o teorie asupra
interpretării de ordin etic a istoriei, ci o cvasi-
normă în care s- a investit substanţial. 

la începutul studiilor despre holocaust,
„unicitatea” a fost susţinută cu argumentul că ni-
ciciodată nu au fost ucişi, premeditat, atât de
mulţi oameni. inventarierea crimelor de care s- au
făcut responsabile regimurile fac acest conside-
rent caduc. S- au adăugat drept argumente carac-
terul incomprehensibil al fenomenului, univer-
salitatea intenţiei genocidare, ponderea elemen-
tului identitar în raport cu alţi factori, imposibi-
litatea de a te salva în faţa unei apartenenţe
etno- rasiale, rolul unic al ideologiei care susţine
ideile abstracte printr- o
crimă absolută, caracterul
implacabil al proiectului is-
toric sau metoda şi condi-
ţiile exterminării.

consideraţiile amin-
tite dau elementului iden-
titar o relevanţă domi-
nantă. există fenomene de
reverberaţie ale acestei
abordări, printre care jus-
tificarea colaboraţionismu-
lui pe considerente etnice.
într- o prefaţă scrisă pen-
tru un volum de docu-

mente privind evreii, liviu rotman consideră
„exagerate şi răuvoitoare unele comentarii pre-
zentate la europa liberă”, întrucât îl apreciau pe
Moses rosen drept agent al puterii3. contra- ar -
gumentul lui rotman este că rabinul ar fi făcut
„totul pentru a menţine viaţa evreiască în româ-
nia [...] în paralel cu sprijinirea regimului comu-
nist şi cu introducerea unui stil dictatorial în
forurile comunitare evreieşti”. 

un alt fenomen de reverberaţie este con-
damnarea pe criteriu etnic a naţiunilor ori comu-
nităţilor locale implicate în holocaust. ion
holander face din identitatea naţională ori locală
a opresorilor o explicaţie cauzală: „era o parte a
populaţiei vieneze care i- a pus, apoi, pe evrei să
spele caldarâmul cu periuţele de
dinţi, deşi nimeni nu le- a cerut.
aşa ceva nu s- a întâmplat ni-
ciunde. […] dar ura aceasta e ceva
specific austriac, sau, mai exact,
vienez. aşa ceva nu s- ar fi putut
întâmpla la innsbruck, de pildă”4.

raportul final elaborat de
comisia „elie Wiesel” evaluează
holocaustul din transnistria drept
crescând direct din antisemitism,
însoţitor constant de- a lungul isto-
riei româneşti şi chiar o adevărată
identitate naţională antisemită,
expresie a rădăcinilor româneşti
profunde:

antisemitismul PNc- ului şi a
gărzii de Fier, regimul genoci-
dal […] se bazează clar pe fun-
daţiile unui secol de antisemitism propovăduit la
cele mai înalte nivele ale vieţii politice şi intelec-
tuale româneşti. Separarea, exproprierea, depor-
tarea şi uciderea evreilor nu erau teme noi în
anii 1930 şi 1940. holocaustul a avut rădăcini
româneşti profunde [subl.n.] şi el trebuie tratat
ca parte integrantă a istoriei româniei5. 
intrinsecă asumării identitare a unicităţii

holocaustului este tratarea comparaţiilor cu alte
tragedii colective nu ca eventuală expresie a unei
erori intelectuale, ci ca dovadă implicită sau ex-
plicită de antisemitism care merită întâmpinată
cu indignare. relevantă a fost ostilitatea cu care
a fost întâmpinat volumul coordonat de Stéphane
courtois, cartea neagră a comunismului care face
printre altele această comparaţie: „înfometarea
deliberată a unui copil de kulak ucrainian ca re-
zultat al foametei cauzată de regimul lui Stalin
este egală cu înfometarea unui copil de evreu din
ghetoul din varşovia ca rezultat al foametei de-
terminată de regimul nazist”. în le monde, an-
nette Wieviorka denunţa faptul că Stéphane
courtois propune pur şi simplu să substituim în
memoria populară crimele naziste prin crimele
comuniste.

Numărul unor astfel de tratări severe a
comparaţiei crime naziste- crime comuniste este
considerabil. amintim două luări de poziţie „na-
tale”. insistând că nu vrea să facă nici o paralelă
între anii nazismului şi cei ai comunismului, fos-

tul director al operei din
viena, ioan holander
asumă: „Mi se pare sus-
pectă orice persoană care
face o paralelă în acest
sens6. în mai multe scrieri
ale sale, leon volovici ca-
lifică tranşant pe cei care
fac o paralelă între holo-
caust şi gulag drept «anti-
semiţi»”7.

teoria incomparabi-
lităţii are de avut în ve-
dere specificul acţiunilor
genocidare în fiecare ţară.

holocaustul este un fenomen integral, cu o di-
mensiune internaţională, dar are şi o dimensiune
naţională. dacă centrală este preocuparea pentru
victime, atunci „cinstirea memoriei celor 75.000
de evrei deportaţi din Franţa nu trebuie deci să
facă să uităm zecile de mii de sacrificaţi, printre
care […] 90.000 de soldaţi şi ofiţeri dispăruţi în
timpul campaniei din mai- iunie 1940, 60.000 de
victime civile ale bombardamentelor germane sau
ale trupelor aliate, 29.000 de împuşcaţi (ostatici
sau făcând parte din rezistenţă), 50.000 de de-
portaţi politici, 47.000 de persoane din alsacia şi
lorena înrolate cu forţa şi dispărute pe frontul de
est, 58.000 de victime ucise din rândurile armatei
care au eliberat teritoriul naţional”8.

holocaustul transnistrean im-
presionează prin proporţiile lui:
peste 250.000 de victime. Pot fi regă-
site toate „formele de manifestare
naziste, exceptând lagarele de exter-
minare şi camerele de gazare. Mai
mult, majoritatea documentelor
arată că autorităţile româneşti au
transformat o întreagă zonă de la est
de Nistru, aflată în administraţia
lor, într- un imens lagăr de concen-
trare, destinat exterminarii evrei-
lor”9. totuşi, refuzul deportării
evreilor din regat şi chiar permite-
rea unor refugiaţi evrei să tranziteze
românia distinge holocautul din te-
ritoriile aflate sub jurisdicţie română
şi „modelul nazist”. acest element ri-
dică întrebarea cum se mai aplică

criteriile teoriei „unicităţii holocaustului” din te-
ritoriile româneşti la comparaţia cu tragedia co-
munistă ce a urmat anilor 1945.

Suntem în faţa unei abordări etnice a eticii
memoriei care are consecinţe asupra politicilor
memoriei, cu consecinţe directe asupra abordării
negaţionismului, în particular prin norme tip
oug nr. 31/2002 şi legea nr. 217/2015. căci dacă
holocaustul „nu este unic” în dimensiunea de rău
care trebuie condamnat peste timpuri, atunci
sancţionarea negării holocaustului, dar nu şi a
altor tragedii colective precum democidul comu-
nist este contradictorie şi injustă. 

O etică umanistă a memoriei
contestarea unicităţii holocaustului ori re-

fuzul comparării crimelor comuniste cu
cele naziste nu înseamnă prin ele însele
„etnicizare a eticii şi politicii memoriei”.
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Gabriel Andreescu
Etica, politica memoriei şi 
„legea anti-legionară”

Alexandru Florian, persoana care
conduce politica Institutului „Elie

Wiesel” a promovat în regimul
anterior ideile lui Lenin, a
alimentat cultul lui nicolae
Ceauşescu şi a fost un activ

susţinător al ideologiei comuniste,
al PCR şi al regimului condus de

acesta. În întunecaţii ani 1980,
directorul Alexandru Florian făcea
propagandă „înţeleptelor” teze ale

lui nicolae Ceauşescu, citate
sistematic în publicaţiile sale

Clubul Ideea Europeană ■ Polemice
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8 Andrei siperco, „holocaustul evreilor din romania:
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devin însă o deteriorare a eticii memoriei
atunci când resorturile de adâncime ale
contestaţiei sunt motivate naţionalist,

etnic, rasial, religios. de altfel, se poate vorbi şi
despre o „ideologizare a eticii memoriei”. ar fi
cazul respingerii vehemente a rezoluţiei adună-
rii Parlamentare a consiliului europei de con-
damnare a totalitarismului de tip comunist
(2006) de către partidele comuniste şi comuniştii
fervenţi. vehemenţa lui Mikis teodorakis, artist
dar şi militant al Partidului comunist din grecia
răspunde unei sensibilităţi ideologice, nu pro- se -
mite: „consiliul europei a decis să schimbe isto-
ria. Să o distorsioneze echivalând victimele cu
agresorii, eroii cu criminalii, eliberatorii cu cuce-
ritorii şi comuniştii cu naziştii. […] Nu am decât
un cuvânt să adresez acestor «domni»: ru-
şiNe!”1.

etnicizării şi ideologizării eticii şi politicii
memoriei i se opune o etică şi politică umanistă a
memoriei. atributul „umanist” înseamnă în acest
context recunoaşterea dreptului la demnitate
umană a oricărei fiinţe, care înseamnă şi empatia
pentru suferinţa ei, reverenţa făcută condiţiei ei
de victimă, când există o astfel de situaţie, drep-
tul ei la reparaţie efectivă sau simbolică. a te afla
în „tabăra rea” sau în „tabăra bună” a istoriei nu
anulează statutul de fiinţă umană. […]

Onorabilitatea şi legitimitatea 
etică în construcţia unei etici 
a memoriei 

orice construcţie de natura eticii memoriei
ridică o problemă de legitimitate. Sensibilitatea
opiniei publice faţă de relaţia discursului etic cu
ţinuta autorului este confirmată de aducerea în
discuţie a faptului că legea a fost susţinută vehe-
ment de oameni precum deputatul PSd ciprian
Nica, unul dintre vicepreşedinţii comisiei Juri-
dice a camerei, fost informator al Securităţii10.
colaborarea acestuia cu Securitatea fusese con-
firmată cu puţin timp înainte de adoptarea legii
nr. 217/2015 de înalta curte de casaţie şi Justi-
ţie11. exemplele cNSaS privitoare la notele sale,
compromiţătoare, stabileau un „profil moral”
aflat în contradicţie cu statutul de persoană care
dă lecţii altora. demnitari cu o asemenea istorie
cad şi sub prezumţia că deciziile lor sunt menite
să legitimeze propria lor condiţie, de oameni care
au servit instituţii, precum Securitatea, motivând
activitatea represivă a acestora, între altele, îm-
potriva legionarilor. 

actorii cheie ai iniţierii şi promovării legii
nr. 217/2015 sunt cercetători şi militanţi agajaţi
în lupta împotriva antisemitismului, implicaţi în
activităţile institutului „elie Wiesel”. la întreve-
derea desfăşurată la Palatul cotroceni, pe 27 mai
2015, dintre directorul general al institutului
„elie Wiesel”, delegaţia Muzeului Memorial al
holocaustului din Washington şi Preşedintele
Klaus iohannis, s- a făcut referire la „rolul luptei
împotriva antisemitismului şi xenofobiei, printr- o
serie de măsuri legislative şi prin supravegherea
permanentă a situaţiilor în care se încearcă rea-
bilitarea persoanelor care au susţinut regimul le-
gionar şi atrocităţile comise împotriva populaţiei
evreieşti”. trimiterea la proiectul care urma să
fie adoptat de Parlament şi apoi ratificat de Pre-
şedintele româniei este evidentă.

iniţierea de proiecte, mobilizarea oamenilor
şi instituţiilor în promovarea prin lege a unor pro-
grame ţine de natura vieţii politice, cu atât mai
de aşteptat când mizele sunt valori şi reguli de
natură civică şi etică, dar nepopulare. în plus,
prin hotărârea nr. 1066/2014 pentru modificarea
şi completarea hotărârii guvernului nr. 902/2005
privind înfiinţarea institutului Naţional pentru
Studierea holocaustului din românia „elie Wie-
sel”, instituţiei i- a fost acordată posibilitatea de a
iniţia proiecte de acte normative legate de dome-
niul propriu de activitate, prin Secretariatul ge-
neral al guvernului, sau de a le aviza (art. 2, k). 

de ce institutul „elie Wiesel” nu a exercitat
această competenţă, propunând el, prin interme-
diul Secretariatului general al guvernului, pro-
iectul legii nr. 217/2015? consiliul ştiinţific al
instituţiei a încercat să nege evidenţa implicării
institutului, dar declaraţia este contrazisă de ce-
lelalte informaţii avute la dispoziţie şi de altfel,
nu oferă niciun argument contrariu. un motiv
este sugerat de opinia guvernului, care a dorit
amendarea substanţială a textului iniţial. Mem-
brii institutului „elie Wiesel” par să fi insistat
asupra prevederilor dorite, iar preluarea acestora

de un număr de parlamentari a fost o soluţie sim-
plă. 

Marea problema de legitimitate constă în
cine sunt reperele şi actorii institutului „elie Wie-
sel”. colegiul de onoare al institutului include
personalităţi precum Sorin iulian, ion iliescu şi
traian Băsescu. Sorin iulian a fost ofiţer de secu-
ritate, a ieşit la pensie cu gradul de colonel12.
timp de decenii a fost secretar general al Fede-
raţiei comunităţilor evreieşti şi, o perioadă, pre-
şedintele ei13. 

Poziţia ocupată de ion iliescu în fruntea
Partidului comunist şi gravele lui responsabili-
tăţi după 1990 pentru incitările etnice şi mine-
riade sunt prea binecunoscute pentru a aduce aici
detalii. Fostul preşedinte traian Băsescu a ocu-
pat de asemenea funcţii speciale în vechiul regim,
precum poziţia de reprezentant al Navrom la an-
vers. Prezenţa a doi membri ai sistemului repre-
siv al regimului comunist în colegiul de onoare al
institutului „elie Wiesel”, includerea unui al trei-
lea om politic, puţin credibil, nu sunt compatibile
cu standardele de onorabilitate şi legitimitate pe
care le presupune etica memoriei. este o surpriză
faptul că statutul lor în cadrul institutului nu a
fost considerat de către opinia publlică româ-
nească drept un afront. 

o persoană cheie a politicilor institutului
„elie Wiesel” este radu ioanid. încă de la începu-
tul anilor 1990, radu ioanid a intoxicat lumea
academică internaţională punând eticheta de an-
tisemit pe adversarii regimului anti- democratic
de la Bucureşti14. va continua să discrediteze di-
sidenţa din anii 1970- 1980 prin texte care distor-
sionau faptele. Manipularea de către el a opiniei
publice prin prezentarea disidentului Mihai
Botez drept colaborator al Securităţii afectează
credibilitatea consiliului ştiinţific al institutu-
lui15.

în sfârşit, alexandru Florian, persoana care
conduce politica institutului „elie Wiesel” a pro-
movat în regimul anterior ideile lui lenin16, a ali-
mentat cultul lui Nicolae ceauşescu şi a fost un
activ susţinător al ideologiei comuniste, al Pcr şi
al regimului condus de acesta. în întunecaţii ani
1980, directorul alexandru Florian făcea propa-
gandă „înţeleptelor” teze ale lui Nicolae ceau-
şescu, citate sistematic în publicaţiile sale17.
găsim în scrierile acestuia toate poncifele regi-
mului, tratate ca îndreptar de gândire şi acţiune,
exprimate în frazeologia binecunoscută a activiş-
tilor, gen: „Programul Partidului comunist
român, plecând de la principalele procese care ca-
racterizează ţara noastră, indică modalităţile de

accelerare şi dirijare a acestor procese, stabileşte
relaţiile de determinare între subsisteme care să
permită dinamica accelerată, lipsită de contradic-
ţii conflictuale, a societăţii noastre în vederea rea-
lizării scopului propus”18; „documentele partidului
nostru” subliniază necesitatea elaborării „unui
program amplu de activitate teoretică, ideologică,
de analiză, în spiritul concepţiei materialist-dia-
lectice, a tuturor fenomenelor interne şi interna-
ţionale, pentru a putea trage toate concluziile
corespunzătoare pentru activitatea viitoare”19.

una din principalele teze ale celor două
cărţi pe care alexandru Florian le- a publicat în-
ainte de anul 1989 este superioritatea societăţii
în care trăiam asupra democraţiilor. în timp ce
„unitatea structurală a capitalismului este limi-
tată de caracterul antagonic al contradicţiilor a
căror dinamică duce, în cele din urmă, la ruperea
unităţii, desfiinţarea sistemului…”20, în socialism
„integrarea politică se manifestă prin unitatea de
acţiune a claselor şi grupurilor sociale. unitatea
este caracterizată de rolul conducător al clasei
muncitoare aflată sub conducerea partidului co-
munist”21. în capitalism, „omul devine din agent
economic alienat, cu posibilităţi sociale de expri-
mare limitate, o forţă activă, conştientă a vieţii
economice, social- politice şi culturale”2. Noi avem
de urmat programul P.c.r. care arată superiori-
tatea democraţiei socialiste şi „numai pe această
cale se creează condiţii pentru ca oamenii muncii
să poată beneficia cu adevărat de roadele muncii
lor, de cuceririle progresului şi civilizaţiei şi toto-
dată să se poată manifesta liber în sfera vieţii so-
ciale, să- şi valorifice energia şi forţa creatoare în
interesul lor şi al societăţii, să se bucure de liber-
tăţi şi drepturi garantate material. democraţia
socialistă asigură în fapt posibilităţile poporului
de a participa la conducerea societăţii, de a- şi ho-
tărî în mod suveran destinele, de a- şi fauri viito-
rul aşa cum doreşte”23.

regăsim la un moment dat, punctată, şi
tema fascismului, subiect de interes major astăzi
al directorului institutului „elie Wiesel”. iată
însă termenii: „Partidul comunist român a fost
singura forţă politică în stare să ofere o alterna-
tivă democratică, socială şi politică regimului de
dictatură antonesciană. clasa muncitoare, orga-
nizată şi condusă de partidul comunist, a militat
neobosit împotriva dictaturii fasciste şi pentru
desprinderea româniei de axă…”24.

Fragment, 
noua revistă de drepturile omului, 
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O persoană cheie al politicilor
Institutului „Elie Wiesel” este Radu
Ioanid. Încă de la începutul anilor

1990, Radu Ioanid a intoxicat
lumea academică internaţională
punând eticheta de antisemit pe

adversarii regimului
anti- democratic de la Bucureşti. Va
continua să discrediteze disidenţa
din anii 1970- 1980 prin texte care
distorsionau faptele. Manipularea
de către el a opiniei publice prin
prezentarea disidentului Mihai

Botez drept colaborator al
Securităţii afectează credibilitatea
Consiliului ştiinţific al Institutului

Regăsim la un moment dat,
punctată, şi tema fascismului,

subiect de interes major astăzi al
directorului Institutului „Elie

Wiesel”. Iată însă termenii:
„Partidul Comunist Român a fost
singura forţă politică în stare să
ofere o alternativă democratică,
socială şi politică regimului de
dictatură antonesciană. Clasa

muncitoare, organizată şi condusă
de partidul comunist, a militat
neobosit împotriva dictaturii

fasciste şi pentru desprinderea
României de Axă…”

10 emisiunea „audienţă generală” din 13 august 2015.
11 hotărîrea a fost luată la 11 aprilie 2014.
12 era maior când l- a forţat pe ştefan aug, doinaş să

semneze un angajament (Gabriel Andreescu, existenţa prin
cultură. Represiune, colaboraţionism şi rezistenţă intelectuală
sub regimul comunist, Polirom, iaşi, 2015).

13 despre longevitatea lui Sorin iulian în fruntea Fe-
deraţiei comunităţilor evreieşti, vezi teşu Solomovici, „Scan-
dal cu securişti în comunitatea evreiască din românia”, 6
iunie 2005. 

14 Gabriel Andreescu, „roşu, negru”, revista 22, nr. 37,
1999.

15 vezi capitolul „execuţia lui Mihai Botez. disidentul
transformat în agent al Securităţii” în Gabriel Andreescu,
cărturari, opozanţi şi documente. manipularea Arhivei secu-
rităţii, Polirom, iaşi, 2013, pp. 209- 233.

16 una din referinţele la lenin: „evidenţiind sensul pe
care îl acordă faptului că valorile conştiinţei politice sunt
«aduse din afară» lenin subliniază mai departe: «conştiinţa
politică nu poate fi adusă muncitorului decît din afară, adică
din afara luptei economice, din afara sferei relaţiilor dintre
muncitori şi patroni”» […] este vorba de o activitate speciali-
zată, în sfera praxisului social şi istoric, prin care valorile,
ideile şi normele care structurează conştiinţa revoluţionară a
clasei muncitoare sunt însuşite de diferitele categorii prole-
tare” (alexandru r. Florian, cunoaştere şi acţiune socială,
editura Politică, 1987, p. 131).

17 unul dintre multele citate: „în acest sens, secretarul
general al partidului sublinia la congresul al xiii- lea al
P.c.r. că, «în întreaga activitate ideologică, în învăţământul
de partid. este necesar să se asigure studierea filosofiei mar-
xist- leniniste, a lucrărilor de bază ale lui Marx, engels şi
lenin, precum şi alte lucrări teoretice contemporane»” (ale-
xandru r. Florian, cunoaştere şi acţiune socială…, p. 10).

18 alexandru r. Florian, procesul integrării sociale,
editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1983, pp. 15- 16.

19 alexandru r. Florian, cunoaştere şi acţiune so-
cială…, pp. 66-  67

20 alexandru Florian, procesul integrării sociale…,
p. 36.

21 alexandru Florian, procesul integrării sociale…,
p. 41.

22 alexandru r. Florian, cunoaştere şi acţiune so-
cială…, p. 125.

23 alexandru r. Florian, cunoaştere şi acţiune so-
cială…, pp. 41- 42

24 alexandru r. Florian, cunoaştere şi acţiune so-
cială…, p. 145.
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„un mussolini de provincie” 
şi intelectualii de curte

decimarea elitelor, uciderea în efigie
a personalităţilor exponenţiale ale
naţiunii române sau expedierea lor
la marginea societăţii a fost şi con-

tinuă să fie realizată prin instituţii ale statului.
realitatea ne arată că icr- ul în formula patapie-
viciană, consiliul Naţional pentru Studierea ar-
hivelor Securităţii (din al cărui consiliu de
conducere au făcut parte, după cum se ştie, între
alţii – în perioada în care cNSaS se transformase
într- o fabrică de bricolat dosare – horia- roman
Patapievici, andrei Pleşu şi Mircea dinescu), in-
stitutului Naţional pentru Studierea holocaustu-
lui din românia „elie Wiesel”, precum şi alte
instituţii, între care Ministerul culturii – cu eter-
nul său buget de zero virgulă nimic – figurează
printre protanogişti în cruciada împotriva valori-
lor naţionale. e vorba de organisme ale statului
prin care triumfă post- mortem Securitatea de-
jisto- ceauşistă. guvernele postdecembriste nu
sunt străine de aceste organisme pe care le- au fi-
nanţat. teamă mi- e că – în ciuda ezitărilor refe-
ritoare la alăturarea a două noţiuni care semantic
vorbind se exclud – sintagma lansată odată cu
apelul pentru salvarea culturii române vii acum
zece ani, apel care a adunat peste 900 de semnă-
turi – genocid cultural – a devenit o realitate im-
posibil de contestat. teamă mi- e că o parte a
instituţiilor statului nu mai reprezintă românia
reală, românia eternă. din contră, lucrează îm-
potriva intereselor ţării.

de mai bine de douăzeci de ani, la posturile
de televiziune cu o largă audienţă se perindă ace-
iaşi – patru- cinci – scriitori. unii dintre ei sunt
prezentaţi în chip fals ca disidenţi faimoşi în
epoca dictaturii ceauşiste, în vreme ce disidenţii
reali şi valorile naţionale majore sunt, în majori-
tatea cazurilor, trecute în margine, în prim- pla -
nul atenţiei opiniei publice şi în vitrinele
librăriilor fiind aduse, mai tot timpul, personali-
tăţi neinteresate de specificul naţional, de istoria,
tradiţia, sfinţii şi eroii românilor. Printre exem-
plele emblematice, în această ordine de idei, se
află horia- roman Patapievici şi Mircea cărtă-
rescu – faimoşi intelectuali de curte ai lui traian
Băsescu – preşedinte calificat de profesorul uni-
versitar andrei Marga, într- o discuţie cu cance-
larul germaniei angela Merkel, drept „un
Mussolini de provincie”. h.r. Patapievici a defăi-
mat, după cum se ştie, în repetate rânduri, isto-
ria, limba şi tradiţia poporului român. e un
adevăr pentru care autorul volumului politice a
fost aspru şi pe bună dreptate taxat de acad. Ni-
colae Breban în mai 2015. intelectualul de curte
băsist h.r. Patapievici a fost transformat în sim-
bol al politicii corecte. Prin programele sale, in-
stitutul cultural român, condus de dl Pata-
pievici, a promovat până acum câţiva ani într- o
proporţie covârşitoare beletristică mizerabilistă.
de programele editoriale ale icr- ului de altădată
nu sunt străini nici autori care pare că fac efortul
să demonstreze că naţiunea română este prin
fibra ei – prin fibra ei iudeo- creştină?! – antise-
mită; susţinerea tezei conform căreia în românia
a existat un „antisemitism popular” reprezintă o
calomnie la adresa poporului român. icr- ul pa-
tapievician, care lucra cu liste (!), a tăiat progra-
matic vârfurile majore ale culturii române. 

celălalt autor, despre al cărui plagiat s- a
scris în cotidianul şi în influentul ziar german
Frankfurter Rundschau (4 octombrie 2015),
transformat în simbol – Mircea cărtărescu – e un
scriitor de extracţie zolistă de un real talent şi
succes. Se remarcă de la distanţă că unele insti-
tuţii ale statului preiau şi amplifică efortul de
marketare excesivă făcut de unul dintre cei mai
importanţi jucători pe piaţa culturală, humani-
tas, care şi- a axat activitatea, în special, pe tra-
duceri, ratând imperial şansa de a deveni o editu-

ră naţională, care valorifică patrimoniul spiritual
al româniei. editura Politică (fosta editură a
Partidului Muncitoresc român), devenită după
revoluţie humanitas, continuă cu o cel puţin
stranie exasperare – sprijinită de reprezentanţele
icr în străinătate – să creeze o imagine defor-
mată a ţării noastre ca ţară a unui singur, foarte
mare, scriitor. de bună seamă, este admirabil ca
o editură şi instituţiile statului să promoveze un
scriitor, dar din clipa în care aceasta îi creează
profilul de cel mai mare scriitor român al tuturor
timpurilor credem că se poate vorbi de un abuz şi
de o mistificare a stării reale a lucrurilor. M. căr-
tărescu nu e singur; el face parte dintr- o generaţie
extrem de prolifică şi de interesantă, numită ge-
neraţia optzeci. a- l scoate în evidenţă exclusiv pe
el, într- o stridentă şi susţinută campanie publici-
tară, face mult rău colegilor de generaţie optze-
cistă, aşa- zisului desant al postmodernităţii,
alcătuit din autori, şi ei, de prim- rang: gheorghe
crăciun, alexandru vlad, Mariana Marin, traian
t. coşovei, ion Stratan, Bogdan ghiu, Florin
iaru, ioan groşan, dora Pavel, Mircea Nedelciu,
Marta Petreu, ion Bogdan lefter, alexandru Mu-
şina, răzvan Petrescu, ştefan agopian, cristian
teodorescu, cornel Nistorescu, Bedros horasan-
gian, carmen Muşat, Stelian tănase, liviu ioan
Stoiciu, Nichita danilov, romulus Bucur, Matei
vişniec, Mariana codruţ, ion Mureşan, călin
vlasie, Paul vinicius, adrian alui gheorghe,
gellu dorian, liviu antonesei, ioan Flora, caius
dobrescu, aurel dumitraşcu ş.a. – scriitori ro-
mâni care nu- şi prea găsesc locul în patapievi-
ciana „noua tablă de valori acceptate”, care
reflectă ideologia politic corectă. izolarea lui M.
cărtărescu din peisajul literaturii contemporane
române şi situarea lui pe un postament ridicol ne
aduc aminte de reclamele comerciale şi dăunează
veridicităţii şi adevăratului profil al literaturii
contemporane. 

