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etimpul, este într- adevăr timpul, es
ist die hochste zeit, să purced la o
asemenea acţiune, epică, amplă şi
intimă confesiune în care să- mi

mărturisesc nu numai viaţa, periplul existenţial,
aventurile, eşecurile, cele câteva reuşite care au
fost mai degrabă pe terenul scrisului, al ficţiunii
romaneşti, ca şi dezamăgirile aspre, dureroase,
unele teribile, nu lipsite de o anume doză de mis-
ter, datorate nu rareori propriei mele firi. şi mai
puţin oamenilor sau istoriei.

cum o afirmam şi în primul volum al tetra-
logiei mele sensul vieţii, vin dintr- o familie din
ceea ce s- ar numi mica burghezie de provincie:
tatăl, preotul greco- catolic Vasile Breban, fiul
protopopului Nicolae Breban care a zidit o fru-
moasă biserică în satul cicârlău. de pe lângă ora-
şul Baia- mare, unde m- am născut eu însumi, ei
înşişi descendenţi ai unor generaţii de preoţi ai
Bisericii unite cu roma, veniţi din maramureş,
satul Breb, probabil, vieţuind pe lângă ţăranii şi
oamenii acestor locuri, luptând nu numai perntru
credinţa lor, dar şi pentru limba şi istoria acestor
locuri, pentru drepturile românilor mult vitregiţi
şi umiliţi în secole de dominaţie austro- maghiară.

după mamă, constanţa esthera olga Boh-
mler, mă trag dintr- o spiţă de şvabi, care, în se-
colul al xViii- lea, sub domnia mariei- tereza au
colonizat ceea ce azi numim Banatul sârbesc şi ro-
mânesc, „petecul de pământ” cuprins între Bel-
grad şi satu- mare, timişoara şi oraviţa, lângă
dunăre. generaţii de mici meseriaşi şi comer-
cianţi, un străbunic al mamei mele a venit, se
pare, din alsacia-lorena, îl chema Kuno, trans-
format în Kunerth, şi era tâmplar de „mobile stil”,
păstrez şi acum în casă două piese lucrate de el,
un dulap şi un pat Biedermeier. descendeţii săi
au fost comercianţi, bunicul meu, iozsef Bohmler,
căzut în primul război în armata austriacă a fost
secretarul unui mare potentat, contele szapary ce
avea un castel în satul alberti- irsa, lângă Buda-
pesta. unicul frate al mamei mele cu care se pare
că semănam mult fizic, în tinereţea mea mai ales,
mare comerciant în „fieroase”, a murit în oraşul
eisenstatd, lângă Viena.

după cum uşor se poate vedea, o descen-
denţă hibridă, nu numai din punctul de vedere al
„spiţei”, al „sângelui”, dar şi al marii distanţe fi-
zice şi culturale, istorice chiar, între cele două cla-
nuri. dar nu cred că prin asta aş fi o mare raritate
pe solul etno- genetic a ceea ce numim azi, după
un secol, românia, mulţi, foarte mulţi cetăţeni ro-
mâni se trag din combinaţiile cele mai diverse,
spectaculoase şi „colorate” etnic şi geografic posi-
bile şi dacă pentru unii sceptici şi defăimători ai
neamului nostru, cel românesc, această diversi-
tate de „sânge”, tipică de altfel întregii zone pe
care o numim a centrului sau sud- estului euro-
pean, ei o clamează ca pe un impediment major
în ceea ce numim unitate naţională, eu consider
– şi sunt sigur că nu sunt singurul! – că tocmai
această diversitate şi „izbire” de seminţii, familii,
istorii şi moravuri nu rareori antagonice. ne- au
dat această energie, această vitalitate rară şi ca-
pacitate formidabilă de creaţie, pe care unii gân-
ditori, mai ales ardeleni, nu au ezitat să o
consemneze. dacă, bineînţeles, ştim să ne gerăm
caracteristicile şi să ne punem cu adevărat în va-
loare realele atuuri, cu osebire în vremuri de răs-
cruce. Vremuri, timpuri ale tiraniei unuia sau
altuia din imperiile ce ni se învecinează şi care
vor pofti întodeauna, viclean şi cinic, la locul
bogat, de- o parte şi de alta a carpaţilor, la nord
de dunăre, loc, ţinut mândru şi de o mare armo-
nie a reliefului, vegetaţiei şi resurselor sale natu-
rale, ţară căreia imperiului roman i- au trebuit
aproape două secole ca să o cucerească. 

m- am născut în provincie, Baia- mare, apoi
cum, la cedarea ardealului de nord de către hit-
ler maghiarilor lui horty, statul român a pus la
dispoziţia funcţionarilor publici mijloace de eva-
cuare pentru cei care se „refugiau”, tatăl meu, pa-
triot român, încurajat de enoriaşii săi, ţărani ai
satului recea din periferia Băii- mari, a refuzat să

plece şi primul meu an de învăţământ, la şase
ani, la şcoala primară din sat, am făcut- o cu ma-
nuale maghiare; dar cum tatăl meu „nu- şi ţinea
gura” şi chiar în predicele sale în biserică nu oco-
lea să amintească că facem parte din neamul
mândru românesc, descendenţi ai lui traian, a
fost târât la închisoarea din „oradea- mare”.

de acolo a reuşit să fugă, ascuns de meca-
nicul român în tenderul de cărbune al unei loco-
motive, care căra doar materiale de război în acea
iarnă a lui 1941 în care se pregătea frontul de est
contra uniunii sovietice. în absenţa lui, mama a
vândut averea familiei ce consta mai ales din dota
ei bogată, bani, mobilă, batoză de treierat (tata
s- a însurat fecior- sărac, al treisprezecelea copil al
protopopului Nicolae Breban din cicârlău, făcuţi
cu aceiaşi femeie, elena, născută roman de ju-
gastra cum atestă şi mormântul unic din curtea
bisericii care se înalţă ca o catedrală, zidită, cum
spuneam, tot de el). cei doi
soţi s- au întâlnit, aproape
din întâmplare, în oraşul
lugoj, în Banat, pe malul
timişului, care găzduia şi
o episcopie greco- catolică;
dar era, nu- i aşa, o vreme
fastuoasă şi prielnică unor
ample întâmplări tragi-co-
mice, absurde, ridicole dar
şi fatale cum se întâlnesc
mai ales în paginile unor
romancieri harnici de- a
doua mână.

... da, e adevărat, îmi
intitulez acest op cu un
titlu pe jumătate modest,
aproape umil, şi pe jumă-
tate arogant, cu pretenţia
de a- mi afişa biografia şi
întâmplările care o împes-
triţează, ca pe ceva... inte-
resant! meritoriu a fi adus
la cunoştinţa publică –
Viaţa mea.

dar în această sin-
tagmă de o banalitate fără
margini se ascunde un cu-
vânt, viaţa, noţiune, ter-
men, cum vreţi s- o luaţi,
despre care unii eroi ai ul-
timelor mele texte epice
afirmă pur şi simplu că nu
există! e o simplă şi gogonată reducţie a unor fe-
nomene şi procese, segmente şi scene care, privite
dintr- un anume unghi, necesarmente subiectiv şi
de la o anume distanţă, pot da impresia unui în-
treg. a unui unic proces şi fenomenalitate care se
învârte în jurul unei anumite persoane, aflată, ca
şi alte milioane, pe talazurile mari ale unui anu-
mit timp, cel pe care l- am putea numi „social”,
„timpul social”, al „celor mulţi” şi veşnic trecă-
tori!... Viaţa cuiva ca o felie din existenţa tuturor
sau un pur şi stingher segment din fenomenali-
tatea unui secol, a unei anumite zone climaterice,
impregnată mai mult sau mai puţin de prejude-
căţile şi idiosincraziile locului. şi căreia, „auto-
rul”, prin reducţii multiple şi generalizări
abuzive, vrea şi pretinde să- i dea o anume uni-
tate, poate chiar şi o anume „caracteristică”, „re-
ferenţialitate”, mai ştii, poate chiar şi „semnifi-
caţie”!

da, cum spuneam, „o felie”, şi pe acest „con-
cept”, pe această „idee epică”, marele constructor
de „lumi epice”, la sfârşitul secolului xix francez,
emil zola, a făcut epocă în literatura continentu-
lui. creator nu numai de „lumi”, dar şi de „lim-
baj”, cum afirmam în unele din textele mele, şi
din care s- au hrănit multe literaturi naţionale,
printre care şi cea autohtonă, românească, prin
liviu rebreanu şi al său ion, cum se ştie, reuşind
aceasta şi cu o anume întârziere faţă de marele
apus, dar şi faţă de cel de la răsărit, cel rusesc,
să creeze o fundaţie cât de cât solidă, perenă, ge-
nului amplu epic, numit roman, ce urma – şi o

face şi azi! – să devină stâlpul de susţinere al în-
tregului continent al literelor. mă refer la „acel
roman”, construcţie amplă epică, pe care genialii
pionieri ai geniului, franţuzul Balzac şi contele
rus tolstoi, l- au scos din nişa sa frecventată de
„bone”, de menajere adică şi de inşi avizi de scene
tari, pipărate sau „enigmatice”, urcându- l pe trep-
tele cele mai înalte ale spiritului, clădind adevă-
rate catedrale cu pereţi nevăzuţi, dar cu altare,
stâlpi, cupole şi vitralii de- un unic şi misterios
spectacol. apoi, descendenţii lor, un marcel
proust, un faulkner, th. mann, th. hardi sau
d.h. lawrence au dus acest „product” până la li-
mitele cunoaşterii, lărgind enorm anvergura, ca-
pacitatea psihicului uman de a cuprinde arii
diverse ale spiritului, încât filosofi contemporani
nu obosesc de a cita personaje şi procese, „cazuri”,
dar şi idei „revoluţionare” ce au neliniştit un secol
din romanele unui marcel proust sau dosto-

ievski. şi poate e mai puţin
uimitor decât pare că la o
distanţă continentală şi ci-
vilizatorie de vreo 5.000 de
km, dar cam în aceaş timp,
Nietzsche şi ivan Karama-
zov anunţă acele scurte şi
parcă fatale propoziţii pe
care nici azi nu le desluşim
prea bine: „dacă dumne-
zeu nu există, totul e posi-
bil!” sau, francamente „der
got ist tot!”, „dumnezeu e
mort”!

da, prieteni, după
cum vedeţi din acest lung
excurs tipic autorului care
sunt – şi care peste un alt
timp va fi sau nu va mai fi,
vaste sujet! – viaţa, da,
există dar numai în formă
epică, căreia eu i- am închi-
nat energia şi timpul pe
care, poate nechibzuiţi, mi
l- au acordat zeii! (cărora,
recent, le- am închinat un
volumaş de poeme, în sia-
jul lui hölderlin, numit
cânturi, şi cu insolenţa ti-
pică unui diletant în ale
poeziei, îi invitam pe sus-
numiţii zei să revină prin-
tre noi, crezând eu, autorul

acestui minuscul op, că rătăcirile grave şi falsele
probleme, crime şi enorme fundături în care se ră-
tăceşte omenirea de azi, cea europeană cu sigu-
ranţă, se datorează „absenţei” lor! în spiritul
nostru, se înţelege, în prejudecăţile noastre fun-
damentale. şi atunci, eu, în haina provizorie de
poet- bufon îi chem să alerge, să sufere, să ierte şi
să judece, să moară şi să petreacă cu noi la nun-
ţile noastre imaginare, să înveţe şi să se conta-
gieze, de ce nu, de bolile, de erorile noastre
necesare, de visele noastre, da, îi îndemn pe zei,
nici mai mult, nici mai puţin, să pătrundă pe vas-
tele pajişti şi în clădirile baroce sau nu ale oniri-
cului! şi- atunci, mai ştii, poate, ajutaţi încă odată
de ei, ne va veni mintea la cap, vom părăsi cu o
imensă uşurare auto- străzile atâtor nimicuri,
otrăvurile atâtor falşi profeţi şi revoluţionari, re-
găsind acea cărăruie fermecată ce se pierde în
peisajul bogat şi verde şi care, mai ştii, ne va con-
duce încă odată, ca şi în infinita şi niciodata reala
noastră copilărie la acel zid rotund, nu foarte
înalt, încărcat de ciorchini de verdeaţă, care însă
ascunde o poartă sau o portiţă ce ne- ar putea
primi; mai ştii, poate chiar... „salva”!) r
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Nicolae Breban
Viaţa mea

Dar în această sintagmă de o
banalitate fără margini se ascunde
un cuvânt, viaţa, noţiune, termen,

cum vreţi s- o luaţi, despre care unii
eroi ai ultimelor mele texte epice
afirmă pur şi simplu că nu există!

n Editorial

Cap de fată



eciudat să descopăr acum că expe-
rienţa mea cu poezia bacoviană
reia, păstrând proporţiile, soarta
receptării poetului de către critica

noastră. ceea ce înseamnă că „vina” nu o poartă
critica, ci poezia însăşi, prea îndrăzneaţă în dis-
creţia sa ostentativă şi prea stridentă în „cumin-
ţenia” sa retorică. cu Bacovia e o poveste lungă.
în afară de eminescu, el este primul poet mare
pe care l- am citit şi răscitit intens, încă din şcoala
generală. suficient de mult cât să- l ştiu şi azi, în
mare parte, pe de rost. dezavantajul unei astfel
de lecturi „liturgice” este, la o vârstă necoaptă, că
ea capătă un anumit automatism şi că lectura de-
vine, cu timpul, o recitare, o reproducere neutră
a unui text neasimilat până la capăt. fireşte, în
primă instanţă ceea ce mă frapa la Bacovia era
„decorul” sumbru, funebru al textelor din primele
volume. ultimul Bacovia nu mă prea interesa. Nu
era muzical, nu era retoric, în fine, parcă nu era
Bacovia. la început, aşadar, am încercat să- l iau
în serios. simţeam doza de exagerare, efortul de
a merge până la capăt în configurarea unei at-
mosfere a descopunerii, dar sesizam şi o susţinere
autentică, de ordin existenţial, a acestei recuzite
simboliste. apoi, ceea ce am reţinut din poezia lui
Bacovia a fost mai ales poza. Nu ştiu de ce, în
mintea mea de adolescent, care, ca toţi adolescen-
ţii care au deschis ochii către lume în anii ’90, a
făcut o baie abuzivă de cioran, Bacovia avea ceva
în comun cu autorul silogismelor amărăciunii
(mai târziu am citit şi paralela pe care o face între
cei doi ion simuţ): amândoi îşi compuneau o ipos-
tază afectată, îşi confecţionau o mască, o retorică
a nihilismului cărora se străduiau apoi să le ră-
mână fideli, dar totodată nu se abţineau să nu le
ia subtil peste picior. în cele din urmă, am citit
din ce în ce mai serios şi mai atent ultimele
poeme ale lui Bacovia (din aşa- numita a doua
etapă) şi divagările utile şi mi- am dat seama că
nu este deloc vorba de un alt Bacovia. opera poe-
tului are o perfectă coerenţă, curge chiar logic:
nimic din plictisul, din „afazia”, din autoparodie-
rea şi antipoezia ultimilor ani nu rămâne fără un
corespondent în primele sale volume. doar că de
aceste lucuri îţi dai seama abia după ce ai „con-
sumat” mare parte din poezia română şi occiden-
tală de după Bacovia, după ce ai căpătat o
oarecare experienţă de lectură, după ce ţi- ai „per-
vertit” sensibilitatea la şoala poeticii postbelice.
citită prin această lentilă, poezia lui Bacovia îşi
relevă întreaga ei subtilitate şi coerenţă.

de aceea, azi prefer să- l citesc pe Bacovia
din plumb, scântei galbene, cu voi, comedii în
fond prin prisma celui din stanţe burgheze, poezii
ori din textele postume. cum e acest Bacovia? în
primul rând, total plictisit să mai „poetizeze”.
scrie cuprins parcă de o stare de „spleen”, pe care
nu mai crede însă că e necesar să- l îmbrace poe-
tic. Bacovia pare a avea conştiinţa că totul a fost
scris, că nimic nou nu mai e posibil. resimte, ori-
cum, acut criza limbajului poetic; pe de o parte, a
reveni la formula poetică pe care a brevetat- o nu
mai reprezintă o soluţie viabilă; pe de alta, a în-
cepe să scrie altfel i se pare inutil şi imposibil. şi
totuşi o face. de aceea, textele scrise începând cu
volumul stanţe burgheze sunt orice, doar „poezie”,
în înţelesul clasic al termenului, nu. putem să
spunem „antipoezie”, dar nu cred că în acest mod
le definim în vreun fel. Bacovia este printre pri-
mii din literatura română care descoperă litera-
litatea, care resimte obligativitatea renunţării la
orice efort periferic de a poetiza. a poetiza în-
seamnă pentru el a falsifica. a trăda ceva care, în
plan existenţial, este acut, dar, mutat într- o or-
dine artificială, cea a textului, îşi pierde vitalita-
tea. astfel, devine stringentă nevoia de a
descoperi o cale de a insufla viaţă în materia apa-
rent rigidă a textului şi de a face din el un spaţiu
al marilor experienţe de ordin existenţial. princi-

pala obsesie a acestor texte este chiar propriul lor
statut, de nu chiar propria lor justificare: Bacovia
este din ce în ce mai preocupat de poietică, de
modul în care se încheagă un text, de rostul său.
scrisul devine un motiv recurent în această pe-
rioadă: „din tot ce se vorbeşte/ pe atât se tot
scrie”; „Nu trebuie/ să- ţi spui gândurile/ dacă re-
greţi/ trecute scrisele rânduri”; „căci dumnezeu/
mi- a dat să scriu/ aceste rânduri./ credeam,/
Numai să privesc”; „astăzi superb,/ mâine sum-
bru./ este/ că scriu frumos.”; „Nu câştig/ Nici un
gând/ pentru a- l scrie./ compozitor de vorbe...”;
„priveşte savant./ dacă nu- i/ cu cine vorbi,/ se
scrie.”; „eu scriu/ şi, poate,/ trădez/ o criză mo-
rală,/ fără s- o ştiu, –/ ar obiecta/ cititorul./ mă-
nânc/ ca să trăiesc./ scriu/ să mă deştept”. să fie
întâmplătoare această redundanţă a „scrisului”
în aceste texte de final de... carieră (aplicat desti-
nului literar bacovian, titlul e cum nu se poate
mai nepotrivit)? în poemele primelor volume ast-
fel de obsesii nu dădeau tonul. acolo autorul avea
nu doar predispoziţia, ci şi o anumită voluptate
de a- şi declama, în versuri muzicale, nevroza, cri-
zele modulate livresc. tot acuzându- le şi denun-
ţându- le sub forma unei poezii care se slujea de o
retorică impecabilă, ajunsese să se împace cu ele.
acum, această retorică nu mai are forţa de a tem-
pera sau de a face suportabilă nevroza. Bacovia
cunoaşte abia acum adevărata criză: cea a limba-
jului poetic. Nu e nimic decorativ în acest nou
impas, gravitatea, adevărata gravitate abia acum
începe, când poezia nu mai este capabilă să îi
ofere un paliativ. această criză a limbajului poe-
tic este totodată o criză existenţială, de o intensi-
tate care se trădează doar în efortul poetului de
a cultiva simplitatea. o simplitate voită, con-
struită, dar cu nimic falsă. premeditată, dar nu
trucată. pusă, inevitabil, în scenă, dar nu fari-
seică. dincolo de aparenţa ei, nervii sunt întinşi
la maximum.

la nivel stilistic, prima impresie este că au-
torul aboleşte sintaxa. poemele devin nişte inven-
tare al căror ideal pare a fi prozaismul. privind
către „proza vieţii”, autorul renunţă la orice arti-
ficiu de litera(tu)ritate şi lasă textul să plutească
într- o materie fără contur. unele poeme se inti-
tulează, manifest, stil simplu. ceea ce urmează
după titlu nu este decât o mostră care îl confirmă.
uneori finalul este construit în mod voit ca anti-
climax, postulând banalitatea ca normă: „ca su-
flet/ decăzut,/ un cer de toamnă,/ greu,/ întârzie/
speranţele/ de ieri./ şi frunze,/ ani/ zburând/
prin lume;/ în zadar.../ Nu aşteptăm/ cu iarna/
care vine –/ decât/ să ningă”. acest ultim Baco-
via devine un contabil conştiincios al banalităţii,
al locului comun, pe care îl caută, îl selectează
atent, îl cultivă. Nu ai cum să nu citeşti şi o urmă
de ironie, de parodiere a unui vechi stil elaborat
în aceste texte. unele dintre ele amintesc de jo-
curile lui caragiale, dintre care la moşi. tablă
de materie este cel mai potrivit în această compa-
raţie care poate părea forţată, dar nu este. mo-
dernă, de pildă: „cântau/ la «radio»/ populare,/
aperitive,/ de- o ţuică/ şi măsline./ legende cla-
sice,/ într- un castel,/ departe,/ secolul xViii./
ceaiuri,/ pişcoturi/ şi- acadele.” ce este, ce mai
este „poetic” într- un astfel de text? care mai sunt
rezervele de lirism ale autorului? ţinând cont că
la noi lecţia de depoetizare a poeziei oferită de
avangarde a fost asimilată târziu şi tardiv, abia
prin anii ’70, şi atunci într- o zonă marginală, era
greu de acceptat, în 1946, că un astfel de text
este... poezie. aşa se explică faptul că poezia lui
Bacovia a fost nevoită să aştepte o primenire a
gustului, o repliere lentă a criticii chiar, asigurate
prin contactul cu noile poetici „experimentaliste”
din anii ’70- ’80, pentru a fi prizată la justa sa va-
loare. poezia nu mai este un discurs „frumos”,
care depinde de prozodie şi care pluteşte în zone
pure. dintr- un instinct experimentalist (prefer

conceptul lui angelo guglielmi, „românizat” şi
adaptat considerabil de marin mincu mult mai
neaşezatului „postmodernism”), autorul scântei-
lor galbene simte că ar fi inutil să mai aranjeze
sub forma unui discurs închegat, articulat, regi-
zat, migălos dirijat, o recuzită care, singură, are
suficientă forţă ca să transmită, în stare brută,
un mesaj.