Probabil, ca să- şi savureze gloria asemănă-
toare cu cea a lui zaharia Stancu şi, respectiv, tri-
umful ideologiei corecte, la care şi- a pus umărul
cu asupra de măsură, unul dintre cei mai traduşi
şi promovaţi scriitori români prin programele
icr, M. cărtărescu susţine într- un influent ziar
spaniol că „a trăi în românia e ca şi cum ai înota
într- o piscină cu acid sulfuric”. „N- am crezut ni-
ciodată în specificul naţional, în «sentimentul ro-
mânesc al fiinţei» – scrie M. cărtărescu –, în tot
ceea ce filosofii culturii şi psihologii maselor ne- au
atribuit ca să ne distingă de alte popoare”. (Jur-
nalul naţional, iunie 2005) cum să scrii în limba
unei ţări – prin care, evident, se defineşte speci-
ficul naţional al acesteia – fără să crezi în instru-
mentul folosit? de ce să ataci naţiunea, limba
română şi valorile canonice, create în limba în-
aintaşilor tăi? din ce motive ar trebui neapărat
demolat Nichita Stănescu şi înlocuit cu Mircea
cărtărescu? de ce ar trebui îmbrâncit de pe sta-
tuie g. călinescu, pentru a- l strecura pe soclul gol
pe andrei Pleşu? din ce motive ar trebui expuşi
oprobriului public Nicolae Breban şi academia
română într- o scrisoare deschisă, semnată de
membri fruntaşi ai gdS- ului – care a sprijinit şi
girat prin acţiunile sale regimul Băsescu – în pa-
ginile revistei 22, pentru o inventată instigare la
crimă? (protest al Grupului pentru dialog social:
incitările la crimă ale d- lui nicolae breban, inac-
ceptabile. cerem Academiei Române să se delimi-
teze ferm, în revista 22, iunie 2015) în coloana cu
cele circa o sută de semnături adunate sub textul
unei scrisori calomnioase, regăsim şi numele câ-
torva oameni politici, între care Monica Macovei,
care denigrează românia şi minte de la tribuna
consiliului europei că la referendumul din 2012
s- au furat două milioane de voturi. admiraţia ex-
celentei poete şi „faimoasei disidente” ana Blan-
diana pentru Monica Macovei rămâne însă
neclintită: „Monica Macovei are votul meu – sus-
ţine a. Blandiana, în toamna anului 2014, în co-
tidianul elveţian berner Zeitung – în politica de

astăzi nu mai există exemple vrednice de urmat.
de fapt, într- un asemenea rol nu o văd decât pe
Monica Macovei. ea este singurul om în politica
românească în care mă recunosc”. 

... Scriu aceste rânduri, după ce am citit cele
două cărţi, semnate de gabriel andreescu, căr-
turari, opozanţi şi documente. manipularea Arhi-
velor securităţii (2013) şi existenţa prin cultură.
Represiune, colaboraţionism şi rezistenţa intelec-
tuală sub comunism (2015) – volume care ar tre-
bui să fie predate în şcolile de învăţământ mediu
şi superior. Scriu aceste rânduri după ce am par-
curs nu puţine pagini referitoare la cruciada post -
belică şi cea postrevoluţionară împotriva crea-
torilor exponenţiali ai româniei, declaraţi fără
probe fie criminali de război, fie colaboratori ai
Securităţii. în ţara noastră par a fi în vogă cul-
tura negării, cultura calomnierii, cultura condam-
nării, a terfelirii şi discreditării lucrurilor esen-
ţiale (limba, identitatea, cultura, tradiţia, Bise-
rica, istoria), prin care – orice s- ar spune – mai
avem, sper, şansa să rămânem noi înşine. în
biata noastră democraţie, pe care n- o lăsăm să
intre măcar în adolescenţa ei, se susţin, se pro-
movează şi, câteodată, se aplică verdicte emise de
tribunalul Poporului din 1946, deci, de tribuna-
lele staliniste. unul dintre autorii unei asemenea
isprăvi de ultimă oră este dl alexandru Florian,
directorul general al institutului Naţional pentru
Studierea holocaustului din românia „elie Wie-
sel”, care funcţionează sub autoritatea guvernu-
lui româniei, cu un buget de 1,5 milioane lei.
iniţiativa de dată relativ recentă a directorului
general al institutului Naţional pentru Studierea
holocaustului din românia „elie Wiesel” de a- l
trata – ca şi procurorii din vremurile de tristă po-
mină – pe scriitorul vintilă horia drept criminal
de război dă măsura gravităţii a ceea ce se poate
întâmpla când faptele sunt interpretate în stil
stalinist, când lucrurile o iau razna de pe făgaşul
normalităţii şi al bunului simţ. 

o gafă monumentală
alături de măsura gravităţii cred că îşi are

locul, în acest caz, şi măsura ridicolului. în anul
2016, într- o românie membră a uniunii euro-
pene şi aliat Nato, e cel puţin ridicol – dacă nu
absurd şi perdant – să ţii morţiş să fie aplicate
verdicte ale tribunalelor staliniste şi să vehiculezi
etichete familiare perioadei comuniste, declarate
„nelegitime şi criminale”. când personalităţi de
un real prestigiu ale culturii române, recunoscute
în plan european, trag un semnal de alarmă şi
susţin nu fără temei că atitudinea dlor alexandru
Florian şi radu ioanid (directorul Programului
internaţional de arhive de la Muzeul Memorial
al holocaustului din Sua) este excesivă, absurdă
– în presă s- au vehiculat termeni incomparabili
mai duri, ca, de pildă, „un ghestapo evreiesc”
(Academia caţavencu, 16 august 2015) – şi necon-
formă cu realităţile sociale, politice şi culturale
ale unui stat de drept, aceştia se scandalizează şi
– cu o neruşinare fără margini – recurg la diver-
siuni şi comparaţii aberante cu scopul evident de
a descalifica, laolaltă cu pretinşii criminali de răz-
boi, şi personalităţile reprezentative ale culturii
naţionale, care atrag atenţia asupra samavolni-
ciilor unor funcţionari din domeniul public. (Ade-
vărul, p. 15, din 5- 7 februarie 2016) e vorba
exclusiv de tupeu sau respectivii domni au o sar-

Aura Christi
O cruciadă împotriva valorilor naţionale?! (II)

Din expoziţia „Grădina cu îngeri” –
care găzduieşte tablourile şi

sculpturile Silviei Radu –
desfăşurată recent la Universitatea
Politehnică din Bucureşti, au fost

scoase portretele a patru martiri ai
închisorilor staliniste: Mircea

Vulcănescu, Radu Gyr, Valeriu
Gafencu şi Costache Oprişan.

Prestigiosul Cotidianul ne
reaminteşte că aceşti români „şi- au

petrecut sau pierdut viaţa între
zidurile celor mai de temut lagăre
de exterminare a intelectualităţii

româneşti” şi europene.
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cină? dată de... cine? ce structuri ar fi interesate
să aplice într- un stat european verdicte date în
comunism – regim declarat „nelegitim şi crimi-
nal”? ce structuri ar fi interesate ca, aplicând ver-
dicte date în comunism – regim declarat „nele-
gitim şi criminal” – să lovească în valori naţio-
nale, recunoscute în lume, pentru a- i clătina iden-
titatea, deci, europenitatea şi legitimitatea? 

Basarab Nicolescu semnala, între altele, că
e vorba de „o gafă monumentală” şi se referea la
ceea ce înseamnă pe plan internaţional eliade,
cioran, ionescu, scriitori, care „au plasat cultura
română în universalitate. este, deci, o atingere la
imaginea româniei”. acelaşi savant stabilit în
Franţa se referă la noul tabiet al apologetului lui
N. ceauşescu, dl a. Florian, care „se ocupă de dă-
râmat de statui, cu scoaterea de plăci memoriale,
de exemplu, cea a lui Nichifor crainic, ca şi cum
nu ştia domnul alexandru Florian că Nichifor
crainic este membru al academiei române şi ca
şi cum sentinţa care îl privea pe Nichifor crainic
şi care îl acuza că a fost şi el criminal de război a
fost abrogată în urma unei acţiuni judiciare”. „Se
ajunge, deci, la situaţii foarte ciudate prin inter-
pretări ale legii 217 din 2015 – care într- adevăr
este foarte ambiguă – şi care plasează românia,
iertare că o spun, în cadrul ţărilor necivilizate,
care se ocupă cu dărâmări de statui, scoatere de
plăci etc. dar esenţial este faptul că bineînţeles o
acţiune antisemită trebuie indiscutabil condam-
nată; dar şi o acţiune antiromânească ar trebui la
fel condamnată” afirmă în concluzie Basarab Ni-
colescu. (Adevărul, februarie 2016) 

Profesorul, criticul şi istoricul eugen Simion
susţine că ţine de obligaţia noastră morală „să
spunem integral adevărul despre scriitorii jude-
caţi pentru păcatele ideologice din tinereţe”, de-
oarece „este de neconceput ca după jumătate de
secol să mai vorbim despre ei [scriitorii impor-
tanţi ai generaţiei interbelice] ca despre nişte
«criminali de război»”. este de neacceptat „să nu
spunem adevărul”: „Sunt scriitori importanţi care
au avut în tinereţe o anumită orientare şi anu-
mite simpatii politice. ce facem, aruncăm opera
lor ulterioară? cererea de a i se retrage titlul de
cetăţean de onoare conferit de primăria din Se-
garcea, formulată de institutul elie Wiesel, este
o aberaţie”. acad. eugen Simion le aduce aminte
din nou celor care au uitat sau se prefac că nu- i
interesează că democraţia înseamnă, în primul
rând, dialog: „avem sentimentul că suntem în
continuare într- un regim totalitar, nedemocratic,
unde punem o etichetă în mod maniheist. (…) o
atitudine democratică înseamnă să discuţi despre
operă amintind în acelaşi timp ce a făcut ideolo-
gic, în tinereţe. eu am scris cărţi şi despre eliade,
şi despre cioran, şi în română, şi în franceză, în
acest sens. lui eliade i se pot imputa şase arti-
cole. trebuie discutate toate lucrurile acestea
pentru că adevărul este cea mai bună apărare.
dar trebuie să existe dezbatere. cei mai mulţi in-
telectuali de azi au luat poziţie împotriva legii
217/ 2015 şi a modului ei de aplicare” şi au con-
testat- o, dat fiind faptul că această lege, după
cum se vede, e sursa unor abuzuri absurde şi im-
orale. acţiunile excesive, neconforme cu princi-
piile unui stat de drept, privind interpretarea
trecutului recent, sunt de neacceptat cu atât mai
mult cu cât alexandru Florian a fost un apologet
al lui Nicolae ceauşescu – autor al unui genocid,
dacă ar fi să ne luăm după verdictul judecătoresc
–, iar în consiliul de onoare al institutului Naţio-
nal pentru Studierea holocaustului din românia
„elie Wiesel” este trecut un fost ofiţer de securi-
tate activ în perioada celei mai atroce terori. „Per-
soana- cheie” „a politicilor institutului elie Wiesel
este radu ioanid – notează cercetătorul gabriel

andreescu în studiul temele „legii antilegionare”
din perspectiva eticii memoriei (noua revistă de
drepturile omului, nr. 4/ 2015) – încă de la înce-
putul anilor 1990, radu ioanid a intoxicat lumea
academică internaţională punând eticheta de an-
tisemit pe adversarii regimului anti- democratic
de la Bucureşti. va continua să discrediteze disi-
denţa din anii 1970- 1980 prin texte care distor-
sionau faptele. Manipularea de către el a opiniei
publice prin prezentarea disidentului Mihai
Botez drept colaborator al Securităţii afectează
credibilitatea consiliului ştiinţific al institutu-
lui”.

Ne exprimăm uimirea şi, totodată, nedume-
rirea că un intelectual şi un umanist ca elie Wie-
sel – „scriitor şi ziarist în limbile franceză,
engleză, idiş şi ebraică, eseist şi filosof umanist,
activist în domeniul drepturilor omului, născut în
românia, de origine evreiască, supravieţuitor al
holocaustului”, „distins cu Premiul Nobel pentru
Pace” (1986), „membru al academiei americane
de artă şi literatură” şi membru de onoare al
academiei române (cum îl prezintă Wikipedia) –
acceptă să- i figureze numele în titulatura unei in-
stituţii – institutul Naţional pentru Studierea
holocaustului din românia, „elie Wiesel” (înfiin-
ţat la propunerea preşedintelui ion iliescu în au-
gust 2005) – care, fără dovezi, califică mari
scriitori români drept criminali de război – nota
bene, personalităţi recunoscute pe plan mondial
–, susţinând verdicte date de tribunale comuniste
– regim calificat „nelegitim şi criminal” – şi pro-
movând astfel o atitudine profund nedreaptă şi
inumană – ca să nu spunem inchizitorială – faţă
de victimele totalitarismului. din expoziţia „gră-
dina cu îngeri” – care găzduieşte tablourile şi
sculpturile Silviei radu – desfăşurată recent la
universitatea Politehnică din Bucureşti, au fost
scoase portretele a patru martiri ai închisorilor
staliniste: Mircea vulcănescu, radu gyr, valeriu
gafencu şi costache oprişan. Prestigiosul coti-
dianul ne reaminteşte că aceşti români „şi- au pe-
trecut sau pierdut viaţa între zidurile celor mai
de temut lagăre de exterminare a intelectualităţii
româneşti” şi europene. 

„Între tendinţa integrării şi 
identitatea naţională”

Se pare că nu găsim forţa sau imboldul de a
ieşi din zodia maniheismului, care rămâne a fi, în
opinia lui adam Michnik, „blestemul popoarelor
înrobite”. Probabil, nu avem puterea de a ne
smulge din capcana numită de Nietzsche „promo-
varea excesivă a trecutului” recent, care poate
„paraliza o societate prin deturnarea energiilor ei
vitale”. Nu avem discernământul de a aduce omul
potrivit la locul potrivit şi de a ne asuma liberta-
tea, scăldată în sângele tinerilor la revoluţia din
1989, ca pe un prilej de a ne face datoria la noi,
acasă, în românia. timpul, răbdarea, spiritul de
discernământ şi acea extrem de personalizată
ideologie a rezistenţei românilor de- a lungul seco-
lelor, ideologie de extracţie iudeo- creştină, for-
mată în timp ce acest popor s- a aflat sub jugul
turcilor, tătarilor, ruşilor, ungurilor, sovieticilor,
vor limpezi, sperăm, apele şi ne vor face să ne
aplecăm cu luciditate şi calm asupra trecutului în
tentativa de a- i epuiza temele imperative sub
semnul umanismului şi al dreptului la demnitate,
pe care îl are fiecare victimă, indiferent de tabăra
în care s- a aflat. 

referindu- se la structurile politice referen-
ţiale din consiliul europei, uniunea europeană
şi oSce, „care au stabilit echivalenţa în vinovă-
ţia istorică a crimelor naziste şi comuniste”, ga-
briel andreescu pledează pentru „o  etică
umanistă a memoriei”, menţionând că „în opoziţie
cu fenomenul de dezumanizare a victimelor co-

munismului pe motivul erorii lor ideologice se află
recunoaşterea dreptului la demnitate umană a
oricărei fiinţe, acordarea empatiei pentru sufe-
rinţa ei şi recunoaşterea condiţiei de victimă indi-
ferent dacă s- a aflat în «tabăra rea» sau în «tabăra
bună»”. îndemnul acestui cercetător exemplar în-
clină spre încorporarea tragediilor de care a avut
parte poporul român şi transformarea lor în „su-
biect al meditaţiei etice”, care poate fi un alt în-
ceput fecund, un alt pinten spre o posibilă şi
necesară renaştere naţională. românia e un stat
prea tânăr ca să- şi permită luxul de a- şi trata cu
neîncredere valorile naţionale de vârf, prin care
are şansa să renască iute, cu condiţia să le valo-
rifice şi să le aducă în prim- planul actualităţii eu-
ropene. credinţa, limba şi cultura naţională sunt
pilonii de care se va sprijini şi de astă dată, pen-
tru a ieşi în lumina istoriei. Patriarhului ecume-
nic, Sanctitatea Sa Bartolomeu al constantino-
polului, vede existenţa ţării lui ştefan cel Mare şi
Mihai viteazul sub semnul miracolului: „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 ne-
numărate peripeţii şi prigoane, şi- a păstrat cre-

dinţa ortodoxă şi limba latină. este vorba de o
adevărată minune a istoriei. având în vedere mă-
rimea actuală a Bisericii româniei, suntem nepu-
tincioşi în a explica cum acest mare popor ortodox
a ieşit deodată din întunericul istoriei în secolul
al xiv- lea pentru a asigura omenirea întreagă de
faptul că supravieţuise ca popor unitar, deşi
aproape necunoscut timp de secole întregi. ca un
nou ulise întors în itaca, scăpând de curse şi pri-
mejdii, poporul român s- a întors în lumina isto-
riei, evitând alienarea culturală şi asimilarea sa
de către alte popoare străine. Poate că secretul
acestei minuni se află în credinţa puternică şi ne-
clintită a acestui popor”.

e de remarcat că în apărarea valorilor na-
ţionale se pronunţă răspicat şi ferm membri ai
academiei române (ionel- valentin vlad, Nicolae
Breban, victor voicu, cristian hera, alexandru
Surdu, augustin Buzura, răzvan theodorescu,
Bogdan Simionescu, eugen Simion, dinu giu-
rescu, Basarab Nicolescu, ioan aurel Pop, dumi-
tru radu Popescu, alexandru zub ş.a.), cel mai
înalt for ştiinţific şi cultural al ţării fiind, prin de-
finiţie, un mediator corect, după cum susţinea în
conferinţa ţinută cu prilejul zilei culturii Naţio-
nale acad. ionel- valentin vlad, preşedintele aca-
demiei române: „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 na-
ţională. 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”. r

Teamă mi- e că – în ciuda ezitărilor
referitoare la alăturarea a două

noţiuni care semantic vorbind se
exclud – sintagma lansată odată cu

Apelul pentru salvarea culturii
române vii acum zece ani, Apel

care a adunat peste 900 de
semnături – genocid cultural – a
devenit o realitate imposibil de

contestat. Teamă mi- e că o parte a
instituţiilor statului nu mai

reprezintă România reală, România
eternă. Din contră, lucrează
împotriva intereselor ţării

România e un stat prea tânăr ca
să- şi permită luxul de a- şi trata cu
neîncredere valorile naţionale de

vârf, prin care are şansa să renască
iute, cu condiţia să le valorifice şi

să le aducă în prim- planul
actualităţii europene. Credinţa,
limba şi cultura naţională sunt

pilonii de care se va sprijini şi de
astă dată, pentru a ieşi în lumina

istoriei
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oscrisoare adresată liderilor PNl,
semnată de iluştri reprezentanţi
ai societăţii civile, prin care se cere
retragerea propunerii oanei Stăn-

ciulescu ca membru în consiliul de administraţie
al tvr este, după ştiinţa mea, primul text în care
numele şi opera unor scriitori români sunt stig-
matizate în mod explicit de către alţi scriitori, cri-
tici, istorici români contemporani în principal în
baza unor condamnări suferite de aceştia în tim-
pul regimului comunist. Până acum o asemenea
ameninţare plutea în aer şi era vehiculată de oa-
meni mai mult sau mai puţin avizaţi – reporteri,
realizatori de televiziune, jurnalişti etc. astăzi
însă vedem cum intelectuali de frunte ai naţiei
transformă această ameninţare într- o realitate
ruşinoasă, infamantă: ei aleg să calce în picioare
şi să ardă în piaţa publică operele unor mari scrii-
tori români pentru nişte adeziuni şi texte politice
cu iz de aliment alterat. Să- l reduci pe vintilă
horia la statutul de „cunoscut ca prohitlerist”
este ca şi cum ai spune că aristotel a fost un ne-
norocit de stăpânitor de sclavi. dar asta în-
seamnă ori să ai minte puţină ori să fii de o
rea- voinţă ce atinge ticăloşia. cum de minte pu-
ţină nu poate fi vorba… 

las deoparte faptul că pentru o miză atât
de mică – îndepărtarea doamnei oana Stănciu-
lescu de postul de membru al ca al tvr – folosi-
rea unor nume precum radu gyr sau vintilă
horia seamănă cu pornirea artileriei grele pentru
alungarea unei musculiţe. Nu m- ar mira însă ca
intenţia să fie alta: folosirea propunerii oanei
Stănciulescu ca membru al ca al tvr drept pre-
text pentru acreditarea ideii de care lumea se
temea de mult timp, mai exact de când cu intro-
ducerea legii 217 (concepută de crin antonescu
şi alexandru Florian), supranumită „legea anti-
legionară”: aceea că mari scriitori români trebuie
să fie „epuraţi”, încă o dată, pe motive politice, din
cultura română. căci acelaşi motiv – publicarea
unor texte prohitleriste – care astăzi stă la baza
asasinării operei lui vintilă horia de către acest
grup intelectual organizat poate sta mâine la
baza arderii în piaţa publică a operei lui emil cio-
ran, Mircea eliade şi a altor vârfuri ale culturii
române. 

Nu am nici un reproş să- i fac lui alexandru
Florian care îşi face treaba lui cu legile „anti- an -
tisemite”, menirea lui e să păstreze memoria ho-
locaustului – şi o va face cum se pricepe mai bine
pentru că de asta e plătit. în acest scop el va căuta
mereu combustibil nou, dovezi, fotografii, mărtu-
rii incendiare etc. etc. şi e foarte bine că e aşa.
dar, oricât de onorabile ar fi intenţiile domnului
Florian, domnia sa poate să greşească în mod
principial deoarece dumnealui acţionează în vir-
tutea unui singur criteriu: ai fost adept al mişcării

legionare, ai scris texte
antisemite, l- ai lăudat
pe hitler? dacă răspun-
sul este da, domnul Flo-
rian nu mai are ce şi de
ce să judece: harşt cu
tine la groapa de gunoi a
istoriei! în faţa unei ase-
menea tendinţe de ex-
terminare memorială se
impune o reacţie sănă-
toasă, critică, de intro-
ducere a unor nuanţe –
a căror ignorare intră în
fişa postului domnului
Florian. şi aici trebuie
să intervină intelectualii
– istoricii, filosofii, polito-
logii, antropologii, scri-
itorii, filologii, criticii
literari – care să explice,
să pună în context, să
judece la rece participa-

rea numiţilor scriitori la mişcarea de extremă
dreapta a acelor vremuri şi să evalueze consecin-
ţele practice pe care această implicare le- a avut
sau le- ar fi putut avea în săvârşirea de crime con-
tra umanităţii. şi, eventual, să stabilească vino-
văţia sau nevinovăţia lor, a scriitorilor, pe bază
de documente, fapte. în loc de asta ce face grupul
de intelectuali inflamaţi – în frunte cu liviu an-
tonesei, zoe Petre, carmen Muşat (şefa unui
prestigios ziar cultural) – ghidaţi de înalte „prin-
ţipuri”, probabil ca să dea bine în ochii europii?
Pur şi simplu se raliază monoideismului domnu-
lui Florian şi aplică acelaşi unic criteriu: ai scris
texte cu iz antisemit – harşt cu tine la camera de
gazare a istoriei!

dacă pe domnul Florian îl înţeleg, pe ceilalţi
semnatari ai protestului nu- i mai înţeleg. Sau îi
înţeleg numai într- un anumit sens, care ţine de o
motivaţie psihologică absconsă, tenebroasă şi ru-
şinoasă. domnii antonesei, doamna Petre,
doamna Muşat – sunt oameni de frunte ai culturii
noastre actuale, e foarte adevărat. dar ce sunt ei
pe lângă un Mircea eliade, emil cioran, vintilă
horia, Mircea vulcănescu, constantin Noica? e
nevoie să o spun mai explicit? ei bine, nici unul
dintre aceşti domni şi doamne nu au confirmat la
nivel mare, nici unul nu joacă la categoria grea.
au trecut anii, au sperat şi ei poate că vor intra
în rândul „marilor” oameni de cultură. dar, ce
să- i faci, geniu ai sau nu, oricât te- ai strădui nu- l
poţi produce nici în sute de ani de muncă, nici cu
milioane de fişe de lectură. or, aceşti oameni în-
ţeleg într- un final cu durere – că deşi au muncit
cinstit, deşi şi- au făcut datoria – nu au geniu, nu
se pot compara cu „marii”, cu „greii”, cu cei care
au confirmat la scară europeană, la scară mon-
dială, cu cei ale căror nume fac cultura română
cunoscută pe globul pământesc. S- au abţinut
atâta timp, dar acum, deja trecuţi de vârsta la
care(- şi) mai pot produce surprize, reacţia se pro-
duce – aşa cum s- a produs de sute, de mii de ori
în istoria umanităţii – o reacţie care se poate
numi „demonizarea uriaşilor”! în acest tip de
reacţie diferenţa pe care o aduce geniul în lume
este explicată prin colaborarea directă cu diavo-
lul. Judecata: e mare pentru că a semnat pactul
cu diavolul a devenit astăzi „nu e mare pentru că
a semnat pactul cu diavolul”. în felul acesta spi-
ritele medii s- au liniştit şi pot arde pe rug geniile,
cărţile, iar ele pot să se pretindă – deşi n- au făcut
nimic, doar pentru că nu au făcut nimic! (nici nu
puteau face ceva pentru că nu au trăit în acele
vremuri) – exemple de moralitate şi de conduită.
aceiaşi oameni (intelectuali!) care astăzi ard căr-
ţile unui vintilă horia i- ar fi trimis în alte vre-
muri pe Socrate, pe Bruno la moarte. 

desigur că sunt anumite texte care nu fac
cinste autorilor lor. dar de aici până la a spune

că autorii înşişi trebuie să fie interzişi este o dife-
renţă de la cer la pământ. am scris şi eu la un mo-
ment dat un text critic la adresa lui emil cioran,
dezamăgit fiind de opţiunile sale politice. Faptul
că cioran este un gigant nu trebuie să ne facă să
închidem ochii asupra acestor bube „politice”. (le
putem critica, regreta, condamna.) dar a proceda
invers – a reduce toată opera, toată munca, tot ge-
niul său la acele „bube” înseamnă să accepţi să te
transformi în îngrăşământ natural al culturii (în
sens agricol) de ticăloşie. 

incoerenţa legii 217 este uluitoare: prin
prevederile sale legitimează un regim condamnat
drept criminal. e vorba de regimul comunist. a te
referi la hotărârile (luate sub cele mai negre aus-
picii staliniste) prin care anumiţi intelectuali au
fost condamnaţi ca criminali de război –– ca la
nişte hotărâri juste înseamnă a încălca însuşi spi-
ritul legii! iată o lege paradoxală a cărei aplicare
este echivalentă cu încălcarea ei. Numai redes-
chiderea acelor procese într- un regim democratic
poate asigura o justă repunere pe rol a cazurilor
respective! dar, din motive greu de înţeles,
această redeschidere este amânată deşi, de fapt
şi de drept, toate hotărârile date în timpul regi-
mului comunist de instanţele româneşti în proce-
sele politice ar trebui să fie nule – cu atât mai
mult cu cât regimul comunist a fost condamnat în
românia la cel mai înalt nivel. raportul care a
stat la baza condamnării comunismului de către
expreşedintele Băsescu a fost semnat de vladimir
tismăneanu – cel care semnează scrisoarea de
protest la care m- am referit mai sus, care apără
legea 217, deci, care recunoaşte implicit legitimi-
tatea unui regim condamnat explicit drept crimi-
nal (chiar de către el însuşi). 

în afara acestor procese, un alt proces ar
trebui anulat şi redeschis – procesul soţilor
ceauşescu. acuzaţiile în baza cărora au fost con-
damnaţi la moarte sunt atât de grosolan false,
încât te apucă râsul dacă le citeşti: „genocid, în-
cercarea de a fugi din ţară, subminarea economiei
naţionale”. a le cere oamenilor să nu promoveze
cultul ceauşeştilor pe baza acestor acuzaţii – este
de un ridicol infinit! cultul lui ceauşescu poate fi
interzis (ca şi când ar exista un risc major să
apară cultul lui ceauşescu…) pe cu totul şi cu
totul alte motive, unele cu mult mai întemeiate şi
mai realiste. Până atunci ne aflăm în plin absurd.

Nu cred, de asemenea, că cuvintele pot fi
considerate la acelaşi nivel cu faptele. oricât de
greşite ar fi nişte idei, oricât de discutabile ar fi
nişte adeziuni politice, totuşi ideea rămâne idee
– legătura ei cu faptele este greu, dacă nu impo-
sibil de dovedit. cu alte cuvinte, nu cred că dacă
cineva îl laudă la un moment dat pe hitler este
vinovat de crime împotriva umanităţii. Nu ai cum
să crezi – decât dacă eşti decerebrat sau ticălos –
că prin panegiricul pe care emil cioran i- l închină
lui zelea codreanu, acesta devine coleg de crime
cu ucigaşii în fapt. 

Pe de altă parte, legea care impune cu forţa,
sub ameninţarea puşcăriei acceptarea fără discu-
ţie a unei certitudini este o lege abuzivă şi ne-
dreaptă care încalcă principiile democratice.
într- o societate în care se discută fără nicio pro-
blemă îndreptăţirea pedofiliei, zoofiliei, euthana-
siei, incestului, torturii, clonării umane – să
interzici orice discuţie asupra unei afirmaţii de-
cretată infailibilă – este, o spun cât se poate de
răspicat, chiar în dauna acelei afirmaţii. o afir-
maţie declarată – prin lege – drept absolut uni-
versală şi incontestabilă este o dogmă, mai ales
când discutarea ei se sancţionează penal. iar oa-
menii au oroare de dogme. adevărul viu al holo-
caustului are mult de pierdut din cauza acestei
dogme a holocaustului. r

Horia Pătraşcu
Demonizarea uriaşilor culturii

Mari scriitori români trebuie să fie
„epuraţi”, încă o dată, pe motive

politice, din cultura română. Căci
acelaşi motiv – publicarea unor

texte prohitleriste – care astăzi stă
la baza asasinării operei lui Vintilă

Horia de către acest grup
intelectual organizat poate sta
mâine la baza arderii în piaţa

publică a operei lui Emil Cioran,
Mircea Eliade şi a altor vârfuri ale

culturii române.

n Polemos

vintilă HoriA
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oprivire sintetică a receptării critice
a lui cioran şi eliade în străină-
tate sugerează că figura critică a
celor doi în afara româniei se con-

struieşte prin jocul sinuos şi combinatoriu a două
linii de interpretare: lectura critică albă (neutră,
necontextualizată, care pune în centrul său tex-
tul, ignorând ori neglijând autorul şi contextul) şi
lectura contextuală (care mizează prioritar pe na-
raţii extratextuale, etici în loc de epici). altfel
spus, linia epică şi linia etică. 

Prima vede în cioran inclusiv părintele ab-
solut al unui nou stil, format discursiv în cultura
şi filosofia europeană, iar în eliade un constructor
hermeneut al culturii moderne, de la reinterpre-
tarea sacrului până la redescoperirea orientului.
lectura critică adecvată se articulează, în stră-
inătate, pe rădăcini ce par străine infuziei ideatice
de la Bucureşti. în ambele cazuri, spaţiul critic
românesc a ratat şansa unui export de teme ne-
cesare bunei întâlniri critice cu cioran şi eliade,
iar critica europeană şi cea americană au trebuit
să parcurgă singure, fără sprijin de orientare din
românia, întreaga lecţie critică a întâlnirii cu
aceştia. 

receptarea critică propriu- zisă epică a lui
cioran şi eliade în străinătate parcurge traseul
repetat- iniţiatic al unor reinventări succesive,
fără contact direct cu reinventările acestora în
spaţiul critic autohton. într- un anumit fel, drama
culturii române de a fi conectată doar sporadic şi
accidental la marile procese culturale din restul
europei, dramă pusă între paranteze abia (şi
numai) odată cu Generaţia 27 şi întreaga ei con-
tagiune culturală interbelică, este simptomatică
şi pentru receptarea critică a celor doi părinţi tu-
telari ai generaţiei, cioran şi eliade. 

doar două episoade de receptare par a fi
sincrone în câmpul critic românesc şi european,
dar ele vizează mai degrabă linia etică ce va fi în-
soţit întâlnirea cu cioran şi eliade a criticii euro-
pene: mutarea postumă a accentului critic pe
trădările biografice din perioada de tinereţe ale
lui emil cioran şi eliade şi, respectiv, devoalarea
hermeneuticii lui eliade odată cu Mircea han-
doca şi ioan P. culianu. în afara acestor coinci-
denţe de lectură critică, receptarea în străinătate
a acestora parcurge un traseu dominat de logici
interne, în care concluziile critice din spaţiul ro-
mânesc par a fi simple tuşe de linie. 

Bunăoară, după 1990, impactul provocat de
redescoperirea, în ţară a lui cioran şi eliade a
generat efecte perverse, inverse, în străinătate:

în Franţa se descoperă omisiunile biografice ale
cazului cioran, în timp ce exegeza lui eliade pare
a slăbi în intensitate: după 1989, editurile din ro-
mânia se orientau spre publicarea în premieră a
textelor sale apărute în afara ţării, însă ediţiile
critice ale lui eliade cunoşteau simultan, în stră-
inătate, punctul lor maxim. 

este relevant să menţionăm, totodată, cu
titlu de excepţie, că parcursul receptării lui
eliade în străinătate implică totuşi un moment
sincron cu cel românesc, odată cu publicarea pri-
mului studiu critic sectorial de referinţă în critica
literară românească, înainte de 1989, într- un mo-
ment în care eliade era încă semi- prohibit –
Marin Mincu, mircea eliade e l’italia (coautor ro-
berto Scagno, volum în limba italiană, publicat la
editura Jaca book din Milano, 1987). 

linia epică a receptării lui cioran şi eliade
are calitatea intrinsecă de a nu pune la îndoială
autenticitatea şi amplitudinea operelor lor, pro-
punând verdicte critice neechivoce şi ambiţioase;
în ambele cazuri, nu există dubii, controverse şi
îndoieli semnificative cu privire la rolul şi impac-
tul operei lor asupra devenirii culturii europene
moderne (în compensaţie, linia etică a receptării
se hrăneşte exclusiv din suspiciuni şi reproşuri).
Maximele interpretării critice ale acestora ating
linii de evaluare neegalate de nici un alt scriitor
român, poate cu notabila excepţie a lui eminescu.
în acest context, nenorocul biografic al lui cioran
de a avea două patrii culturale a fost însoţit de
norocul său poietic şi critic de a fi fost (simultan
şi succesiv), din punct de vedere cultural, român
şi francez, iar o parte a formulei de succes a figurii
lui eliade ca cel mai bun istoric al religiilor din
veacul trecut îşi are originea, poate, şi în norocul

de percepţie pe care îl va fi avut acesta odată cu
ioan P. culianu, în lumea culturală anglo- saxonă,
cu precădere peste ocean. 

linia epică a generat interpretări de sub-
stanţă, în europa şi peste ocean (cazul lui
eliade), ale textelor fundamentale ale lui eliade
şi cioran. începând cu anii ‘70 şi ‘80, aceştia sunt
prezenţi pe piaţa criticii literare din italia şi
Franţa, iar viitorii lor exegeţi de mai târziu (clau-
dio Mutti, roberto Scagno etc) publică deja studii
critice episodice ce vor reprezenta osatura marii
exegeze ulterioare. din anii ‘80, cioran şi eliade
încep să existe şi încep să conteze pentru critica
literară europeană, chiar dacă, în ţară, sunt încă
în exil interior. în anii ‘80, linia etică de receptare
a acestora nu există – aceasta îşi caută naşterea,
iar semnele ei premonitorii sunt enunţate tot în
italia şi Franţa, unde operele acestora produc
deja efecte critice. 

în ultimele două decenii, figura critică a lui
cioran şi eliade domină discursul european des-
pre literatura şi cultura română. există nu atât
un exces al figurilor lor în critica literară euro-
peană, cât o obişnuinţă a acesteia de a- i con-
semna. în evaluarea noastră, niciodată nume ale
culturii române nu au fost mai prezente în exer-
ciţiul critic european decât cioran şi eliade în pe-
rioada ultimilor 25 de ani. în această perioadă,
cioran recuperează spaţii esenţiale pentru circu-
laţia operei sale (spaţiul germanic), iar eliade se
consolidează în discursul critic pozitiv şi recupe-
rator din Franţa, italia, germania şi Sua. 

în momentul de faţă, există o tendinţă a re-
ceptării lui cioran şi eliade de a evada din spa-
ţiile tradiţionale de exegeză (cel francez pentru
cioran şi deopotrivă cel francez şi anglo- saxon
pentru eliade). evoluţii notabile în acest sens se
consemnează în spaţiul critic german (care are un
apetit special pentru filosofie), însă şi în spaţii eu-
ropene periferice din punct de vedere al prestigiu-
lui cultural (cioran: publicarea corespondenţei cu
Friedgard thoma şi Wolfgang Kraus şi a unor noi
studii în Polonia, traducerile din franceză în Ser-
bia şi consolidarea profilului propriu în întreaga
regiune a Balcanilor de vest; eliade: geografia
traducerilor se extinde constant, aproape fără sin-
cope; acesta a fost publicat până în prezent în
peste 30 de ţări, cu mai mult de 200 de titluri de
autor şi peste 50 de monografii şi studii critice

Dorin Popescu
Etici în loc de epici la Cioran şi Eliade

Spaţiul critic românesc a ratat
şansa unui export de teme necesare
bunei întâlniri critice cu Cioran şi
Eliade, iar critica europeană şi cea
americană au trebuit să parcurgă
singure, fără sprijin de orientare

din România, întreaga lecţie critică
a întâlnirii cu aceştia.

n Cultura receptării marilor opere

niciodată nume ale culturii române
nu au fost mai prezente în

exerciţiul critic european decât
Cioran şi Eliade în perioada

ultimilor 25 de ani. În această
perioadă, Cioran recuperează

spaţii esenţiale pentru circulaţia
operei sale (spaţiul germanic), iar
Eliade se consolidează în discursul

critic pozitiv şi recuperator din
Franţa, Italia, Germania şi SUA.

ciorAn, eliAde, ionescu
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etc). o a doua tendinţă actuală este de natură mi-
metică: extinderea geografiei notorietăţii lor este
însoţită, în general, de preluări neadaptate, mi-
metice, ale tezelor critice fondatoare/ întemeie-
toare. 

epurată de tonurile encomiastice şi tendin-
ţele apologetice din ţară, linia epică a receptării
critice a lui cioran şi eliade, la care se adaugă ex-
plozia traducerilor acestora, atât în ţară, cât şi
în afara ei, după 1989, poate fi văzută ca fiind cel
mai fertil laborator de exegeză a acestora, cu re-
zultate şi evaluări critice care dublează efortul re-
cuperator intern din românia. 

linia etică a întâlnirii critice cu cioran şi
eliade pare a se fi consolidat prioritar în anii ‘90,
cu ricoşeuri directe în primii ani ai acestui secol. 

receptarea critică a acestora în străinătate,
de- a lungul liniei sale etice, este marcată de des-
coperirea culpei extremei drepte româneşti şi am-
prentei ideologice a acesteia asupra biografiei şi
operei lor. cazul cioran şi cazul eliade încep,
simbolic, cu studiile critice ale lui claudio Mutti
(mircea eliade e la Guardia di Ferro, roma,
all’insegna del veltro, 1989, republicat în limba
franceză în 2005, mircea eliade et la Garde de fer,
avatar editions, Paris; les plumes de l’archange:
quatre intellectuels roumains face à la Garde de
Fer publicat în Franţa, în 1993 şi, în italiană, cu
titlul le penne dell’Arcangelo. intellettuali e
Guardia di Ferro, Milano, Barbarossa, în 1994) şi
culminează cu cel al alexandrei laignel-levas-
tine (cioran, eliade, ionesco: l’oubli du fascisme:
trois intellectuels roumains dans la tourmente du
siècle, Paris, Presses universitaires de France,
2002). între cele două extreme, critica eticului
consemnează o serie de alegaţii şi excese critice
nesustenabile ale unor intelectuali notorii, prio-
ritar din italia (d.e. cesare Segre) şi Franţa (d.e.
linia dură a receptării, de la Jean- yves Boisseau,
Patrice Bollon şi alexandra laignel- lavastine). 

accentul pus pe episodul şi amprenta coabi-
tării spirituale cu extrema dreaptă românească şi
europeană este mărul otrăvit al istoriei receptării
ambilor în afara româniei. în cazul lui cioran, o
serie de studii, publicate mai ales în Franţa, dar
şi în germania şi italia (spaţii sensibile la tema
excesului de dreapta), au continuat să apară şi
după laignel- levastine, în timp ce receptarea cri-
tică negativă a lui eliade a atins punctul său
maxim odată cu daniel dubuisson (impostures et

pseudo- science: l’oeuvre de mircea eliade, Presses
universitaires du Septentrion, 2005) şi agresiu-
nile sale critice privind derapajele morale ale lui
eliade (poate, reale, dar fără relevanţă în plan po-
ietic).

Sunt şi cazuri în care, atât în italia, cât şi
în Franţa, epicul şi eticul se combină şi se tole-
rează în exegeză (d.e. crescenzo Fiore, storia
sacra e storia profana in mircea eliade; roberto
Scagno, vittorio lanternari etc), însă, în general,
logica de construcţie critică este de excludere re-
ciprocă. 

linia etică a receptării lui cioran şi eliade
se întemeiază pe o dublă culpă critică, supozând
fie că derapajul etic este mai important decât va-
loarea intrinsecă a operei (culpă care generează o
inadecvare la obiectul critic/ literar), fie că dera-
pajul etic ar fi confirmat de operă (cel mai eloc-
vent exemplu este Patrice Bollon, care fondează
etica lui cioran pe scriitura sa, adică pe un prin-
cipiu de stil – Frédéric Martel, cioran l’hérétique).
o astfel de abordare pretins critică ignoră funda-
mentul absolut al literaturii (şi, implicit, al tex-
telor lui cioran), ficţiunea/ caracterul ficţional.
este ca şi când, atunci când cioran vobeşte des-
pre sinucidere, Patrice Bollon ar simţi nevoia de
a raporta crima la poliţie…

Pe linia receptării etice, dezvoltată şi în
ţară, mai ales prin studiile Martei Petreu, riscul
neadecvării la obiect a demersului critic (care îm-
pinge evaluarea spre spaţii extraliterare/ extra-
textuale, precum etica şi morala publică) îşi
generează şi viruşi derivaţi: claudio Mutti vor-
beşte, bunăoară, chiar de posibile mafii politico-
intelectuale legate de centrele internaţionale de
putere (2010), conexate la tendinţele de dimi-
nuare a amplitudinii operei celor doi scriitori ro-
mâni prin exerciţiul invers al amplificării culpelor
etice din biografiile lor. 

chiar dacă, mai degrabă, putem citi în en-
tuziasmul exegeţilor etici ai lui cioran şi eliade
(entuziasm barbar din punct de vedere critic) un
exces de pudibonderie şi deopotrivă o cecitate cri-
tică (demersurile acestora se întemeiează pe pre-
judecata ori pe opinia critică eronată potrivit
cărora derapajul etic produce literatură îndoiel-
nică, meprizabilă), admitem totuşi că gâlceava
europeană despre cazurile cioran şi eliade este
întreţinută şi de incapacitatea organică a culturii

noastre de a- şi crea solide mecanisme de export
de teme critice fundamentale. 

Nu numai cioran şi eliade sunt victimele
acestei incapacităţi, precum şi victimele unui sis-
tem incoerent, incipient şi anorganic de relaţii
între mediul critic românesc şi cel european, ex-
tern. Putem admite că lenea mediului nostru cri-
tic de a pulsa idei şi teme în jurul celor doi şi- ar
putea găsi o explicaţie în naturaleţea cu care cio-
ran şi eliade înşişi îşi generează încă, în mod na-
tural şi febril, teme noi în critica europeană,
rămânând acolo parcă pereni. Poate că emulii
noştri critici simt excesul de prezenţă al lui cio-
ran şi eliade în europa, poate se tem, chiar, de
acesta…! Poate şi de aceea cioran şi eliade au
rămas în afara programului icr 20 de autori, alt-
fel, o idee de succes, dublată de un eşec pe măsură
al punerii ei în practică. însă, dacă cioran şi
eliade sunt apăraţi, în europa, de norocul lor de
a fi existat într- un anumit fel în cultura Franţei
şi a altor spaţii culturale prestigioase de pe con-
tinent şi de peste ocean, nume precum Noica,
ocolit şi el de soarta unor traduceri stimulate,
confirmă că oboseala noastră în a ne exprima în
lume este congenitală şi/sau cronică. 

o posibilă explicaţie suplimentară a eşecu-
lui critic al lecturii etice privind opera lui cioran
o reprezintă, de asemenea, şi alura narativă,
epică a textelor lui cioran, care induce o eroare
de lectură nu neapărat critică: acesta maschează
caracterul ficţional al naraţiei printr- un discurs
explicit confesiv; lectorul are astfel sentimental,
certitudinea că citeşte un text confesiv, deci, real,
nu unul ficţional. Mărcile mascării ficţionalităţii
sunt, la cioran, multiple, începând cu un exces de
prezenţă al eului confesiv. textul curge din con-
fesiune în confesiune, eludând ficţiunea, pome-
nind la tot pasul un eu hipertrofiat, care vede,
gândeşte şi exprimă totul la maximum. excesul
eului confesiv reprezintă nu atât opţiunea pentru
un anumit stil discursiv, cât un instrument tex-
tual menit a păcăli cititorul, un instrument tex-
tual, o figură care maschează ficţionalul. o
convenţie care maschează invenţia. 

cu un eu tiranic, hipertrofiat, auctorial, lec-
tura cade lesne în eroarea de a citi confesiunea în
dauna ficţiunii. inclusiv lectura critică este vic-
timă a acestei erori. inclusiv lectura critică a celor
care văd în opera lui cioran o probă a presupusei
sale etici îndoielnice. explicaţia noastră acoperă
inclusiv presupusele texte publicistice, non-lite-
rare, militante, întrucât convenţia de a masca fic-
ţionalul este credibilă numai dacă acoperă
întreaga producţie poietică, împiedicând orice pri-
vire spre înăuntru, spre miezul din care se ţese
un real inventat. 

la eliade, deşi rezultatul (lectura eronată)
este acelaşi, tehnica de construcţie e alta: monu-
mentalul se surpă în minor, în eseu, iar lectura
ratează sugestia amplitudinii. 

credem că numai o epică a construcţiei tex-
tuale integrate în locul unei lecturi critice etice
poate releva noi teme critice funcţionale în recep-
tarea lui cioran şi eliade, în străinătate, iar în
ţară tema culpei lor trebuie să redevină o voce
senină în agora, nu un ukaz inchizitorial cu iz de
linşaj postmodern. r

Credem că numai o epică a
construcţiei textuale integrate în

locul unei lecturi critice etice poate
releva noi teme critice funcţionale
în receptarea lui Cioran şi Eliade,

în străinătate, iar în Ţară tema
culpei lor trebuie să redevină o

voce senină în agora, nu un ukaz
inchizitorial cu iz de linşaj

postmodern.

Gâlceava europeană despre
cazurile Cioran şi Eliade este

întreţinută şi de incapacitatea
organică a culturii noastre de a- şi

crea solide mecanisme de export de
teme critice fundamentale. nu

numai Cioran şi Eliade sunt
victimele acestei incapacităţi,

precum şi victimele unui sistem
incoerent, incipient şi anorganic de
relaţii între mediul critic românesc

şi cel european, extern
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„când barbaria se instalează ca o dialectică,
apărarea culturii e o primă urgenţă…”   

virgil ierunca 

Numai memoria „este în măsură să
redea unei societăţi peste care a
domnit totalitarismul o respiraţie
normală ori cvasi- normală” scria

Monica lovinescu în seismograme. tot mai strin-
gentă, necesitatea unei terapii a memoriei, reco-
mandată de ea, se reconfirmă şi în consideraţiile
istoricului tony Judt asupra „prezentului ca
epocă a uitării deliberate”. domină, spune el, ten-
tativa de „eliminare a bagajului intelectual al se-
colului trecut”, iar din „strategiile şi priorităţile ce
se instrumentează în sfera culturii” apare „insis-
tenţa perversă a contemporanilor (…) de a încerca
din răsputeri mai degrabă să uite decât să- şi
amintească”. Previzibil, refuzul sau întunecările
la care e supusă memoria creează derapaje, stări
de acută disonanţă în raport cu realitatea şi, desi -
gur, reacţii pe măsură. 

Pe asemenea coordonate se înscrie o situa-
ţie, care, sub masca falacioasă, deloc inocentă, a
unei pretinse corectitudini, pune în joc pretexte
şi motivaţii contrafăcute, reeditând imunda ca-
bală menită să- l discrediteze pe vintilă horia,
singurul scriitor român căruia i se acordase pres-
tigiosul premiu goncourt pentru romanul dum-
nezeu s- a născut în exil. ar fi fost normal ca
evenimentul, fără precedent prin anvergura şi
onorantele implicaţii, să aducă în sufletul oricărui
român o tresărire de satisfacţie. dar lucrurile, din
perspectiva regimului bolşevic de la Bucureşti,
căpătau o turnură, nu doar opusă, ci şi aberantă.
Succesul devenea instantaneu incomod, dăunător
şi, în cunoscutul limbaj de lemn, era catalogat ca
duşmănos. aceasta pentru că autorul refuzase
orice apropiere sau contact cu cei care forţaseră
ţara să devină republică populară. era opţiunea
unei conştiinţe care îşi asumase ferm condiţia mo-
rală şi tragică a exilului, întemeindu- se pe înţe-
legerea faptului că existenţa lui şi a neamului său
fusese traversată de un cataclism al istoriei. de
altfel, mai târziu, scriitorul avea să explice teme-
iurile profunde ale gestului prin care refuza să ac-
cepte inacceptabilul: „o întoarcere nu mai era
posibilă, în sensul că locul însuşi al întoarcerii
dispăruse de pe hartă, fusese scufundat într- un in-
fern schimbător la faţă şi la suflet şi, mai ales,
după ce am înţeles că rolul partidului comunist,
ca şi al tuturor celorlalte partide, supuse aceleiaşi
ideologii, era distrugerea poporului român, trece-
rea lui din esenţă în inexistenţă, desfacerea lui de
Fiinţă. cred, după atâţia ani de confirmări, că e
vorba de un genocid, foarte clar organizat, deghi-
zat în revoluţie, cuvânt care nu mai spune nimic,
făcând parte dintr- un proiect nu vital, ci mortal,
şi care era destinat convertirii neamurilor în scla-
vii uniformizate, dezînsufleţite”.

gândirea şi comportamentele în bolşevism
au configuraţii faţă de care nu există abatere. ca
atare, în situaţia de mai sus, totul era previzibil.
atitudinea lui vintilă horia trebuia pedepsită cu
întreaga mânie proletară. de vreme ce succesul
nu servea clamoroasei propagande a ilegitimei
guvernării comuniste, percepţia lui trebuia com-
promisă iremediabil şi în totalitate. Fără scru-
pule, s- au falsificat documente, s- a întocmit un
dosar fictiv şi s- a declanşat linşajul mediatic. însă
efectul violentei campanii de presă a fost contrar
celui scontat. interesul şi notorietatea cărţii lui
vintilă horia a crescut fulminant. aceasta este,
pe scurt, istoria asupra căreia, după decenii, ne
reîntoarcem acum şi se va înţelege de ce. unele
istorii, se pare că şi aceasta, au uneori, tendinţa
să se repete. şi e foarte greu să înţelegem raţiu-
nile în numele cărora se petrece acest îngrijorător
fenomen.

într- un posibil panteon al exilului literar,
vintilă horia, ca şi Mircea eliade, savant de au-
tentică altitudine spirituală, are imaginea unui
spirit renascentist. romanele şi eseistica lui ating
tulburătoarea „problemă a timpului” în conso-
nanţă cu abordările unor enstein, Bergson, hus-
serl, heidegger, heisenberg, Pauli, Matyla ghyka
sau cu ezotericii evola şi rené guénon. despre el
totul poate fi exprimat în numai două cuvinte a
căror complementaritate este totală: credinţă şi
cunoaştere. şi totuşi...