în plus, tocmai această dezarticulare a tex-
tului devine cel mai potrivit purtător de mesaj.
starea de spleen, de indiferenţă neputincioasă, o
atitudine de lehamite, de descurajare chiar sunt
subtil strecurate cititorului (faţă de care Bacovia
nu a fost niciodată indiferent) în acest mod. fe-
rindu- se cu îndârjire, dar atent ca acest lucru să
fie sesizabil de metafizică, Bacovia nu scapă de
ea.

dar nu totul trebuie interpretat în această
cheie pesimistă. Bacovia nu este un lipsit de vi-
talitate şi un deznădăjduit, aşa cum încearcă să
ne convingă recurgând la această retorică a sim-
plităţii. cultivă banalitatea nu doar dintr- un apă-
sător sentiment al lipsei de sens, dintr- o preju-
decată existenţială a anodinului, ci şi din amuza-
ment. Bacovia – ludic? sigur că da şi, după cum
îmi rămâne să sugerez, nu doar în ceea ce a scris
după stanţe burgheze. doar că e mai uşor să de-
tectezi inserţiile ludice din poemele primelor vo-
lume după ce ai citit atent fragmentele, aşchiile
din divagări utile. dintre acestea, multe revin în
unele poeme. dar, aşa cum au fost ele publicate,
ilustrează perfect o anumită poetică a deriziunii,
care mizează pe înnobilarea crasei banalităţi prin
decuparea sa din real. acordându- i atâta insis-
tentă atenţie, Bacovia îi conferă şi un sens. 

să recitim, neutri dacă putem, câteva pa-
saje. Nu înainte de a băga de seamă că titlul sub
care ele sunt adunate nu este nicidecum nevino-
vat. or fi ele „divagări”, deci, fleacuri, însemnări
nefinisate (dar cât de finisată este poezia sa din
ultima perioadă?), dar îşi au utilitatea lor. dis-
cursul bacovian este unul foarte pragmatic, ca
unul care s- a scuturat de orice zorzoană, de orice
auxiliar. să recitim, deci. „o, buno, tu munceşti
şi eu stau?... s- a năruit echilibrul...”; „suntem toţi
nişte mişei; nu descifrăm caisa de zarzăr” (doar
Bacovia putea asocia verbul „a descifra” cu sub-
stantivul „zarzăr”); „Baconsky, lasă pe cicerone
să vorbească despre mine.”; „o minte dacă- ţi
vine- n cap, n- o pierde! e- n funcţie de creier.” (me-
morabil panseu, 100% bacovian); „la muncă!...
Nu leneşi, nătărăilor, la muncă!!”; „aşa este ga-
briel. când el are, eu nu am; când eu am, el nu
are...”; „socialismul este prietenul meu. să beau
şi eu în cinstea lui, ca la puntea leilor...”; „am
venit bătrân şi trist pe acest pământ, ca să văd
luceafărul de la Bacău...”; dar şi: „Bacău, adio,
pământ cult... sunt în Bucureşti...”; în fine: „fus-
tele ne fură privirile, să nu ne pierdem minţile...”.
dar mai ales: „în poeme de plumb, acolo sunt de
neîntrecut...”; şi: „îmi pare rău că zeii nu s- au con-
sfătuit şi despre mine, Bacovia gheorghe... unde
sunt cam tare...” astfel de fragmente nu sunt
scoase din context din simplul motiv că ele nu au
un context. sunt, dacă vreţi, aforismele lui Baco-
via. concentrarea maximă a viziunii sale asupra
lumii, asupra poeziei. câtă gravitate şi cât his-
trionism este în aceste panseuri dezarticulate,
scrise parcă în bătaie de joc?

e o stângăcie justificată de caracterul lor
efemer, de neglijenţa redactării lor sau este una
căutată, adevărată marcă stilistică? Bacovia are
darul unor contorsionări ale limbii care fac inutilă
gramatica. lucian raicu a observat bine acest
lucru. 

iată, de pildă: „o autoprefaţă sau fotografie
la un volum adaugă a înţelege mai aproape pe
autor”. „adaugă a înţelege”, aşadar... să recitim
din poezie: „Voi bea, ce să fac?/ până la analiză,
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Bogdan Creţu
Despre Bacovia de la
dreapta la stânga

Bacovia nu este un lipsit de
vitalitate şi un deznădăjduit, aşa

cum încearcă să ne convingă,
recurgând la această retorică a

simplităţii. Cultivă banalitatea nu
doar dintr- un apăsător sentiment

al lipsei de sens, dintr- o
prejudecată existenţială a

anodinului, ci şi din amuzament.
Bacovia – ludic? Sigur că da
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senzaţia obsesivă de mixtură savantă
dintre simbolism, decadentism, exis-
tenţialism şi romantism, mă trage
de mânecă ori de câte ori revin la

Bacovia; cu toate că în această poezie a crepuscu-
lului expresiv, lipsit de orice ornament retoric, se
regăsesc elemente din fiecare dintre curentele
enumerate în fuga gândului, grifa bacoviană este
de la distanţă recognoscibilă, neputând fi confun-
dată cu nici o alta, oricât de meritorie şi presti-
gioasă. Nimic nu este întâmplător în acest
univers solitar, de o densitate unică în literatura
română; univers, irumpt parcă din abisul obscur
al unei fiinţe diminuate, reduse cu o brutalitate
vizionară la esenţa, redată mereu pe jumătate
parcă sau nici pe sfert, într- un limbaj cifrat, zgâr-
cit, drămăluit cu parcimonie; o fiinţă zdruncinată,
răvăşită şi, când şi când, adunată milimetric în
raza unei iluminări ce scapă înţelegerii. Nimic,
aşadar, nu este accidental în poezia bacoviană:
nici ploaia, nici ninsoarea, nici tristeţea, nici sin-
gurătatea, nici sentimentul sfârşitului ce nu se
mai termină şi care – deşi e atât de obosit – totuşi,
are resurse nebănuite de a se reinventa, nici dez-
nădejdea, nici pieţele goale, nici urbea asemănată
cu un cimitir, nici iubita uitată, nici clavirul, nici
crengile copacilor sunând a pustiu şi a gol. totul,
orice detaliu, oricât de mărunt şi banal în apa-
renţă, îşi găseşte locul potrivit în aceste
poeme- peisaje sufleteşti, lipsite la primul nivel de
simţul măsurii. totul e aşezat în fiecare piesă li-
rică, de parcă ar fi fost de veacuri acolo, în plasma
îngheţată a poemului, astfel încât fiecare verb,
substantiv sau gerunziu capătă o greutate de les-
pede grea, imposibil de urnit. date fiind elemen-
tele definitorii, repetitive, câteodată, până la

ţipăt, şi transformate în noduli imagistici, semne
ale unei apocalipse definitive – ploaia, bocetul,
plânsetul, singurătatea, violetul, toamna etc. –
date fiind mijloacele de o economicitate frapantă,
precum şi tehnica desăvârşită, la care recurge
discret scriitorul, tehnică, în al cărui inventar in-
strumentul favorit rămâne a fi contrapunctul, ob-
servaţia de o brutalitate vizionară, tuşa crudă,
grosieră aproape, dacă n- ar face parte dintr- o
lume coagulată fără reproş, impresia că totul e
trăit la scară cosmică nu te abandonează, râcâie
în forul tău lăuntric, dă s- o ia la goană, se urneşte
din loc şi se întoarce de îndată, insistă, întârzie,
forează în adâncuri, în căutarea unui sprijin, care
nu e de găsit nicăieri. Nici în abisul propriei fi-
inţe, prin al cărei ochean e văzut şi descris totul,
în capul listei stând senzaţia obsesivă până la
manie de început al sfârşitului. această poezie de
o simplitate aparentă, dotată cu puterea de a
trage pe sfoară, pare a fi eliberată dintr- un tipar
străvechi, un arhetip imprimat în abisurile baco-
viene, de unde se ridică cineva străin parcă şi
urcă, din vârtejurile fiinţei esenţiale, la suprafaţă
exclusiv pentru a ne aduce la cunoştinţă câteva
ştiri care nu schimbă şi nici nu au vreo şansă să
schimbe ceva, ci doar înregistrează mişcările seis-
mice, produse la o foarte mare adâncime, în ob-
scurităţile de nepătruns ale fiinţei. urcă, de
altfel, cu vădită dificultate, opunându- se parcă
sieşi şi încercând să pătrundă înţelesul experien-
ţelor trăite şi al adevărurilor revelate într- o sin-
gurătate rotundă, suficientă sieşi, hrănită parcă
din forţe obscure. de aici, tonul inegal al rostirii;
de aici, senzaţia de fals, de stridenţă repetată
până în secunda în care aceasta devine altceva,
căci ţâşneşte din umbra dorinţei de a spune, de a
comunica, dând glas şi formă unui ţipăt abisal şi
apropiindu- te astfel de golul cosmic, singurătatea
individului, sufocată de solitudinea celorlalţi, pu-
stiul care face pui monstruoşi, frigul iremediabil,
înfrigurarea fără leac şi moartea care, începând
din clipa naşterii, nu se mai termină, regăsin -
du- se pretutindeni şi, înainte de toate, în inima
propriei fiinţe. Nu rareori pare că poetul se află
în posesia unui cifru, a unui limbaj secret, pe care
el, primul, vrea să- l desluşească şi să- l priceapă
pe măsură ce îl comunică. şi îl comunică din
spaima de a nu apuca să ducă la capăt marea lu-
crare, din frica rezultată de imediata vecinătate
a esenţelor, din alte frici de extracţie metafizică.
o spaimă teribilă se degajă din acest univers poe-
tic, o spaimă ce- l face pe poet să se bâlbâie nu o
dată. iar bolboroseala, poticnelile trădate inclusiv
la nivel de frazare sincopată, gâfâită adesea,
parcă, se accentuează nu pe măsură ce eroul liric
înaintează în vârstă – cum s- a scris fals nu o dată
– ci pe măsură ce poetul se adânceşte în misterul
malign al subteranei proprii, de care este fascinat
şi îngrozit, în egală măsură, sastisit şi, totodată,

avid să priceapă subterana, să se apropie cât de
cât de limbajul şi adevărurile ei contorsionate, ab-
sconse, irumpte laolaltă din covârşitoarea reali-
tate de a fi un ales: ales să locuiască într- o izolare
şi singurătate atroce în subterana propriei fiinţe,
în intimitatea unor adevăruri care ar pulveriza
prin cruzimea lor armate, pe de o parte, şi pe de
alta, ales să transmită tot ce e de priceput dintr- o
seamă de lucruri de neînţeles.

frecvent invocata naivitate bacoviană e
aburul unei candori precoce îmbătrânite, care
nu- şi mai găseşte locul nicăieri: nici afară, nici în-
lăuntru, căci se izbeşte necontenit de zidul unei
metafizici a deznădejdii răguşite, stinse şi, totuşi,
neobosite, secundă de secundă, în fervoarea tacită
cu care se reinventă, prinzând rădăcini într- o
lume tot mai stranie, tot mai bizară, descinsă de
foarte departe, din labirinturile unei subterane,
cu tuneluri obscure, cu ieşiri şi intrări secrete,
ghicite pe sfert; subterană prin care g. Bacovia a
pribegit fără contenire din copilărie, atunci când
se ţinea scaiete de fustele mamei, apoi în anii bol-
năvicioşi ai adolescenţei, când acest mare poet a
fost izbit de ceva esenţial aflat despre sine însuşi
şi despre firea sa întortocheată, prin care va în-
ainta ca printr- un cerc sălbatic, fără să i se ofere
vreodată şansa de a rupe magia malignă şi ten-
tantă a acelui cerc. straniu e că, în pofida acestor
dări de seamă morbide, halucinante, bolborosite
cu sufletul la gură, cu certitudinea iminentului
sfârşit neobosit amânat, din pricini obscure, în loc
să ţi se transmită – odată cu acest univers coşma-
resc, descris la limită, inclusiv la limita supravie-
ţuirii, mai exact, a rezistenţei – senzaţia de
groază sau exasperare, efectul obţinut este exact
invers: poezia bacoviană, în esenţă, macabră, des-
criind tragismul fără leac al unei făpturi sfârşite,
în chip bizar, linişteşte şi e ca şi cum ar da mai
multă viaţă. deşi am citit şi, mai cu seamă, recitit
de nenumărate ori această poezie stranie, simplă,
bizară, exotică şi extrem de dificilă, de o densitate
care face aerul să vibreze şi, în cele din urmă, să
sloboadă statui, nu- mi explic din ce motive o lirică
atât de întunecată, pierdută în ceţurile eliptice
ale abisurilor fiinţei, o lirică stigmatizată de o
deznădejde în care colcăie demonii pierzaniei –
lecţia bine însuşită a unor Baudelaire, Verlaine,
rimbaud – are forţa neverosimilă de a te aduce
sub semnul surplusului de viaţă. în splendida sa
monografie sfârşitul continuu, alături de alte sta-
tistici nelipsite de interes, poetul ion caraion
aşază o radiografie a verbelor folosite în exces în
această poezie prin excelenţă statică; uimitor e că
verbul a fi e printre cele mai frecventate – detaliu
de o stranietate deconcertantă, regăsit la un poet
al sfârşitului şi al morţii. 

m- am întrebat nu o dată dacă acest maestru
al incantaţiilor bolborosite, ce transmit un ciudat
şi inexplicabil sentiment al monumentalităţii,
cântând moartea, cavourile, boala, fetele ftizice
ş.a., în realitate, nu îmblânzea viaţa însăşi, iar
prin viaţă – moartea cea atotprezentă, surâzândă
şi atotputernică! căci, în definitiv, ce căuta
această făptură contradictorie – nici geniu, nici
sfânt, nici cretin, nici călugăr, şi geniu, şi sfânt,
şi cretin, şi călugăr – prin cârciumi părăsite, ca-
fenele insalubre, pieţe pustii din provincia pe ju-
mătate uitată, pe jumătate părăsită? ce căuta
acest peisagist isteric şi inspirat, care a deprins
precoce arta de a se arunca în abisul subteranei
prin doar câteva tuşe, aşezate pe o coală întom-
nată, precoce îmbătrânită, cu o trucată şi reală,
în egală măsură, stângăcie? încercaţi şi recitiţi,
silabisind, oricare din poemele din volumele
plumb şi scântei galbene, de pildă, de la început
la sfârşit, apoi – invers. dacă îţi imaginezi că fie-
care poem bacovian e aidoma unei tapiţerii ines-
timabile, de care sunt acoperite o parte din
zidurile muzeelor Vaticanului, şi încerci – pe faţa
ascunsă ochiului atent – să- i cauţi nodurile, uimi-
tor e că nu vei găsi nimic: nici un
cusur, nici o carenţă, nici o fisură, nici
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Aura Christi
Un principe al subteranei

n Din infern, cu dragoste Culmea e că post- puberul acela
singuratic, care doar cu nişte ani
în urmă, înfricoşat de singurătate
şi de cine ştie ce alte minuni, se

ţinea scai de maică- sa, n- a mişcat!
N- a mişcat toată viaţa din

subterana lui, nici de lângă uşa
înfiptă la ieşirea din gurile- i de

balaur, învăţând s- o trateze – ca un
principe – drept un dar!