Nu se stinseseră încă, în românia şi Spa-
nia, ecourile prilejuite de manifestările organi-
zate cu ocazia centenarului vintilă horia, când
alexandru Florian, director general al „institutu-
lui elie Wiesel”, pe un ton imperativ (cu amenin-
ţări de rigoare în subsidiar) cerea primarului din
Segarcea retragerea titlului de cetăţean de
onoare acordat post- mortem scritorului vintilă
horia. textul e o reproducere ad literam a hotă-
rârii nr. 11 din 21 februarie 1946 a completului
ii de judecată al tribunalului poporului din bu-
cureşti (?!). din el aflăm că foarte tânărul vintilă
horia a „săvârşit infracţiuni de genocid contra
umanităţii, e criminal de război, a fost şi fascist,
şi legionar”.

chiar şi pentru un neavizat în ale istoriei,
înşiruirea aceasta este ineptă, total aberantă şi,
evident, şochează. Parcurgând- o, am fost străful-
gerat de gândul că, inflamat de elanuri vindica-
tive, directorul semnatar, a comis (desigur, cu
buna credinţă, care, vizibil, îi însufleţeşte fiecare
sintagmă printată) o nevinovată translaţie de
date? Nu cumva, avându- l în imagine pe vintilă
horia, scrisese despre horia Sima? ori poate des-
pre corneliu zelea codreanu să fi scris? în fond,
ce mare lucru! Metoda s- a utilizat cu bune şi apre-
ciate rezultate şi atunci... când cu premiul! cu
alte cuvinte, e omologată. Metodele cunoscute, se
ştie, sunt cele mai sigure. şi apoi chiar dl alexan-
dru Florian a mai utilizat- o. aici se întrevăd po-
sibilităţi încă insuficient explorate. astfel că acad.
Basarab Nicolescu a fost silit să semnaleze şi să- i
recunoască „eleganţa şi fineţea” cu care a ştiut să
pună pe seama lui vintilă horia afirmaţii aparţi-
nătoare lui rené Benjamin. (eroare Florianus
est!) asemenea rafinamente n- ar fi tocmai mo-
rale? o chiţibuşărie plicticoasă, exagerată şi obo-
sitoare ascunde pretenţiile astea cu moralitatea!
Mai ales când există un precedent de care tocmai
s- a amintit. Prin urmare, mergem înainte, pe dru-
mul (e drept, cam învechit, dar...) deschis de par-
tid! doar de aceea ne orientăm după antecedente,
dar şi după antecesori. N- ar trebui să pierdem din
atenţie nici terminologia, cuvintele. cuvântul,
spunea apostolul Pavel, este mai mare decât ve-
derea. ca atare, să facem abstracţie de ceea ce
s- ar părea că se vede cu ochiul liber. Să
examinăm doar unul dintre cuvântele cheie ale
directoralei misive privindu- l pe Vintilă Horia. de
pildă cuvântul fascism. utilizarea lui preferen-
ţială se remarca şi la alte personaje care, şi ele,
făceau istorie, chiar prin anii ’46, când era cu tri-
bunalele poporului. Ne amintim, nu? de ana Pau-
ker sau de alexandru Nicolschi. dar, când e vorba
de anumite cuvinte, puţină rigoare nu strică. şi,
apropo de cel în discuţie (fascism), să apelăm şi
la istorici. de pildă, la Keith hitchins, profesor la
university of illinois (specializat în istoria româ-
niei şi europei de Sud- est). referitor la românia
interbelică, aflăm de la el următoarele: „Regimul
pe care Antonescu l- a instituit la 27 ianuarie 1941
nu poate fi apreciat drept fascist. o definire mai
nimerită ar fi aceea de dictatură militară. spre
deosebire de Germania lui Hitler şi italia lui mus-
solini, regimul Antonescu era lipsit de o ideologie
şi nu era sprijinit de un partid politic de masă. În
locul unei justificări ideologice a existenţei sale,
Antonescu a făcut din ordine şi siguranţă, pe care
le considera indispensabile progresului oricărei

societăţi, raţiunea de a fi a regimului său. (...) sco-
pul său a fost mai curând să clădească naţiunea
pentru a o face capabilă să reziste tuturor pericole-
lor care aveau să- i apară în cale”. (Keith hitchins,
România 1866- 1947, humanitas, Bucureşti, 1994,
p. 540) 

în siajul citatului reprodus, încă o minoră
nedumerire legată de susţinerile şefului de insti-
tut: dacă eticheta de fascism nu poate fi totuşi li-
pită nici asupra diabolizatului ion antonescu şi
nici asupra regimului său (cu toate tarele şi întu-
necimile ce i s- au atribuit pe bună dreptate), în-
ţelegem că cea mai proeminentă imagine a
fascismului în România o încarnează vintilă
horia, tânăr în formare, debutant în ale scrisului,
abia ieşit din adolescenţă. Nedumerirea noastră
continuă din cauza unui amănunt probabil minor:
nici atunci şi nici mai târziu (devenit romancier
şi publicist, scriind în mai multe limbi şi tradus
în nenumărate tiraje, eseist, gânditor, universitar
invitat să conferenţieze în cele mai prestigioase
universităţi, personalitate de carură renascen-
tistă), vintilă horia nu a aderat la nicio grupare
politică. dar să nu trecem nici peste o altă serie
de problematici care, şi ele, sunt elocvente şi sem-
nificative din punctul nostru de vedere.

în analiza făcută de Keith hitchins se vor-
bea şi de potenţialele ameninţări şi pericole care
au avut o influenţă considerabilă asupra societă-
ţii româneşti. revoluţia bolşevică din rusia,
ateismul şi agresivitatea ei potenţială au deter-
minat orientările tinerei generaţii din interbelic
spre dreapta. în conjunctura amintită, firesc, in-
teresul a gravitat în jurul valorilor creştine. în lo-
gica acelor situaţii, vintilă horia mărturisea:
„noi nu eram nici fascişti, nici comunişti ab ab-
surdo, noi căutam să salvăm existenţa poporului
nostru şi a culturii noastre. temeiurile noastre
s- au dovedit juste. (…) trebuia să avem credinţă.
să credem în forţa noastră morală, în inocenţa
noastră în faţa istoriei. (...) ne simţeam liberi, lip-
siţi de orice ură, de orice intenţie de violenţă, şi de
orice teamă, pentru că noi credeam în puterile
moştenite de geniul poporului nostru. Acesta era
felul nostru de a fi naţionalişti” (v. vintilă horia,
eseul despre degradare şi risc) 

Se pare că totuşi avem o problemă. astăzi,
a- ţi iubi, părinţii, strămoşii, graiul şi spiritul lo-
curilor în care te- ai născut, te face nefrecventabil.
Patriotismul a devenit aproape un delict. dar nu
cumva cei care s- au străduit să distrugă patrio-
tismul au fost lenin şi Stalin? iată ceva care, în
mod curios, nu dă nimănui de gândit. cum şi rea-
ducerea în actualitate a demascărilor comuniste
nu îngrijorează pe nimeni. Nu ştim căror cauze
le- ar aduce servicii respectiva idee. institutului
„elie Wiesel” în niciun caz. Poate doar domnului
alexandru Florian care, în curând, sunt convins,
va fi copleşit de un val de recunoştinţă şi mulţu-
miri din partea prietenilor, admiratorilor şi a tu-
turor celor care, la universitatea alcala de
henares i- au fost studenţi lui vintilă horia. Mul-
ţumită directorialei sale iniţiative (judecând şi
după cele ce se întâmplă în presă, pe internet şi
pe facebook), notorietatea scriitorului vintilă
horia creşte de la o oră la alta. aici, unde lectura
pare ieşită din preocupări, cărţile lui acum sunt
cerute şi de cei care, până mai ieri, n- au ştiut că
a existat. este şi aceasta o întoarcere acasă.
uneori, prea întârziatele acte ale dreptăţii îşi pot
afla desăvârşirea şi într- un astfel de chip. Honni
soit qui mal y pense! r

Dan Anghelescu
Vintilă Horia şi întoarcerea acasă

„Noi nu eram nici fascişti, nici
comunişti ab absurdo, noi căutam

să salvăm existenţa poporului
nostru şi a culturii noastre.

Temeiurile noastre s- au dovedit
juste. (…) Trebuia să avem

credinţă. Să credem în forţa
noastră morală, în inocenţa

noastră în faţa istoriei. (...) Ne
simţeam liberi, lipsiţi de orice ură,
de orice intenţie de violenţă, şi de

orice teamă, pentru că noi credeam
în puterile moştenite de geniul

poporului nostru. Acesta era felul
nostru de a fi naţionalişti”

n Cultura valorilor
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„vintilă horia este un scriitor de
talie europeană, o punte care ne
leagă de valorile spirituale ale
occidentului, o garanţie a conti-

nuităţii culturii româneşti”, afirma un alt român
de geniu, camilian demetrescu, unul dintre arti-
ştii cei mai apreciaţi de ioan Paul al ii- lea, ale
cărui tapiserii se află în sala de protocol a vatica-
nului. vintilă horia a fost un scriitor, dar şi un
gânditor de valoare universală, am adăuga noi, şti-
ind că, de fapt, aşa a fost perceput de către mem-
brii juriului goncourt („Niciodată un premiu
goncourt n- a fost acordat cu mai multă dreptate”,
se scria în les nouvelles litteraires), dar şi de
către cei care i- au decernat alte premii mai târziu.
la fel a fost apreciat şi de către studenţii de la uni-
versităţile din argentina ori din Spania, de audi-
toriul numeros din sălile de conferinţe; asemenea
este apreciat astăzi de scriitori din europa şi din
lume, de conducerea şi profesorii universităţii din
alcala de henares, şi, nu în ultimul rând, de către
noi, cititorii romanelor, cititorii profundelor idei
ale eseisticii sale, cititorii acelei unice călătorii la
centrele pământului, dialoguri cu cele mai impor-
tante minţi ale momentului – de la heisenberg la
emil Palade, de la gabriel Marcel la olivier Mes-
siaen, de la arnold toynbee la Marshall Mcluhan,
pentru a da numai câteva nume. 

Beneficiem astăzi, cu ajutorul fiicei scriito-
rului şi datorită lui cristian Bădiliţă (dar nu mai
puţin datorită editurii vremea), de o carte-docu-
ment, memoriile unui fost săgetător. este o carte
în care scriitorul îşi deapănă amintirile, dar
într- un stil în care limba română primeşte atât de
multe inflexiuni stilistice, capabile să exprime idei
filosofice despre lume şi viaţă, despre istorie şi des-
tin, despre modelarea lui ca om şi ca scriitor, des-
pre familie şi ţară natală, încât cu greu ar mai
putea- o egala cineva. am adus vorba despre aceste
memorii fiindcă, după lectura lor, numai cineva de
rea credinţă ori cu micime sufletească ar mai
putea susţine aberaţiile acuzatoare (de „legionar”,
„fascist” şi… „criminal de război”) pe care le citim
în ultima vreme din partea aşa- numitului institut
„ellie Wiesel”, avându- l ca director pe alexandru
Florian. 

Pretinsul „legionar” era destituit din postul
diplomatic de către regimul legionar, pretinsul
„fascist” era trimis în lagăr de către nemţi şi elibe-
rat de… englezi! despre aşa- zisul „criminal de răz-
boi” care nu a participat la niciun război… nu văd
ce se mai poate spune.

aş adăuga acum şi un scurt citat din volumul
de memorii, semnificativ pentru reacţia unora faţă
de succesul scriitorului român. iată ce scria vintilă
horia, rememorând reacţiile „de ură şi invidie” ge-
nerate de obţinerea premiului goncourt: „duşmă-
nia e ceva care ne însoţeşte pretutindeni, com-
pensată de prietenie şi amor”. Prima, desigur, este
din cauza valorii omului, iar partea a doua… da-
torită acestei valori.

totul a început, după cum ştim astăzi, din
momentul în care recentul premiat a refuzat invi-
taţia reprezentanţilor guvernului comunist român,
nedorind în nici un fel colaborarea cu cei care lipsi-
seră de libertate şi uciseseră atâţia intelectuali în

ţara ocupată. iată cum rememorează însuşi câşti-
gătorul premiului: „S- a organizat un cocteil gigantic
la Fayard. erau mari ziarişti din toată lumea. la
un moment dat apare cineva care îmi spune: – vin
din partea ambasadei române la Paris, domnul
ambasador vă roagă să mă însoţiţi la ambasadă ca
să vă fotografiaţi cu tot personalul. i- am spus pe un
ton foarte aspru că nu merg. în acel moment am
avut viziunea prietenilor mei din închisori care ar
fi rămas înmărmuriţi de gestul meu. (…) a doua zi,
l’Humanité îmi dedica un număr întreg în care
eram fascist, nazist, legionar, antisemit. asta a fost
cea mai mare ticăloşie a comuniştilor. acuzaţia de
antisemit a ridicat toată presa împotriva mea”. (v.
Marilena rotaru, intoarcerea lui Vintila Horia. in-
terviul din 5 martie 1990) 

aceeaşi acuzaţie falsă o mai întâlnim şi as-
tăzi, din nefericire, adusă de unii dintre cei care
perpetuează fără temei şi conjunctural practicile
comuniste. „dacă vintilă horia n- ar fi fost vintilă
horia, s- ar fi dus la ambasadă să bea un pahar cu
vin şi toată lumea l- ar fi aplaudat ca fiind premiul
goncourt 1960. însă nimeni dintre exilaţii români
nu se ducea la ambasada română din Paris. cri-
teriul aici era nemilos. cine se duce la ambasadă
este un trădător, o javră. cât despre scandalul
goncourt, trebuie să spun că a fost o ruşine pentru
intelectualitatea franceză de la cap la coadă”, su-
blinia una dintre importantele personalităţi ale
culturii române din exil, theodor cazaban (în dia-
logul cu cristian Bădiliţă).

Scandalul se declanşează, aşadar, din cauza
acelui refuz. adică, tot din „ură şi invidie”. 

şi iată că, recent, din aceleaşi motive – pro-
babil – fiindcă altele nu vedem care ar putea fi, un
nou atac. Preluând cuvintele lui george Popescu
(cuvântul libertăţii, 3 feb. 2016), ne referim des-
igur la „atacul grosier şi nemeritat al institutului
«elie Wiesel» şi, mai exact, al şefului său lipsit,
biografic, de o minimă legitimitate”, ceea ce, pe
bună dreptate, „ne readuce în ambientul ignar al
bolşevismului de prin anii 50”. ştim cu toţii astăzi
de dosarele fabricate în acei ani, de „vânătoarea”
de valori româneşti a acelei antiromâneşti epoci
staliniste. ideologia totalitară instrumentase des-
tructurarea întregii societăţi româneşti, concreti-
zându- se în suprimarea (inclusiv fizică) a elitelor
politice şi culturale. erau anii în care şi lui vintilă
horia i se fabricase un dosar mincinos, cei ce- l în-
tocmiseră bazându- se pe o identitate falsă, schim-
bând, numele scriitorului, vintilă (horia) caftan-
gioglu, cu cel al unui văr, gheorghe caftangioglu.
astăzi se ştie cu precizie şi cu dovezi acest lucru.
dar… ce contează? o etichetă pusă e greu de în-
depărtat. Mai ales de cei care doresc ca aceasta să
rămână.

avem personalităţi cunoscute şi recunoscute,
apreciate şi asumate chiar de culturile ţărilor în
care oameni de cultură români au trăit paranteza
vieţii de exilat. încă până astăzi, la 25 de ani de la
revoluţia din 1989, impardonabil, actualitatea cul-
turală este încă prizonieră a enclavizărilor ideolo-
gice de tristă amintire. Scriitorii exilului româ-
nesc, mulţi dintre ei, continuă să fie mari necunos-
cuţi ai literaturii române. este situaţia comentată
şi conştientizată de o mică parte (din păcate) a cri-

ticii literare din ţară. unul dintre avizaţi, profeso-
rul Mircea anghelescu, atrăgea atenţia deja cu
mai mulţi ani în urmă, arătând că „această sepa-
rare, această necunoaştere – din partea noastră, a
celor rămaşi în ţară – a operelor literaturii române
apărute în afara ţării, a dus nu doar la ignorarea
(cu puţine şi nesemnificative momente de rela-
xare) unor opere importante pe plan internaţional,
implicate direct în mişcările artistice sau de idei
europene şi mondiale, precum textele lui eugen io-
nescu, cioran sau chiar Mircea eliade, dar şi a
unei părţi importante din propria noastră avuţie
culturală, care se revendică şi ea de la moştenirea
clasică, de la perioada interbelică”. din această
„avuţie culturală” face parte, fără îndoială, roman-
cierul, poetul, eseistul, gânditorul, publicistul vin-
tilă horia. Pentru a- i trece în revistă întreaga
activitate desfăşurată mai ales în exil (acesta în-
cepând din 1944, când nu avea nici 30 de ani!), ar
trebui să scriem mai multe volume. una dintre
aceste activităţi a fost aceea de conferenţiar, cu
săli arhipline, în italia, Spania, Franţa etc.; alta –
de publicist în reviste româneşti şi străine. un
exemplu: în 1972, o publicaţie spaniolă avea, cum
îi scria fratelui său, „trei invitaţi de onoare: toyn-
bee, gabriel Marcel şi cu mine”. aşadar, scriitorul,
filosoful, teoreticianul român vintilă horia era în
1972 receptat în europa pe aceeaşi treaptă cu cei
cu care era contemporan: marele filosof al istoriei
arnold toynbee şi filosoful francez gabriel Mar-
cel!

Nu o dată, critici şi istorici literari străini
scriu cuvinte de mare admiraţie faţă de opera sa li-
terară ori eseistică. astfel, cercetătorul Primo
Siena, în articolul dedicat scriitorului român şi in-
titulat sugestiv martor al adevărului în timpuri
mincinoase, ia în considerare opera acestuia ca un
întreg. Jurnalistul isidro Juan Palacios, care îi con-
sacră mai multe pagini de analiză şi un amplu in-
terviu în revista punto y coma, scrie că „Vintilă a
ştiut să dea o sinteză înnoitoare care face din opera
sa o piesă unică şi măiastră”. Scriitorul aquilino
duque afirmă, de asemenea în cunoscuta publicaţie
spaniolă Abc, cu prilejul centenarului naşterii
scriitorului, că „puţini intelectuali se aflau în spa-
nia şi europa timpului său care să se poată măsura
cu el”. iată că, peste timp, calitatea de profesor a lui
vintilă horia este amintită cu veneraţie. o fostă
studentă, adoracion alvarez Peña, vorbeşte într- un
interviu, despre cursurile „magice, pentru că erau
ca o sursă enormă de cunoaştere”. iar mai departe,
printre alte caracteristici demne de admiraţie, ea îl
prezintă ca pe un „mare europenist”.

iată numai câteva dintre semnele preţuirii
scriitorului român dincolo de hotare. în românia,
de- a lungul timpului, vintilă horia a stârnit şi
stârneşte invidia celor mici; dar tot el – admiraţia
noastră, a celor ce ne vrem valorile aduse acasă,
repuse pe locul lor într- o ţară care ar trebui să se
mândrească cu ele. una dintre aceste valori este
şi va rămâne vintilă horia. căci el este, aşa cum
sugestiv îl numea Basarab Nicolescu: un cavaler
al cunoaşterii ce Va Veni! r

Mihaela Albu
Vintilă Horia – un scriitor pentru eternitate

Ştim cu toţii astăzi de dosarele
fabricate în acei ani, de

„vânătoarea” de valori româneşti a
acelei antiromâneşti epoci

staliniste. Ideologia totalitară
instrumentase destructurarea

întregii societăţi româneşti,
concretizându- se în suprimarea

(inclusiv fizică) a elitelor politice şi
culturale.

n Etica memoriei

adenium va publica şi anul acesta câte o
antologie a celor mai frumoase poezii şi
proze scurte care au apărut în anul 2015

în revistele literare româneşti, în format print sau
electronic, precum şi pe site- uri şi bloguri.

Precedentele antologii, cele mai frumoase poezii
ale anului şi cele mai frumoase proze ale anului,
apărute în 2014, au inclus ceea ce s- a publicat mai
valoros în anul 2013.

în volumul cele mai frumoase poezii ale anului
au apărut texte semnate de adrian Suciu, alice
valeria Micu, andrei Mocuţa, andrei zanca, andrei
zbîrnea, anton Jurebie, aura christi, aurel Pantea,
clelia ifrim, daniel d. Marin, daniel- Silvian Petre,
doina uricariu, dorin tudoran, echim vancea,
george g. asztalos, gheorghe grigurcu, igor ursenco,
ion cristofor , ionel ciupureanu, leo Butnaru, liviu
antonesei, liviu ioan Stoiciu, Menuţ Maximinian,
Mihai curtean, Mihail gălăţanu, Mihail vakulovski,

Nicolae coande, Nicolae Sava, Nicolae Silade, ofelia
Prodan, Paul vinicius, Petronela rotar, ştefan doru
dăncuş şi vlad a. gheorghiu.

în cele mai frumoase proze ale anului au fost
antologaţi: alina Nedelea, ana Barton, aurora
cristea, Bogdan Munteanu, cezar Pârlog, cristina
Nemerovschi, doina ruşti, george arion, george c.
dumitru, horia dulvac, ioan Florin Stanciu, ion Nete,
ladislau daradici, lucian Pop, Maria Niţu, Marian
drumur, Marian ilea, Nicolae iliescu, radu
ţuculescu, raluca Bătănoiu, răzvan Petrescu, robert
Nuţu, ştefan Jurcă, teodora Matei şi voichiţa
Pălăcean-vereş.

autorul antologiilor este scriitorul şi publicistul
alexandru Petria. cei care doresc să contribuie la
realizarea celor două antologii sunt rugaţi să trimită
creaţiile pe care le consideră cele mai semnificative, în
format electronic, până la data de 30 martie 2016, pe
această adresă de e- mail (apetria@gmail.com).

Mesajul trebuie să conţină trei poezii sau o proză,
precum şi o prezentare bio- bibliografică de maxim
1500 de semne, însoţită de o fotografie.

vor fi menţionate obligatoriu data şi locul
apariţiei textului/textelor. Pentru certificare, aştep -
tăm link- uri, PdF- uri sau fotografii ale paginilor unde
au fost publicate creaţiile.

Nu contează apartenenţa sau neapartenenţa la
uniunile de creaţie, singurul criteriu de selecţie fiind
valoarea textelor.

■ Noutăţi editoriale 
A venit vremea Antologiilor!
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Toate- s vechi şi nouă toate...

Preocupaţi, cum sunt, cu ştergerea isto-
riei din programele de învăţământ, „ex-
perţii” ministrului curaj ignoră faptul
că tocmai reinventează roata. criticile

aduse de ei actualului sistem de învăţământ româ-
nesc sunt vechi de mai bine de un secol. după cum
sunt şi „soluţiile”. de fapt, actuala încercare de a „re-
forma” sistemul de învăţământ din românia nu e
decât o etapă, naţională şi contemporană, a unei
lupte ideologice duse de mai bine de un secol de
aşa- zisul „învăţământ educativ” împotriva „învăţă-
mântului instructiv”. abia îşi dusese Spiru haret la
bun sfârşit reforma educaţiei (1898- 1904), că deja
apăreau voci reclamând abandonarea „şcolii vechi”,
instructive, în favoarea „şcolii noi”, educative. aşe-
zaţi, mai toţi, sub oblăduirea lui george g. antonescu
(1882- 1953), profesor de pedagogie la universitatea
din Bucureşti şi referent al editurii casei şcoalelor,
autori precum Nicolae Moisescu sau iosif i. gabrea
au produs teancuri de cărţi care promovau, ilustrau
şi rafinau ideea „şcolii noi, creator- educative”. or,
această „şcoală nouă” de la 1910 seamănă izbitor de
mult cu „şcoala nouă” care ni se propune în 2016.

conform acestei literaturi pedagogice publicate
în prima jumătate a secolului xx, principalele pro-
bleme ale învăţământului clasic, vechi, instructiv
sunt în număr de trei: 1. intelectualismul pedagogic,
2. nesocotirea individualităţii copilului şi 3. lipsa de
pregătire pentru viaţă. analizând cele trei deficienţe,
iosif i. gabrea găsea că intelectualismul pedagogic e
rezultat al neglijării sentimentelor şi voinţei în nu-
mele „credinţei că esenţa fiinţei umane ar consta in
intelect”. ca urmare, pedagogia intelectualistă ar fi
bizuită pe memorie şi axată pe „îmbogăţirea intelec-
tului cu cât mai numeroase şi mai variate cunoş-
tinţe”. rezultatul acestei concepţii pedagogice e,
conform adversarilor şcolii instructive/ susţinătorilor
şcolii educative, un ins diform sufleteşte, deprins cu
„atitudinea de a primi cunoştinţe, pe când viaţa cere
din partea fiecăruia o acţiune, un răspuns, o atitudine
personală la împrejurările din afară”. 1

al doilea neajuns identificat de reformişti la
„şcoala instructivă” este nesocotirea individualităţii
copilului, care presupune că „sufletele copiilor” sunt
tratate la fel, că toţi elevii primesc aceeaşi „hrană
sufletească, cu aceleaşi metode şi în vederea acelu-
iaşi scop”.2 rezultatul acestei educaţii nedifirenţiate

în funcţie de talentele şi particularităţile copiilor ar
fi crearea unei masse umane alcătuite din atomi
umani mediocri, „reducerea drepturilor individuali-
tăţii”, dispariţia cetăţenilor autonomi moral şi inte-
lectual în favoarea mediocrităţilor adaptabile şi
capabile să prospere datorită adaptării servile la
mediul social care recompenesează conformismul.
conform autorilor din şcoala antonescu- gabrea, vi-
novate de această stare de lucruri ar fi tocmai ştiin-
ţele pozitive, al căror impact economic, intelectual
şi social favorizează apariţia unui model social me-
canicist, în care omul e doar o rotiţă a angrenajului,
o piesă care doar transmite sau amplifică impulsul
iniţial dat de cei care se află la butoane.3 aşadar,
dacă apostolii moderni, industriali ai „şcolii educa-
tiv- creatoare” vedeau în ea un mod de a scăpa deter-
minismelor sociale şi determinărilor simbolice ale
mecanisicismului, propagandiştii post- moderni şi
post- industriali ai şcolii educativ- creatoare consi-
deră, invers, că şcoala trebuie altoită pe trunchiul
cibernetic al economiei post- industriale, în care nu
mai întrezăresc pericolul niciunui determinism teh-
nologic şi nihilism axiologic care ar putea aboli li-
bertatea persoanei, ci doar un apogeu al libertăţii
globale şi al spiritului creator.

în fine, acolo unde „viaţa este o luptă”, şcoala
veche/instructivă se face vinovată, conform susţină-
torilor „şcolii creatoare”, de a crede că îi pregăteşte
pe tineri pentru viaţă „transmiţându- le comorile de
experienţă şi cultură ale generaţiilor precedente –

şi atâta tot”.4 adevărata educaţie se poate face, de
fapt, doar într- un alt tip de şcoală: „în locul şcoalei
de învăţare, de memorizare, se cere o şcoală a vieţii,
o şcoală în care persoana umană să- şi poată cuceri
singură cunoştinţele şi dexterităţile ’noi’, pe care i
le cere viaţa; de aceea se înţelege acum din ce în ce
mai mult că generaţiile viitoare trebuiesc pregătite
şi în sensul de a putea face faţă «noului», pe care- l
cere viaţa în dezvoltarea ei în deosebire de trecut”.5

după cum se poate lesne observa, obiectivele
şi frazeologia „şcolii noi/creatoare/educative” de la
1910- 1920 sunt identice obiectivelor şi frazeologiei
reformatorilor şcolii româneşti din ultimii 20 de
ani,6 şcoală care are încă la bază principiile şi meto-
dele şcolii instructiv- clasice, aşa cum au fost ele for-
mulate în europa victoriană. experţii reformatori
de azi (2016) acuză la actualul sistem de învăţământ
românesc tot prea marea cantitate de informaţii din
manuale, rolul prea mare pus pe memorizare, lipsa
de pregătire pentru viaţă, adică practică, şi accentul
pus pe istoria literară sau pe istorie în dauna cunoş-
tinţelor practice de tipul scrierii unei cereri de an-
gajare sau a unui cv.7 şi experţii de astăzi ar vrea
să aşeze mai multe materii sub zodia cde, adică a
„curiculumului la decizia elevilor” pentru a elibera
şcoala de „patul lui Procust” pe care s- ar găsi ţin-
tuită la ora actuală.8

■ Cultura identităţii Dorinţa experţilor de a reforma
învăţământul în termenii

intereselor corporate de azi ne dă
o imagine vie, i- mediată, a ceea ce
va deveni România produsă de un

sistem de învăţământ lipsit de
amploarea axiologică, temporală şi

disciplinară pe care o cere
antrenamentul pentru apărarea
intereselor naţionale pe termen

lung, de care vorbea Papacostea. O
Românie a boşimanilor travestiţi

în elită care vor continua să
trăiască de azi pe mâine, din cules,

vânătoare şi pescuit. De suflete.

Mircea Platon
Şcoala independenţei naţionale

Muzeul Naţional al literaturii române şi
Poşta română, cu sprijinul academiei
române – Secţia de

Filologie şi literatură, continuă seria
evenimentelor de comemorare a
marilor scriitori români reprezentativi
pentru cultura naţională din cadrul
programului cultural Valorificarea
patrimoniului literar naţional în
spaţiul public. astfel, începând cu 21
martie 2016, aducem un omagiu
poetului Nichita Stănescu printr- un
poster cu una dintre fotografiile în
care scriitorul a fost surprins, însoţită
de un poem simbol al autorului: orfeu
în vechea cetate. acest poster va fi
afişat în toate oficiile Poştale din
Bucureşti. Pe parcursul următoarelor
etape ale programului cultural pro-
iectul va fi extins la nivelul întregii
ţări, cu alţi scriitori români.

Programul cultural
Valorificarea patrimoniului literar
naţional în spaţiul public, iniţiat de Muzeul Naţional
al literaturii române şi Poşta română, îşi propune
reevaluarea şi restructurarea permanentă şi continuă
a strategiilor de valorificare a patrimoniului literar
naţional deţinut, precum şi a scriitorilor şi operelor pe
cale de a dobândi valoare de patrimoniu datorită
recunoaşterii naţionale şi internaţionale în momentul
de faţă. Scopul este, pe de o parte, acela de a respon-

sabiliza publicul larg prin furnizarea de informaţii
necesare pentru cunoaşterea patrimoniului literar

naţional, iar pe de altă parte, de a oferi
un cadru propriu egalităţii de şanse
prin educarea acestuia indiferent de
categoria/grupul din care face parte
fiecare dintre cei care vor avea acces la
informaţia furnizată prin intermediul
afişelor expuse în cadrul unităţilor
stabilite împreună cu Poşta română.
acest program este susţinut şi reco-
mandat de academia română – Secţia
de Filologie şi literatură.

Nichita StăNeScu, numele la
naştere Nichita hristea Stănescu, (31
martie 1933, Ploieşti, j. Prahova – 13
decembrie 1983, Bucureşti) poet,
scriitor şi eseist român. Frecventează
cursurile şcolii primare la Ploieşti, la
Buşteni şi din nou la Ploieşti. urmează
cursul gimnazial la liceul

„Sf. Petru şi Pavel” din Ploieşti,
iar între anii 1948- 1952, cursurile

medii, la secţia real a aceleiaşi instituii (devenit liceul
„i.l. caragiale”). devine student al Facultăţii de
Filologie a universităţii din Bucureşti.

debutează cu poezie simultan, în martie 1957,
în revistele „tribuna” şi „gazeta literară”, iar debutul
editorial are loc în 1960 cu volumul sensul iubirii,
inaugurând colecţia „luceafărul” a editurii de Stat
pentru literatură şi artă. după absolvirea facultăţii

este pentru o perioadă corector şi apoi, până în 1968,
ocupă funcţia de redactor la secţia de poezie a „gazetei
literare”. în 1969 este numit redactor şef adjunct al
revistei „luceafărul”, iar din 1970 până în 1973 este
redactor şef adjunct la „românia literară”. 

Nichita Stănescu călătoreşte mult peste hotare.
Primul său contact cu exteriorul a fost în 1963, când
ajunge în cehoslovacia. urmează alte călătorii în
Franţa, italia, londra, germania. efortul său creator
a fost recompensat cu patru premii ale uniunii
Scriitorilor, pentru volumele o viziune a sentimentelor
- 1964, necuvintele – 1969, cartea de recitire – 1972, şi
starea poeziei – 1975 şi cu Premiul „Mihai eminescu”
al academiei române pentru volumul epica magna
- 1980.

Nichita Stănescu devine o voce distinctă a liricii
universale contemporane fiind tradus în tot mai multe
limbi străine. în anul 1975 a fost distins cu Premiul
internaţional pentru Poezie „gottfried von herder”,
decernat de academia austriacă în 1976, iar în 1982
câştigă Marele Premiu „cununa de aur” la Festivalul
internaţional „Serile de Poezie de la Struga”, din
Macedonia. în 1979, Nichita Stănescu este
nominalizat de academia Suedeză pentru candidatura
la Premiul Nobel pentru literatură, alături de
odiseea elytis, Max Frisch, léopold Sédar Senghor şi
Jorge luis Borges.

Pe 3 iulie 1990, Nichita Stănescu a fost ales
membru post- mortem al academiei române.

■ Important Valorificarea patrimoniului literar 
naţional în spaţiul public -  nICHITA STĂnESCU 

1 iosif i. gabrea, şcoala creiatoare (individualitate-per-
sonalitate), cu o prefaţă de george g. antonescu (Bucureşti:
casa şcoalelor, 1927), 5.

2 gabrea, şcoala creiatoare, 7.
3 gabrea, şcoala creiatoare, 7- 8.
4 gabrea, şcoala creiatoare, 9.
5 gabrea, şcoala creiatoare, 10.
6 vezi, de exemplu, mărturia lui andrei Marga, primul

reformator post- comunist al sistemului românesc de învăţă-
mânt: „Nimeni cu scaun la cap nu a contestat nevoia de reformă
a educaţiei după 1989.toate indiciile atestau că sistemul rezul-
tat din legislaţia anilor şaizeci era depăşit. în fapt, acel sistem
transmitea elevilor şi studenţilor cunoştinţe, dar nu forma abi-
lităţi de folosire şi nici competenţe operaţionale, educaţia pen-
tru valori fiind ideologică. orientarea tributară pozitivismului
secolului al xix- lea împiedica formarea gândirii creative. ac-
centul pe cunoştinţe generale într- o epocă a specializărilor era
o sursă de anacronism” (andrei Marga, „chinurile curriculu-
mului Naţional”, cotidianul.ro 18 februarie 2016).

7 „lectura este o chestiune de opţiune personală. Fiecare
elev alege să citească ce- l interesează, ce- l pasionează, ce răs-
punde structurii personalităţii sale [...] înţelegerea şi explicarea

unor texte, literare şi nonliterare, trebuie să fie preocuparea de
bază a curriculei de la această disciplină. de asemeni, redacta-
rea unor documente oficiale, cereri, cv- uri, scrisori de intenţie,
memorii de activitate şi multe altele. toate acestea sunt infinit
mai importante decât cunoaşterea unui număr impresionant
de lucrări din istoria literaturii române”(concluziile asumate
de şase membri ai grupului de lucru pentru o abordare nouă a
dezvoltării curriculare şi a inovării în curricula pentru învăţă-
mântul preuniversitar, 15- 16).

8 „o altă critică severă adusă şcolii româneşti de azi:
nu oferă mai multe trasee educaţionale, din care elevii cu pă-
rinţi, profesori şi consilieri şcolari să- l aleagă pe acela care co-
respunde personalităţii, resurselor, interesului, înclinaţiilor,
talentelor elevilor. Paradigma actuală: „a toci, a reproduce, a
uita”, fără înţelegerea celor reproduse trebuie să dispară din
logica şcolii. cu alte cuvinte, şcoala funcţionează azi ca un
adevărat „pat al lui Procust”, în care elevii nu- şi pot dezvolta
propriile înclinaţii şi resurse, fiind priviţi că „roboţi de învă-
ţare”, de către un sistem a toate ştiutor” (concluziile asumate
de şase membri ai grupului de lucru pentru o abordare nouă
a dezvoltării curriculare şi a inovării în curricula pentru în-
văţământul preuniversitar, 6).



învăţământul, ni se promite, va deveni mai
flexibil, modular, mulat pe trupul şi pe creierul ele-
vului ca un ciorap de damă pe faţa unui spărgător
de bănci.9 Profesorul va mima ignoranţa creatoare
pentru a „descoperi” împreună cu elevii soluţia unei
probleme.10 cu alte cuvinte, maieutica practicată de
Socrate în agora ateniană cu junimea de elită şi so-
fiştii de lux va deveni realitatea cotidiană a sălilor
de clasă din românia. Profesorul nu va mai trans-
mite idei şi certitudini, ci păreri pe care copiii tre-
buie să le accepte. adică, în loc să beneficieze de
rezultatele la care au ajuns deja înaintaşii lor, de tot
ce e mai bun în tradiţia cultural- ştiinţifică a umani-
tăţii, elevii vor pierde timpul reinventând roata sub
privirile blânde ale educatorului care nu mai e pro-
fesor, ci facilitator de cunoaştere sau mediator epis-
temologic: „în strânsă legătură cu activitatea
personală şi originală, trebuieşte cultivat principiul
liberului examen al părerilor, pe care le acceptă ele-
vii. îi vom deprinde să nu mai primească în sufletul
lor nimic, până ce nu vor găsi ei înşişi o raţiune su-
ficientă pentru această acceptare” scria c. Spiru
hasnaş în 1913,11 iar gabrea comentează: „în for-
marea deprinderii liberului examen, se vor folosi
mult precizările din ultimul timp aduse de metoda
psiho- analizei. anume, se va îngriji ca eul elevului
să nu apară pe scena de examen, angajat şi torturat
de diverse idei şi sentimente, care- l pândesc pe as-
cuns din subconştient.”12 ridicat din patul suferin-
ţei, învăţământul românesc îi va pregăti pe copii să
răspundă tuturor crizelor globale: „există foarte
multe critici ale specialiştilor şi beneficiarilor care
constată că şcoala actuală nu răspunde contextului
în care ne aflăm: economic, social, tehnologic, geo-
politic, informaţional, şi nici provocărilor cărora tre-
buie să le facem faţă: globalizarea pieţelor,
mobilitatea forţei de muncă, digitalizarea activită-
ţilor, protecţia mediului, interacţiunea zilnică cu
tehnica înaltă, crizele economice şi financiare care
se succed periodic etc.”13

Şcoala instructivă vs. 
şcoala creatoare

conform experţilor vechi şi noi care ar vrea
„şcoala instructivă” – bazată pe cărţi, citit, asimilare
metodică de cunoştinţe, antrenament conceptual, ri-
goare intelectuală şi disciplină personală – înlocuită
cu „şcoala educativă”, „creatoare”, acest ultim tip de
şcoală ar avea următoarele caracteristici, rezumate
de profesorul Nicolae Moisescu în 1912: şcoala edu-
cativă „urmăreşte dezvoltarea puterilor sufleteşti”,
„dă un mic capital de cunoştinţe”, „face operă în-
ceată şi durabilă”, „cere cunoaşterea şi respectarea
individualităţii elevilor”, „dezvoltă pe om armonic”,
„cere să se facă intuiţia în natură”, „se conformă or-
ganizaţiunii interne”, „condamnă manualele de
şcoală”, „face lecţiile după norme de dezvoltare su-
fletească”, „are de scop dezvoltarea intereselor mul-
tilaterale”, „se întemeiează pe spontaneitatea
elevului”, „aplică întâi metoda apoi programa”,
„vede în desen un nou mijloc de exprimare alături
de vorbire şi scriere”, „cere concentrarea orelor şi co-
relaţia studiilor”, „se ocupă de educaţia elevilor”,
„consideră inteligenţa ca un mijloc de educaţie mo-
rală”, „cere să se facă o disciplină pozitivă şi preven-
tivă”, „tinde să formeze o educaţie morală pozitivă
şi preventivă”, „urmăreşte realizarea unui ideal
umano- moral”, ”cere să aibă educatori”.14

cu mici revizuiri terminologice de genul „în-
văţării/abordării interdisciplinare” în locul „corela-
ţiei studiilor” sau al „dezvoltării intereselor
multilaterale”, idealurile şi metodele apostolilor şco-
lii noi/ educative/ creatoare de la 1910 sunt aidoma
celor de la 2016. ceea ce ridică, desigur, o întrebare
foarte interesantă, şi anume cea a continuităţii ra-
dicalismului pedagogic şi utopismului demolator.
Pentru că tot ce ni se cere acum să facem în numele
integrării europene, globalizării şi debarasării de ră-
măşiţele trecutului comunist (- facist/ naţional- co -
munist), li se cerea şi românilor de la 1910, adică
unor oameni care nu erau purtători de comunism/
fascism, unor oameni destul de conectaţi la realitate
şi de autonomi moral şi intelectual încât să facă ro-
mânia Mare şi să dea, în epoca interbelică, nişte ge-
neraţii de mare calitate uman- intelectuală, strivite

din păcate de tăvălugul istoriei. atunci li se cerea să
facă aceste lucruri în numele româniei Mari, acum
ni se cere să reformăm şcoala în numele globalizării.
actuala lege a învăţământului se deschide cu para-
grafe care spun totul despre abolirea suveranităţii
naţionale cu ajutorul unui sistem de învăţământ
conceput pentru sclavi generici:

„art. 1 Prezenta lege asigură cadrul pentru
exercitarea sub autoritatea statului român a drep-
tului fundamental la învăţătură pe tot parcursul
vieţii. legea reglementează structura, funcţiile, or-
ganizarea şi funcţionarea sistemului naţional de în-
văţământ de stat, particular şi confesional. 

art. 2 (1)legea are ca viziune promovarea
unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, ca-
pacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi ac-
ţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe,
competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profe-
sie şi în societate. 

(2) Misiunea asumată de lege este de formare,
prin educaţie, a infrastructurii mentale a socie-
tăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, deri-
vate din statutul României de ţară membră a
Uniunii Europene şi din funcţionarea în contex-
tul globalizării, şi de generare sustenabilă a
unei resurse umane naţionale înalt competitive,
capabilă să funcţioneze eficient în societatea
actuală şi viitoare.”15 românii sunt o „resursă
umană” care trebuie „generată” sustenabil, pentru ca
nu cumva să se termine şi să rămână overlorzii noştri
fără combustibil sau baterii umane în sistem.

a doua întrebare interesantă pe care o ridică
această resuscitare în 2016 a unor idei pedagogice
vechi de un secol priveşte palmaresul „şcolii crea-
toare”: oare pe parcursul ultimului secol nu s- a do-
vedit că şcoala instructivă, bazată pe curriculumul
clasic, are şi valenţe educative, pe când şcoala edu-
cativă – aşa cum o dovedesc dezastrul sistemelor de
educaţie publică din Sua, canada sau Marea Bri-
tanie – e complet lipsită şi de valenţe instructive, şi
de valenţe educative? la 1900, şcoala educativă era
un ideal, deci venea cu toate farmecele putative şi
necunoscutele practice ale unui ideal. între timp,
şcoala educativă a îmbătrânit urât, s- a coşcovit ca
multe dintre modernismele şi avangardele secolului
20, de la arhitectura lui corbusier, prezentată drept
model de urbanism progresist şi devenită incubator
de segregare rasială şi maladii sociale, la mitul fu-
turist al vitezei, care a lăsat secolul în urmă, hor-
căind într- un nor de gaze de eşapament. 

cel mai interesant punct al acestei cercetări
asupra originilor intelectuale ale actualei tentative
de a reforma învăţământul românesc îl constituie
însă condiţiile pe care le puneau experţii de acum un
veac pentru a putea concretiza idealul şcolii crea-
toare, cel propus astăzi şi de experţii ministrului
curaj. Mai bine educaţi, fructe ale unui sistem de

educaţie instructiv încă impecabil, vechii experţi
aveau meritul coerenţei intelectuale şi capacitatea de
a urmări o idee până în corolarele ei. astfel, una din-
tre ideile de bază ale şcolii creatoare de atunci şi de
acum este că „societăţii nu- i mai trebuiesc, în intere-
sul ei, indivizi- atomi, care să se mişte într- o orbită
predeterminată, ci indivizi liberi, cu iniţiativă, crea-
tori de noi valori culturale”, adică personalităţi.16 dar
apostolii şcolii creatoare susţin, din punct de vedere
epistemologic, relativismul cunoaşterii,17 iar din
punct de vedere practic, resemnarea elevului cu ideea
că va trebui să- şi schimbe meseria de mai multe ori
pe parcursul vieţii. „Personalitatea” însă nu poate fi
rodul relativismului intelectual şi profesional, al sis-
temelor axiologice şi sociale negociate şi renegociate
la fiecare pas, ci doar al unor sisteme de valori stabile.
iar ceea ce are şcoala de făcut pentru a da naştere la
personalităţi în ziua de azi nu e să contamineze pro-
priul sistem de valori cu relativismul înconjurător, ci
tocmai să pună în mâna şi să răsădească în sufletul
elevilor acele instrumente, sisteme de valori, moduri
de judecată, aptitudini de muncă şi sisteme de orien-
tare – constelaţii – care să îl ajute să navigheze o rea-
litate din ce în ce mai fragmentată. şcoala nu are a
deveni la fel de fragmentată ca realitatea, ci are a
constitui un factor de stabilitate, ca şi familia, într- o
societate din ce în ce mai fluidă. într- o societate sub-
minată de eroziunea solului economic şi subsolului
axiologic- sufletesc, într- o societate în care ni se spune
că adultul trebuie să se adapteze continuu la marile
schimbări de paradigmă operate de actori politico-
economici globali, şcoala trebuie să rămână una din-
tre oazele de stabilitate. 

o altă idee care însoţea şi condiţiona edifica-
rea şcolii creatoare era cea a ingineriei sociale şi a
economiei planificate. Pentru că, deşi personalităţi
libere, produsele sistemului de educaţie creatoare
trebuie să fie conştiente de faptul că, după cum spun
experţii lui curaj, „o şcoală nu este bună sau rea în
sine, ci raportată la societatea pe care o serveşte, la
cerinţele acesteia”.18 or, după cum ştim încă de la
experţii din 1910, societatea capitalistă modernă a
ajuns la o „înaltă treaptă de solidaritate socială”.
Prin urmare, ”nimeni nu are dreptul să- şi risipească
timpul într- o ocupaţie pentru care nu are chemare.
de aceea, în statele bine organizate pentru lupta
economică, alegerea profesiunii e scoasă de sub ris-
cul întâmplării [...] solidaritatea socială conştientă
şi bine înţeleasă necesită preocupări de o cât mai
adâncă cunoaştere a fiecărui individ în parte, pentru
a i se putea indica locul cuvenit în angrenajul social,
cu cât mai mică probabilitate de eroare.”19

din moment ce „aptitudinile trebuiesc puse în
serviciul societăţii”, ele se cer „cunoscute şi tratate
cât mai complet” prin teste şi experimente psiholo-
gice şi prin alcătuirea de minuţioase fişe socio-psiho-
somatice ale copiilor.20 cu alte cuvinte, scos de sub
„tirania” examenelor la care trebuie să performeze
ceea ce unii părinţi şi educraţi deplâng drept „mira-
cole” de memorie şi de matematică, copiii vor fi li-
vraţi despotismului luminat al psihologilor şi
asistenţilor sociali care le vor estima mult mai cu-
prinzător potenţialul care se cere pus în slujba so-
cietăţii.21 În loc să măsurăm obiectiv ceea ce putem
cunoaşte obiectiv, adică gradul de asimilare al unor
cunoştinţe şi practici, printr- un examen, căutăm să
măsurăm obiectiv personalitatea copiilor – prin
teste, fişe şi experimente – pentru a- i distribui apoi
în roluri conforme cu rezultatele măsurătorilor
noastre şi tipurilor umane prestabilite ştiinţific.22

dacă nu reuşim, îi declarăm bolnavi psihic şi îi dăm
pe mâna experţilor pentru a fi îndopaţi cu medica-
mente, aşa cum se întâmplă în Sua, unde 20% din-
tre copiii între 3 şi 17 ani sunt, conform rapoartelor
oficiale, atinşi de diferite forme de boli psihice.23 r

(va urma)
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9 tot acest demers este sprijinit pe o filosofie a educa-
ţiei bazată pe următoarele principii: „adecvarea la particula-
rităţile de vârstă ale elevilor şi la piaţa muncii, flexibilitate
(„traseele de învăţare, diferite funcţie de înclinaţiile, aptitu-
dinile şi talentele diferite de la elev la elev, solicită o flexibili-
zare curriculară, astfel încât fiecare să-şi regăsească
personalitatea, interesele şi curiozităţile în disciplinele din
planul de învăţământ. astfel, învăţământul general obligato-
riu trebuie să asigure elevilor competenţele esenţiale necesare
racordării la curriculumul liceal, dar şi la activităţile zilnice
(verificarea facturilor, calcule finaciar- bancare, geometrie
aplicată în viaţa cotidiană, elemente de statistică, etc.), va-
riate de la o comunitate şcolară la alta.”), atractivitatea, ac-
cesibilitatea, digitalizarea curriculei, investigaţie/explorare”
(concluziile asumate de şase membri ai grupului de lucru pen-
tru o abordare nouă a dezvoltării curriculare şi a inovării în
curricula pentru învăţământul preuniversitar, 7).

10 „Nimic nu este mai spectaculos în procesul de învă-
ţare decât căutarea, investigaţia, cu rezultat necunoscut şi ne-
aşteptat. din păcate, în şcoală, aproape întotdeauna rezol-
vările, răspunsurile, sunt cele ştiute şi aşteptate, nicio sur-
priză nu vine să tulbure derularea seacă şi searbădă a lecţii-
lor. câţi profesori au curajul să spună: „nu cunosc rezolvarea
acestei probleme, haideţi s- o descoperim împreună”. şi să- i
facă pe elevi părtaşi la descoperire. Sau măcar să joace teatru”
(concluziile asumate de şase membri ai grupului de lucru pen-
tru o abordare nouă a dezvoltării curriculare şi a inovării în
curricula pentru învăţământul preuniversitar, 8).

11 citat în gabrea, şcoala creiatoare, 444.
12 gabrea, şcoala creiatoare, 444.

13 concluziile asumate de şase membri ai grupului de
lucru pentru o abordare nouă a dezvoltării curriculare şi a in-
ovării în curricula pentru învăţământul preuniversitar, 5.

14 N. Moisescu, şcoala educativă (Bucureşti: casa şcoa-
lelor/tipografia Sportul, 1923 [1912]), 97- 98.

15 lege nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei Naţionale
(http://www.aracis.ro/uploads/media/lege_nr._1_din_
2011_actualizata_la_02- 10- 2015.pdf).

16 gabrea, şcoala creiatoare, 14.
17 gabrea, şcoala creiatoare, 40.
18 concluziile asumate de şase membri ai grupului de

lucru pentru o abordare nouă a dezvoltării curriculare şi a in-
ovării în curricula pentru învăţământul preuniversitar, 5.

19 gabrea, şcoala creiatoare, 43, citând şi din c. rădu-
lescu- Motru.

20 W. Stern citat în gabrea, şcoala creiatoare, 45.
21 vezi, de exemplu, cazul unui studiu efectuat pe eşan-

tion reprezentativ de profesori de arte din Sua cărora li s- a
cerut să detalieze cum ar răspunde unui copil de gimnaziu
care ar veni să le ceară părerea asupra unei poezii scrise de
el. zdrobitoarea majoritate a profesorilor au declarat că ar
răspunde nu cu observaţii care să îl ajute pe elev să îşi îmbu-
nătăţească scrisul („instructional feedback”), ci cu „bărbi” for-
malist- psihologizante care nu îl ajută cu nimic pe elev. vezi
Frank Pajares, John K. Bengston, „the psychologizing of tea-
cher education: Formalist thinking and preservice teachers’
beliefs”, peabody Journal of education 70:3 (1995), 83- 98.

22 gabrea, şcoala creiatoare, 176- 218.
23 http://www.cdc.gov/features/childrensmentalhealth/

Oare pe parcursul ultimului secol
nu s- a dovedit că şcoala
instructivă, bazată pe

curriculumul clasic, are şi valenţe
educative, pe când şcoala

educativă – aşa cum o dovedesc
dezastrul sistemelor de educaţie

publică din SUA, Canada sau
Marea Britanie – e complet lipsită

şi de valenţe instructive, şi de
valenţe educative?

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Octavian Opriş
HEGEL. Filozofia social-politică
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într- o ţară ca afară – Polonia, ca să nu mer-
gem cu exemplele prea departe, că obosim,
naibii, mai ales pe autostrăzile noastre

ima ginare… –, într- o astfel de ţară, posesoare de
clasă politică europeană, prevăzută cu reflexe func-
ţionale normale, ar bântui în aceste zile valuri nes-
fârşite de sinucideri – colective sau individuale, de
la caz la situaţie. în eterna şi fascinanta românie
însă nu adie nici un vânticel suicidar, şi nici o cren-
guţă de stejar rugbistic nu tremură a asumare de
culpă. clasa noastră politică este tare ca o stâncă
(tot rimează cu româncă!...), nu se lasă intimidată
de mărunţişuri statistice şi nu e nici în pericol de a- i
plesni de ruşine partea de epidermă întinsă pe zona
facială numită popular obraz. cât despre chestia cu
sinuciderea, luaţi- o ca pe- o glumă la fel de proastă
ca şi întâmplarea că nişte inşi care au lipsit perma-
nent de la lecţia de bun simţ civic se folosesc în mod
fraudulos atât de apelativele „om” sau „politic”, cât
şi de amândouă grupate într- o sintagmă. Păi, ce fel
de om politic este acela care vede negru pe alb
într- un sondaj de opinie recent că doar 0,3% din po-
pulaţia ţării noastre aproape capitaliste are foarte
multă încredere în partidele din care ei fac parte, iar
6% are multă, dar nu- şi pune ştreangul de gât!? răs-
puns: un om politic român! el şi numai el poate su-
pravieţui cu seninătate veştii că aproximativ 75%
dintre repondenţii la sondajul i.r.e.S. amintit au
despre partidele politice autohtone o părere proastă
şi foarte proastă. Ba, încă mai mult: că, în proporţie
covârşitoare, cetăţenii patriei mioritice, când aud
sintagma „partid politic” se gândesc automat la fe-
lurite duioşii şi vorbe de duh precum: hoţie, furt, es-
crocherie, mită, corupţie, minciună, prostie, nemer-
nicie, dezastru şi altele din acelaşi registru stilistic.
din păcate, nimeni nu se simte vizat personal, fiin-
dcă trăim în ţara lui „nici usturoi n- am mâncat, nici
colgate- ul nu- i interzis”. şi uite- aşa, tilip- tilip, din
aproape în aproape, din compromis în compromis şi
din nesimţire în catastrofă etică ne trezim că 52%
din populaţia care în decembrie ’89 număra între 25
şi 42 de ani (ştiind, care va să zică, şi cu ce se mânca
soia ceauşistă, şi cu ce se îngurgitează pelteaua
tehno- democratică) consideră că Partidul comunist
a fost mai bun decât sunt partidele actuale şi, la ne-
voie, ar vota în favoarea lui. Să mai adaug că 40%
din tineretul ţării nepreschimbat în diasporă consi-
deră Pcr- ul superior partidelor de astăzi, iar 43%
ar vota cu Nicolae ceauşescu personal? adaug doar
aşa, pentru ca tabloul dezastrului politic în care ne
scăldăm cu voluptate masochistă să fie mai sugestiv
şi mai cuprinzător.

cum se întâmplă oare că pluripartidismul ro-
mânesc pierde la puncte şi la golaveraj disputa cu
hulitul partid unic care a edificat prin zonă comu-
nismul, decretat de cuplul de aur al politologiei pla-
netare traian Băsescu – vladimir tismăneanu,
drept ilegitim şi criminal? este o întrebare gravă,
care merită, cred, osteneala unui răspuns pe care îl
voi încerca în numărul viitor al contemporanului. 