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/



un semn prin care să se trădeze ab-
senţa efectului scontat. acest amănunt
nu- i este străin tocmai poetului, care a

răscolit totul, viaţa, moartea, singurătatea, pier-
zania, golul mai gol decât golul, ca să arate cu de-
getul – da, precum copiii răzgâiaţi ori numai
distraţi – fisurile vieţii şi ale morţii! ce vrea, în
definitiv, Bacovia, în poemele sale? care să- i fie
dorinţa secretă? ce anume a aflat acest mare om,
ascuns într- un trup aproximativ, luat cu împru-
mut parcă de la o amabilă fantomă exasperant de
vie? om de excepţie, altoit pe structura unui apa-
rent retardat, a unui individ stângaci, pierdut,
bâlbâit – limite reale, puse în scenă cu o abilitate,
care îţi taie vocile interioare! – un
geniu atât de viclean, superior vi-
clean, încât se ascunde după o su-
medenie de măşti, căci ştie, vede,
simte, radiografiind pustiul şi
golul în care s- a născut, încearcă
să transmită totul cu o precizie
dumnezeiască – era să zic diavo-
lescă – pentru a se elibera de ca-
tastrofica diminuare a energiei,
călcată în picioare, invocată, bles-
temată şi incantată, adică, în de-
finitiv, reinventată, şi pentru a fi,
a fi el însuşi, în ciuda energiei sale
atât de puţine, atât de zgârcite şi
întoarse spre ea însăşi, spre rădă-
cinile ei firave, încât singura solu-
ţie e să se reinventeze la nesfârşit
dintr- o cvasiabsenţă.

ce anume a aflat george
Bacovia despre sine însuşi pe
când trecea prin adolescenţă, în
jurul vârstei de 16- 17 ani, când a
scris primele circa douăzeci de
poeme, care au intrat în cuprinsul
volumului său de debut? că a
apărut pe lume cu acea energie
vădit diminuată, cum spusesem
adineaori? că o entitate străină,
atotştiutoare, i- a aşezat în fire in-
stinctul de victimă, de vasal chemat să radiogra-
fieze şi să descrie bolile veacului său ciudat,
împărţit între setea de a fi şi decadenţa, care ră-
văşeşte, golind de sens şi conţinut totul? că are o
sensibilitate monstruoasă şi o inteligenţă stranie,
în al cărei miez cineva triază sibilinic lucrurile,
fiinţele, evenimentele şi întâmplările din jur, ale-
gând, clipă de clipă, ceas de ceas, obosit, tracasant
şi, în esenţă, inexplicabil, golul, blestemul, pu-
stiul, ploaia, noroiul, adică adevărurile rele, pur-
tătoare ale unei substanţe otrăvite, maligne? şi

că toată viaţa acestui poet unic în literatură nu- i
rămâne decât să accepte aceste limite, să se fami-
liarizeze cu aerul lor de o străinătate otrăvită şi
să le transgreseze, descriindu- le, făcându- şi un
stil din a luneca de pe creasta unei limite pe alta?
dar cum să trăieşti mereu pe limită, având, în
plus, o energie care e vai de capul ei, fiind bolnă-
vicios, uşor gârbovit de complicatele spaime care
te bântuie, răscolindu- te şi cutremurându- ţi la ră-
dăcini fiinţa de o vulnerabilitate scandaloasă? ei,
cum? probabil, în inima unei asemenea dileme
s- a trezit îmbrâncit adolescentul Bacovia, al cărui
geniu instinctiv a găsit soluţia pentru a rezista,
mai exact, pentru a rămâne în viaţă, care pentru

el nu era de la bun început viaţă, căci semăna iz-
bitor cu moartea. semăna atât de mult, încât se
confunda cu ea, cu moartea adică, moartea ul-
timă. Bacovia s- a născut atât de bătrân şi atât de
cuprins, mai exact, încins, sfârtecat de o singură-
tate ce- ar fi decimat armate, încât pe parcursul
întregii sale existenţe a descris acea vale origi-
nară a stingerii treptate, nesfârşite, unde a des-
coperit acele grozăvii agonale despre sine însuşi,
despre viaţă, despre moarte şi iubire, adică des-
pre lucrurile esenţiale. şi le- a descris cu o obo-

seală cosmică, bine pusă în scenă, o oboseală pe
muchie, o oboseală pe care, adesea, o lasă nervii
întinşi, la limită. de aici, reacţiile filtrate ingenios
şi puse în scena poeziei sale, care e o piesă de tea-
tru, purtând marca geniului absolut, marca unui
copil singuratic, de care părinţii au uitat cu des-
ăvârşire. şi- atunci, el, acel puştiulache năbădă-
ios, părăsit de semeni şi răsfăţat de o şleahtă de
zei răutăcioşi, plictisit de moarte de jucăriile sale,
cele câteva maşinuţe, o parte din acestea făcute
deja praf, cei câţiva urşi de pluş, cele câteva pă-
puşi cu ochi de sticlă, rămâne înşurubat locului
şi se uită gură- cască la golul din faţa sa, care se
dovedeşte a fi uriaş – colcăie vedenii fulgurante

şi vii în magma lui – şi, încet,
treptat, copilul acela descoperă în
golul exasperant, mutat abrupt
înlăuntru, un univers fantastic,
negru, pierdut, prăbuşit într- un
gol şi mai adânc, căscat, îngrozi-
tor, înlăuntru, tăindu- ţi, pur şi
simplu, respiraţia. culmea e că
post- puberul acela singuratic,
care doar cu nişte ani în urmă, în-
fricoşat de singurătate şi de cine
ştie ce alte minuni, se ţinea scai
de maică- sa, n- a mişcat! N- a miş-
cat toată viaţa din subterana lui,
nici de lângă uşa înfiptă la ieşirea
din gurile- i de balaur, învăţând
s- o trateze – ca un principe –
drept un dar! da, Bacovia a stat
locului, a rămas înşurubat în spe-
ranţa că, descriind la nesfârşit
ceea ce văzuse în adolescenţă, s- ar
putea să... să... ce? ei – vorba
unui alt prinţ inimitabil –
aceasta- i întrebarea! o întrebare
pusă stângaci, bâlbâit şi abrupt,
ca un oftat stins, slobozit de acest
hamlet al poeziei române, intrat
în hainele sale cernite – precum în
poema intitulată festivă – în ca-
mera tristă şi goală, care e chiar

eul liric al acestui poet damnat, iubit şi ales de o
instanţă atotputernică să urmărească felul în
care „vântul urneşte încet nourul de la fereastră,
pentru a pune altul...”. (bucăţi de noapte. poeme
în proză) r

mă distrez./ de ce să ne temem/ despre un «aiu-
rez»?” a te teme „despre un aiurez”? da, de ce nu?
dar să ne reamintim şi o poezie mult mai cunos-
cută, care doar datorită frecventei sale invocări
ne poate suna „firesc”: „sunt câţiva morţi în oraş,
iubito,/ chiar pentru asta am venit să- ţi spun”.
Nu e o greşeală de punctuaţie, Bacovia este ex-
trem de atent nu doar la punctuaţie, ci la orice
amănunt. îmi vine în minte reacţia nedumerit-
admirativă a lui lucian raicu: „crezi că ştii ce
este poezia şi constaţi că te- ai cam înşelat: «mă
gândesc pentru nişte bani».” câtă seriozitate şi
cât joc încape în astfel de texte? câtă seriozitate,
câtă gravitate a jocului?

Bacovia este, dacă recitim fără inerţii şi cu
mare atenţie întreaga sa poezie, un ludic grav, un
histrion care se ia în serios. ştiu, această teză nu
este nouă, dar ea nu a prins încă rădăcini. Ne este
greu să ne debarasăm de imaginea poetului ftizic,
palid, frecventând iubite în agonie, într- un cadru
urban în dezintegrare, într- un decor ce aminteşte
mai degrabă de expresionismul lui munch decât
de pânzele simboliştilor gustave moreau, odilon
redon ori arnold Böcklin. în poeme precum
amurg violet, cuptor, moină, nocturnă, în toate
amurgurile, el figurează nu un peisaj, ci un ta-
blou. deci, o reprezentare, nu o realitate direct
confruntată (parcă şi fraza mea începe să sune
bacovian, dar nu mă corectez...) perspectiva este
una livrescă, Bacovia se inspiră, ca toţi marii
poeţi, din poezie, nu din realitate. de aceea nu în-
cetează să- şi numească modelele: edgar poe, rol-

linat, Baudelaire, Verlaine. „corbii” nu sunt cei
care fac rotocoale deasupra parcului municipal, ci
cei descinşi din poezia poetului tradem. imagi-
nile poetice se succed conform unei logici care este
a construcţiei textului, nu a reprezentării unei
realităţi concrete. în atât de cunoscuta poezie
decor, bunăoară, ceea ce se observă înainte de
toate este o anumită retorică, atent controlată.
principala grijă a poetului nu este fidelitatea faţă
de peisaj, ci aceea pentru o dublă simetrie: pe de
o parte, cea a imaginilor plastice, pe de alta, cea
muzicală. „copacii albi, copacii negri/ stau goi în
parcul solitar:/ decor de doliu, funerar.../ copacii
albi, copacii negri.// în parc, regretele plâng iar...//
cu pene albe, pene negre/ o pasăre cu glas amar/
străbate parcul secular.../ cu pene albe, pene
negre.// în parc fantomele apar.../ şi frunze albe,
frunze negre;/ copacii albi, copacii negri;/ şi pene
albe, pene negre,/ decor de doliu, funerar...// în
parc ninsoarea cade rar...” Virtuozitatea se mani-
festă, în primul rând, la nivel prozodic; luată în
sine, imagistica este banală, ea ţine de stereoti-
pie, dar este astfel dispusă, încât să alcătuiască o
armonie geometrică a întregului. aceasta este lo-
gica textului: el se construieşte pe criterii muzi-
cale, prozodice şi imagistice, nu de adecvare la
realitate. 

este de mirare câte inerţii, câte crase locuri
comune cultivă poezia lui Bacovia din aceste
prime volume. şi atunci, în ce constă originalita-
tea poetului? tocmai în forţa de a resemantiza cli-
şeul montându- l într- o structură muzicală ine-
dită. sigur că da, poetul este deplin conştient că
reciclează un limbaj datat şi nu ezită, uneori, să
indice acest lucru. ca în prima strofă din scântei
galbene: „Vom spune că toamna a venit... foarte
trist –/ la o fereastră melancolică, mi s- a părut
ceva,/ însă m- a trezit un glas pozitivist.../ Vânt
umed, şi frunza zboară, undeva.” primul lucru
care se observă este că poemul debutează cu de-

nunţarea convenţiei: „Vom spune că toamna a
venit...” se fixează, deci, o situaţie- tip, recognos-
cibilă, care cere automat un anumit tip de atitu-
dine. care? tristeţea, fireşte. de ce? pentru că
aşa dictează clişeul romantic şi nu numai. pentru
că acesta este automatismul, pentru că asta dic-
tează aşteptările, ticurile de lectură. ceea ce ur-
mează reprezintă o aglomeraţie de banalităţi, de
amănunte fără sens. totul pluteşte în vag. poe-
tului i se pare „ceva”, este brusc trezit la realitate,
smuls din melancolie de un glas „pozitivist”,
frunza zboară (total neaşteptat, ce să spun?)...
„undeva”. şi atunci? ce anume conferă sens unei
astfel de înşiruiri de inerţii? muzicalitatea? re-
dundanţa lor? şi una şi alta. Bacovia reuşeşte
marea performanţă de a folosi clişeul, de a- l de-
nunţa, dar în acelaşi timp reuşeşte să- l revitali-
zeze, să- i infuzeze sânge prin venele uscate fără
a- l plasa în contexte noi. ceea ce face el nu este o
parodie (chiar dacă în textele din ultima parte a
vieţii se şi autoparodiază copios). dar nici o re-
luare cuminte, tacită a convenţiei.

şi atunci, ce este? e Bacovia, ce rost ar avea
să încercăm să explicăm inefabilul? doar că acest
mecanism de respingere, dar în acelaşi timp de
folosire a unui material poetic datat trebuie ob-
servat. cel mai simplu este chiar în acest mod: ci-
tindu- l invers, de la dreapta spre stânga. dinspre
textele nu antipoetice, ci a- poetice ale ultimilor
ani, către cele ostentativ poetice al primelor vo-
lume. dar există mereu sentimentul că ceva esen-
ţial îţi scapă, că adevăratul Bacovia a rămas
acolo, în poezie, iar critica trebuie să- şi asume cu
modestie eşecul. fie el şi parţial. r
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Studiu de nud

Bogdan Creţu
Despre Bacovia de la 
dreapta la stânga
(urmare din pagina 4)
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în urmă cu 150 de ani, lua fiinţă la Bu-
cureşti societatea academică română
(s.a.r.), devenită în 1879 academia
română, cel mai de seamă for al cultu-

rii şi ştiinţei din ţară. încă de la început a fost o
instituţie reprezentativă, expresia cea mai vie a
spiritului naţional. prin alegerea, acum 150 de
ani, a primilor membri din toate teritoriile locuite
de români, indiferent de statutul lor politic, prin
înscrierea între principalele preocupări a studie-
rii, sub toate aspectele, a întregului spaţiu româ-
nesc, academia română a fost de la începuturi un
simbol al unităţii naţionale. este emoţionant ce
scrie regele carol i, preşedinte de onoare şi pro-
tector al academiei: „renumele academiei noas-
tre trebuie să aibă un răsunet departe, peste
hotarele ţării, spre a atrage în capitala româniei
bărbaţii însemnaţi, care să se încredinţeze că ve-
chile principate dunărene s- au transformat
într- un centru de civilizaţie şi de propăşire şi au
devenit un stat puternic şi neatârnat, stabilit pe
temelii aşa de tari, încât nicio zguduire nu- l mai
poate zdruncina”.

unitatea şi problema identităţii naţionale
s- au regăsit mereu în academia română, care s- a
preocupat şi de integrarea lor în cultura şi ştiinţa
universală. 

cu ocazia şedinţei solemne consacrate îm-
plinirii a 50 de ani de la înfiinţarea academiei,
care a avut loc imediat după terminarea primului
război mondial, la 14 mai 1919, regele ferdi-
nand i „întregitorul de ţară” (în prezenţa reginei
maria şi a primului ministru ion i. c. Brătianu,
membri de onoare ai academiei române) spunea:
„în lupta sfântă pentru unirea tuturor românilor,
academia română şi- a avut partea ei importantă
pe terenul cultural”. regele aducea şi un vibrant
omagiu s.a.r de la 1867 despre care spunea:
„Bine încredinţată că numai pe baza unităţii de
limbă şi de cultură se poate clădi trainic viitorul
unei naţiuni, a reunit în cercul restrâns al viitoa-
rei academii pe bărbaţii luminaţi din toate ţinu-
turile româneşti... şi astfel românia mare de azi
îşi găsea după o jumătate de secol patria comună
sub acoperişul tânărului aşezământ”.

acum, la 150 de ani de la întemeiere, adu-
cem omagiul nostru tuturor înaintaşilor care au
contribuit la edificarea academiei române, la
aşezarea ei între instituţiile reprezentative ale
statului român şi la afirmarea ei în lume, iluş-
trilor săi învăţaţi din toate domeniile culturii şi

ştiinţei, precum şi donatorilor care au contribuit
la bunul mers al instituţiei noastre. 

recunoştinţa noastră faţă de înaintaşi ne
obligă a duce mai departe opera lor, în noile con-
diţii impuse de stadiul de dezvoltare al societăţii
româneşti şi de locul pe care românia îl ocupă
între statele uniunii europene. urmând îndem-
nul marelui Nicolae iorga, „academia de astăzi,
ca şi cea de ieri şi cea viitoare, priveşte, cu deplină
încredere în virtuţile şi în puterea de viaţă a nea -
mului, viitorul”. 

centru important de coordonare a cercetării
fundamentale din românia, academia română
are în societatea românească şi un rol stabiliza-
tor, de consultant corect în problemele majore, fo-
loseşte argumente stiinţifice ale cercetătorilor din
institutele ei, fără implicări politice şi fără influ-
enţa ciclurilor electorale. academia respectă in-
stituţiile statului, indiferent de conducerile lor
alese democratic. 

iniţierea şi elaborarea strategiei de dezvol-
tare a româniei pentru următorii 20 de ani, coor-

donată de 11 institute de excelenţă ale academiei
române, luările de poziţie în problemele care vi-
zează identitatea naţională, interesul naţional şi
solidaritatea noastră atât în condiţii favorabile,
cât şi în condiţii grele, confirmă încă o dată rolul
fundamental pe care academia îl are în viaţa ro-
mânilor.

academia este preocupată şi astăzi de recu-
noaşterea valorilor ştiinţifice şi culturale din ro-
mânia în lumea întreagă. procesul de integrare
în structurile economice şi politice ale uniunii
europene este dublat de un demers similar pe
plan cultural, în care academia română are un
rol decisiv.

o importantă resursă umană a româniei se
găseste în diaspora noastră (cca. 20% din popula-
ţie, aflată în italia, franţa, spania, germania,
sua, israel ş.a.). în activităţile noastre de acum
şi în proiectele noastre pe termen mediu şi lung,
acordăm o mare atenţie reîntoarcerii românilor
care muncesc sau studiază în străinătate, în dife-
rite domenii. recunoscând corect meritele lor,
academia română le spune în plus: „păstraţi dra-
gostea de ţară, credinţa strămoşească, colaboraţi
cu cei care au rămas acasă şi când puteţi, veniţi
să păstrăm românia o grădină a maicii domnu-
lui, aşa cum o definea sf. părinte ioan paul al
ii- lea”.

astăzi, într- o lume în plin proces de globali-
zare, academia română are mai mult decât ori-
când un rol esenţial în promovarea intereselor
naţionale în relaţie cu naţiunile lumii, în susţine-
rea procesului de dezvoltare a civilizaţiei naţio-
nale în strânsă legătură cu tendinţele de înnoire
ale ştiinţei şi culturii europene.

la această aniversare, îi urăm academiei
române „la mulţi ani în serviciul ştiinţei şi al
culturii, pentru binele şi prosperitatea naţiunii
noastre!”.

ViVat, crescat, floreat ! 

ateneul român, 4 aprilie 2016

Ionel Valentin Vlad
Academia Română – un simbol 
al unităţii naţionale

■ Academia Română (1866-2016) Iniţierea şi elaborarea Strategiei
de dezvoltare a României pentru

următorii 20 de ani, coordonată de
11 institute de excelenţă ale

Academiei Române, luările de
poziţie în problemele care vizează

identitatea naţională, interesul
naţional şi solidaritatea noastră

atât în condiţii favorabile, cât şi în
condiţii grele, confirmă încă o dată

rolul fundamental pe care
Academia îl are în viaţa românilor.
Academia este preocupată şi astăzi

de recunoaşterea valorilor
ştiinţifice şi culturale din România

în lumea întreagă
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„Intenţia fondatorilor Academiei
Române a fost de a aduna minţile
strălucite ale tuturor provinciilor
româneşti şi de a le utiliza în slujba
naţiunii”

academia română a sărbătorit împlinirea a
150 de ani de la înfiinţare, timp în care şi- a dobândit
şi consolidat prestigiul de cel mai înalt for ştiinţific
şi cultural al ţării, simbol al potenţialului de cunoaş-
tere şi creaţie. cum percepeţi această sărbătoare,
domnule Vicepreşedinte al academiei române bog-
dan c. simionescu? cu o anume nostalgie...

Nu, nu sunt nostalgic, sunt optimist; să zicem,
un optimist moderat. cert este că, în aceşti 150 de
ani, academia română a dovedit că este instituţia
de care avea nevoie această ţară şi care şi- a îndepli-
nit demn rolul, câteodată în ciuda unor vicisitudini.
ea a fost înfiinţată cu principalul scop de a studia
ortografia limbii române, a elabora gramatica limbii
române şi a iniţia dicţionarul limbii române. timp
de 150 de ani, academia română a promovat iden-
titatea naţională şi interesul naţional, militând pen-
tru acestea constant şi direct. a fost înfiinţată, de
asemenea, pentru promovarea culturii, ştiinţelor şi
artelor, menire îndeplinită şi astăzi atât prin activi-
tatea membrilor săi, cât şi prin intermediul institu-
telor pe care le coordonează. 

şi încă mai este nevoie de ea...
desigur. intenţia fondatorilor a fost de a

aduna minţile strălucite ale tuturor provinciilor ro-
mâneşti şi de a le utiliza în slujba naţiunii, idee care
a fost şi este susţinută şi astăzi. dacă deschideţi
cărţi de referinţă, care trec proba timpului, din di-
verse domenii – chimie, matematică, fizică, speolo-
gie, inginerie, sociologie, literatură, filosofie, istorie
ş.a.m.d., veţi descoperi că personalităţile care au
realizat opere autentice au fost, în marea lor majo-
ritate, membri ai academiei române. 

practic, nu există dome-
niu al cunoaşterii ştiinţifice şi
creaţiei cultural- artistice care
să nu fie ilustrat cu excelenţă
de membri ai academiei ro-
mâne.

sigur, acest fapt este im-
posibil de negat. 

chimia este o ştiinţă în
plină expansiune, astfel încât
mulţi specialişti prestigioşi
spun că „totul este chimie”. cu
experienţa şi realizările dvs. ca
om de ştiinţă şi director, timp
de 14 ani, al institutului de
chimie macromoleculară „petru
poni” din iaşi, centru de Exce-
lenţă al comunităţii Europene,
credeţi că aşa este?

e adevărat. există
multe argumente care pot sus-
ţine că totul este chimie. până
la urmă, reacţiile chimice stau
la baza vieţii. în plus, suntem
înconjuraţi de produse ale chi-
miei. energia pe care o utili-
zăm provine din procese
chimice, la fel îmbrăcămin-
tea, diferite obiecte de uz cas-
nic, produsele cosmetice. chi-
mia se regăseşte în tot ceea ce
ne înconjoară.

asta înseamnă că îşi
asumă numeroasele servicii pe
care le oferă oamenilor, dar şi
dezavantajele şi, de ce nu, ris-
curile. 

da, cu siguranţă, trebuie
să- şi asume şi avantajele şi de-
zavantajele. dar aici mă întorc
la o problemă mai veche. Noi
cunoaştem două faţete ale
energiei atomice: una pozitivă,
pentru că este un tip de ener-
gie fără de care nu am putea
concepe civilizaţia contempo-

rană, dar şi una negativă: bomba atomică. asta în-
seamnă că – simplist vorbind – o descoperire nu
poate fi descrisă ca fiind pozitivă sau negativă; con-
tează scopul în care este utilizată.

institutul de chimie macromoleculară „petru
poni” din iaşi este un institut de Excelenţă al aca-
demiei române. cum aţi reuşit să ajungeţi la
această performanţă şi mai ales s- o menţineţi, ştiut

fiind că, adesea, e mai uşor să ajungi la un nivel
înalt decât să te menţii acolo?