*
Mai ţineţi minte persoana care răspunde ori-

când la numele cristina guseth, dar s- a dovedit in-
capabilă să răspundă la o singură întrebare atunci
când a fost audiată într- o comisie parlamentară în
calitate de nominalizată la funcţia de ministru al
Justiţiei în cabinetul cioloş? dacă da, vă priveşte:
trăim într- o ţară democratică, unde fiecare este liber
să- şi bată joc cum pofteşte de propria memorie. dacă
nu, revista dilema veche nr. 360/17- 23 martie 2016
o readuce în spaţiul public printr- un interviu reali-
zat de Stela giurgeanu. despre ce? Mai contează?!
după prestaţia intelectuală jalnică de care am
amintit, doamna guseth ar fi trebuit să demisioneze
din funcţia de directoare a Freedom house româ-
nia, să se retragă la mănăstirea dintr- un lemn, să- şi
reteze limba – orice, numai să nu etaleze tupeul pi-
ramidal de a mai apărea în agora măcar un cincinal,
fie el şi de patru ani şi jumătate!

gestul cristinei guseth de a da ochii săi inte-
ligenţi şi senini (vezi foto dilema veche, pag.21) cu
publicul mi- a readus brutal în memorie repetatele
apariţii la tv a Sulfinei Barbu imediat după ce, can-
didând din partea Pdl la Primăria Sectorului 4, ob-
ţinuse de zece ori mai puţine voturi decât Piedone –

respectiv, 8% faţă de peste 80% ale acestuia. cu ce
treburi se îndeletnicea Sulfina Barbu pe la televi-
zor? evident, dădea lecţii de politologie şi morală na-
ţiunii.

e clar: cuvântul „ruşine” nu e de origine
daco- română!

*
de 26 de ani, printre fixurile care marchează

spaţiul public românesc, desenându- i pasager geo-
metria, se numără şi nevralgica problemă a arhitec-
turii Bucureştilor. Periodic, sunt puse pe tapet vreo
câteva chestii care ar trebui, probabil, să ne sfâşie
tuturor nopţile cu coşmaruri şi conştiinţele cu re-
muşcări. când vine vorba despre două dintre ele (şi
vine des…), discursul cetăţenilor de bine, care ve-
ghează la nemiloasa propăşire prin cultură a ne-
amului şi la imaculata sa compoziţie ideologică,
dobândeşte tonuri grave şi acute. 

Prima este, of course, chestiunea gigantismu-
lui copleşitor, stilisticii inadecvate şi, în general,
aberantei prezenţe pe imaculatul pământ strămo-
şesc a clădirii Palatului Parlamentului, fostă casa
Poporului, fostă casa lui ceauşescu… onest vor-
bind, treaba cu gigantismul şi cu stilistica repre-
zintă mai degrabă argumente colaterale în discuţie.
Nu în virtutea lor s- au auzit timp de câţiva ani după
’90 voci isteroide care cereau nici mai mult nici mai
puţin decât demolarea celei mai mari construcţii ci-
vile ridicate vreodată pe mapamond. Nu, motivaţia
de fond ţinea de anticomunismul necruţător cu care
câţiva dintre compatrioţii noştri se simţeau nu da-
tori, ci obligaţi, pur şi simplu, în numele rezistenţei
naţionale prin cultura eliminării. oameni care, până
atunci, lăsaseră întemeiat impresia de persoane se-
rioase, prevăzute cu material gânditor de calitate la
mansardă îşi pierduseră subit uzul raţiunii practice,
reclamând cu globii oculari plecaţi la plimbare prin
cartier dinamitarea odioasei şi sinistrei expresii a
ceauşismului arhitectonic, ilegitim şi criminal! a
fost unul dintre momentele de vârf ale luptei cu sim-
bolurile a intelectualităţii autohtone, aripa demola-
tor- europeană. Noroc că pe meleagurile fascinantei
românii nu doar minunile ţin maxim trei zile, ci şi
radicalismele, reformele, revoluţiile, deciziile isto-
rice cardinale şi celelalte fundamentalisme etnice.
astfel, şansa şi hazardul au salvat de la dezlănţuitul
jihadism ideologic dâmboviţean ceea ce a devenit, în
scurt timp, cel mai atractiv obiectiv turistic local
precum şi un veritabil brand imagistic al capitalei.

Mai recent, stârneşte valuri lucrarea monu-
mentală a lui Mihai Buculei, Aripi. Monumentală în
sens dimensional, în primul rând. dar nu numai în
primul, ci şi în al doilea, al treilea şi următoarele.
asta pentru că în primul, al doilea şi al enşpelea
rând, rostul esenţial al Aripilor este să acopere fa-
ţada casei Presei libere, fostă casa Scânteii. (Pen-
tru cine a uitat, Scânteia era titlul oficiosului de
presă al Partidului comunist român, fost Partidul
Muncitoresc român, fost…). ce are atât de oribil fa-
ţada imobilului amintit încât să merite 25 de ani de
reflecţie apropo de cine sau ce trebuie să- i ia locul
lui lenin pe soclul rămas intact după ce fizicul de
granit al lui vladimir ilici a fost aruncat la lada de
gunoi a istoriei dintr- un cartier bucureştean, dar, în
egală măsură (ba chiar mai presus de asta!), ce
anume ar putea să acopere cu succes fundalul arhi-
tectural oferit privitorilor dinspre marea intersec-
ţie?! Nimic altceva, în afara faptului de neiertat că
este copia fidelă a universităţii lomonosov din Mos-
cova (sau, mă rog, a hotelului leningrad), iar faptul
acesta reprezintă o sfidare şi un ultraj la adresa sen-
timentelor rusofobe ale românului verde şi antico-
munist. contează puţin spre deloc că, de fapt,
lucrurile sunt ceva mai complexe şi mai nuanţate cu
această casa Scânteii ridicată – îşi mai aminteşte
cineva? – nu din banii statului comunist, ci din subs-
cripţie publică.

în primul rând, varianta românească a uni-
versităţii lomonosov nu este copia ei fidelă (asta
s- ar putea spune, mai degrabă, despre casa de
cultură din varşovia, ridicată după acelaşi model).
diferenţa esenţială constă în raportul dimensional
net diferit dintre verticala şi orizontala construcţiei:
1/2,5 la original, 1/5 la duplicatul românesc. expan-
darea pe orizontală a colosului ridicat în 1956 la

margine de Bucureşti (atenţie: nu în centrul capi-
talei şi fără sacrificarea vreunui eşantion de arhi-
tectură tradiţională – aveau şi bestiile bolşevice
limitele lor!) schimbă oarecum perspectiva şi impre-
sia de ansamblu pe care o transmite privitorului.
Poate şi pentru că, în plus, cea mai înaltă clădire din
Bucureşti de până în 2007 pare a fi fost inspirată pe
ici, pe colo şi din arhitectura mânăstirilor autohtone
(curtea de argeş, horezu, cozia…), de unde a îm-
prumutat şiragurile de coloane de la baza tronsoa-
nelor joase din lateralele corpului central precum şi
ferestruicile dreptunghiulare săpate în zid (aşa nu-
mita „ocniţă”) care urcă de la primul până la ultimul
etaj al corpului central. după alte lucrări de specia-
litate, cele patru turnuri care limitează ansamblul
în exterior sunt, aşijderea, preluate din arhitectura
unor mânăstiri româneşti – respectiv, dragomirna
şi Suceviţa. Sunt detalii care ar trebui măcar să ate-
nueze cât de cât impactul psihologic negativ exerci-
tat de sursa indezirabilă dacă de o receptare
ataraxică şi echilibrată nu suntem, pare- se, în stare
a fi capabili. şi nu suntem, nu fiindcă n- avem organ
în materie, ci pentru că ne aflăm într- o relaţie con-
tondentă cu noi înşine. Mai exact, cu o coordonată
decisivă a sinelui nostru social: trecutul. Pentru că,
boieri dumneavoastră, la pârdalnicul trecut vroiam
eu să ajung.

ceea ce defineşte legătura noastră cu această
dimensiune nebuloasă a propriei fiinţe este senti-
mentalismul şi visceralitatea. Nici una dintre ele nu
rimează cu inteligenţa, cu raţiunea pură, corectitu-
dinea premiselor, echilibrul judecăţii, seninătatea
gândului sau cu altele asemenea. la noi, şi istoria
mare, şi mica istorie individuală care se numeşte
biografie ori viaţă sunt cantonate în extremism cro-
matic: sau alb, şi roz, şi pur sau dimpotrivă. aurea
mediocritas, de care anticii erau atât de mândri, nu
există. ori nu încape în ecuaţia relaţiei cu trecutul.
Numai că dacă preferinţa pentru albul triumfal(ist)
al unor momente sau segmente de viaţă ori de isto-
rie poate fi de înţeles fiindcă este ridicătoare de
moral şi generatoare de optimism, impulsul contrar
este măcar nedumeritor, dacă nu de- a dreptul stu-
pefiant. din mai multe motive, primul fiind acela că
îmbracă adesea forme aberante, străine de natura
umană. 

o astfel de formă este, de exemplu, delimita-
rea crâncenă, distanţarea împinsă până la ură. ime-
diat după revoluţia din decembrie ’89, voci care nu
aparţineau nici pe departe unor paria intelectuali
clamau cu aplomb, complementar aruncării în aer a
Palatului Parlamentului, imperativul excluderii din
istoria naţională a acelor patru decenii şi ceva de
dictatură comunistă. e adevărat, ceva mai dificilă
se vădea operaţiunea de cursivizare a istoriei pe
zona jumătăţii secunde a secolului douăzeci. oK,
scoţi comunismul din aritmetica devenirii, dar cu ce
realitate selectiv parfumată legi democraţia postde-
cembristă? cu o altă dictatură, a mareşalului anto-
nescu? Nasol. Sari şi peste asta şi dai de alta: aceea
legionară. din lac în puţ. o eludezi şi pe ea – oricum,
a durat puţin şi poate fi ignorată. Mai întinzi oarece
coarda hiatusului neconvenabil şi din puţ nimereşti
în prăpastia graţios poleită cultural a dictaturii car-
liste. ce facem? o aruncăm şi pe dânsa în vidanja
unei istorii asumate pe sărite? Ne dispensăm zglobii
de şaizeci de ani existenţă socială doar pentru că,
din motive pasagere (ideologia este un astfel de
motiv), am ajuns să dispreţuim sau să urâm parte
din ceea ce am trăit? e ca şi cum am fi suferit (nevi-
novaţi, eventual) o detenţie de câţiva ani şi decre-
tăm voluntarist că eliminăm acei câţiva ani din
viaţa noastră. Bine, încalte, că nu ne declarăm şi
mai tineri cu anii respectivi: dacă, periodic, am
arunca în neant, ca pe un lest deranjant, hălci din
felurite vârste neconvenabile, scăzându- le din eta-
tea reală, am putea- o lua mereu de la capăt într- o
eternă veselie filogenetică. absurd şi penibil!

Francezii nu şi- au pus niciodată, din câte ştiu,
problema demolării palatului versailles pentru mo-
tivul stupid că a fost înălţat în plin absolutism mo-
narhic, iar urmaşii galilor sunt, de vreo două sute şi
mai bine de ani încoace, republicani convinşi. Nici
măcar ruşii nu şi- au propus să ascundă faţada cine
ştie cărui palat al ţarilor cu jerbe de stele în cinci
colţuri roşii, unul mai sovietic decât altul. doar noi
ne încăpăţânăm în sterpe exerciţii de schizofrenie
istorică, vrând să credem că luminile iluzoriului in-
terbelic pot şi trebuie să acopere numaidecât tene-
brele celor patru dictaturi care i- au succedat.

coabitarea în regim sentimental exclusiv cu
inefabilul din noi înşine, ca şi delimitarea de seg-
mente dezagreabile din propriul trecut reprezintă
atitudini la fel de nătângi şi de nefolositoare. împo-
triva a ceea ce s- a întâmplat şi există, deja, nici
măcar dumnezeu însuşi nu mai are vreo putere! r

Gelu Negrea
Lupta cu simbolurile

n Rondul de zi
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încă nedesprinşi din teluricul somn al lui
februarie, visăm la lumi care au existat
cândva. Se făcea că era tot februarie, dar
în roma antică, unde se dezlănţuiseră

lupercaliile. Spânzurat în moartea dintre două
vieţi vegetale, carnavalul in- umanului sau al uma-
nităţii uzurpate de masca bestiarului pregătea ri-
tualic o renaştere. Nu ştiu dacă acest coşmar mi- a
fost inspirat de preocupări recente – o conferinţă
despre postumanism la Bucureşti, o alta, la roma,
despre nevoia de cicero în faţă unor puseuri de to-
talitarism ale prezentului, sau un articol despre
imperativul categoric al apărării culturii de huli-
ganism –, dar subiectul pare să fie de actualitate,
deşi viziunea prezentă diferă de tematizările de
după ultimul război. Poetul care a dominat a doua
jumătate a secolului trecut în anglia, ted hughes,
este cel mai adesea invocat când e vorba de efortu-
rile culturii occidentale de a renaşte după cataclis-
mul mondial. lupercalia, unul dintre volumele sale
de versuri, este invariabil interpretat în legătură
cu comentariul lui Mircea eliade privitor atât la
carnavalul lumii pe dos cunoscut sub acest nume,
cât şi la şamanism, pe care hughes îl defineşte
într- un interviu citându- l pe eliade. Keith Sagar
(the Achievement of ted Hughes) extinde tema in-
tervalului haotic dintre ordini ale creaţiei şi la alte
volume ale poetului britanic, care, în poemele ani-
maliere, îşi asumă rolul de şaman, de vindecător al
unei civilizaţii sterilizate de raţionalism excesiv şi
artificiozitate. citând- o pe Maria Julia goldwasser
(carnival in mircea eliade), elemér hankiss
(Fears and symbols: An introduction to the study
of Western civilization) glosează asupra semnifica-
ţiei lupercaliilor ca trop al dezmărginirii în postmo-
dernism, definit de vattimo ca prăbuşire a
sistemelor şi eliberare a diferenţelor. Spre deose-
bire de fixaţia modernistă a divorţului necesar din-
tre natură şi cultură, postmodernismul vine cu o
viziune holistă, ecologică, ce respinge ordinea cul-
turală închisă, sortită epuizării graduale şi morţii.
lumea carnavalescă, haotică, e resimbolizată ca o
nouă geneză. în disertaţia de doctorat prezentată
universităţii din carolina de Sud în 2006, agata
izabela Szczeszak (transforming the profane: con-
rad and Joyce) vede în jungianul Mircea eliade un
gânditor care, prin comentariul la şamanism ca „ie-
şire a eului din sine”, contribuie la restaurarea
unui echilibru cosmic, evadând din graniţele so-
ciale, rasiale şi de gen care domină lumea profană.
în acelaşi spirit este apreciată contribuţia lui
eliade, „renumit savant al mitologiei comparate”,
la recunoaşterea meritului miturilor de mediatori
între popoare şi de realizare a unei ordini culturale
universale, infirmând astfel opinia după care reli-
gia înseamnă parohialism, în islamic myths and
memories: mediators of Globalization, volum editat
de trei universitari (dr itzchak Weismann,Profes-
sor Mark Sedgwick,Professor ulrika Mårtensson)
din israel, danemarca şi Norvegia (2014). luper-
caliile ar fi, aşadar, un semnificat dublu, precum
pharmacon, în care derrida descifrează (dissemi-
nation) atât sensul de otravă, cât şi pe cel de medi-
cament preparat din ea. dacă astăzi ne sperie
nietzscheana răsturnare a tuturor valorilor, tre-
buie să ne amintim că ordinea pe dos a fost cândva
prescrisă profilactic ca reţetă de înnoire şi reafir-
mare a lor. impusă ca ritual purificator şi energi-
zant, contestarea ordinii nu merită mai mult decât
comentariul eminescian: „ce e val ...”

citit din perspectivă deconstrucţionistă,
Friedrich Nietzsche este perceput astăzi îndeobşte
ca marele precursor al acestei filosofii, al cărui
atac asupra metafizicii a fost dublat de o demisti-
ficare a tuturor idolilor şi de demolarea ordinii
axiologice. „inversiunea tuturor valorilor” este un
citat mai des invocat chiar decât „voinţa de putere”
prin care mintea pretinde să ia în stăpânire lumea
fenomenală, aruncând asupra ei o plasă de con-
cepte cu efect tot atât de distrugător asupra sufle-
tului viu al lucrurilor, precum năvodul în care a

fost ucis agamemnon. Masivul eseu hermeneutic
dedicat de Mircea Braga filosofului (ecce nietzs-
che, editura academiei române, 2015) contraca-
rează acest demers reducţionist, îmbrăţişând, şi în
acelaşi timp disociind cu fineţe, treptele întregii
deveniri a lui Nietzsche, de la tinereţea firesc in-
fluenţată de umbre virgiliene (în cazul său, Scho-
penhauer şi Wagner) la stadiul- crisalidă al
„ştiinţei vesele”, când jocul ia locul oricărei seducţii
fundamentaliste, până la demolarea finală a de-
cretării vidului transcendental, a deconstrucţiei
moralei în construct social şi a conceptelor în me-
tafore. Noutatea absolută a demersului pentru dis-
cursul filosofic românesc o constituie structura
fragmentară, afină operei comentate, a unor nu-
clee conceptuale nietzscheene, de genul filosofeme-
lor lui derrida. în felul acesta, comentariul
dobândeşte o remarcabilă concentrare şi o iconici-
tate (adecvare a stilului la conţinut) ce scoate în
evidenţă specificul filosofiei nietzscheene care este,
ca şi la Kant, conceptualizarea empiricului prin re-
prezentare, dar, spre deosebire de acesta, nu
printr- o serie închisă de concepte şi categorii sau
prin reducerea reprezentărilor la abs-
tracţiuni vide, ci prin refuz al siste-
matizării şi deschidere infinită către
fenomenal. această abordare genea-
logică ne dă impresia unei înfiinţări a
personalităţii interpretate în toată
complexitatea sa, o adevărată epifa-
nie a traiectului unei gândiri revolu-
ţionare în care este întemeiat pre-
zentul. autorul menţionează direc-
ţiile Jaspers, heidegger şi deleuze,
alocând însă un spaţiu privilegiat şi
istorismului, caracterului construit al
tuturor valorilor, precum şi al oricărei
reconstituiri istorice. trecutul nu este
continuu, ci cristalizat în falii de cul-
turi specifice, ca epistemele foucaul-
tiene sau ca teritorializările deleuziene, la care se
apelează în funcţie de interesele prezentului. im-
presionează actualitatea filosofiei despre istorie,
în privinţa căreia există trei atitudini sau voinţe
de reprezentare. cei care vor să construiască mo-
numental apelează la evenimente monumentale
(ne putem gândi la aventura imperialistă a seco-
lelor xviii- xix, la fanteziile grandorii ceauşiste,
care se reprezenta pe sine hiperbolic la capătul se-
riei de voievozi în miniatură); nostalgicii sunt ar-
hivari ai trecutului (a se vedea muzeele epocii
ceauşiste), în vreme ce inovatorii caută în trecut
doar precedent pentru planurile lor utopice. Prin
extragerea esenţei conceptuale şi prin câmpul re-
ferenţial, Nietzsche ne este luminat nu izolat, ci în
compania spiritelor tutelare ale fiecărui timp isto-
ric. tânărul care se entuziasmează la ideea de
geniu, dispreţuieşte masele şi laudă entuziasmele
iraţionale, dionisiace, intră în câmpul de forţă al
lui Schopenhauer şi al esteţilor decadenţi, întin-
zând însă o valenţă şi către viitor unde se va
umple de iraţionalismul, instinctualismul şi anar-
hismul politic al lui d.h. lawrence sau, mai târ-
ziu, de propaganda fascistă în jurul ideii de
supraom, vituperată după război în regimurile co-
muniste. acest Nietzsche avea să dispară definitiv,
personalitatea sa conturându- se prin despărţirea
programatică de spirite tutelare, de idolii trecutu-
lui. ceea ce rămâne este un program iniţial de
emancipare a interiorităţii, cu cele două forme,
simţirea şi atitudinea, materializată în faptă, de
exterioritatea „culturii violate şi aservite”. definit
prin „ostilitatea faţă de influenţe, obişnuinţe, legi,
rânduieli, în care el nu- şi recunoaşte ţelul”, geniul
nietzschean nu are de fapt nimic de a face cu de-
formarea sa ulterioară în scop propagandistic, ci,
fie cu omul iluminat kantian, fie, în mai mare mă-
sură, cu omul lui Kierkegaard, căruia presiunile
exterioare, contra voinţei proprii, îi creează anxie-
tate. existenţialistă este şi opţiunea pentru creaţie
ca fiind locus arhetipal al valorii, în vreme ce
voinţa de adevăr a metafizicii rămâne veşnic ne-

împlinită sau infirmată de evoluţii ulterioare.
acest eu ce- şi este sieşi început al automodelării
şi autoipostazierii va fi adevărata moştenire
nietzscheană în literatura şi filosofia existenţialis-
stă de la mijloc de secol. 

abordarea tematică îi permite astfel autoru-
lui să lumineze adevăratul loc al filosofului în is-
toria ideilor de a cărui existenţă Nietzsche era
conştient ca de un foc ce se va propaga în alte dis-
cursuri, chiar şi după ce el va fi scrum. dacă adău-
găm toposurilor literare inspirate de Nietzsche
identificate de aura christi în nietzsche şi marea
amiază pe cele din cartea lui Mircea Braga – măş-
tile ca fiind mai adevărate în sens axiologic decât
trupurile biologice (oscar Wilde), dihotomia ha-
zard/ necesitate (Mallarmé), empatia prin care eul
se lasă locuit de celălalt pentru a- l înţelege (expre-
sioniştii germani), ciclurile temporal/stilistice şi
timpul „unui alt început” (yeats), realizăm că
Nietzsche a produs, fără să fi sistematizat şi fără
să fi numit- o astfel, Biblia estetică a vremii. de
fapt, prin parafrazarea lui epictet (nu lucrurile ne
tulbură, ci ideile noastre despre lucruri imaginare

– adăugire subliniată de noi), Nietzs-
che complementa estetica psihologică
a lui Wilhelm Wundt, după care fie-
care minte e prizoniera propriei repre-
zentări subiective a realităţii. 

Neaservit niciunui clişeu, plecat
la drum cu o singură agendă, aceea de
a comenta ceea ce descoperă, autorul
îl reciteşte într- un mod original pe pro-
fetul zarathustra, demistificând „oa-
menii superiori” din rândul discipolilor
săi, participanţi la un platonic ban-
chet, nu de speculaţii metafizice însă,
ci mai curând de vizionare, tablouri în
maniera lui Paracelsus. geniul şi pro-
feţia sunt treptat substituite de voinţa
de conceptualizare şi expresie, de un

interesat construct ideologic ascunzând jocul pa-
siunilor, nu al gândirii. Fantoşe precum spirit pur
şi bine absolut sunt respinse, autorul localizând
aici critica modernităţii iluministe, raţionalist-
scientiste şi absolutiste, prin care s- au definit atât
modernismul, cât şi (în variantă radicalizată) pos-
tmodernismul. lectura aplicată şi amănunţită
pune în lumină diferenţele definitorii ce despart
reprezentarea la Kant şi Nietzsche (la cel dintâi,
filosof al subiectului transcendental, imaginaţia
reproductivă este aceea care proiectează o imagine
din virtual în posibil, în vreme ce Nietzsche nu se
desparte niciodată de realitate, iar realitatea nu
are sistem), sau contradicţia în cazul celor doi. în
vreme ce, la Kant, conflictul realităţilor este posi-
bil doar în proiecţia numită lucru în sine ce conţine
toate stările sale posibile, nu în fiecare din stările
realizate, după Nietzsche, contradicţia e consub-
stanţială naturii, el rămânând un filosof al vieţii.
al unei realităţi, aşadar, deleuziene, rhizomatice,
conectată infinit şi în toate direcţiile cu mulţimi
eterogene. teritorializarea, cristalizarea unei or-
dini sau faze culturale, e posibilă ca un fel de loca-
lizare din fizica cuantică, şi este interesant că
autorul foloseşte expresia „bazin semantic” în loc
de câmp semantic, poate prin analogie cu bazinul
unui atractor în cazul localizării. 

ecce nietzsche este un festin nu numai inte-
lectual şi stilistic, Mircea Braga atingând un nivel
de mare rafinament al construcţiei sintactice, ex-
tinse, meandrate logic şi totuşi perfect controlate,
ce păstrează nealterat farmecul ce ţine de codul
enigmă (roland Barthes) al hermeneuticii, autorul
îndeplinindu- şi promisiunea acestui gen de dis-
curs, care este plăcerea de a face descoperiri con-
comitent cu cititorul, sau de a- i crea această
iluzie. r

Maria-Ana Tupan
Ce e val…

n (Con)texte
Ecce Nietzsche este un festin nu

numai intelectual şi stilistic,
Mircea Braga atingând un nivel de

mare rafinament al construcţiei
sintactice, extinse, meandrate logic

şi totuşi perfect controlate



am mai comentat cartea- caz a lui cas-
sian Maria Spiridon, ediţia întreagă,
necenzurată (acum, la editura char-
mides, 2015), comparativ cu pla-

cheta de debut apărută în 1985 la editura Junimea
şi intitulată pornind de la zero.

Ni se tot spune să terminăm odată cu trecu-
tul roşu, să nu mai analizăm excesiv toate faţetele
eonului totalitar, ba chiar să le mulţumim editori-
lor- cenzori că ne- au tipărit cărţile. Proformate şi
malformate, cum altfel? l- am auzit pe un redactor
chiţibuşar lăudându- se că niciodată manuscrisul
trecut prin mâinile lui nu era identic cu cel trimis
la tipar. şi- i mai mult decât îngrijorător faptul că
fanaticii corectitudinii politice par (şi sunt) reşa-
paţi, precum cauciucurile, din foştii cenzori. accep-
tăm unele fructe otrăvicioase ale cenzurii pornite
din sămânţa proletcultistă? din sâmburii mărului
de lângă drum şi fără gard au ieşit tulpini vân-
joase, dârze, ca să uzez de cuvântul lemnos al poe-
ziei scrise cu şapca şi kalaşnicovul pe masă. o
intervenţie taxată delict de opinie îmi aduce în
minte fostul „injust” din discursul apodictic al pro-
letculţilor. Just- injust – ieri, politically correct-po-
litically incorrect – azi. Ne întoarcem la „vremi
când nimic nu se poate”, cum a scris c.M. Spiridon?
revenim la autocenzură, tot întrebându- ne: n- o fi
politiceşte incorect ce spun? o fi non- politic corect?
e destul de politic clean, politiceşte corect?

„vrei să spui (sau să scrii) ce ai de spus (sau
de scris) şi ce ţi se pare adevărat. dar apoi vine un
pumn care- ţi închide gura şi te amuţeşte: taci, pen-
tru că te supui cenzurii.

ţi- ar plăcea să spui (sau să scrii) ceea ce ai
avea de spus (sau de scris) şi ceea ce ţi se pare a fi
adevărat. şi vine un pumn care te ameninţă – îl ştii,
te- a mai redus la tăcere şi- n trecut, te- a mai ame-
ninţat şi altădată: taci, pentru că te autocenzurezi”.

vi se pare scris acum acest text? a fost publi-
cat de Paul goma în „die zeit” din 29 septembrie
1972, şi în scrìsuri1, sub titlul „Problema princi-
pală a unui scriitor român”: „cenzură, autocenzură,
para- literatură”. drumul scurt de la adevăr la min-
ciună. da, autocenzura ideologică a fost una dintre
cele mai nefireşti stări promovate de comunism. şi
ne paşte şi astăzi. iar timpurile prezente îl con-
firmă pe goma. autocenzura se insinuează iarăşi
în mintea scriitorului.

în jurnalele lor ajunse specie mutantă, di-
verşi culturnici lipsiţi de etica memoriei se erijează
în sprijinitori şi apărători ai condeierilor; că au fost
nevoiţi, obligaţi, presaţi să mai opereze dactilogra-
mele, dar numai şi numai pentru a nu- i pune în pe-
ricol pe autorii imprudenţi, nicidecum să- şi
protejeze funcţiile de conducere. dau elemente
false de tovbiografie, cerând prezumţie de… since-
ritate. Prezintă teroarea cenzurii drept o joacă de- a
hoţii şi vardiştii, uşor de păcălit, unii fiind naivi,
alţii – îngăduitori. or fi existat şi astfel de cenzori,
dar majoritar erau laşi şi delatori.

Nu numai că les maîtres censeurs, spre a le
spune ca elisabeth lévy, dau în presă şi- n cărţi
justificări peste justificări, dar au început să- şi
laude isprăvile de făuritori ai culturii realist-socia-
liste. în fapt, nostalgizează după vremile când pu-
teau să- i cheme la ordin(e) pe scriitori, să- i
săpunească în Plenare cc al Pcr (ca pe N. Bre-
ban, pentru romanul bunavestire) că n- au hiperbo-
lizat destul socialismul multilateral dezvoltat. şi
câţi nu scornicesc cât de bine se trăia în epoca de
aur roşu, ce statut avea scriitorul, ce bănuţi primea
de la Nenea iancu, altul decât caragiale. (ce- i
drept, urarea- program politic băsesc „Să trăiţi
bine!” a devenit întrebare: „Mai trăiţi?”).

Minciuna despre (t)existenţa creatorului se lă-
ţeşte- lungeşte în astfel de jurnale. au avut parte
scriitorii de „oportunităţi, facilităţi, avantaje”? da,
dar oportunităţile le aveau oportuniştii, facilităţile
– aliniaţii mergând cu cântec înainte, onorariile
grase – cei cărora nu le păsa de onoare. şi nu pot să
nu mă gândesc cum ar fi arătat marile romane dacă
ar fi fost scrise în libertate: Vânătoarea regală (car-
tea lui drP a aşteptat 5 ani la editura eminescu
până să dea viză dgPt – direcţia generală pentru
tipărituri), bunavestire (a primit 2000 de observaţii
de la cenzură), orgolii, delirul (însuşi leonid Brej-

nev căsca ochi de cenzor în ’75, la romanul lui Preda;
noroc că secretarul cu propaganda, pe atunci cornel
Burtică, îi dăduse aprobare autorului, de la ceau-
şescu, să cerceteze documentele secrete de la insti-
tutul de istorie al Pcr; tot Burtică a dat liber pentru
bunavestire, romanul apărut la Junimea, în ’77), cel
mai iubit dintre pământeni, Galeria cu viţă sălba-
tică, un om norocos…

Funcţionau deopotrivă şi pre- cenzura, şi cen-
zura, şi post- cenzura (se numea „control post-apa-
riţie carte”). Se ştie ce- a păţit ion anghel Mănăs-
tire pentru romanul noaptea nu se împuşcă; carte
topită în 1985 a fost Vitrina cu păsări împăiate a
lui Marius tupan, re- tipărită în ’94, la cartea ro-
mânească.

contra plângăcioşilor după condiţia ferice a
scriitorului în socialism, care ne cer să fim toleranţi
cu compromisul, dar şi cu terifiantul compromis
numit comunism, pornind de la zero e argument
forte: o dovadă privind modul cum tăiau şi spân-
zurau forurile partinice, cum „oamenii de bine”
capturau „fitile” sau ce li se părea lor a fi strâmbe
la linia partinică. Nu se menţineau în scaune moi
dacă nu sancţionau dur abaterile şi nu aplaudau
directivele pe rupere de palme.

directorul şi redactorul şef, cum se vede lim-
pede din pornind de la zero (cassian Maria Spiri-
don a avut excelenta idee de a aşeza faţă la faţă
poemul integral şi poemul schilodit, plus cele eli-
minate din sumar) desfăşurau nu cititul cărţii de-
puse la editură, ci o complicată „activitate de
cunoaştere şi de prevenire”. cum să apară „lucrări
necorespunzătoare” ostile regimului? Nu lectură
făceau ei, ci precenzură. „Niciodată nu- i prea de-
vreme”, scrie poetul cMS. 

toate relele editării socialiste, culminând în
perioada Mihai dulea, se întrevăd în cartea- caz,
aşa cum i- am spus. în primul rând, fervoarea re-
dactorului şef cuţitaru în a duce cu vorba. teorica
lui: „Madam’ ursache, eu n- am respins niciodată
pe nimeni, ca să nu mă supăr cu nimeni. doar amâ-
nam. şi pân’ la urmă autorul înţelegea singur şi- şi
retrăgea manuscrisul”.

citesc în epistolarul revistei „cafeneaua li-
terară” (ian. 2007) rândurile trimise lui radu cio-
banu de ion Maxim. cartea o depune la editura
univers, în decembrie ’71, după aberantele teze,
deci. e receptată în februarie ’72, se încheie un con-
tract care expiră în ’74. trimisă în noiembrie ’72 la
direcţia Presei, se întoarce după o lună, cu „viza
ştearsă de pe fiecare pagină cu lama din motive ne-
cunoscute cel puţin mie”.

(de subliniat: „directorii presei” nu discutau
direct cu autorii, ci prin intermediari: directorii edi-
turilor). cartea lui ion Maxim a fost scoasă din pla-
nul ferm, glisată în planul ’74, amânată iarăşi pe
motiv că se împlineau 30 de ani de la „eliberare”,
altfel spus tragedia numită 23 august, cu majus-
culă. ion Maxim, care fusese voluntar în război, a
cerut explicaţie redactorului. îi scăpa legătura
între volumul său despre filosofia greacă şi marele
„eveniment” care o împiedica să apară. ce să fi
făcut? a revenit în toamna lui ’74, dar, între timp,
dP voia alte modificări. de pildă, vrerea de a se
şterge din bibliografie cărţile lui Noica. autorul n- a
fost de acord, nici directorul editurii univers, ac-
ceptând s- o publice, totuşi, pe propria- i răspundere.
Numai că dP n- a avizat. ion Maxim revede manus-
crisul, face alte „substanţiale modificări stilistice”.
odiseea se încheie cu o depresie urâtă: „Nu de al-
tceva, dar în fiecare din aceşti ani ce au trecut nu
puteam încredinţa editurilor un alt manuscris pe
motiv că are unul şi un autor nu poate tipări două
cărţi într- un an”.

Fireşte, oficializaţii puteau tipări chiar trei.
Quod licet Jovi, non licet… muritorilor de rând.
cassian Maria Spiridon a intrat de asemenea în
programul amânărilor cincinale. amânarea sine
die făcea parte dintre micile viclenii ale cenzori-
lor- editori. deşi câştigase concursul de debut al edi-
turii Junimea pentru ’79- ’80, placheta a apărut
tocmai în ’85, mutilată cumplit.

Stenicului director andrieş titlul nu i s- a
părut optimist- mobilizator, cum ar fi trebuit. tov.
director(i) de editură şi de teatru Naţional vedea
rSr ca o grădină cu trandafiri. dezvăluise deja, în

piesa lui de teatru, o grea tară socială: măcelarul
care fura la cântar, dar miliţia populară îşi făcuse
datoria. gata. Peste poezia- lacrimă, peste poezia-
rană, peste poezia- suferinţă, peste poezia-icoană a
lui cMS trebuia turnată zeamă de roze. Sau, cum
îi spune, Paul goma, „sirop-realist-socialist”. erau
abolite suferinţa (chiar din dragoste), moartea (cen-
zorii puneau, în loc de moarte, noapte), dumnezeu,
crucea etc. în portret robot, „epiderma sângerie” a
rămas fără epitet, „sexul retras în carapace” s- a
tăiat şi s- a aruncat la coş, odată cu „inima pleoş-
tită/ ierbivoră”. cât despre poetul urmând „făgădu-
iala/ ca magii/ steaua ebree”, la o lectură mai
atentă (un prim Bt, triunghiul eliberator spre
tipar a fost anulat) şi comparaţia, şi magii, şi
steaua ebree au dispărut. cM Spiridon trebuia să
intre între libres penseurs. 

lui andrieş i- o fi plăcut „cămaşa fluture ca şi
pânza corabiei/ ajunsă- n port” – imagine stenică –
nu şi faptul că poetul vorbea „despre moarte/ atent/
privind inima/ viaţa/ înţeleasă ca o banalitate ne-
cesară”. out! versuri ca „existenţa e dusă în nu-
mele morţilor/ glorioasă şi tristă/ ca o republică
învinsă” au căzut sub cuţitul lui cuţitaru sau „sub
cuţitul ghilotinei” lui andrieş, cine ştie? republica
Socialistă părea de neînvins. şi câte cuvinte (mai)
potrivite n- au găsit cei doi! titlul În continuare des-
pre cenuşă s- a preschimbat: În continuare despre
încredere, iar iubirea n- a mai fost sălcie. iubire şi
atât. lacrima s- a uscat. din poemul din memoria
maşinii s- a scos paranteza: batoza n- a mai aruncat
pleavă („peste ţăranii aprinşi de căldură/ plini de
praf şi sudoare”). versurile despre „clisa cenuşie/
cotidiană” sau soluţia poetică: „îmi storc epiderma
de sânge/ trag linia dreaptă a vieţii/ peste bălării
şi plutoane de execuţie” i- au stânjenit pe cenzori.
şi au avut multe de cenzurat, ca meduza ucisă de
poet în scârbă. ce meduză şi ce scârbă? iată parte
dintre intervenţiile „creatoare” ale editorilor-cen-
zori, care se laudă că au publicat poezii cu pro-
bleme, proză cu probleme, eseuri cu probleme.

varianta editurii Junimea e ca un soi de tra-
ducere din cassian Maria Spiridon în alt poet: mai
optimist, fără instinct religios firesc, tensionat su-
fleteşte cu măsură, cu măsură, cu măsură. Poemul
Viaţa continuă n- a mai fost dedicat lui Nietzsche.
cum să le placă Nietzsche, dacă vedea în „omul vii-
torului” omul degenerat în „dobitoc de turmă desă -
vârşit”? un mecanism care zbiară lozinci.

Nu- i deloc de interes restrâns cartea- caz por-
nind de la zero. de consultat. r

1. scrìsuri, i, 1971- 1989, editura curtea veche, Bucu-
reşti, 2010, p. 40- 43.
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Magda Ursache
Pixul şi foarfeca

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
Staţia finală
la următoarea staţie noi vom coborî
călătoria pare fără de sfârşit
şi stăm confortabil în jilţuri
citim ziare
la telefoane numeroase dăm răspuns
zâmbim încrezători
doar pentru noi a fost zidită

corabia de stele
o planetă c-un satelit ascultător

sunt minunate trasoarele
ce vin atât de luminoase către noi

îndrumătoare
prin labirintul aparenţei navigăm
între Scyla şi caribda minciunilor
mascate în haine lucitoare

zâmbim încrezători
lucrăm la propria statuie de iluzii
suntem efemeridele eternităţii

alte şi alte musculiţe ne iau locul
pe aceleaşi jilţuri/ hotărâte

înaintează glorios
nicicând o spaimă nu le vizitează

furate de imagini succesive
că-ntotdeauna va urma

staţia finală
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Motto: Priviţi- le până când le veţi vedea. 
cei mai aproape de dumnezeu le- au văzut.

constantin Brâncuşi

anul Brâncuşi. anul enescu. anul titu-
lescu. anul Milescu.

dragul meu prieten, este bine că suntem în-
demnaţi de mai marii zilei să îi serbăm şi în stră-
inătate pe românii prin care ne definim. în 2016
sunt multe aniversări, am numit mai sus patru
nume cu rezonanţă pentru artă plastică, muzică,
diplomaţie, geografie. de ce îi numesc eu aici în
scrisoarea către tine? te întrebi, prieten drag.
cum să spun? toţi patru au fost ursiţi să trăiască
mult departe de patrie şi să se stingă în pribegie,
în Franţa, în rusia. doi au fost mari olteni. cei-
lalţi doi, moldoveni de geniu.

anul acesta se împlinesc 380 de ani de la
naşterea unuia dintre cei mai mari învăţaţi ai
lumii secolului al xvii-lea, spătarul Nicolae Mi-
lescu (1636-1707), şi 340 de ani de când a efectuat
călătoria în china – între mai şi septembrie 1676.
el a avut contacte diplomatice la curtea împăra-
tului Kang xi şi apoi a scris lucrări de referinţă
nu numai pentru rusia, unde a lucrat ca înalt de-
mintar, dar pentru întreaga europă şi lume civi-
lizată: descrierea chinei; Jurnal de călătorie în
china.

cât de briliant a fost Nicolae titulescu (4
martie 1882 – 17 martie 1941)? ion i. c. Brătianu
se gândea să proclame românia republică ime-
diat după moartea regelui Ferdinand, cu titu-
lescu drept preşedinte. Poate şi din cauza aceasta,
titulescu, de două ori preşedinte al ligii Naţiu-
nilor – organizaţia Naţiunilor unite de pe vre-
mea sa, este obligat să se exileze în 1936. iată
cum vorbea el despre transilvania înainte chiar
de primul război mondial, care a generat întregi-
rea româniei: românia nu poate fi întreagă fără
ardeal. ardealul e leagănul care i- a ocrotit copi-
lăria, e şcoala care i- a făurit neamul, e farmecul
care i- a susţinut viaţa. ardealul nu este numai
inima româniei politice, priviţi harta: ardealul
este inima româniei geografice. 

S- a întâmplat ca george enescu (19 august
1881 – 4 mai 1955) să fie cinstit şi anul trecut.
două aniversări rotunde: 60 de ani de la moarte
în 2015 şi 135 de ani de la naştere anul acesta. Noi
am organizat mai multe serate muzicale, iar către
sfârşitul anului trecut am pregătit un concert
omagial prin prezenţa violonistului alexandru to-
mescu, deţinătorul unei viori Stradivarius. anul
acesta ne gândim la un dialog enescu – Bartok.

constantin Brâncuşi (19 februarie 1876 –
16 martie 1957) se aseamănă cu vechii cărturari
chinezi faimoşi care au plecat de jos, au câştigat

examenele imperiale, au devenit mari cărturari
şi mandarini. el s- a născut la sat, ca cei mai mulţi
dintre oamenii de geniu ai pământului românesc,
a plecat în lume şi s- a impus drept sculptorul nu-
mărul unu, primul de sub ceruri. 

despre el am să- ţi scriu mai pe larg. abia
l- am omagiat. te rog să reţii că sculptorul Brân-
cuşi este atât de cunoscut şi de iubit în china,
încât am avut aproape o sută de participanţi la o
conferinţă aridă ca toate conferinţele!

constantin Brâncuşi a găsit originile co-
mune ale omenirii. român, chinez, francez, en-
glez, african, cu toţii ne simţim acasă în creaţiile
sale. există un limbaj al lui Brâncuşi, exprimat
prin viziune, formă şi esenţă, simboluri, metafore,
accente lirice şi fior metafizic. el a creat, aşa cum
au evidenţiat toţi specialiştii, în spiritul datinilor
strămoşeşti, operele sale au înţelesuri esoterice şi
divine. receptarea lui constantin Brâncuşi este
în prezent o cale simplă, opera sa aparţine patri-
moniului universal, este cunoscută pretutindeni
în lume şi socotită o parte sacră a civilizaţiei ome-
nirii. care sunt caracteristicile creaţiei sale? cu
ce cunoaştere să privim pentru a înţelege oricare
dintre piesele sale? Sculptura ca formă pură, uni-
tatea materiei cu spiritul, cosmos magic, senzaţia
de mişcare, de avânt către înalt, esenţializare,
echilibru interior, proporţii interioare ideale şi
mai cu seamă lumină, raze misterioase, văpăi
care ne împresoară spiritul şi ne fac părtaşi la
creaţie.

în oraşul târgu Jiu din oltenia, constantin
Brâncuşi a gândit şi a realizat, între anii 1937 şi
1938, o cale Sacră a oamenilor, care va deveni în
timp loc de pelerinaj pentru omenirea întreagă.
acolo nu este numai opera de artă adusă în par-
cul public, ci un ansamblu ezoteric. S- au dat
multe explicaţii, începând cu creatorul însuşi, se
vor mai scrie studii, se vor tipări cărţi, însă înţe-
lesurile adânci se vor lăsa cât mai puţin cuprinse
în cuvinte, iar nouă nu ne rămâne decât să repe-
tăm tuturor în lume cele declarate de artist: du-
ceţi- vă la noi în românia pentru a înţelege esenţa
operelor mele. duceţi- vă să vedeţi oamenii, cos-
tumele, locurile. duceţi- vă să vedeţi ceea ce am
putut să realizez eu la târgu Jiu. 

Masa tăcerii, Poarta Sărutului, coloana
Nesfârşitului.

Sfârşit de Martie 2016, templul Soarelui,
din Beijing, la o ceaşcă de ceai verde. r

Constantin Lupeanu
Inegalabilul Constantin Brâncuşi
Calea Sacră de la Târgu Jiu

n Feedback către un prieten Anul Brâncuşi. Anul Enescu. Anul
Titulescu. Anul Milescu.

Dragul meu prieten, este bine că
suntem îndemnaţi de mai marii

zilei să îi serbăm şi în străinătate
pe românii prin care ne definim. În

2016 sunt multe aniversări, am
numit mai sus patru nume cu

rezonanţă pentru artă plastică,
muzică, diplomaţie, geografie

Abonează-te la

Atenţie: Dacă te-ai abonat plătind cu mandat poştal sau prin virament bancar te rugăm să trimiţi
dovada plăţii împreună cu talonul de abonament (nume, adresă) la Asociaţia Contemporanul,
OP-22, CP-113, sector 1, Bucureşti, Cod 014780 sau prin fax: 021-212.56.92 sau prin email: 
office@contemporanul.ro.
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Prezenţă constantă şi dinamică în
viaţa culturală contemporană, vic-
toria cornelia dedu, pictoriţă for-
mată cu maeştrii corneliu Baba,

călin alupi, alexandru cumpăta şi vasile gri-
gore la institutul de arte Plastice „Nicolae grigo-
rescu”, în deceniul şase al secolului trecut, a
început în forţă anul 2016 prin două expoziţii per-
sonale, ambele deschise în Bucureşti, în două spa-
ţii diferite: prima, o expoziţie de grafică de şevalet
la tânăra conceptual gallery de pe strada dioni-
sie lupu, numărul 56, vernisată la sfârşit de ia-
nuarie, cea de a doua, o expoziţie de pictură
intitulată „Magia culorilor”, la galeria universi-
tăţii „Spiru haret” din strada ion ghica, numărul
13, vernisată la sfârşit de februarie. 

M- am oprit asupra celor două spectacole vi-
zuale semnate victoria cornelia dedu, nu din mo-
tive subiective – primului i- am fost curator, la cel
de al doilea am ţinut cuvântul de deschidere – ci
îndeosebi pentru că artista merită din plin toată
atenţia publicului şi a criticii. ea se numără prin-
tre acei plasticieni cu o solidă instrucţie, pentru
care actul de a crea este echivalent cu existenţa
lor însăşi. şi, în vremurile pe care le trăim, mă
tem că această categorie aleasă ar putea fi pe cale
de dispariţie. 

victoria cornelia dedu lucrează cu fervoare
şi se exprimă fără inhibiţii atât în pictură, cât şi
în grafica de şevalet, noţiune generalizatoare, ce
înglobează mai multe tehnici, începând cu dese -
nul în creion sau tuşuri colorate şi mergând până
la dificila şi delicata acuarelă. cele două expoziţii
ale începutului de an 2016 au pus de fapt în
oglindă cele două modalităţi constante de expri-
mare ale artistei, ele fiind complementare fără
nici o îndoială, dar în acelaşi timp alcătuind
structura unei personalităţi artistice aparte.

am descoperit- o pe victoria cornelia dedu
cu doi ani în urmă, la râmnicu vâlcea, cu ocazia
prezenţei sale pe simezele galeriei de artă
„artex” a Filialei u.a.P. vâlcea, cu lucrări de pic-
tură, cât şi pe simezele Muzeului de artă din
râmnic, unde a expus grafică. Probabil nu o sim-
plă coincidenţă, ci mai degrabă mai multe voinţe
conjugate au făcut ca acest gen de expunere în pa-
ralel să aibă loc şi în Bucureşti anul acesta, mai
ales fiindcă artista este bucureşteancă. 

la conceptual gallery am recurs la o foarte
dificilă selecţie prin multitudinea de lucrări de
grafică ale victoriei dedu, realizate în perioade
diferite şi păstrate într- un atelier ce seamănă
mult cu cele ale maeştrilor de odinioară. am dorit
ca această latură a activităţii ei să fie înfăţişată
publicului, într- o manieră cât mai cuprinzătoare.

artista a desenat tot timpul, pe oriunde a
călătorit şi a lucrat, folosindu- se de tehnici pure
sau mixte, şi dovedindu- şi măiestria în acuarelă,
guaşe, tempera sau pastel. grafica este pentru
victoria cornelia dedu o cale urmată simultan cu
pictura, dar nu ca o extensie a acesteia, ci mai de-
grabă din dorinţa de a explora numeroasele şi in-
citantele posibilităţi de expresie ale desenului şi
ale petei de culoare. 

asemenea artiştilor din epoca interbelică,
victoria cornelia dedu a găsit în natura creată
de dumnezeu cel mai iscusit maestru şi s- a lăsat

călăuzită de ea. la fel, intervenţia omului asupra
naturii, datorită căreia s- au născut aşezările ru-
rale ori urbane, edificiile, grădinile, monumen-
tele, într- un cuvânt cultura unui anume loc, într- o
anumită perioadă, a exercitat o forţă de atracţie
irepresibilă asupra acestei sensibile şi în acelaşi
timp cerebrale plasticiene.

dincolo de fiecare lucrare a sa putem desci-
fra bucuria, uimirea, împărtăşirea cu frumuseţe a
pictoriţei care, mai întâi de toate, a învăţat să pri-
vească şi să înţeleagă miracolul creaţiei, pentru
ca apoi să se poziţioneze corect în ipostaza celei
care, primind, trebuie la rându- i să dăruiască.

artista a călătorit mult şi cu rost. Fiecărui
loc pe unde a trecut şi cu care a rezonat, i- a
„furat” ceva din atmosfera unică, din căldura cu-
lorilor şi din lumina unui anumit moment al zilei.
Peisagistă de mare rafinament, victoria dedu
realizează în pânzele, în desenele sau în acuare-
lele sale o sinteză originală între impresionism şi
postimpresionism. lecţia marilor maeştri, trecută
prin filtrul propriei interpretări, conduce la com-
poziţii echilibrate, încărcate de cea mai autentică
trăire. Solară, optimistă, atentă observatoare a
raporturilor între lumină şi umbră, a felului în
care lumina topeşte sau potenţează culorile, pic-
toriţa „scrie” cu penelul, cu creionul, cu peniţa, un
fel de jurnal al călătoriilor sale, prilej de reverie
activă. cu o aproape constantă oroare de vid, ea
îşi saturează compoziţiile cu suprafeţe vibrate.
Suprapunerile de planuri trădează o intensă com-
bustie interioară şi o ardentă bucurie a gestului
creator. casele pictate de victoria dedu în sate şi
oraşe din românia şi din spaţiul balcanic, la Bal-
cic, la Sozopol, ori pe malurile feluritelor mări
sunt ele în sine „personaje” purtătoare de istorie
şi de cultură, expresii ale unui stil de viaţă, ale
unui anume mod de raportare la existenţă.

dacă în peisaj victoria dedu respectă toate
regulile perspectivei, natura statică e în schimb
mai eliberată de canoane, abordarea acesteia e
mult mai liberă, conducând la naşterea unor com-
poziţii sintetice, din care răzbate o viziune moder-
nistă inconfundabilă. 