în primul rând, trebuie să fii pasionat de ceea
ce faci, să te implici, să îţi pese. trebuie să stai câte
douăsprezece ore pe zi numai în laborator şi seara
târziu, până adormi, să te gândeşti la ce ai făcut,
cum ar mai putea fi făcut, ce urmează. altfel spus,
să transformi locul de muncă în casa ta. cred, de
asemenea, că trebuie să deţii talentul şi priceperea
de a te înconjura de oameni care merg în aceeaşi di-
recţie; să- i asculţi şi să iei părţile bune şi productive
din spusele lor. mai trebuie să creezi un echilibru
între cei cu experienţă şi cei tineri şi să valorifici fie-
care oportunitate. 

ceea ce spuneţi este foarte frumos, un capitol
important dintr- o carte de management ştiinţific. ne
puteţi da un exemplu?

de pildă, există apeluri de proiecte naţionale
sau europene care se anunţă de regulă cu doi- trei
ani înainte, cele puţin cele europene. am instruit
cercetători din institut cum să pregătească şi să ela-
boreze asemenea proiecte astfel ca, în loc să soliciţi
treizeci de oameni să elucideze birocraţia şi limbajul
specific întocmirii propunerilor de proiecte, să
putem apela la aceşti cercetători deveniţi, în timp,
specialişti. cu cât studiezi şi lucrezi mai mult şi sus-
ţinut, cu atât ai mai multe şanse de reuşită. aş mai
adăuga un aspect: să nu descurajezi. mulţi se dezi-
luzionează şi renunţă la simpla vedere a pachetului
de informaţii. important este să nu abandonezi şi
astfel reuşeşti, la un moment dat, să câştigi.

care este rata de succes la nivelul uE?
aproximativ 7%.
şi a dvs.?
în prezent, 15- 20%. la început, birocraţia era

şi mai mare. un pachet de informaţii pentru un pro-
gram cadru conţinea peste o mie de pagini. trebuia
să citeşti, să înţelegi, să explici şi altora, să încura-
jezi oamenii prin diferite modalităţi şi să le explici
care sunt beneficiile câştigării unui astfel de proiect.
sigur, nu am fost singur; m- au ajutat colaboratori
apropiaţi cu care lucrez de mai mulţi ani, parte din-
tre ei fiind foştii mei doctoranzi.

deci, e nevoie de timp şi de o acţiune sistema-
tică, nu la voia întâmplării. menţinerea la acest
standard de excelenţă este şi mai grea.

desigur, pentru că vorbim despre o perma-
nentă competiţie şi eşti obligat să vii constant cu lu-
cruri inovative şi solide din punct de vedere ştiinţific
şi asta presupune, pe lângă multe altele, şi un efort
financiar susţinut, deoarece costurile cercetării sunt
mari şi trebuie să ţii seama de fiecare oportunitate. 

cum se poate profita de o anume oportunitate?
de exemplu, prin participarea la congrese, se-

minarii şi workshop- uri cu reală însemnătate ştiin-
ţifică. încurajăm cercetătorii să participe, să
interacţioneze cu personalităţi ale lumii ştiinţifice,
să înveţe noi maniere de abordare a unor probleme,
modalităţi de soluţionare a unor teme de interes. la
întoarcere discutăm, analizăm tendinţele de viitor
şi stabilim cum ne putem înscrie în acestea.

„Am preluat din străinătate tot
felul de modele, neadaptându- le
culturii, mentalităţii şi
particularităţilor noastre”

sunt glasuri care afirmă că nu ar mai fi atâta
nevoie de manifestări ştiinţifice internaţionale când
există internet- ul, de unde se pot lua informaţii şi se
comunică în timp real.

e adevărat, există, dar să observăm că, para-
doxal, omul contemporan, tocmai datorită utilizării
noilor tehnologii informaţionale devine din ce în ce
mai sărac, din multe puncte de vedere, şi are din ce
în ce mai puţine idei. privind panoramic, am preluat
tot felul de modele din străinătate (este mai comod
sa le preiei de pe internet decât sa le gândeşti şi ela-
borezi!), neadaptându- le culturii, mentalităţii şi par-
ticularităţilor noastre. avem prejudecata greşită că
tot ceea ce este importat, preluat din societăţi avan-
sate este superior. uităm că, spre exemplu, învăţă-
mântul preuniversitar din multe ţări dezvoltate nu
reprezintă, de fapt, un exemplu de urmat. de acord,
există universităţi americane, mai ales private, de
top. însă majoritatea populaţiei americane utili-
zează în mod uzual doar două- trei sute de cuvinte.
asta ne dorim? 

pentru mine este foarte dificil să accept că un
student nu ştie să scrie corect în limba română. este
ruşinos şi dezamăgitor ca, absolvent de liceu fiind,
să nu posezi cunoştinţe elementare de cultură gene-
rală şi să apelezi mereu la tehnologie – asta duce in-
discutabil, în timp, la diminuarea utilizării capaci-
tăţii mentale şi chiar la o plafonare a minţii. 

Conservarea valorilor şi identităţii naţionale e un
imperativ în actualul context european

Elena Solunca în dialog cu Bogdan C. Simionescu

Academia Română (1866-2016)

În societatea românească trebuie
restabilită scara autentică a

valorilor. Societatea românească e
măcinată de lipsa reperelor, de

neutralizarea valorilor autentice
prin avalanşa subculturii şi

implicarea insuficientă a elitelor. 

BogDan c. simionescu
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cum aţi ales să vă dedicaţi chimiei? aţi urmat
tradiţia familiei sau oricum aţi fi urmat o facultate
tehnică?

am avut prilejul să mai vorbesc despre aceasta.
cred că oricum aş fi studiat chimia. în şcoală mi- au
plăcut toate disciplinele, în special chimia şi istoria.
eram fascinat de istoria antică şi visam să fac săpă-
turi arheologice în orientul apropiat. intenţionam
să studiez istoria şi să pun accent pe arheologie. am
discutat cu tatăl meu şi acesta mi- a spus: „Bun, ce
vreau eu de la tine este să faci ceea ce îţi place, pen-
tru că doar astfel vei putea excela. dar dacă îţi im-
aginezi că, studiind istoria, vei explora palestina,
siria, irakul sau libanul, te înşeli. mă tem că absol-
vind facultatea şi predând istoria va trebui să te
ocupi de perioada contemporană şi să spui lucruri
în care nu vei crede. chimia rămâne tot chimie, in-
diferent de regimul politic, în timp ce istoria este su-
pusă ideologicului. dacă absolvi facultatea de chimie
industrială şi dacă vei excela, vei putea eventual
să- ţi continui studiile în străinătate, având astfel
posibilitatea de a participa la congrese şi simpo-
zioane internaţionale, astfel încât îţi vei împlini şi
visul de a vizita muzee, expoziţii, situri arheologice
etc.”

aţi ales chimia. şi istoria? a rămas un fel de
violon d’ingres?

şi acum iubesc istoria, continui să citesc şi să
fiu interesat de tot ce înseamnă istorie, în sensul
larg al cuvântului. 

Vocaţie la început, chimia a devenit pentru
dvs. o pasiune, căreia vă dedicaţi cum puţini o fac.
care sunt cele mai noi tendinţe în chimie?

„Natura este cel mai bun chimist”
cea mai frecventă tendinţă în marile labora-

toare ale lumii o reprezintă încercarea de a imita,
de a reproduce cât mai îndeaproape natura. am în-
ţeles că trebuie să ne apropiem de natura care ne
oferă mereu lecţii şi în care toate procesele se desfă-
şoară după legi pe care noi nu le stăpânim, încă.
fără îndoială, natura este cel mai bun chimist.

se spune, de altfel, că natura are eficienţă în
mijloace şi armonie în finalitate.

este adevărat. Natura se manifestă la tempe-
ratura ambiantă, iar chimiştii lucrează la tempera-
turi ridicate, deci, cu un consum mult mai mare de
energie. spre deosebire de noi, natura nu produce
deşeuri, lucrează cu un randament de 100%, nu ge-
nerează produse secundare, viteza de desfăşurare a
reacţiilor în natură este mult mai mare, natura lu-
crează în mediu apos, în timp ce majoritatea reac-
ţiilor din laborator au loc în solvenţi organici care
sunt volatili, inflamabili, toxici. şi aş putea conti-
nua...

E aici un motiv de optimism; mai avem încă
lucruri minunate de cunoscut, de învăţat şi de făcut
pentru înnobilarea propriei condiţii.

Vedeţi, natura a testat şi a selectat timp de
milenii posibilităţile optime.

deci, natura a fost şi a rămas marele nostru
dascăl.

cu siguranţă. de la natură avem încă de în-
văţat extrem de multe lecţii. aici se pot da foarte
multe exemple. e adevărat, durează. 

În această ordine de idei, cum spunea sofocle,
„multe lucruri minunate există, dar nimic nu este
mai minunat ca omul”. În altă parte spune totuşi că
„sunt multe lucruri violente în lume, dar nimic mai
violent ca omul”.

din păcate, omul poate face foarte mult rău
naturii şi, prin urmare, sieşi...

din ignoranţă...
şi din cupiditate, indolenţă şi multe alte mo-

tive. 
care este locul pe care se plasează astăzi in-

dustria noastră chimică, cunoscută fiind competiţia
acerbă din acest domeniu?

din păcate, după 1989 am reuşit să distrugem
industria chimică de la care obţineam 40- 45% din
valuta ţării. exportam produse de calitate la preţuri
competitive. astăzi, nu ştiu dacă ea mai contribuie
cu1% la bugetul ţării. 

cum se explică?
lipsa unei strategii de dezvoltare a ţării, in-

terese de grup, imaturitatea clasei politice şi multe
altele. chimia, generic vorbind, necesită investiţii
foarte mari. discutând cu factori decizionali, am
auzit deseori o teză absolut greşită. mi s- a recoman-
dat să procedăm şi noi, chimiştii, la fel ca it- iştii.
Numai că noi nu avem nevoie doar de minte, de un
calculator performant şi de conexiune la internet. în
chimie, chiar şi pentru obţinerea unui produs banal,
cum ar fi crema de pantofi, investiţia se ridică la mi-
lioane de euro. 

În ce fel se justifică o asemenea sumă?
între altele, apele reziduale nu pot fi deversate

pe câmp, necesarul de energie este ridicat – la fel şi
costurile –, se utilizează vase de reacţie din oţel 
inoxidabil, se lucrează la temperaturi înalte, este ne-

voie de motoare puternice pentru agitarea ameste-
cului de reacţie etc. deci, investiţia porneşte de la
câteva zeci sau sute de milioane, competitivitatea
fiind acerbă. 

Împreună cu tatăl dvs., acad. cristofor i. si-
mionescu, aţi întemeiat o adevărată şcoală de chimia
polimerilor, recunoscută pentru realizările care au
deschis perspective aproape nebănuite. o dovedesc
fără tăgadă lucrările simpozionului internaţional
cristofor i. simionescu. pentru cei care nu au o pre-
gătire ştiinţifică, în ce fel aţi prezenta polimerii,
aceste adevărate vedete ale ştiinţei contemporane?

tatăl meu a fost fondatorul şcolii româneşti de
ştiinţa polimerilor, eu i- am continuat, într- o anu-
mită măsură, opera. revenind la întrebarea dum-
neavoastră, foarte simplist vorbind, există molecule
mici, organice sau anorganice care, ca atare, au apli-
caţii limitate, mai ales, din cauza proprietăţilor me-
canice reduse sau chiar inexistente şi a lipsei de
prelucrabilitate. în momentul în care mai multe ase-
menea molecule mici sunt legate în lanţuri macro-
moleculare, polimere, pe măsură ce creşte dimen-
siunea lanţului se modifică proprietăţile şi se mul-
tiplică exponenţial numărul posibilelor aplicaţii. eti-
lena este un gaz la temperatura camerei, dar dacă
asociez prin legături chimice într- un lanţ foarte
multe molecule de etilenă obţin un polimer solid –
polietilena – prezent de câteva decenii în viaţa noas-
tră de zi cu zi.

sunt ca nişte cărămizi, să zicem.
exact. imaginaţi- vă o cărămidă şi apoi, să

spunem, o casă. în momentul în care cărămizile se
îmbină inteligent, armonios şi controlat, se obţine o
casă frumoasă, confortabilă, cu numeroase facilităţi
interesante. 

să înţeleg că, aşa cum a argumentat în discur-
sul său de recepţie acad. mircea banciu, chimia este
deopotrivă ştiinţă şi artă.

fără îndoială. 

„Cercetarea fundamentală fără
aplicaţii imediate – din varii
raţiuni – poate oferi mâine
perspective nebănuite”

care dintre proiectele la care participaţi vor
avea un impact mai mare asupra vieţii sociale? la
dvs. în institut faceţi cercetare fundamentală?

da, ca institut al academiei române abordăm
cercetarea fundamentală, dar nu numai. Vedeţi,
numai la noi se vorbeşte frecvent despre cercetarea
fundamentală, care este separată – de multe ori ar-
tificial, forţat – de cercetarea aplicativă. în europa
occidentală şi mai ales în ţările nordice cercetarea
nu se divide în cercetare fundamentală, aplicativă,
avansată, sau de orice alt fel. se vorbeşte despre cer-
cetare de valoare şi cercetare lipsită de valoare. este
o abordare de departe mai corectă.

şi mai eficientă.
cercetarea fundamentală fără aplicaţii ime-

diate – din varii raţiuni – poate oferi mâine perspec-
tive nebănuite. exemplul clasic îl reprezintă jules
Verne, un erudit vizionar, ale cărui idei, expuse în
romanele sale, au fost confirmate după câteva dece-
nii. a fost o personalitate de excepţie; avea cunoş-
tinţe de geografie, ecologie, biologie marină,
literatură, mecanică, astronomie, chimie, matema-
tică ş.a. tot ceea ce a prevăzut (science fiction) a de-
venit peste timp realitate. 

astăzi se mai poate întâmpla aşa ceva?

cum să nu. Vă dau un exemplu mai recent.
richard feynman, fizician, laureat al premiului
Nobel, pasionat de ştiinţele vieţii care, în 1959, a
susţinut o conferinţă intitulată „there’s plenty of
room at the Bottom”, în care vorbea despre „o ului-
toare lume mică existentă sub percepţia noastră”,
întrebând retoric de ce nu o studiem şi de ce, de
exemplu, nu eram în stare să înscriem enciclopedia
Britanică pe vârful unui bold. după conferinţa sa au
urmat întrebări şi cineva l- a întrebat: „glumiţi, nu- i
aşa?”. Nu glumea. el a trasat, prin ideile sale, direc-
ţiile de dezvoltare ale nanoştiinţei şi nanotehnolo-
giei. dacă analizezi, îţi dai seama că de fapt era un
lucru absolut firesc. alchimiştii şi mai apoi chimiştii
utilizau de secole nanoparticule (şi moleculele sub-
stanţelor organice sau anorganice au dimensiuni na-
nometrice), nanopulberi, chiar dacă nu conştien-
tizau acest lucru.

şi acum ne aflăm intr- un timp al nanoştiintei
şi nanotehnologiei. 

Natura lucrează cu nanoparticule de la înce-
putul existenţei, noi am avut nevoie să ne perfecţio-
năm tehnologia pentru a realiza asta. de fapt,
feynman a fost un vizionar, ideile sale futuriste ba-
zându- se, însă, pe cunoştinţe solide. în 1990 a fost
lansată prima „iniţiativă nano”, pe care, interesant
şi stimulator pentru noi, o datorăm romanului mi-
hail roco, stabilit în sua.

chimia are o contribuţie importantă şi la in-
dustria medicamentelor. la ora actuală, medica-
mentele, multe dintre ele, au efecte secundare destul
de neplăcute, astfel încât se vorbeşte de iatropatoge-
nie, maladii generate de medicamente şi aflate pe
primele locuri în morbiditate şi mortalitate. se da-
torează unui deficit de cunoaştere?

sunt mai mulţi factori. de exemplu, competi-
ţia acerbă dintre marile companii, care determină
uneori lansarea pe piaţă a unor medicamente insu-
ficient testate, doar din dorinţa de a avea întâietate.

da, dar „preţul” este plătit de bolnavi.
în ultimul timp, au existat scandaluri cauzate

de testarea unor medicamente noi în ţările subdez-
voltate. cred că suntem pe cale să facem nişte des-
coperiri foarte importante, dar mai avem nevoie de
câţiva ani. în opinia mea, de nanotehnologii va be-
neficia, în primul rând, medicina. Vom asista la apa-
riţia unor modalităţi radical diferite de tratare a
bolilor.

Modalităţi radical diferite de
tratare a bolilor

mai precis...
e greu să definesc acum. sunt cu totul şi cu

totul alte abordări care în momentul de faţă par încă
futuriste, dar care în următorii ani vor deveni reali-
tate.

aţi putea da un exemplu?
se lucrează la nanoroboţi care pot fi introduşi

în circuitul sangvin cu scopul de a recunoaşte şi a
distruge viruşii.

şi celulele oncogene?
da. sau cu scopul de a colecta colesterolul

depus pe artere. există deja studii extrem de avan-
sate în această direcţie. de asemenea, se lucrează la
roboţi capabili să repare conexiunile nervoase care
au suferit leziuni grave. dintre progresele din ulti-
mii ani mai amintesc de „eliberarea controlată” a
medicamentelor, a principiilor active. se ştie că orice
medicament este toxic şi, ca urmare, nu este bine să
fie răspândit în tot organismul, trebuie trimis în
zona- ţintă. mai mult, eliberarea principiului activ
poate fi controlată şi din punctul de vedere al dozării
sale în timp. 

Înţeleg că pentru dvs. chimia a fost o vocaţie
şi a devenit o pasiune. dar mai aveţi o vocaţie şi, aş
spune, o bucurie de a dărui cunoştinţe, şi o faceţi în
aşa fel încât celălalt poate înţelege chiar dacă nu este
de specialitate. aveţi o adevărată vocaţie şi pentru
profesorat. din păcate, situaţia actuală din învăţă-
mânt este cunoscută de toată lumea. iată, la simu-
larea bacalaureatului din acest an, rezultatele sunt
cu totul descurajante pentru viitor. 42% dintre elevi
au reuşit să ia note de trecere. cauza poate fi găsită,
cred, şi în numeroasele schimbări într- un domeniu
care este, prin excelenţă, al unei stabilităţi flexibile.

pentru prima parte a întrebării dvs., da, îmi
place să predau, să explic studenţilor, să împărtă-
şesc din cunoştinţele acumulate în ani. în opinia
mea, nu orice om de ştiinţă poate fi dascăl. un pro-
fesor trebuie să îşi asume rolul de educator, mai pre-
sus de orice. dascălul trebuie să ardă pentru a
lumina calea studenţilor şi discipolilor săi. profesia
de dascăl trebuie asumată sub toate aspectele sale;
dacă un profesor nu are chemarea de a educa, mai
presus de a învăţa elevii, studenţii, mai bine re-
nunţă. 

acum despre schimbări. da, au existat mult
prea multe modificări şi, aş adăuga, nu în-
deajuns gândite. în fond, lucrurile sunt re-
lativ simple. din momentul în care se

Cred cu tărie în rolul
intelectualului autentic de a educa,
îndruma şi de a- şi asuma menirea
de a se adresa naţiunii, de a „da

tonul”, de a reacţiona public atunci
când este necesar. Resemnarea nu

reprezintă niciodată o soluţie

Dacă 20- 30 de intelectuali autentici
ar fi prezenţi în mod constant în

societate, prin dezbateri, prezentări,
prelegeri, dacă ar fi invitaţi la

televiziuni, dacă ar apărea în presă,
pledând pentru toate lucrurile mai
sus menţionate şi pentru altele, la

fel de importante, ar reuşi să
coaguleze în jurul lor alte

personalităţi, formându- se în timp
un curent de opinie. ð
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elaborează şi începe să se aplice o lege
importantă, serioasă în învăţământ este
nevoie de cel puţin 10- 15 ani, pentru a- i

monitoriza şi evalua efectele. legea trebuie să
prindă copilul în clasele primare, să- l însoţească
până la sfârşitul liceului, să- i permită să absolve o
facultate. ideal ar fi să „urmărească”, de asemenea,
evoluţia absolventului în aşa- numita piaţă a muncii,
expresie pe care nu o agreez. astfel se poate măsura
şi evalua randamentul, eficienţa. în situaţia în care
se operează schimbări de două- trei ori pe an, devin
imposibil de măsurat efectele şi corecta greşelile.
educaţia se realizează în generaţii, deci, doar pe ter-
men mediu şi lung putem îmbunătăţi destinul unei
naţiuni prin educaţie. educaţia ne defineşte şi ne
deosebeşte.

în plus, numeroasele modificări introduc de-
zordine, lipsa siguranţei, stabilităţii şi predictibili-
tăţii. alt aspect foarte important este legat de
finanţare. Nu putem pretinde calitate fără finanţare
cel puţin decentă. sunt ţări dezvoltate care investesc
în învăţământ 9 – 10% din piB, piB- ul lor fiind mult
mai mare decât cel al româniei. uitaţi- vă, de exem-
plu, la ţările nordice. în opinia mea, s- a mai făcut o
greşeală imensă: s- au neglijat constant învăţătorul
şi profesorul. mă refer, în principal, la învăţătorul
şi la profesorul din învăţământul preuniversitar.
prin atitudine şi prin tratamentul aplicat statul a
umilit aceşti oameni. i- a umilit. s- au făcut promi-
siuni ulterior nerespectate, dascălii au fost obligaţi
să trăiască la limita sărăciei, ceea ce este absolut
inad misibil. în japonia, o ţară dezvoltată pe care
deseori o luăm drept exemplu, singurii care nu sunt
obligaţi să se închine în faţa împăratului sunt das-
călii. de ce? japonezii susţin că fără dascăli nu pot
exista împăraţi. acest exemplu arată – mai mult
decât frazele pompoase – respectul de care trebuie
să se bucure dascălii. în societatea românească din-
tre cele două războaie mondiale satul, viaţa de la
ţară se baza pe doi piloni: pe învăţător şi pe preot.
există segmente care nu trebuie atinse de schimbă-
rile politice şi există oameni care trebuie preţuiţi
pentru munca, devotamentul şi dragostea lor pentru
şcoală. până la urmă, vorbim despre sănătatea unui
popor, despre pregătirea intelectuală a generaţiilor
viitoare, despre însăşi existenţa noastră ca neam
peste veacuri. Nu ar trebui să ne jucăm cu asemenea
lucruri de importanţă majoră şi, sincer, nu găsesc
nici o justificare plauzibilă pentru o asemenea ati-
tudine. este nevoie de o reparaţie în primul rând
morală.

„Trebuie restabilită scara 
autentică a valorilor”

tot ce spuneţi este în întregime adevărat şi
sunteţi convingător... dar, iertaţi- mă, nu văd cum
s- ar putea face concret. 

ar trebui să reacţioneze instituţiile abilitate
ale statului, intelectualii, presa, opinia publică. ar-
ticolul 33 din constituţia româniei, intitulat „acce-
sul la cultură” ne spune că „statul trebuie să asigure
păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii
naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conser-
varea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii
contemporane, promovarea valorilor culturale şi ar-
tistice ale româniei în lume”.

în societatea românească trebuie restabilită
scara autentică a valorilor. societatea românească
e măcinată de lipsa reperelor, de neutralizarea va-
lorilor autentice prin avalanşa subculturii şi impli-
carea insuficientă a elitelor. cred cu tărie în rolul
intelectualului autentic de a educa, îndruma şi de
a- şi asuma menirea de a se adresa naţiunii, de a „da
tonul”, de a reacţiona public atunci când este nece-
sar. resemnarea nu reprezintă niciodată o soluţie.

dar, cum bine se ştie, presa este o putere. or,
acum ceea ce se urmăreşte este audienţa, criteriu su-
prem de apreciere a unei publicaţii şi a unui jurna-
list.

presa, pe lângă multe altele, trebuie să aibă şi
un rol educativ. în timp, audienţa se şi formează.
contemporanul reprezintă un exemplu în acest
sens. Nu există multe reviste, site- uri care să se de-
dice, în mod constant, promovării culturii şi valorilor
naţionale.

de la Horaţiu se ştie că nu poţi să doreşti ceea
ce nu cunoşti...

tocmai, audienţa se şi modelează, formează.
oamenii care te citesc, te ascultă la radio sau te ur-
măresc la televizor trebuie să fie şi formaţi şi infor-
maţi. cred că televiziunea română – nu discutăm
de cele private, comerciale – trebuie să transmită,
pe lângă alte programe, concerte simfonice, piese de
teatru, emisiuni culturale.

dezbateri autentice care să modeleze atitudini.
dacă s- ar întâmpla asta în mod constant, pu-

blicul s- ar forma, s- ar cultiva. dar nimic semnifica-
tiv şi durabil nu se construieşte peste noapte.

ar putea fi găsit un punct arhimedic care să
ducă la o schimbare benefică a întregului sistem?

acest punct poate fi creat dacă ar exista, în
primul rând, dorinţă, determinare şi deschidere din
partea clasei politice, dezbateri reale şi libere la ni-
velul societăţii şi, după cum aminteam, implicarea
directă şi constantă a elitelor.

„Să redevenim oameni serioşi, 
să gândim în perspectivă, 
să ne organizăm”

şi dacă decizia s- ar lua pe temeiul competenţei
şi nu a bunului plac sau intereselor de toate felurile. 

discutăm despre implicarea reală a unor per-
soane competente, cu abilităţi în comunicarea idei-
lor şi în argumentarea propunerilor. eu am
participat deseori la asemenea dezbateri şi am ob-
servat, cu tristeţe, că multe dintre acestea se reali-
zează doar pentru a se bifa o acţiune. Vin respon-
sabili politici, salută participanţii, ţin scurte discur-
suri introductive, urează succes lucrărilor şi apoi
pleacă, astfel încât nu receptează nici una dintre
ideile generate în cadrul dezbaterii. 

cum vedeţi ieşirea din acest blocaj?
prin seriozitate, responsabilitate şi viziune pe

termen mediu şi lung. să redevenim oameni serioşi,
să gândim în perspectivă, să ne organizăm şi să rea-
lizăm lucrurile pragmatic, responsabil, solid. 

Eu am sesizat şi semne bune. călătoresc cu
transportul public şi văd din ce în ce mai mulţi tineri
care citesc. asta arată că oamenii au chemare, au
apetit, dar poate nu au timp să citească.

aici intervine educaţia şi rolul statului în sub-
venţionarea culturii. exista mai demult „Biblioteca
pentru toţi” şi în aproape orice casă, chiar şi din me-
diul rural, puteai găsi cărţi din această colecţie.
erau editaţi clasici ai literaturii române şi univer-
sale. preţul volumelor era accesibil pentru toţi.

În cele din urmă e vorba de schimbarea unei
mentalităţi.

şi de promovarea unor modele autentice. toţi
avem nevoie de modele: elevii de profesor, studentul
tot de profesor, de modele are nevoie şi omul politic
sau artistul. 

cum să ieşim din această situaţie?şi când?
se va întâmpla numai în momentul în care so-

cietatea va deveni conştientă de imperativele cărora
trebuie să le facă faţă şi se va manifesta ca atare.

şi care ar fi primul pas?
dacă 20- 30 de intelectuali autentici ar fi pre-

zenţi în mod constant în societate, prin dezbateri,
prezentări, prelegeri, dacă ar fi invitaţi la televi-
ziuni, dacă ar apărea în presă pledând pentru toate
lucrurile mai sus menţionate şi pentru altele, la fel
de importante, ar reuşi să coaguleze în jurul lor alte
personalităţi, formându- se în timp un curent de opi-
nie. dar este nevoie de o educaţie sănătoasă, de cul-
tură, de reconsiderarea atitudinii societăţii în
ansamblu faţă de dascăl, de profesor, de artişti sau
oamenii de cultură.

poate greşesc, dar eu cred că societatea noastră
nu este totuşi atât de bolnavă, încât să fie nevoie de
prea mult timp pentru o regenerare.

românii au un bun mecanism de regenerare.
am ieşit distruşi din primul război mondial şi, în
1939, românia se încadra între primele şapte ţări
din europa. atunci, un învăţător îşi putea permite
să meargă cu familia în vacanţă pe coasta de azur.
în două decenii de guvernări înţelepte, românia s- a
transformat dintr- o ţară eminamente agrară – grâ-
narul europei – într- o ţară modernă, perfect func-
ţională. 

„Există o teribilă lipsă de gândire
strategică, de organizare, şi mai
ales de viziune pe termen lung”

sunteţi optimist, sau aveţi momente de îndo-
ială?

toată viaţa am fost un optimist. dacă nu aş fi
fost optimist, nu aş fi reuşit în ceea ce îmi propuse-
sem. din păcate, facem greşeli foarte mari, iar clasa
politică utilizează greşeala ca instrument pentru a
acoperi lucruri care nu funcţionează în societate. am
fost şi suntem o naţiune ca toate celelalte, în toate
societăţile – oricât de dezvoltate – există şi vor
exista întotdeauna disfuncţionalităţi. doar că la noi
se critică excesiv, se aruncă mereu cu praf în ochi,
sunt ridicaţi cei tineri împotriva celor mai în vârstă,
suntem învrăjbiţi unul împotriva celuilalt. există
şomaj; şi nu suntem în stare să vedem că în cea mai
mare măsură este artificial. în realitate, românia
are nevoie de forţă de muncă. energiile pozitive ale
acestui popor nu sunt bine direcţionate; suntem un
popor care şi- a pierdut busola... avem atâtea de con-
struit, de realizat, dar există o teribilă lipsă de gân-
dire strategică, de organizare, şi mai ales de viziune
pe termen lung. a lucra nu înseamnă neapărat şi a
gândi. şi vorbind de viziune... academia română lu-
crează în momentul de faţă la o strategie de dezvol-
tare a româniei în următorii 20 de ani. este
viziunea academiei române. strategia cuprinde un-
sprezece proiecte majore, de interes naţional. în
urmă cu o lună a fost lansat al doilea volum al lu-
crărilor, primul fiind finalizat şi dat publicităţii anul
trecut. acest adevărat „proiect de ţară” însumează
ani de acumulări, de studiu şi muncă inteligentă, te-
nace, în parte cuprinse în cele aproximativ 1000 de
pagini scrise cu răspundere, atenţie şi probitate de
către unele dintre cele mai capabile minţi ale acestei
ţări. la finalizare, proiectul va fi înmânat preşedin-
ţiei româniei, guvernului, parlamentului, partide-
lor parlamentare, ca o propunere realistă şi ştiinţific
argumentată de dezvoltare a româniei. ce va decide
mai departe clasa politică este cu totul altă pro-
blemă. 

uneori se spune că academia română ar tre-
bui să aibă o atitudine pro- activă. ce li se poate răs-
punde?

pe parcursul existenţei sale, academia ro-
mână şi- a afirmat punctul de vedere de multe ori.
ea nu poate interveni însă mereu, nu asta este me-
nirea ei, ea poate şi trebuie să se implice în rezolva-
rea problemelor majore ale naţiunii. un exemplu
recent: academia română şi- a expus ferm poziţia în
problema propunerilor- cadru de programe şcolare.

în istoria sa de 150 de ani, membrii academiei
romane au promovat identitatea naţională, intere-
sul naţional, progresul ştiinţific, cultural şi social.
conservarea valorilor şi identităţii naţionale repre-
zintă un imperativ şi în actualul context european.

dezvoltarea şi promovarea proiectelor acade-
miei române au influenţat şi determinat însăşi is-
toria ştiinţei şi culturii române moderne şi contem-
porane. r

În Japonia, o ţară dezvoltată pe
care deseori o luăm drept exemplu,
singurii care nu sunt obligaţi să se

închine în faţa împăratului sunt
dascălii. De ce? Japonezii susţin că
fără dascăli nu pot exista împăraţi.

Acest exemplu arată – mai mult
decât frazele pompoase – respectul

de care trebuie să se bucure
dascălii.

Românii au un bun mecanism de
regenerare. Am ieşit distruşi din
primul război mondial şi, în 1939,
România se încadra între primele
şapte ţări din Europa. Atunci, un

învăţător îşi putea permite să
meargă cu familia în vacanţă pe

Coasta de Azur. În două decenii de
guvernări înţelepte, România s- a

transformat dintr- o ţară
eminamente agrară – grânarul
Europei – într- o ţară modernă,

perfect funcţională

Academia Română lucrează în
momentul de faţă la o Strategie de
dezvoltare a României în următorii
20 de ani. Este viziunea Academiei

Române. Strategia cuprinde
unsprezece proiecte majore, de

interes naţional. În urmă cu o lună
a fost lansat al doilea volum al

lucrărilor, primul fiind finalizat şi
dat publicităţii anul trecut. Acest

adevărat „proiect de ţară”
însumează ani de acumulări, de

studiu şi muncă inteligentă,
tenace, în parte cuprinse în cele

aproximativ 1000 de pagini scrise
cu răspundere, atenţie şi probitate

de către unele dintre cele mai
capabile minţi ale acestei ţări.ð
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România la 
Târgul Internaţional 
de Carte de la Londra 

relativ recent, la centrul expoziţional
olympia din capitala britanică, a avut loc unul
dintre cele mai mari evenimente ale industriei
mondiale de carte, târgul internaţional de carte
de la londra, la care românia a participat pentru
cea de- a noua oară consecutiv. participarea ro-
mâniei la ediţia acestui an a târgului a fost dedi-
cată memoriei celebrului scriitor şi istoric al
religiilor mircea eliade, la 30 de ani de la dispa-
riţie. cu acest prilej, editura britanică istros
Books a publicat prima operă literară semnată de
autorul român, volumul autobiografic romanul
adolescentului miop. cu trimitere la una dintre
cele mai apreciate opere de ficţiune ale lui eliade
– noaptea de sânziene, titlul programului româ-
nesc – „Books that open the skies”/ „cărţi ce des-
chid cerurile” – subliniază rolul cărţilor în faci-
litarea accesului spre un univers alternativ, din-
colo de cotidian şi contingenţă, precum şi misiu-
nea intelectuală a marelui scriitor de restaurare
a unei realităţi ocultate.

cele trei zile de lansări de carte, dialogurile,
expoziţiile şi concertele au gravitat în jurul a doi
scriitori emblematici pentru literatura română a
secolului xx – mircea eliade şi mihail sebastian
–, readuşi pe rafturile iubitorilor de lectură din
marea Britanie prin intermediul celor două vo-
lume traduse în limba engleză – romanul adoles-
centului miop şi de două mii de ani. în centrul
programului românesc s- au aflat două eveni-
mente speciale prilejuite de aceste apariţii edito-
riale mult aşteptate, care au început deja să
trezească ecouri dintre cele mai favorabile în
presa britanică.

prezenţa românească, cu un program con-
ceput şi organizat de institutul cultural român,
prin centrul Naţional al cărţii şi icr londra,
şi- a propus, la fel ca şi în anii precedenţi, să
creeze un context de manifestare pentru profesio-
niştii cărţii din românia şi partenerii acestora.
standul românesc a fost, aşadar, zonă de expu-
nere pentru cele peste 25 de edituri şi reprezen-
tanţii lor, fiind în acelaşi timp şi un spaţiu de
întâlnire şi negociere. întrucât accesul publicului
larg este limitat latârg, evenimentele ce- au alcă-
tuit programul românesc în acest an au fost orga-
nizate la sediul icr londra, dar şi la binecunos-
cuta librărie Waterstones piccadilly din centrul
londrei, unde literatura română a fost prezentă
în premieră prin intermediul celor mai recente
apariţii editoriale în traducere în limba engleză:
diary of a short- sighted adolescent de mircea
eliade (istros Books, 2016); the bulgarian truck
de dumitru ţepeneag (dalkey archive press,
2016); angelus de ruxandra cesereanu (laven-
der ink, 2015); report on the state of loneliness
de augustin Buzura (profusion, 2016) şi antolo-
gia de proză contemporană românească sf şi
fantasy World and beings (editura icr, 2015).

protagoniştii propunerii româneşti la ac-
tuala ediţie a târgului internaţional de carte de
la londra: profesorii şi scriitorii sorin alexan-
drescu, andrei cornea, Bryan rennie şi florin
ţurcanu, scriitorii ruxandra cesereanu şi dumi-
tru ţepeneag, autorul şi traducătorul philip Ó
ceallaigh, traducătorii alistair ian Blyth şi
christopher moncrieff, precum şi editorii casiana
ioniţă, susan curtis Kojakovic, ramona mitrică

şi john o’Brien. componenta muzicală a fost ofe-
rită de forna Quartet.

spre deosebire de alte târguri de carte din
europa, târgul de la londra este un târg de net-
working şi de afaceri destinat exclusiv profesio-
niştilor cărţii – editori, agenţi literari, distribu-
itori şi vânzători de carte din marea Britanie şi
din peste 100 de ţări din toată lumea, participa-
rea internaţională numărând peste 1700 de par-
ticipanţi.

standul românesc şi programul de eveni-
mente aferent au fost concepute, organizate şi fi-
nanţate de institutul cultural român prin
intermediul centrului Naţional al cărţii şi al icr
londra şi realizate cu sprijinul ambasadei româ-
niei la londra, al librăriei Waterstones picca-
dilly, al asociaţiei editorilor din românia, al
editurilor istros Books, penguin Books şi profu-
sion Books, precum şi al muzeului literaturii ro-
mâne.