Prezenţa umană în pictura victoriei dedu e
limitată, dar cu atât mai interesantă. artista nu
construieşte caractere, asemenea portretiştilor de
vocaţie, însă reuşeşte să surprindă cu fineţe ati-
tudini, trăiri, stări ale sufletului într- un anumit
moment şi într- un anumit spaţiu bine definit geo-
grafic.

dacă în pictura pe care o profesează, artista
se manifestă ca o „clasică”, grafica ei, în schimb,
nu- şi îngăduie nici un fel de „restricţii” academice
şi se lasă condusă de o viziune neconstrânsă asu-
pra motivelor şi a subiectelor abordate. astfel,
desenele şi acuarelele victoriei dedu, indiferent
de dimensiunea lor, se dezvăluie privirii ca auten-
tice giuvaere vizuale ce insuflă deopotrivă nostal-
gie, reverie, decuplare de un cotidian uneori
cenuşiu şi apăsător.

la galeria universităţii „Spiru haret” victo-
ria cornelia dedu a expus doar pictură în ulei,
pânze generoase ca dimensiuni, provenite din etape
diferite ale creaţiei ei şi din spaţii pe unde a călăto-
rit, fie tabere de creaţie, fie excursii de documen-
tare, fie lucrări de atelier. în expunerea au dominat

peisajul şi natura statică, îndeosebi florile pentru
care artista are o sensibilitate specială şi cărora în-
cearcă să le surprindă, dincolo de aparenţă, esenţa
delicată şi efemeră. intitulată inspirat „Magia cu-
lorilor” expoziţia a oferit publicului, cu adevărat,
un regal de culoare. compoziţii echilibrate, deşi re-
fuzate oricărei formule academiste, o paletă caldă,
evocatoare, inspirate asocieri de umbră şi lumină,
o pastă densă, texturi rafinate cu virtuţi aproape
tactile sunt doar câteva dintre calităţile incontes-
tabile ale lucrărilor victoriei dedu.

ca o nostalgică incurabilă a artei lucrate cu
meşteşug şi dăruire, care nu are nevoie de nou-
tate, pentru că viziunea fiecărui artist reprezintă
în sine o noutate şi un mod de a se exprima unic
şi inconfundabil, tresalt de fiecare dată cu aceeaşi
bucurie când pictura reuşeşte să- mi trimită un
mesaj şi- mi păstrez speranţa că artiştii ca victo-
ria cornelia dedu vor continua să se exprime cu
aceeaşi convingere, fără a se lăsa fermecaţi de
cântecul de sirenă al experimentelor fără fond. r

Luiza Barcan
Giuvaere vizuale
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Seara consacrată eminentului actor
de film Ilarion Ciobanu a debutat

cu proiectarea filmului Columna de
Mircea Drăgan, în care Ilarion
Ciobanu deţine un rol esenţial,

acela al dacului Gerula
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în primele luni ale anului 2016, „Funda-
ţia geo Barton”, al cărei „suflet” este
fiica ilustrului actor, superba doamnă
anita Barton, a organizat, la cinemato-

graful bucureştean „Scala”, două seri omagiale de-
osebite, consacrate unor mari actori de ieri şi azi:
ilarion ciobanu şi Mircea albulescu. la ora scrie-
rii acestor rânduri, organizatoarea acestor atât de
necesare reuniuni omagiale pregăteşte o evocare
consacrată chiar tatălui său (dar despre această
manifestare va veni vorba într- un număr viitor al
revistei noastre). deocamdată, câteva gânduri des-
pre primele seri omagiale ale anului. 

Seara consacrată eminentului actor de film
ilarion ciobanu a debutat cu proiectarea filmului
columna de Mircea drăgan, în
care ilarion ciobanu deţine un
rol esenţial, acela al dacului ge-
rula, şi a mai conţinut alte câ-
teva secvenţe cinematografice,
cu roluri de prim rang ale acto-
rului din prodigioasa sa carieră
interpretativă. Printre „gazdele”
reuniunii de la cinematograful
„Scala” s- au numărat şi membri
ai familiei regretatului actor,
soţia, Marion ciobanu – care i- a
fost alături 36 de ani din viaţă –
fiul, ioachim, regizor şi actor de film la rându- i,
nora lui ilarion (care a fost şi „amfitrioana” pro-
gramului omagial) şi nepoţica lui ilarion, clara
(lui ilarion, prietenii îi spuneau clarisse!), un titi-
rez de opt anişori (pe care ilarion n- a mai prins- o
decât două luni din viaţă, deoarece s- a stins în
vara aceluiaşi an 2008, în care s- a născut fetiţa).
M- am bucurat să fac parte – alături de alţi cunos-
cuţi ai lui ilarion – dintre cei care au evocat, din
diferite unghiuri de vedere, personalitatea acapa-
rantă a actorului evocat. în cuvântul meu, am în-
ceput prin a- mi aduce aminte de trista duminică
din 7 septembrie 2008, când mă aflam, prin forţa
lucrurilor, alături de regizorul andrei Blaier la
mânăstirea horezu – unde se desfăşura festivita-
tea de închidere a unui festival de scurt metraje
etnografice –, şi regizorul de lângă mine, care toc-
mai vorbise cu cineva la telefon, mi- a comunicat,
cu voce stinsă, „azi dimineaţă, la cinci, a murit ila-
rion ciobanu”... am evocat, apoi, modul în care ila-
rion ciobanu a ajuns să interpreteze primul rol
important în film, acela al lui Mitru Moţ din setea
de Mircea drăgan, moment povestit undeva chiar
de scenaristul filmului, titus Popovici. la un cas-
ting al filmului setea s- a prezentat şi ilarion cio-
banu, pentru rolul lui ezechil (interpretat în film
de alexandru virgil Platon). era de faţă şi scena-
ristul titus Popovici, care, văzându- l, a zis imediat
„bărbieriţi- l pe ăsta!”, şi i- a spus apoi regizorului
„l- am găsit şi pe Mitru Moţ!” (Mitru Moţ fiind per-
sonajul principal al peliculei, cel care s- a procla-
mat primar sătesc în toamna lui 1945 fără să fie
membru de partid şi, la reproşul unui tovarăş de
la raion, a răspuns mucalit „eu, deocamdată, mi- s
membru de partid numai cu sufletul”). am vorbit,
apoi, despre alte câteva roluri emblematice ale ac-
torului, majoritatea scrise special pentru el de
titus Popovici: Petre Petre din Răscoala de Mircea
Mureşan, gerula din columna lui Mircea drăgan,
comisarul Mihai roman din serialul „mâinilor cu-
rate” de Sergiu Nicolaescu şi, apoi, de Manole Mar-
cus, sau traian Brad din filmele lui dan Piţa şi
Mircea veroiu cu ardeleni în vestul Sălbatic.
M- am referit, în continuare, la câteva momente
biografice marcante din viaţa actorului (deopotrivă
poet şi prozator, scenarist şi regizor), începând cu
şansa istorică pe care a avut- o, aceea de a se naşte
(la 28 octombrie 1931) în românia Mare, undeva
în apropierea oraşului tighina, şi încheind cu ul-
timul său rol cinematografic, acela al lui... dum-
nezeu, în scurt metrajul fiului său ioachim (chim),
bored, din 2006, un film în care dumnezeu joacă
şah cu diavolul, în timp ce pe mapamond se petrec
tot felul de cataclisme. la sfârşitul cuvântului
meu, mi- am dat seama, brusc, că am uitat să spun
cel puţin cinci chestiuni importante legate de per-

sonalitatea evocată, drept pentru care le voi comu-
nica acum, numerotându- le, pentru a nu le mai
uita o dată. aşadar: 1. ilarion ciobanu a fost un
actor singular, unic, în filmul românesc, fiind un
interpret, exclusiv, de roluri cinematografice, spre
deosebire de marea majoritate a actorilor (de la noi
şi de aiurea), care sunt, prin forţa lucrurilor, de-
opotrivă, actori ai scenei şi ai ecranului. 2. Printre
rolurile emblematice ale actorului se numără şi câ-
teva din filme de actualitate, cum sunt şi acelea
din filmele lui andrei Blaier Apoi s- a născut le-
genda, unde, alături de Margareta Pogonat, alcă-
tuiau un „cuplu de oscar” (îmi asigur cititorii că
am proprietatea cuvintelor!), sau Fapt divers, unde
ilarion interpreta rolul unui linotipist care pornea

o anchetă personală pentru
lămurirea unor necunoscute
dintr- un „fapt divers” de
presă dat publicităţii. 3. de
asemenea, roluri emblema-
tice ale actorului au fost şi
acelea din serialele tv de
„cursă lungă” lumini şi
umbre (unde o avea ca parte-
neră pe aceeaşi Margareta
Pogonat), şi toate pânzele sus
(unde era gherasim, un per-
sonaj puternic şi ataşant). 4.

din moştenirea culturală a lui ilarion ciobanu
face parte şi palpitantul volum de proze scurte au-
tobiografice intitulat, superb, „un far la pensie”,
apărut în 1980 la editura „Junimea”. 5. într- o dis-
cuţie anterioară cu ioachim ciobanu (pe vremea în
care pregăteam volumul „ilarion ciobanu”, apărut
la editura „artprint” în 2010) am ajuns la conclu-
zia comună că, scenarizat, acest volum de proze
scurte, ar putea deveni un superb lung metraj bio-
grafic despre tatăl său. l- aş fi
rugat pe chim să nu uite acest
pasionant proiect cinematogra-
fic, mai ales acum, când (după
cum a mărturisit- o) este atras de
actorie şi ar putea interpreta, în
excelentă cunoştinţă de cauză,
rolul tatălui său. după ce am as-
cultat şi cuvântul celorlalţi vor-
bitori din seara omagială –
superba evocare a ilustrului
actor Marcel iureş, mărturiile
altor actori care i- au fost alături
lui ilarion în filmele şi serialele
sale, tania Filip (care era Jane
în westernurile cu ardeleni), Florin călinescu (cel
care i- a fost fiu în lumini şi umbre), cosmin şo-
fron (din serialul toate pânzele sus, într- un mesaj
de departe), cuvântul fiului chim şi al nepoatei
clara (care a ţinut morţiş să spună câte ceva des-
pre bunicul său) – am simţit nevoia să adaug un
al şaselea punct pe ordinea mea de zi: toţi aceştia
au avut partea lor de „vină” la reuşita de excepţie
a serii omagiale ilarion ciobanu. N- aş mai avea de
adăugat decât două vorbe despre chim: bărbieriţi- l
pe ăsta şi va fi clarisse! 

Seara omagială Mircea albulescu, organi-
zată de aceeaşi desăvârşită „sufletistă” anita Bar-
ton, şi desfăşurată tot la cinematograful „Scala”, a
purtat şi un titlu, „autograf de maestru”, benefici-
ind de prezenţa captivantă, seducătoare, a actoru-
lui sărbătorit. Serile omagiale dedicate unor mari
actori au dobândit o dimensiune nouă: pe lângă
evocarea unor mari actori de ieri (cum a fost şi su-
perba seară omagială desfăşurată cu mai bine de
un an în urmă, la teatrul Naţional, consacrată Sil-
viei Popovici), organizatorii au inclus în program
şi sărbătorirea unor mari actori de lângă noi. în-
tâlnirea cu Mircea albulescu, chiar dacă actorul
s- a dovedit alergic la cuvântul „maestru”, şi chiar
dacă seara n- a conţinut fragmente de filme ajută-
toare, a fost, neîndoios, o seară antologică, memo-
rabilă, sărbătorirea actorului, profesorului univer-
sitar, publicistului, poetului, prozatorului Mircea
albulescu înscriindu- se printre principalele eveni-
mente culturale ale anului, chiar dacă n- a benefi-
ciat de pretextul clasic, al unei „cifre rotunde” din

biografia personajului evocat. „cifre rotunde”, alt-
fel, s- ar putea găsi la tot pasul: anul trecut s- au
împlinit 60 de ani, de pildă, de la primul rol cine-
matografic, episodic, al actorului Mircea albulescu
(era încă student pe vremea aceea), în filmul
Alarmă în munţi de dinu Negreanu, iar anul
acesta se împlinesc 60 de ani de la producerea fil-
mului pasărea furtunii al aceluiaşi dinu Negreanu
(regizor stabilit după 1968 în israel, apoi în
Franţa, şi, din 1971 în Statele unite ale americii,
unde a şi murit, în 2001, în california), după ro-
manul cu titlu omonim de Petru dumitriu, film (cu
premiera în 1957) în care Mircea albulescu a do-
bândit primul său rol principal, acela al lui adam
Jora, având- o ca parteneră pe Margareta Pogonat
(uliana). am avut din nou onoarea şi bucuria să
fac parte din „cercul” de prieteni şi colaboratori ai
actorului care au avut câte ceva de spus în seara
omagială, vorbind în calitate de „tovarăş de drum”
al sărbătoritului (ajungeam, tot în anii studenţiei,
cam în aceeaşi perioadă cu el, în presa culturală,
şi, de atunci, cam toate rolurile sale importante au
trecut prin cronicile mele de film şi prin cărţile
mele). înainte de toate, am amintit câteva dintre
rolurile sale care mi- au mers la inimă şi care stau
(alături de marile sale roluri scenice) la temelia ca-
rierei sale interpretative de excepţie. iată câteva
din ele, într- o ordine relativ cronologică: arion din
printre colinele verzi de Nicolae Breban, unul din-
tre „animalele bolnave” ale reputatului prozator şi
cineast; Stoian din puterea şi adevărul, puternicul
film politic „cu cheie” al regizorului Manole Mar-
cus; che andrei din dincolo de nisipuri, de radu
gabrea, ecranizarea romanului „îngerul a strigat”
de Fănuş Neagu; personajul tragic Fridman, tex-
tierul lui caratase (toma caragiu) din Actorul şi
sălbaticii de Manole Marcus; Savu anghel, prota-

gonistul superbului film psi-
hologic cursa de Mircea
daneliuc; Mihai gherlaş, ar-
tistul de circ din Înghiţitorul
de săbii de alexa visarion;
Paşadia din craii de curte
Veche de Mircea veroiu,
după romanul cu titlu omo-
nim de Mateiu caragiale...
Sunt doar câteva personaje
dintr- o carieră interpretativă
prodigioasă, cu peste 70 de
roluri importante în film.
Participanţii la seara oma-
gială au evocat şi alte mo-

mente reprezentative ale acestei exemplare cariere
artistice, printre aceştia fiind actori precum ileana
Stana ionescu sau george Mihăiţă, acad. răzvan
theodorescu (care nu l- a uitat pe danton), regizoa-
rea Sanda Manu (cu o strălucită intervenţie tele-
fonică), foşti studenţi ai profesorului albulescu,
printre care elvira deatcu, daniela Nane, ion
Jitea. dar, evident, magul acestei minunate şi atât
de necesare seri omagiale a fost însuşi sărbători-
tul, care a evocat cu emoţie şi nu fără umor pagini
ale carierei sale scenice (la teatrul „Bulandra”, la
teatrul de comedie, la teatrul Naţional), sublini-
ind rolul major pe care l- a avut în devenirea sa ar-
tistică un actor ilustru precum radu Beligan, s- a
referit, deopotrivă, la creaţiile sale cinematografice
din cei 60 de ani de film pe care i- a împlinit de cu-
rând, autografele sale verbale fiind de ţinut minte
– pentru participanţii la seara omagială – toată
viaţa. N- aş încheia acest remember fără a aminti
faptul că Mircea albulescu, pe bună dreptate, a
fost recompensat cu importante premii de- a lungul
carierei sale interpretative, printre care premiul
„aristizza romanescu” al academiei române 2004
şi premiul de excelenţă tiFF 2009 pentru întreaga
carieră. N- aş omite nici faptul că, în mileniul iii,
a făcut parte din distribuţia internaţională a unui
film precum tinereţe fără tinereţe de Francis Ford
coppola... r

Călin Căliman
Mari actori de ieri şi azi
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la ceas aniversar, contemporanul a lansat
româniaciteşte.ro – un proiect multianual, care
are în vizor importanţi artişti români contempo-
rani, scriitori, actori, regizori etc., lectori şi iubi-
tori de carte românească. Scopul proiectului este
readucerea în actualitate a reperelor culturii ro-
mâne de vârf, revenirea la cultul valorilor fonda-
toare ale româniei. Proiectul lansat se desfăşoară
sub egida a două aniversări: aniversarea acade-
miei române (1866–2016), care împlineşte 150 de
ani de la fondare, şi aniversarea de 135 de ani a
revistei contemporanul (1881–2016). lansarea
proiectului româniaciteşte.ro a avut loc la Bucu-
reşti şi galaţi: 
■ 1 martie 2016, româniaciteşte.ro la Bucureşti,
ora 15.00. Biblioteca Metropolitană „Mihail Sa-
doveanu”. invitaţi: Nicolae Breban, aura christi,
daniela lungu, liviu ioan Stoiciu, ioan es. Pop.
Simona- grazia dima, gabriela creţan, cristian
Fulaş ş.a. conferinţă, lecturi publice, lansări, dis-
cuţii interactive cu publicul şi expoziţie de carte. 
■ 3 martie 2016. româniaciteşte.ro la galaţi. ora
17.00. Salonul axis libri, Biblioteca Judeţeană
„v.a. urechea”. invitaţi: teodor Parapiru, aura
christi, Petru iamandi. conferinţă: nevoia de lec-
tură. lecturi publice, lansări de carte, discuţii in-
teractive cu publicul. amfitrion: Salonul axis
libri şi zanfir ilie, director general. Biblioteca Ju-
deţeană „v.a. urechea”
■ 8 martie 2016, Nicolae Breban şi româniaci-
teşte.ro la timişoara. ora 11.00. aula Filialei ti-
mişoara a academiei române, Bd. Mihai viteazu,
nr. 24. Nicolae Breban a susţinut prelegerea Va-
lori naţionale în literatura română sub auspiciile
institutului de Studii Balcanice „titu Maiorescu”,
cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţa-
rea academiei române (1866–2016) şi cu prilejul
aniversării de 135 de ani a revistei contempora-
nul (1881–2016). au fost lansate romanele Jocul
şi fuga şi singura cale de Nicolae Breban, prezen-
tate de prof. crişu dascălu. invitaţi: acad. Nicolae
Breban, prof. crişu dascălu, Bogdan Mihai das-
călu. conferinţă, lecturi publice, lansări, discuţii
interactive cu publicul şi expoziţie de carte. 
■ 10 martie 2016, Nicolae Breban şi româniaci-
teşte.ro la oradea. ora 12.00. asociaţia Pro- ro -
mânia. universitatea din oradea. aula Magna,
str. universităţii, nr. 1
Nicolae Breban a susţinut conferinţa Apărarea şi
promovarea valorilor naţionale, urmată de lansa-
rea romanelor Jocul şi fuga şi singura cale de Ni-
colae Breban. amfitrion: prof. ion Simuţ
■ 10 martie 2016. ora 18.00. Biblioteca Jude-
ţeană „gheorghe şincai”, Sala amfiteatru. Nico-
lae Breban. întâlnire cu publicul, şedinţă de
autografe. conferinţă, lecturi publice, lansări,
discuţii interactive cu publicul şi expoziţie de
carte. 
■ 11 martie 2016, Nicolae Breban şi româniaci-
teşte.ro la cluj. ora 14.00. librăria Book corner,
Bd. eroilor nr. 15. invitaţi: Mircea arman, con-
stantin cubleşan, vasile Muscă, andrei Marga.
întâlnire cu publicul. şedinţă de autografe. con-
ferinţă, lecturi publice, lansări, discuţii interac-
tive cu publicul şi expoziţie de carte. 
■ 14 martie 2016. ora 13.00. academia română
Filiala cluj- Napoca, universitatea „Babeş-Bo-
lyai”. aula Magna. Str. Mihail Kogălniceanu nr.
1, et. ii. Nicolae Breban. conferinţa- eveniment
Valorile României – valori europene. amfitrion:
acad. prof. ioan- aurel Pop. invitaţi: acad. prof.
victor voicu, alex goldiş, laura Pavel, ştefan
Borbély, constantina raveca Buleu, cristina tă-
taru, dora Pavel, călin teutişan, irina Petraş,
andrei Marga
■ 16 martie 2016, Nicolae Breban şi româniaci-
teşte.ro la iaşi
ora 10.00. aula Filialei iaşi a academiei române.
B- dul carol i, nr. 8, iaşi. conferinţa- eveniment

Valorile României – valori europene de Nicolae
Breban, urmată de lansarea romanelor singura
cale şi Jocul şi fuga. amfitrion: acad. prof. Bogdan
Simionescu. invitaţi: Bogdan creţu, Mircea Pla-
ton, alexandru zub, cassian Maria Spiridon, dan
Mănucă, lucian vasiliu. întâlnire cu publicul. şe-
dinţă de autografe. conferinţă, lecturi publice,
lansări, discuţii interactive cu publicul şi expozi-
ţie de carte. 
■ 17 martie 2016. româniaciteşte.ro la Ploieşti
ora 11.00. colegiul Naţional nichita stănescu.
invitat: aura christi. conferinţă, lecturi publice,
lansări, discuţii interactive cu publicul şi expozi-
ţie de carte. amfitrion: carmen argeşanu, direc-
tor, colegiul Naţional Nichita Stănescu. 
ora 14.00 Biblioteca Judeţeană „Nicolae iorga”.
invitat: aura christi. conferinţă, lecturi publice,
discuţii interactive cu publicul, lansări şi expozi-
ţie de carte. 
■ 22 martie 2016. româniaciteşte.ro la alba- iulia
ora 12.00. universitatea „1 decembrie 1918”
alba iulia, aula universitaţii. invitaţi: aura
christi şi aurel Pantea. conferinţă, lecturi pu-
blice, discuţii interactive cu publicul, lansări şi

expoziţie de carte. amfitrion: Mioara Pop, direc-
tor Biblioteca Judeţeană „lucian Blaga”.

Româniaciteşte.ro este un proiect de anver-
gură naţională de susţinere a artei contemporane
şi a patrimoniului cultural imaterial prin demer-
suri de promovare a unor autori contemporani,
ale căror lecturi şi conferinţe susţinute la Bucu-
reşti, iaşi, galaţi, cluj, Ploieşti, oradea, alba
iulia, Piatra- Neamţ, cluj Napoca, Slobozia ş.a.,
îşi propun să întoarcă publicul spre valorile cul-
turii scrise naţionale, readucând artiştii români
în cetate.

Scriitorii şi artiştii invitaţi să participe la
proiect sunt Nicolae Breban, emil Brumaru, ale-
xandru zub, Bogdan Simionescu, ioan es. Pop,
aura christi, Bogdan creţu, Mircea Platon, ioana
crăciunescu, ion Mureşan, liviu ioan Stoiciu,
gabriela creţan, cassian Maria Spiridon, adrian
alui gheorghe, Simona- grazia dima, lucian va-
siliu, daniela lungu, cristian Fulaş, constantina
raveca Buleu, ştefan Borbély, cristina tătaru
ş.a. Proiectul va beneficia de platforma on line
www.romaniaciteste.ro

● Parteneri: academia română, Fundaţia culturală
ideea europeană, Fundaţia dignitas, Biblioteca Jude-
ţeană „v.a. urechea”, Biblioteca Judeţeană „g.t. Kiri-
leanu”, Filiala iaşi a uSr, asociaţia Pro- românia,
institutul de Studii Balcanice „titu Maiorescu”, uni-
versitatea din oradea, Biblioteca Judeţeană „gheorghe
şincai”, universitatea „Babeş- Bolyai”, tribuna ş.a.
● Parteneri media: convorbiri literare, agentiade-
carte.ro, Muzeul Naţional al literaturii române, aso-
ciaţia revistelor, Publicaţiilor şi editurilor (arPe), în
a cărei componenţă intră 35 de edituri şi reviste, radio
românia iaşi etc.

Proiect organizat de asociaţia contemporanul
proiect cultural co- finanţat de Administraţia

Fondului cultural naţional

„proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia
Administraţiei Fondului cultural naţional. AFcn nu

este responsabilă de conţinutul proiectului sau de
modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite.

Acestea sunt în întregime responsabilitatea
beneficiarului finanţării.”
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Pe www.ideeaeuropeana.ro, la două cărţi cumpărate, a treia este GRATIS

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

inclusiv pachetelor promoţionale şi reducerilor deja existente
Oferta este limitată 

Fiţi printre primii care beneficiază de ea
www.ideeaeuropeana.ro

n Eveniment

Româniaciteşte.ro la Bucureşti, Galaţi, 
Timişoara, Oradea, Cluj, Iaşi, Ploieşti, Alba Iulia

orAdeA. n. brebAn şi ion simuţ
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universitAteA din orAdeA. n. brebAn. şedinţă de AutogrAFe

AdriAnA liciu, rAmonA ArdeleAn şi HoriA pătrAşcu. bucureşti

cristiAn FulAş, simonA grAZiA dimA, AurA cHristi şi gAbrielA creţAn

gAlAţi. ZAnFir ilie, teodor pArApiru, AurA cHristi, petru iAmAndi

romAniAciteste lA colegiul nAţionAl „nicHitA stănescu” din ploieşti crişu dAscălu şi nicolAe brebAn. timişoArA

liviu ioAn stoiciu şi romAniAciteste.ro în bucureşti

gAlAţi. bibliotecA „v.A. urecHiA”

Aurel pAnteA şi AurA cHristi lA universitAteA din AlbA iuliA

orAdeA. bibliotecA JudeţeAnă „gH. şincAi”



● Parteneri: Fundaţia Culturală Ideea Europeană, Fundaţia Dignitas,
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechea”, Biblioteca Judeţeană „G.T.
Kirileanu”, Filiala Iaşi a USR, Filiala Cluj a USR 
● Parteneri media: APTR, Convorbiri literare, AgentiadeCarte.ro, Muzeul
Naţional al Literaturii Române, Asociaţia Revistelor, Publicaţiilor şi
Editurilor (ARPE), în a cărei componenţă intră 35 de edituri şi reviste,
Radio România Iaşi etc.

Proiect organizat de Asociaţia Contemporanul

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei
Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de

conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului
pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea

beneficiarului finanţării.”

www.contemporanul.ro

Evidenţa informatizată a tirajelor şi 
produselor este realizată în 
sistemul internaţional GS1, 
administrat în România de 

GS1 România.
www.gs1.ro

Apare lunar 5 lei

Abonamentele se pot face la sediul
redacţiei, prin 
Compania naţională „Poşta Română” S.A.,
Acta Legis SRL, S.C. Orion Press Impex
2000 SRL, S.C. Manpres Distribution SRL.

Revista este distribuită de 
Editura Maxim Concept 
şi poate fi cumpărată din 
magazinele InMedio, Relay.

Abonamente
România: 60 lei/an
Străinătate: 50 euro/an

Abonamente pentru România cu plata
prin sms:
12 euro + TVA (12 numere: 2 sms-uri cu
textul EPG la numărul 7466)

Taxele de expediere sunt incluse.
www.contemporanul.ro
www.ideeaeuropeana.ro
www.librariapentrutoti.ro
www.bibliotecaeuropeana.ro
www.europressgroup.ro

Româniaciteşte.ro
La ceas aniversar, Contemporanul (1881-2016) lansează RomâniaCiteşte.ro – un proiect multianual,

care va avea în vizor importanţi artişti români contemporani, scriitori, actori, regizori etc., prin care se
afirmă europenitatea structurală a culturii române. 

Româniaciteşte.ro e un proiect de anvergură naţională de susţinere a artei contemporane şi a
patrimoniului cultural imaterial prin demersuri de promovare a unor autori contemporani, ale căror lecturi
şi conferinţe susţinute la Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Cluj, Ploieşti, Piatra-Neamţ, Slobozia, îşi propun să întoarcă
publicul spre valorile culturii scrise naţionale, readucând artiştii români în Cetate.

Scriitorii invitaţi să participe la proiect sunt Nicolae Breban, Emil Brumaru, Ioan Es. Pop, Aura Christi,
Bogdan Creţu, Mircea Platon, Ioana Crăciunescu, Ion Mureşan, Liviu Ioan Stoiciu, Gabriela Creţan, Cassian
Maria Spiridon, Adrian Alui Gheorghe, Simona-Grazia Dima, Lucian Vasiliu, Daniela Lungu, Cristian
Fulaş, Constantina Raveca Buleu, Ştefan Borbély, Cristina Tătaru ş.a. Proiectul va beneficia de platforma
on line www.romaniaciteste.ro