România la 
Festivalul Internaţional 
al Cărţii de la Budapesta

în perioada 21- 24 aprilie 2016 s- a desfăşu-
rat cea de- a xxiii- a ediţie a festivalului interna-
ţional al cărţii de la Budapesta, manifestare ce
reuneşte anual aproape o sută de expozanţi şi
peste 60000 de vizitatori în complexul expoziţio-
nal millenaris. institutul cultural român, prin
icr Budapesta şi centrul Naţional al cărţii, s- a
alăturat ministerului culturii din românia, sus-
ţinând prezenţa românească la târgul de carte
din ungaria. conform tradiţiei, românia a fost
prezentă cu un stand organizat de ministerul
culturii, în cadrul căruia au avut loc lecturi pu-
blice, întâlniri cu scriitorii români, prezentări de
carte şi dezbateri. anul acesta, ministerul cultu-
rii, în colaborare cu institutul cultural român de
la Budapesta, şi- a propus să exploreze diferenţele
şi apropierile, corespondenţele şi diviziunile apă-
rute în ultimul deceniu în literatura română,
având în vedere afluxul de scriitori tineri, din ce
în ce mai căutaţi de edituri şi mai prizaţi de către
public, precum şi apariţia unei puternice genera-
ţii de poeţi.

au fost prezenţi la Budapesta, la invitaţia
ministerului culturii, prozatorii filip florian şi
petru cimpoeşu, poeţii radu Vancu, lászló
Noemi şi ana donţu. acestora li s- a alăturat, ca
invitat al institutului cultural român de la Bu-
dapesta, romancierul radu aldulescu. evenimen-
tele au fost moderate de criticul literar marius
miheţ şi transpuse pentru public în limba ma-
ghiară de Nagy lajos. s- a organizat o dezbatere
cu tema scriitorul -  între discurs public şi tăcere,
la care au participat radu aldulescu, petru cim-
poeşu, ana donţu, lászló Noemi, filip florian.
lansarea traducerii în limba maghiară a volumu-
lui 4 a.m. cantosuri domestice de radu Vancu
(Hajnaly négy, ed. syllabux, 2016) s- a desfăşurat
în prezenţa autorului şi a traducătorului mihok
tamás, urmată fiind de o lectură de poezie şi o
dezbatere cu tema feminitate şi alteritate în poe-
zia contemporană, cu poetele ana donţu şi lászló
Noémi. 

filip florian a purtat în dialog cu györgy
dragoman pe marginea traducerii în limba ma-
ghiară a romanului său toate bufniţele (minde-
gyik bagoly,editura Bookart, 2016, traducător

demény péter). a avut loc un dialog al scriitorilor
petru cimpoeşu şi radu aldulescu pe marginea
traducerilor în limba maghiară ale romanelor si-
mion liftnicul (simion, a panelszent, editura Kal-
ligram slovacia, traducător szöcs imre), şi
cronicile genocidului (a népirtás krónikái, edi-
tura Napkút, traducător Kirilla teréz). cronicile
genocidului a fost tradus în limba maghiară cu
sprijinul centrului Naţional al cărţii prin progra-
mul tps -  translation and publication support
programme.

ţara care a avut anul acesta statutul de in-
vitat de onoare este slovacia. în cadrul festivalu-
lui se acordă marele premiu pentru literatură al
oraşului budapesta, care a avut, de- a lungul tim-
pului, ca laureaţi, unele dintre cele mai sonore
nume ale literaturii mondiale, precum mario Var-
gas llosa, umberto eco, salman rushdie, amos
oz sau günter grass. anul acesta, onoarea i- a re-
venit scriitorului norvegian joostein garder.

Programul de finanţare şi de
parteneriate culturale
CentenArt pentru anul 2016

institutul cultural român lansează sesiu-
nea de selecţie a ofertelor culturale, în cadrul pro-
gramului de finanţare şi de parteneriate culturale
centenart, pentru anul 2016. prin intermediul
programului centenart, institutul cultural
român acordă finanţări nerambursabile pentru
proiecte culturale în domeniile: arte vizuale (arte
plastice, arte decorative, design, noile media, fo-
tografie, performance) şi artele spectacolului (tea-
tru, muzică, dans), pentru o serie de evenimente
organizate în afara ţării, cu scopul de a evoca 100
de ani de la formarea româniei mari.

acordarea finanţărilor nerambursabile prin
programul centenart se realizează pe bază de se-
lecţie de oferte culturale, în conformitate cu pre-
vederile ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbu-
nătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările
şi completările ulterioare şi cu prevederile regu-
lamentului sesiunii de selecţie. finanţarea ne-
rambursabilă se acordă numai în condiţiile exis-
tenţei unor surse de finanţare, proprii sau atrase,
ale beneficiarului, altele decât cele provenite de
la bugetul de stat, în procent de minimum 10%
din valoarea proiectului.

pentru a participa la concurs, solicitantul
trebuie să depună o ofertă culturală care să con-
ţină documentaţia obligatorie prevăzută în regu-
lamentul de desfăşurare a sesiunii de selecţie,
afişat pe site- ul institutului cultural român, şi
să completeze anexele disponibile. înscrierea la
sesiunea de selecţie se va realiza prin depunerea
documentaţiilor la sediul institutului cultural
român din strada aleea alexandru nr. 38, sector
1, cod 011824, Bucureşti, într- un dosar, cu men-
ţiunea: În atenţia direcţiei relaţii internaţionale
sau se va transmite, prin poştă, la aceeaşi adresă,
într- un plic închis, cu următoarea precizare: pen-
tru programul centenart.

termenul limită pentru depunerea docu-
mentaţiilor este 19 mai 2016, ora 17:00 (data poş-
tei). documentaţiile trimise prin e- mail sau fax şi
cele care vor fi transmise la o dată ulterioară celei
indicate mai sus, prin poştă şi/sau servicii de cu-
rierat, nu vor participa la sesiunea de selecţie.
relaţii suplimentare: e- mail: centenart@icr.ro

Biroul de presă al icr

ICR n Evenimente n Proiecte

Cărţi ce deschid cerurile

Cele trei zile de lansări de carte,
dialogurile, expoziţiile şi

concertele au gravitat în jurul a
doi scriitori emblematici pentru

literatura română a secolului XX –
Mircea Eliade şi Mihail Sebastian –,
readuşi pe rafturile iubitorilor de
lectură din Marea Britanie prin
intermediul celor două volume

traduse în limba engleză –
Romanul adolescentului miop şi 

De două mii de ani

mircea eliaDe mihail seBastian
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ultima iniţiativă protestantă în ma-
terie de tipărituri româneşti se
leagă de episcopul mihai de tur-
daş, numit şi tordaşi (superinten-

dent calvin al românilor), care, cu sprijinul lui
sigismund Báthory (catolic), tipăreşte „Vechiul
testament”, cunoscut sub numele de „palia de la
orăştie” (1581- 1582), prin munca fiului lui co-
resi, şerban şi a diaconului marin. în prefaţa „pa-
liei” predomină forma „român” şi „românesc”
(doar o dată se foloseşte „rumâni”). în ziua termi-
nării „paliei” (14 iulie 1582), mihai de turdaş se
adresează enoriaşilor printr- o enciclică în limba
latină, recomandându- le să citească în limba ro-
mână (Encyclica episcopi Valachici in transsil-
vania), de fapt versiunea latină a finalului
prologului paliei: …Ego, tordas mihaly, electus
in transsilvania romanorum Episcopus… in lin-
gua romana… in linguam romanam vertimus,
et eos vobis, fratribus romanis, ita legendos do-
namus… confratribus Valachis… confratribus
romanis. prin urmare, superintendentul (cum îl
numeau oficialii transilvaniei) şi episcopul sau
vlădica (cum îl numeau şi socoteau românii)
mihai de turdaş se cheamă pe sine „episcopul ro-
manilor”, numeşte limba sa şi a enoriaşilor „limba
romană”, se adresează credincioşilor săi cu for-
mula „fraţi (confraţi) romani” etc., ceea ce arată
că, în epocă, se crease o sinonimie perfectă între
termenul latinesc de romanus şi cel românesc de
„român” („rumân”). cel mai important lucru, în
contextul de faţă, este că formula „episcopul ro-
mânilor” este tradusă în latineşte prin episcopus
romanorum. să mai notăm că, în acelaşi text, se
folosesc în paralel, pentru a- i denomina pe ro-
mâni, formele de Valachus şi de romanus, ceea
ce arată perfecta lor sinonimie, ca şi obişnuinţa
mai recentă de a le folosi concomitent. cel mai
important lucru este însă dat de aceea că, în
unele texte interne transilvane în limba română,
romanii sunt desemnaţi ca români, iar, în unele
texte interne în latină, românii apar ca romani.
prin urmare, originea romană a românilor este
subînţeleasă, din moment ce ei sunt numiţi ro-
mani, iar limba lor romană. anton Verancsics sau
Verantio (1504- 1573), dalmat, de fapt croat ma-
ghiarizat, cu studii la padova, prepozit al capit-
lului transilvaniei, secretar regal, episcop de
pécs, episcop de alba iulia, ajunge la cele mai în-
alte demnităţi, precum cea de arhiepiscop de stri-
goniu (esztergom), vicerege al ungariei habsbur-
gice şi cardinal. i- a cunoscut direct pe români şi
a scris despre ei, bazat mai mult pe experienţa
personală decât pe scrierile umaniştilor: „Valahii
îşi trag originea de la romani… lăsând la o parte
nenumăratele cuvinte pe care valahii le au întoc-
mai şi cu acelaşi înţeles ca în limba latină şi în
dialectele italienilor, când întreabă ei pe cineva
dacă ştie să vorbească pe limba lor valahă spun:
oare ştii romana?, sau când întreabă dacă este
valah, îl întreabă: dacă este roman?”. Verancsics

spune că termenul de vlah are origine slavă şi în-
seamnă deopotrivă român şi italian, ceea ce este
încă o dovadă a latinităţii românilor. Nu este de
acord cu provenienţa lui vlah din numele presu-
pusului general flaccus, ci spune că românii sunt
romanici prin trecutul daciei romane, prin limbă
şi prin nume. este unul dintre numeroşii autori
care atestă felul cum se numeau pe sine românii
în secolul al xVi- lea: „Valahii, care se numesc pe
sine romani” (Valacchi, qui se romanos nomi-
nant). fireşte că valahii nu se numeau atunci ro-
mani, ci români, dar asemănarea era izbitoare
pentru oricare cunoscător, iar posibilitatea redă-
rii etnonimului intern în latineşte este doar prin
forma romanus.

Wolfgang Kowachoczy (circa 1540- 1594),
cancelarul lui ştefan Báthory, a lăsat o scriere de
actualitate politică (de administratione transyl-
vaniae dialogus…, cluj, 1584), spune, în forma
dialogului dintre persoane fictive, că valahii, care
se dădeau drept romani în mod obişnuit, erau ur-
maşii romanilor, în vreme ce limba românilor ar
fi mai aproape de latină decât italiana. în acest
dialog, personajul philodacus îi apără pe români,
iar eubolus îi defăimează.

szamosközi istván, maghiar transilvănean,
cu numele latinizat stephanus zamosius (cca.
1565- 1612), în ale sale analecta lapidum…, scrie
că românii sunt urmaşii romanilor (colonia roma-
nilor s- a transformat în neamul românilor), că
această descendenţă e atestată de limba lor, des-
prinsă din latină, la fel ca limbile italiană, spa-
niolă şi franceză: „Vechea limbă latină s- a topit
în patru dialecte speciale şi foarte deosebite, în
italiană, franceză, spaniolă, română, în care ur-
mele unicei limbi latine strălucesc drept dovezi
indubitabile”. el mai adaugă că românii se nu-
mesc pe sine romani (Quin etiam sese adhuc ro-
manos appellant). după impunerea stăpânirii
principelui român mihai Viteazul asupra transil-
vaniei, opinia lui zamosius – profund afectat de
marile evenimente de atunci – se schimbă, iar ad-
miraţia faţă de români este înlocuită cu ura.
acum el spune că nu romanii (retraşi la sud de
dunăre în secolul al iii- lea al erei creştine), ci
dacii romanizaţi, trăitori vreme de două secole
sub jugul romanilor, au păstrat limba latină, care
s- a transformat apoi în română. această teorie,
în fond, nu este foarte departe de realitate, dar,
pentru umanistul afectat de stăpânirea româ-
nească din transilvania anilor 1599- 1600, ea are
un tâlc aparte: românii nu trebuie să fie urmaşii
nobililor şi civilizaţilor romani, ci ai barbarilor
daci, fie ei şi romanizaţi.

Valentin franck von franckenstein (1643-
1697), în lucrarea breviculus originum nationum
et praecipue saxonicae in transylvania (1696-
1697, sibiu şi cluj), combătând teoria originii da-
cice a saşilor, spune despre români: „în afară de
pomenitele naţiuni principale ale transilvaniei,
despre care am vorbit până acum, mai vechi sunt
Valachii, pe care odinioară, în latină, îi numeam
romani, în ungureşte ola, cu un nume provenit
din italia (căci ungurii îi zic italianului olasz, iar
italiei olasz orszag): corect, în germană, Vala-
chus este Walach, în germana săsească este
Bloch, de unde s- a născut numele Blaccilor. iar
aceiaşi Valachi se cheamă pe sine rumun, ceea
ce înseamnă roman”. 

istoricul sas martin schmeitzel (1679-1747),
profesor la universitatea din halle, în cursul său
predat studenţilor, arată că, după retragerea au-
reliană, coloniile romane au rămas în dacia şi că
din acestea se trag românii din moldova, ţara ro-
mânească şi transilvania. aceşti români – mai
spune autorul – se numesc pe sine rumunyos, do-
vadă că se simt romani, fapt confirmat de limba,
obiceiurile şi de credinţele lor. 

inochentie micu (1692- 1768), ales în 1728 şi
numit episcop în 1729, la vârsta de 37 de ani,
scrie: „deşi naţiunea noastră, după intrarea ei cu

traian în această dacie, sub felurite împrejurări
ale timpurilor, în felurite chipuri a fost apăsată…
”, ceea ce dovedeşte conştiinţa latinităţii. în ideea
aceasta, spune d. prodan, episcopul va fi fost „nu
puţin” întărit de Hronicul lui dimitrie cantemir,
manuscris (în copie) cumpărat de el la Viena, de
la un negustor care- l adusese de la st. peter-
sburg. se va fi bucurat învăţăcelul transilvănean
să vadă că principele cărturar îi numea pe valahi
romani. în memoriile lui inochentie micu, numele
poporului său apare sub forme semnificative: ro-
mano-Valachi, populus romano- Valachicus, natio
romano- Valachica, fapt care era menit să subli-
nieze nu numai sinonimia perfectă dintre cele
două denumiri, ci şi faptul că naţiunea română
era cea mai veche naţiune din transilvania, lo-
cuind acolo neîncetat din timpurile lui traian. in-
ochentie micu (cel care s- a convins, în exil fiind,
că „nu poţi învia cu adevărat decât din pământul
patriei”) şi- a văzut confirmate convingerile despre
numele şi latinitatea românilor de către dimitrie
cantemir, dar nu a avut nevoie de scrierile ilus-
trului principe ca să- şi formeze aceste convingeri,
cum s- a crezut de către unii. din generaţia urmă-
toare lui inochentie micu, face parte gherontie
cotore (circa 1720- circa 1774), precursor al şcolii
ardelene, care scria la 1746: … fiind şi noi sânge
adevărat a râmleanilor, cu cât strămoşii noştri
în vriamia împăratului traian de- acolo s- ar fi
prelins în părţile aceştia. la românii din toate
cele trei ţări a existat din vechime, la nivelul elitei
cel puţin, o conştiinţă latentă sau manifestă a ro-
manităţii, argumentată iniţial prin nume, prin
limbă şi prin amintirea vagă a „descălecatului
dintâi, de la traian, împăratul romei”. din seco-
lul al xVii- lea încoace şi, în mod sistematic, de la
dimitrie cantemir, această convingere a romani-
tăţii a fost confirmată ştiinţific, prin argumente
din câmpul cercetării istorice, arheologice şi filo-
logice. 

de la şcoala ardeleană încoace, nimeni nu
a mai putut scrie istoria românilor fără abordarea
romanităţii acestora. samuil micu, gheorghe şin-
cai, petru maior şi ioan Budai- deleanu, în ciuda
obturării intenţionate a rolului dacilor în etnoge-
neză, au pus bazele tratării ştiinţifice a originii
romane a românilor şi a latinităţii limbii române.
generaţiile următoare de savanţi transilvani (în
sens larg, incluzându- i aici şi pe bănăţeni, mara-
mureşeni etc.) – de la damaschin Bojincă, florian
aaron, timotei cipariu, aron pumnul, august
treboniu laurian, alexandru papiu ilarian, ghe-
orghe Bariţiu şi până la sextil puşcariu, ioan
lupaş, silviu dragomir, david prodan constan-
tin şi hadrian daicoviciu, ioan i. russu etc. – au
studiat, cu cel mai mare respect pentru adevăr,
tema etnogenezei românilor şi a glotogenezei ro-
mânei, aducând mereu noi şi irefutabile argu-
mente pentru latinitate. mai mult, cei mai de
seamă istorici, arheologi şi lingvişti români din
toate timpurile şi din toate locurile – de la dimi-
trie cantemir şi Bogdan petriceicu haşdeu până
la alexandru d. xenopol, Nicolae iorga, Vasile
pârvan, petre p. panaitescu, constantin c. giu-
rescu, gheorghe i. Brătianu, alexandru rosetti,
andrei oţetea, alexandru graur, iorgu iordan,
dionisie pippidi – cei mai mulţi membri ai aca-
demiei române, au ilustrat de- a lungul prodigioa-
selor lor cariere acelaşi lucru. ardelenii au avut
– este drept – „obsesia” latinităţii, dar această
„obsesie”, dincolo de faptul că le- a ocrotit şi salvat
prin secole fiinţa, s- a dovedit, în linii mari, con-
formă cu realitatea. „prelingerea” noastră de la
roma pe acest „picior de plai” ne- a dat nu numai
identitatea pentru vecie, dar ne- a înscris şi pe
marea traiectorie a culturii şi civilizaţiei euro-
pene.

*

Ioan-Aurel Pop
Un element definitoriu 
al identităţii româneşti

Dezbaterile Academiei Române 
n Identitatea naţională

Împărtăşindu- ne mereu din seva
acestor „locuri de ispititor belşug şi

de trecere a oştilor”, se cuvine să
ducem mai departe marea

învăţătură a savanţilor de spiţă
veche şi – cum spunea Vasile
Pârvan – „să- i slăvim pe daci

pentru vitejia lor şi să- i
binecuvântăm pe romanii

cuceritori, căci datorită lor ne- am
născut noi, miracolul românesc”
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fireşte, latinitatea este un element defini-
toriu al identităţii româneşti, dar românii, con-
form cercetărilor din epoca mai recentă (adică de
vreun secol şi jumătate încoace), sunt un produs
complex, în alcătuirea căruia au intrat şi traco-
daco- geţii, apoi slavii, ca şi alte grupuri migra-
toare sau populaţii vecine, alăturate pe parcurs.
pe de altă parte, aşezarea geografică a românilor
a făcut ca, pe lângă elementele identităţii de sor-
ginte occidentală – numele, originea romană,
limba neolatină, creştinarea în haină latină etc.
– aceştia să aibă biserică bizantină, să fi avut ca
limbă a cultului, a cancelariilor şi a culturii sla-
vona, să fi scris cu alfabet chirilic secole la rând
şi să fi fost influenţaţi de civilizaţiile sud- est eu-
ropene, de factură slavo- bizantină şi, de la o
vreme, chiar turcească. sub aspectul adevărului
istoric, este corect să cunoaştem şi să cultivăm
toate aspectele sau componentele identităţii ro-
mâneşti, aşa cum au făcut marii creatori din pe-
rioada modernă, prin operele lor, între care cea a
lui mihai eminescu rămâne definitorie şi exem-
plară. 

componenta romană (latină) a rămas însă
mereu fundamentală şi, mai ales după căderea
constantinopolului şi înaintarea otomană spre
dunărea mijlocie, i- a păstrat pe români ancoraţi
în civilizaţia europeană, creându- le premisele ne-
cesare sincronizării cu modelul de succes afirmat
în occident. răsăritul european, epuizat de re-
surse interne şi sufocat de asalturi străine, şi- a
pierdut mult din forţa sa de model de civilizaţie.
or, românii, cu toată nostalgia latinităţii lor, erau
situaţi sub aspect geografic şi prin câteva compo-
nente de civilizaţie în modelul bizantin, intrat în
amurg. alte popoare din jur, deşi nu aveau origini
vest- europene şi nici nu vorbeau limbi romanice
sau germanice (polonezii, ungurii, cehii, slovacii
etc.), s- au aflat prin spiritualitatea lor, de timpu-
riu, în cadrul unor modele de sorginte occidentală
(catolice şi apoi şi protestante). când au devenit
evidente apusul răsăritului şi zenitul occidentu-
lui, românii aveau, prin câteva dintre formele lor
de cultură şi de civilizaţie, un handicap de câteva
secole, greu de recuperat. dar, s- au afirmat destul
de repede şi de viguros şi la români, alături de cu-
rentul/ curentele de inspiraţie răsăriteană, orien-
tările de integrare/ reintegrare a românilor în
modelul de succes, occidental. toate puseurile au-
tohtoniste, care au eludat latinitatea, ne- au împins
spre experienţe perdante, spre reculuri sau letar-
gii, pe când curentele care au privilegiat romani-
tatea noastră (tot autohtonă, şi ea) şi, implicit,
legăturile cu occidentul ne- au condus spre moder-
nitate, spre competiţie şi eficienţă. din secolul al
xViii- lea încoace, în urma pledoariei şcolii arde-
lene, am început să ne ajustăm fondul şi formele
în acord cu occidentul, de unde ne veneau rădăci-
nile. şi chiar dacă nu veneau toate aceste rădăcini
de acolo, educaţia în spiritul romanităţii a însem-
nat educaţie în spiritul modelului occidental. 

toată elita intelectuală străină şi româ-
nească de specialitate s- a format şi şi- a format
emulii, pe baza unor laborioase şi incontestabile
cercetări, întru latinitatea românilor. cum să ne
lăsăm amăgiţi ca intelectuali şi să nu mai credem
că „ne- am prelins” de la roma (după expresia poe-
tică a lui gherontie cotore) – în sens generic – în
aceste locuri, din moment ce toţi savanţii care
contează ne- au spus şi ne spun, fără ezitare, acest
lucru? am abordat această temă – un loc comun
pentru noi – cu o motivaţie reală: în anii din
urmă, asalturile mediatice agresive şi semidocte
contra romanităţii românilor sunt tot mai dese şi
mai insidioase. iar unii români sunt tentaţi să
plece urechea la anonime voci de amatori dezo-
rientaţi şi mânaţi pe căi rătăcite, care vor să „re-
voluţioneze” cunoaşterea, din lipsă de preocupări
serioase sau de specializări reale. academia ro-
mână, prin specialiştii săi de cea mai înaltă clasă,
are datoria, conform statutului şi rolului său în
societate, să vegheze asupra adevărului din şti-
inţe şi asupra valorii produselor artistice, demas-
când impostura, pseudo- ştiinţa, diletantismul.
este greu de înţeles şi de receptat cum s- au năs-
cut şi menţinut aici românii, dar cât de fascinant
poate să fie latinitatea noastră, atunci când cu-
vântul vine de la cei îndreptăţiţi să- l aibă, prin
specializare şi erudiţie! 

prin urmare, împărtăşindu- ne mereu din
seva acestor „locuri de ispititor belşug şi de tre-
cere a oştilor”, se cuvine să ducem mai departe
marea învăţătură a savanţilor de spiţă veche şi –
cum spunea Vasile pârvan – „să- i slăvim pe daci
pentru vitejia lor şi să- i binecuvântăm pe romanii
cuceritori, căci datorită lor ne- am născut noi, mi-
racolul românesc”. r

în aula academiei române a fost lansat, de
către conducerea institutului de cercetări
juridice „acad. andrei rădulescu” şi ca-
drele didactice ale facultăţii de drept a

universităţii „titu maiorescu” din Bucureşti, proiectul
ştiinţific naţional Enciclopedia juridică română. tre-
buie spus că aceasta ar fi prima enciclopedie juridică
românească. ţara noastră a trecut prin multe greutăţi,
dar a avut şi momente de relaxare, mai ales după
marea unire şi înaintea celui de al doilea război mon-
dial. odată cu înfiinţarea academiei române (1866)
sub semnul enciclopedismului (Etymologicum magnum
romaniae) era vizată şi ştiinţa dreptului. şi, totuşi, nu
s- a realizat nicio enciclopedie juridică. adică nu au fost
depuse eforturi considerabile de către marii specialişti
în drept: cercetători, profesori, practicieni, cu toate că
majoritatea erau şcoliţi în celebrele universităţi occi-
dentale. poate că nu venise încă „vremea judecători-
lor”.

să luăm aminte! după ce, cu ajutorul lui dum-
nezeu şi urmând poruncile sale, israeliţii au cucerit te-
ritoriul făgăduit lor şi, după ce au murit marii lor
conducători care cunoşteau faptele sale, fiii lui israel
„au început a face rele înaintea ochilor domnului şi
s- au apucat să slujească baalilor”, adică unor zeităţi ale
populaţiilor învecinate, de la care au deprins şi o mul-
ţime de obiceiuri urâte, fiind, în cele din urmă, jefuiţi,
ruinaţi şi chiar robiţi de către străini. mai trist era însă
faptul că începuseră şi între ei să se fure, să se mintă,
să se trădeze şi chiar să se omoare unii pe alţii, pier-
zându- şi frica de dumnezeu care îi scosese din robia
egipteană şi ar fi putut oricând să- i şteargă de pe faţa
pământului. milostivindu- se totuşi de ei, dumnezeu
„le- a ridicat judecători”, ca să- i pedepsească pe cei fără
de lege, să- i întărească pe israeliţi şi să- i alunge pe
străini. aşa ni se spune că a început „vremea judecăto-
rilor”.

în istoria omenirii sunt numeroase situaţiile în
care, după multe „frământări” (răscoale, revoluţii, răz-
boaie, calamităţi, migraţii ale popoarelor ş.a.), se aduce
tocul, cum se zice, şi cerneala şi se face socoteala. până
atunci „îşi face fiecare de cap”. uneori ai impresia,
vorba lui eminescu, că s- au deschis şi puşcăriile, şi ca-
sele de nebuni.

termenul de „corupţie” este nou, dar sub el se as-
cund obiceiuri vechi: furtul, crima, depravarea, min-
ciuna etc., pe care numai „judecătorii” le pot opri. şi
chiar trebuie să le oprească, căci altfel se duce de râpă
întreaga ţară; se distruge totul: industria, agricultura,
comerţul, sănătatea şi învăţământul, credinţa şi cul-
tura.

după mai mult de două decenii de jaf, a venit şi
la noi vremea judecătorilor, adică s- au pus pe treabă
legiuitorii, magistraţii, avocaţii, procurorii, judecătorii.
s- au trezit până şi poliţiştii. puşcăriile sunt pline, doar
nebunii mai sunt lăsaţi să umble liberi şi proştii să ne
conducă.

chiar din antichitate însă, cum era şi firesc, dar
mai abitir în zilele noastre, s- a dovedit că şi justiţia în
genere este coruptă. s- a pus şi se pune întrebarea: dar
pe judecători cine îi judecă? în Vechiul testament o
făcea dumnezeu. la noi se zice că n- a venit încă vre-
mea „judecăţii judecătorilor”.

să luăm însă aminte! în timpul dictaturii comu-
niste au fost condamnaţi şi închişi la noi mai mult de
trei milioane de oameni nevinovaţi, dintre care au
murit în închisori, lagăre şi deportări, bătuţi şi tortu-
raţi, peste două milioane. or, toţi aceştia au fost jude-
caţi, uneori în procese publice, iar la sentinţe au
contribuit avocaţi, procurori şi judecători. interesant
sau nu la sovietici condamnarea pentru nevinovaţi era
de zece ani (vide cărţile lui soljeniţân), pe când la noi
de douăzecişicinci (vide condamnările din „lotul”
Noica- pilat), făcând abstracţie de faptul că viaţa din
gulag era un fel de „paradis” faţă de „infernul” puşcă-
riilor din românia socialistă (piteşti, aiud, sighet etc.).
după căderea comunismului n- a fost judecat însă nici
un „judecător”. Ba, dimpotrivă, au fost menţinuţi în
funcţii şi chiar avansaţi. cei mai vârstnici dintre ei tră-
iesc şi astăzi din aşa- numitele „pensii nesimţite”, iar
„aripa tânără” a judecătorimii socialiste participă cu
tot elanul la „stârpirea” corupţiei „post-decembriste”.
după combaterea triumfalistă a comunismului, abia în
zilele noastre, se zice că ar fi fost judecat şi un „biet”
torţionar nonagenar pentru vreo zece victime dintre
milioanele de condamnaţi. frumoasă statistică!

de altfel, mai nou, spre uluirea foştilor deţinuţi
politici, se consideră că victimele comunismului sunt
vinovate, din moment ce au fost, nu- i aşa, judecate şi
condamnate, iar pe judecători nu i- a mai judecat ni-
meni!

oricum, indiferent de cine au fost sau mai sunt
judecătorii, în sensul larg al cuvântului, ei s- au pus pe
treabă, ca prin anii de început ai dictaturii comuniste,
când strângeau de pe străzi cu dubele pe cine se nime-
rea sau pe cine era reclamat ca duşman al poporului.
astăzi motivele sunt mult mai variate: mită, şantaj,
furt, abuz, spălare de bani ş.a. ca şi atunci, întâi te
arestează, cu „prezumţia de vinovăţie”, căci ni s- a spus
că „toţi românii sunt condamnabili” (unii ne zic „pati-
bulari”), şi abia apoi se fac investigaţiile. majoritatea
sunt însă condamnaţi, deoarece se găseşte câte ceva
pentru fiecare, altfel n- ar mai avea rost să fie plătiţi
procurorii, anchetatorii, poliţiştii, ascultătorii de tele-
foane, acoperiţii şi descoperiţii din mass- media, inves-
tigatorii tv., informatorii şi turnătorii ş.a.m.d.
suspiciunea de corupţie a judecătorilor nu rezidă însă
în numărul condamnaţilor, ci doar în orientarea lor po-
litică, în faptul că aceştia sunt „aleşi” dintre opozanţii
celor de la putere, înţelegându- se că cei de la putere,
care i- au şi numit pe „judecători”, le dau şi ordine. dar
când şi unde s- a mai pomenit să fie altfel?

după experienţa trecutului nu prea îndepărtat,
judecătorimea „lucrează” fără nicio reţinere, având şi
garanţia legiferată pentru aşa- numita „independenţă
a justiţiei”. ca pe timpul Vechiului testament, judecă-
torii au şansa de a deveni adevăraţii conducători ai
ţării. condiţia ar fi aceea de a se elibera mai întâi de
cei care i- au numit, adică de a- i condamna pe proprii
lor stăpâni. dar lucrurile nu se pot petrece atât de sim-
plu. adevărata independenţă a justiţiei necesită şi o
justificare teoretică. de la justiţia în slujba „poporului”
s- a trecut uşor la justiţia în slujba conducătorilor poli-
tici, mai ales că şi judecătorii şi conducătorii erau ace-
iaşi. dar ce te faci cu „independenţa”?

primul pas a fost acela ca totul să rămână aşa
cum a fost, dar să fie blamat sau chiar condamnat ori-
cine critică vreo decizie judecătorească, oricât de aiu-
rită, cum se zice, ar fi aceasta. ce, pe vremea
comuniştilor avea cineva curajul să spună că este ne-
vinovat? cine are bani poate să conteste orice decizie
la cedo, şi se dovedeşte că toate au fost greşite. ex-
plicaţia ar fi aceea că nimeni nu apelează la tribunale
internaţionale dacă se ştie vinovat. oricum însă, ciu-
dăţenia rezidă în faptul că pagubele pentru deciziile
greşite le plăteşte statul român, adică noi, şi nu cei care
au greşit, adică judecătorii. de ce?, deoarece n- a venit
încă vremea judecăţii judecătorilor, ci doar a enciclope-
diei juridice.

trebuie „fireşte” să ne precizăm termenii. lumea
s- a schimbat şi, ca atare, apar cuvinte noi, dar şi cele
vechi îşi schimbă semnificaţia. cuvântul „intercep-
tare”, de exemplu, n- avea nicio semnificaţie juridică în
secolul trecut. acum a devenit o problemă de „viaţă şi
de moarte”. dacă ai fost interceptat te poţi trezi cu o
bombă în cap, dacă „meriţi” acest lucru, dacă nu, vei
avea parte de un proces corect, în care nu mai poţi să
conteşti ceea ce ai zis vreodată la băutură sau la necaz,
căci ai fost înregistrat. oricum, chiar dacă nu te pri-
meşte, nici ca martor, n- ai să mai dormi li-
niştit niciodată, fiindcă, nu- i aşa, nu- ţi mai
poţi retrage cuvintele înregistrate. pentru

Alexandru Surdu
Vremea judecătorilor

n Cultura istoriei 
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Nu e de mirare că psihologizarea în-
văţământului va ajuta la crearea
unui sistem de educaţie segregat,
pentru că, de vreme ce învăţămân-

tul de mase nu permite unui profesor să lucreze cu
un singur copil, va cere unui profesor să lucreze doar
cu un anumit tip de copil. clasele, departe de a fi un
microcosm, o felie de lume românească, vor fi alcă-
tuite din copii cât mai asemănători, cât mai omogeni
ca „dotare” psihică, intelectuală şi, în cele din urmă,
financiară, pentru că psihologia modernă, tributară
behaviorismului, afirmă că suntem definiţi de mediu,
de ceea ce consumăm, deci – americăneşte vorbind
– de „income bracket”, de nivelul venitului părinţilor
copiilor. g. g. antonescu scria că: „referitor la mă-
surile pedagogice pentru respectarea individualită-
ţii, trebuie să avem în vedere principiul selectării şi
al clasificării elevilor după aptitudinile naturale. în
modul acesta, se pot obţine clase cât mai omogene
ca nivel de dotaţie naturală şi se facilitează astfel
opera educatorului, care, oricât ar vrea să individua-
lizeze, trebuie să lucreze cu clasa întreagă. fără o
asemenea selecţie, profesorul întâmpină dificultăţi
mari şi nu poate obţine rezultate satisfăcătoare. în
adevăr, care va fi procedeul profesorului pentru a
capta atenţia tuturor într- o clasă compusă din indi-
vizi normali – în sensul de dotaţie intelectuală mij-
locie –, supranormali şi unii subnormali (adică
submediocri). sunt cunoscute interesantele măsuri
luate în germania pentru clasarea elevilor după ap-
titudinile naturale. mai ales pentru separarea nor-
malilor de subnormali şi a subnormalilor în diferite
categorii distincte.” 

Notând că pentru „debili, subnormali şi anor-
mali” s- au luat măsurile necesare, adică s- au orga-
nizat şcoli pentru copii cu deficienţe fizice sau
psihice, antonescu cerea concentrarea supranorma-
lilor în instituţii speciale, într- o singură şcoală din
fiecare oraş mare, pentru că supranormalii sunt „cei
mai interesanţi” pentru „progresul societăţii”.1 ga-
brea citează şi el modelul german în sprijinul ideii
că e contraproductiv să ai clase compuse din elevi
de diferite capacităţi intelectuale. menţionând că
experimentele germane au stabilit că 10% dintre
elevi sunt slab înzestraţi, 10% „bine dotaţi” şi 80%
mediocri, gabrea cere ca societatea să nu fie păgu-
bită prin ţinerea elevilor bine dotaţi în acceaşi clasă
cu ceilalţi. principiul de bază e segregarea: „cu de-
osebire pentru societate este însă păgubitoare
această ţinere pe loc a celor bine dotaţi. interesul
social cere, din contra, ca ei să fie scoşi deasupra,
oriunde s- ar găsi, ca untdelemnul deasupra apei,
pentru că au de la natură înzestrarea necesară ma-
rilor personalităţi.”2 în fine, segregarea trebuie să
se facă şi după sexe: „din aceleaşi motive de consi-
derarea individualităţii elevilor şi de cultivarea ap-
titudinilor specifice fiecăruia, în vederea formării
personalităţilor creatoare, socotim coeducaţia ca un
principiu eronat; masculinizează sexul slab şi femi-

nizează sexul tare, încât trebuie tins spre completa
lui eliminare.”3

segregarea prevăzută de vechile planuri ale
„şcolii educative” nu lipseşte nici din planurile ex-
perţilor lui curaj, unde ni se spune că elevii de gim-
naziu care par a avea „resursele” (intelectuale,
financiare?) pentru a merge la universitate sau ele-
vii cu talent literar vor face ore separate de ceilalţi.
şi asta în condiţiile în care nu vorbim de elevi de
liceu, ci doar de gimnaziu, de copii împinşi deja pe
drumul uceniciei întru servilitate intelectuală din
cauză că experţii/educraţii consideră că nu trebuie
expuşi la valorile culturii naţionale şi universale:
„pentru majoritatea elevilor, cei care nu vor urma
programe universitare de specializare, nici nu sunt
necesare. o educaţie îndreptată spre inserţia socială
şi piaţa muncii a absolvenţilor nu cuprinde aseme-
nea concepte. Nu trebuie să facem educaţie plecând
de la premisa că toţi absolvenţii vor face cursuri uni-
versitare. cei care au într- adevăr resursele necesare
pentru învăţământ superior primesc o pregătire
specială la cdş (curriculum la determinarea şco-

lii) [...] elevii talentaţi la literatură, posibili creatori
de poezie sau literatură de calitate, îşi vor desăvârşi
pregătirea la cdş, la viitoarea filieră filologie. dar
nu e corect să- i obligăm pe toţi să înveţe aceleaşi lu-
cruri sofisticate şi complicate. lectură obligatorie
are de obicei efectul contrar. elevii nu citesc, preferă
să preia sinteze şi rezumate din internet. lectura
este o chestiune de opţiune personală. fiecare elev
alege să citească ce- l interesează, ce- l pasionează, ce
răspunde structurii personalităţii sale.”4 Vorbim,
precizez încă o dată pentru a fi sigur că aţi realizat
monstruozitatea planurilor de mai sus, de elevi de
gimnaziu.

programul „şcolii creatoare/educative” pare a
fi rămas acelaşi de alaltăieri şi până azi. până şi
simplificarea programelor – care „conţin prea multă
materie de prisos”5 – e o revendicare care s- a făcut
auzită şi în 1910, şi sub mareşalul ion antonescu,6
şi sub actualii experţi. analizând situaţia învăţă-
mântului sub regimul antonescian – era perioada
când germania lui hitler avea în vedere abolirea
sistemului de învăţământ universitar în ţările „in-
ferioare rasial” din estul europei – onisifor ghibu
denunţa „dictatura şi anarhia” care ar fi domnit în
învăţământul românesc între 1940- 1944 şi nota cri-
tic transformarea programelor în „florilegii de teme

Mircea Platon
Despre şcoala independenţei naţionale (II)

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

orice eventualitate, se zice, se vor înregistra
toate convorbirile telefonice. să fie acolo! Nu
mai vorbim de cele netelefonice de prin pereţi,

căci erau folosite şi de comunişti.
dar şi cuvinte vechi, ca „tortură” şi „torţionar”,

îşi dobândesc valenţe neaşteptate. Nu e bună tortura,
dar depinde cine o face, unde şi când o face sau a
făcut- o. şi, în plus, trebuie adăugat şi faptul că tortura
are semnificaţii diferite: pentru foştii deţinuţi e o
crimă, pentru cei care o practicau sau o mai practică
este un mijloc „terapeutic”!

am spus- o însă şi o repet, studiul termenilor ju-
ridici, cu semnificaţiile lor, reprezintă doar primul pas,
enciclopedic sau nu, pe calea gândirii juridice, care pre-
supune şi legăturile dintre termeni. ele, nu întâmplă-
tor, se numesc tocmai „judecăţi”. aceasta, chiar dacă
judecătorii le spun sau nu „sentinţe”. ceea ce înseamnă
că, fiind judecăţi, sentinţele sunt, la rândul lor, ca şi ju-
decăţile, adevărate sau false. de unde urmează că orice
sentinţă este şi trebuie să fie discutabilă şi discutată,
adică trebuie să fie gândită, să fie dezbătută, să fie ar-
gumentată sau respinsă, până când va deveni evidentă
pentru toată lumea şi nimeni nu se va mai duce pe la
cedo sau pe la alte porţi occidentale sau orientale să
i se facă dreptate sau, chiar dacă se va duce, va pierde
şi va plăti cheltuielile de judecată.

zeiţa justiţiei este legată la ochi nu pentru a nu
mai discuta, căci altfel ar fi legat- o la gură, ci pentru a
nu fi părtinitoare, pentru a se face că nu ştie cu ce bor-
faşi are de- a face, şi a lăsa balanţa să decidă de partea
cui este dreptatea.

dar, dacă este vorba de discuţii, de argumentări
şi demonstraţii, atunci trebuie lăsată lumea să vor-
bească. independenţa justiţiei nu înseamnă interzicerea
comentariilor. dar, doamnelor şi domnilor, există o şti-
inţă veche de când lumea, cel puţin a noastră europeană,
de la aristotel citire, care se ocupă tocmai cu studiul ter-
menilor, al judecăţilor şi al raţionamentelor, adică al ar-
gumentărilor şi al demonstraţiilor. aceasta este logica.
N- ar trebui oare ca justiţia, în afara interceptării noastre
„cea de toate zilele”, să se ocupe şi cu logica, cu ştiinţa
argumentării?, astfel încât judecătorul să facă distincţia
dintre dovadă şi demonstraţie şi viceversa, căci, uneori,
poţi găsi dovezile infracţiunii, dar n- ai argumente pen-
tru a- l incrimina pe cineva, iar alteori faci demonstraţia,
dar îţi lipsesc dovezile. te învaţă aristotel cum să pro-
cedezi, apropo de investigaţie, prin „căutarea termenului
mediu” (inventio medi) şi apelul la celebra „punte a mă-
garilor” (pons asinorum), pe care nu se ştie câţi „jurişti”
de la particoler vor reuşi s- o treacă.

se va spune că s- a mai încercat aşa ceva. a fost
şi la noi o perioadă în care s- a practicat „logica judecă-
torească”, şi chiar cu succes, până când au intervenit
comuniştii şi au înlocuit- o cu „judecata poporului”, iar
imparţialitatea cu partinitatea, prelungită până în zi-
lele noastre.

o întâmplare a făcut ca şi pe vremea comunişti-
lor să fie predată un timp, la facultatea de drept a
universităţii din Bucureşti, o materie numită „logica
juridică”. până atunci, prin anii ’60 şi ceva din secolul
trecut, la drept se preda logica generală, o făcea profe-
sorul radu stoichiţă, de la facultatea de filosofie, cu
oarecare interes din partea studenţilor. ajungând însă
profesor la filosofie, academicianul grigore moisil, din
cauza unor divergenţe cu conducerea facultăţii de ma-
tematică, s- a oferit el să predea la drept „logică juri-
dică”, o disciplină la modă pe vremea aceea, mai ales
în forma simbolică a „logicii deontice”. şi, cum ştia să o
facă, prin talentul său oratoric, a trezit entuziasmul
studenţilor de la drept. dar nu s- a rezumat la aceasta,
ci a început şi un serial de articole, pe care le publica
la revista contemporanul, şi multe discuţii în favoarea
logicii juridice şi, curios, împotriva dreptului roman,
pe care îl considera învechit şi inutil. ceea ce, cum era
şi firesc, a stârnit adversitatea profesorilor de la drept,
care nu aveau însă curajul să- l înfrunte pe „marele
moisil”.

o altă întâmplare, de data aceasta nefericită, a
făcut ca ilustrul matematician şi logician să moară în
canada şi, datorită faptului că facultatea de filosofie
funcţiona pe vremea aceea în clădirea dreptului de
lângă opera română, catafalcul a fost aşezat în holul
mare din faţa intrării în aulă, iar la ceremonia fune-
rară trebuia să participe şi profesorii de la drept.
atunci s- a întâmplat un lucru memorabil. când s- au
adunat profesorii, şeful catedrei de la dreptul roman
le- a spus: „Vedeţi, tovarăşi, cine luptă împotriva drep-
tului roman moare!”. avea perfectă dreptate, numai că
au murit de- atunci şi apărătorii dreptului roman. şi
ne- am trezit, mai zilele trecute, că profesorii de la
drept luptă împotriva ministerului educaţiei care pro-
pune, tot umblând după reduceri, scoaterea din pro-
gramă a dreptului roman şi a istoriei dreptului. ar fi
mare păcat!

să ne bucurăm totuşi că a venit vremea judecă-
torilor, că s- a urnit Enciclopedia Juridică şi sperăm că
vor urma şi tratatele de logică judecătorească, până
când se va convinge oricine că a judeca înseamnă şi la
noi a gândi, şi nu a da ordine. că va mai trece o vreme
până atunci este o altă problemă. timpul este răbdător
şi se vor face încă multe greşeli, fără a fi cineva pedep-
sit. doar atât că, după unii prezicători, se cam apropie
sfârşitul lumii şi, cu sau fără voia noastră, vom fi jude-
caţi cu toţii, deşi, de ce să n- o spunem, parcă judecătorii
meritau să fie judecaţi mai repede. r
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3 gabrea, şcoala creiatoare, 449.
4 concluziile asumate de şase membri ai grupului

de lucru pentru o abordare nouă a dezvoltării curriculare
şi a inovării în curricula pentru învăţământul preuniver-
sitar, 12, 15.

5 Vezi gabrea, şcoala creiatoare, 456, antonescu,
Educaţie şi cultură, 231. 

6 Vezi onisifor ghibu, dictatură şi anarhie: priviri
critice asupra evoluţiei învăţământului şi educaţiei sub re-
gimul antonescu (1940- 1944) (sibiu: dacia traiană, 1944),
164- 67.
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educative” (cam ca „modulele interdisciplinare” pro-
puse de actualii reformatori). ghibu nota că simpli-
ficarea programei de dragul florilegiilor educative
va deschide o prăpastie în cultura şi şcoala româ-
nească şi preciza că „educativul” nu e separat de „in-
structiv”, ci e doar o altă manifestare a instructi-
vului. ghibu mai deplângea şi mutilarea istoriei ro-
mânilor de dragul integrării româniei în europa
celui de al treilea reich – lecţiile despre mărăşti,
mărăşeşti şi primul război mondial fiind eliminate
din manuale –, precum şi studierea economiei poli-
tice, de exemplu, nu din punct de vedere naţional, ci
al „societăţii” (ca în actuala lege a învăţământului
citată mai sus), adică al structurilor pan- europene
dominate de al treilea reich, structuri din care ro-
mânia urma să facă parte. ghibu nota că, de pe
urma manualelor scrise în stilul bombastic al gaze-
telor şi cu ochii la cerinţele ideologice ale zilei, elevii
nu se aleg cu nimic: „din paginile unei astfel de is-
torii, elevii nu se pot alege decât cu încredinţarea că
în tot trecutul nostru noi am fost o biată minge în
mâinile ungurilor, ale turcilor, tătarilor, grecilor,
ruşilor, Nemţilor şi Bulgarilor. de nicăieri nu se
desface o învăţătură, o încredere, o siguranţă, o
voinţă. totul e un provizorat, o întâmplare oarbă,
un noroc. – Nicio figură cu adevărat impunătoare în
toată istoria noastră! un astfel de învăţământ isto-
ric însă, nu numai că nu e de niciun folos, dar el pro-
duce în suflete o adevărată pustiire. fărâmiţarea
aceasta a istoriei [...] este o dovadă adevărată că di-
riguitorii învăţământului nostru nu înţeleg câtuşi
de puţin rostul educativ al istoriei. dacă l- ar înţe-
lege, şi- ar fi dat seama că pentru istorie este nevoie
de un program organic şi de un manual anume”. 7

ghibu afirma că „istoria nu- i permis să fie o anexă
întâmplătoare a cărţii de cetire” (sau un modul al
„educaţiei pentru societate”, după noile propuneri)
şi invoca exemplul vechilor manuale româneşti din
secolul al nouăsprezecelea pentru a ilustra calitatea
şi rostul învăţământului istoric în şcoala româ-
nească normală, nesupusă ingineriilor sociale cu
scop dezagregant. 

pentru că, de fapt, despre acest lucru este
vorba. ideile care stau la baza prezentei reforme a
şcolii româneşti sunt cunoscute în spaţiul
anglo- american drept tradiţia anti- intelectualistă
care a pus pe butuci, începând cu anii ‘20, pedagogia
şi mai apoi chiar sistemul public de educaţie din
s.u.a., canada şi marea Britanie în numele şcolii
creatoare, al simplificării programelor, al adaptării
la viaţă, al înlocuirii studiului clasicilor literaturii
şi al marilor epoci şi figuri ale istoriei cu bălăcirea
prin băltuţele „modulelor” interdisciplinare despre
nimicul sincronic şi al libertăţii copiilor de a desco-
peri singuri teoremele lui pitagora, matematica lui
euclid, fizica lui Newton şi calculul infinitezimal al
lui leibniz.

de fapt, ceea ce facem acum e, în lipsa unui
spaţiu public dominat de voci bine pregătite şi nu de
onegeuri- dronă (vezi cazul unei aşa- zise coaliţii
pentru educaţie a cărei preşedintă a cerut învăţă-
mânt obligatoriu de doar nouă clase, cu clasa a noua
incorporată gimnaziului8) şi de „experţi” cu pedigree
corporat deghizaţi în pedagogi de şcoală nouă, să re-
descoperim şi noi roata. discutăm, adică, nişte ches -
tiuni elementare care au fost rezolvate cu multă

vreme în urmă. la noi în românia, nu s- a tradus,
de exemplu, celebrul eseu al lui dorothy sayers,
„the lost tools of learning” şi niciunul dintre au-
torii care au promovat în ultima sută de ani meritele
reale şi metodele educaţiei clasice, ale instrucţiei de
tip tradiţional, care poate fi adaptată epocii contem-
porane fără a fi şubrezită din temelii.

Şcoala independenţei naţionale
până la momentul traducerii acestor clasici,

mă voi referi doar la aspectul practic, utilitarist, al
educaţiei de tip nou propuse de educraţii corpora-
tişti. Ni se spune mereu că istoria literară, studiul
clasicilor literaturii române, al istoriei sau al limbi-
lor clasice, al matematicilor care nu au nimic de a
face cu plata facturilor sau a impozitelor, că antre-
narea memoriei prin învăţatul pe de rost al poeziilor
sau al tablei înmulţirii nu au niciun rost, că sunt po-
veri psihologice pentru copii şi că nu îi pregătesc
pentru viaţă. poate că nu îi pregătesc pentru viaţa
de sclav, dar cu siguranţă îi pregătesc pentru viaţa
de om liber sau de cetăţean.

filosoful francez alfred fouillée arăta încă din
1898 care e rostul democratic al studiilor clasice, al
studierii istoriei literare, istoriei naţionale şi univer-
sale, geografiei lumii: „studiile liberale sunt cele
care au ca scop formarea unei elite luminate, care
se gândeşte la viitor, dedicată salvgardării marilor
interese intelectuale şi morale şi, într- un cuvânt,
spiritului naţional. principalul pericol al democra-
ţiilor este excesul de preocupări utilitare, care îm-
ping oamenii să acţioneze în vederea nevoilor celor
mai imediate şi al rezultatelor celor mai vizibile.
majoritatea unui popor e compusă din oameni preo-
cupaţi de interesul imediat şi personal pentru că nu
au nici destule resurse materiale, nici destulă cul-
tură pentru a fi în stare să acţioneze în scopuri ge-
nerale şi pe termen lung. o anumită doză de
utilitarism e de altminetri o necesitate pentru aceşti
oameni, aproape o datorie. există, din contra, un tip
de oameni, nu mai merituoşi, dar mai norocoşi, că-
rora situaţia lor socială sau cultura le îngăduie,
chiar independent de orice moralitate superioară, să
uite de interesul imediat în favoarea celui mai înde-
părtat sau, ceea ce e şi mai bine, în vederea unui
ideal naţional sau uman. sunt cei care nu sunt obli-
gaţi nici să trăiască de la zi la zi, nici să gândească
sau să acţioneze de pe o zi pe alta. că aceştia, în
schimbul avantajelor şi al situaţiei lor privilegiate,
au obligaţia de a apăra interesele întregii naţiuni, e
evident [...] aristocraţia de merit, deschisă tuturor,
un fel de «consiliu provenit din chiar sânul naţiunii»,
este mai necesară într- o societate care nu mai recu-
noaşte aristocraţia de naştere sau de avere. când o
democraţie nu are elite care să o călăuzească, e obli-
gatoriu, de vreme ce nu mai e călăuzită, să fie dusă
de nas; ea cade atunci în puterea politicienilor, a
condeierilor şi a afaceriştilor. rezultat pe cât de ne-
fast, pe atât de inevitabil.”9

cezar papacostea, scriind imediat după pri-
mul război mondial despre reforma liceului (care in-
cludea atunci şi clasele V- Viii), scria că scopul
sistemului de educaţie este asigurarea bunei func-
ţionări a mobilităţii sociale care face posibilă aristo-
craţia de merit de care au nevoie democraţiile
moderne. tocmai de aceea, elevii trebuie să pri-
mească nu o educaţie specializat-meşteşugăresc-ser-
vilă, ci o cultură generală solidă care să le antreneze
discernământul de care au nevoie ca profesionişti,
familişti şi cetăţeni: „statul, prin reprezentanţii săi
constituţionali, îşi ia sarcina şi răspunderea răspân-
dirii culturii în poporul pe umerii căruia se sprijină
şi se susţine. însă cei ce umplu cadrele constituţio-
nale şi au [în mâini], într- o măsură mai largă sau
mai restrânsă, destinele neamului, într- un stat de-
mocratic, în care privilegiile nu există nici de fapt,
aceia sunt recrutaţi din pătura cultă a neamului, pă-
tură pregătită prin şcoală.”10 ca atare, educaţia
acordată tinerilor în clasele gimnaziului şi liceului
trebuie să „însemne totul”, adică să fie nu o educaţie

utilitarist-pragmatică, ci o educaţie întru idealuri
bazate pe un enciclopedism solid: „ca educaţie, re-
zultă de mai sus: liceul trebuie să însemneze totul.
aici împodobirea sufletului tânărului cu idealismul
etic ce- i va servi ca isvor nesecat în decursul întregiii
sale vieţi; dragostea de bine şi puterea sigură de sine
de a- l urma; dragostea de adevăr cu tăria de a- l
spune şi stăruinţa de a- l căuta; dragostea de frumos
şi simţul de a- l preţui: dragostea de neam şi puterea
de a resista ispitelor duşmănoase, viclene sau venale
ale vrăşmaşilor românismului.”11 papacostea spune
cât se poate de clar că instrucţia e „mijlocul esenţial”
prin care se pot educa tinerii întru aceste idealuri.
şi această instrucţie nu trebuie să fie una de tip uti-
litarist- profesional, ci una de tip clasic- liberal, una
care să deschidă mintea elevilor şi să îi expună la
valorile care le nutresc viaţa în sânul naţiunii ro-
mâne, valori pe care le au de apărat şi perpetuat.
pentru că nu doar şcoala, ci şi societatea se bazează
pe tradiţie, pe legătura peste generaţii în numele
anumitor valori şi moduri de viaţă.12

a privilegia specializările în domenii repede
învechite, în tehnologii programate de marile corpo-
raţii să îmbătrânească rapid pentru a se putea men-
ţine în perpetuă mişcare caruselul pieţei, în servicii
şi domenii dependente de tot felul de bule (demogra-
fice, imobiliare etc) e complet greşit. mai ales că, din
moment ce se preconizează că orice om normal din
viitor va trebui să se recalifice de mai multe ori pe
parcursul vieţii sale adulte, nu văd de ce ar trebui
să împingem vârsta specializării în jos. oricum ten-
dinţa, din cauza şomajului crescând, e de a lungi du-
rata pe care o petrec tinerii în şcoli, în masterate,
doctorate, post- doctorate şi stagii de diferite feluri. 

concepţia pe care o au educraţii despre „spe-
cializare” dovedeşte din start faptul că nu înţeleg
nimic despre performanţă profesională. iată, de
exemplu, cer să se studieze mai multă „retorică” şi
mai puţină istorie literară sau mai puţini clasici.
dar retorica e tocmai studiul modelelor de compozi-
ţie: nu poţi înţelege efectul produs de un text/discurs
dacă nu îl studiezi în context, dacă nu îl istoricizezi.
retorica presupune studiul istoriei sociale, cultu-
rale, literare, politice pentru a înţelege jocul nuan-
ţelor dialectice. altminteri nu e decât telemarketing
făcut de roboţi telefonici, pentru care nu ai nevoie
de oameni. tehnicile de vânzare au în comun cu re-
torica exact ceea ce are în comun musculiţa beţivă
cu un vultur: ambele făpturi au aripi, dar zboară în
medii şi la altitudini diferite. lucrul este valabil şi
pentru diferenţa dintre un medic sau un inginer
care are cultură generală solidă, care e capabil să ci-
tească şi să interpreteze corect un text, un om sau o
situaţie, şi „medicii”, „profesorii” sau „inginerii” care
sunt doar administratori de medicamente, dădace
de elevi sau rotiţe dinţate ale angrenajului. analfa-
betismul cultural se plăteşte scump şi utilitarismul
unor generaţii de doctori sau de ingineri de sistem
fără cultură umanistă, fără imaginaţie morală şi
fără înţelegere a naţiunii în sânul căreia activează
va avea efecte dezastruoase. Nu putem „simplifica”
programele la istorie, literatură română sau mate-
matică de dragul de a face loc pseudo- materiilor de
genul „educaţie economică”. ambiţia reformatorilor
de a pedala pe specializare în dauna culturii gene-
rale, dar în acelaşi timp de a pretinde că pregătesc
elevii pentru viaţă e absurdă. datoria şcolii e de a
pune copiii în contact vital cu ideile, cu un orizont
de cultură generală, nu de a recrea în condiţii de la-
borator o aşa- zisă experienţă de viaţă. e oximoronic
să pretindem că şcoala are în acelaşi timp un rol ho-
list din punct de vedere existenţial şi specializat din
punct de vedere epistemologic. şcoala e o parte a
existenţei, dar e acea parte unde copilului i se des-
chid larg orizonturile culturale pe care, poate, nu va
mai avea niciodată posibilitatea să le contemple
după adolescenţă.

dorinţa experţilor de a reforma învăţământul
în termenii intereselor corporate de azi ne dă o ima -
gine vie, i- mediată, a ceea ce va deveni românia pro-
dusă de un sistem de învăţământ lipsit de am-
ploarea axiologică, temporală şi disciplinară pe care
o cere antrenamentul pentru apărarea intereselor
naţionale pe termen lung, de care vorbea papacos-
tea. o românie a boşimanilor travestiţi în elită care
vor continua să trăiască de azi pe mâine, din cules,
vânătoare şi pescuit. de suflete. r

11 papacostea, reorganizarea liceului, 11.
12 iată ce spune papacostea de specializarea cu care

ne îmbie experţii de astăzi: „liceul [nota bene, el se refe-
rea la clasele V- xii, nu doar la clasele V- Viii, la care ne
referim noi aici] nu are să fie şcoală specială, nici o şcoală
profesională, cu precădere pentru anumite discipline, pen-
tru că un absolvent de liceu nu e chemat la o carieră în
baza vreunei discipline în care s- a specializat [...] cea mai
bună concepţie a liceului nu poate fi aceea a unei şcoli fi-
nale, ci a unei şcoale care duce mai sus; iar din faptul că
atributul esenţial al universităţii este specializarea re-
zultă contrariul pentru liceu: cultura generală, aşa zicând,
enciclopedică” (papacostea, reorganizarea liceului, 12).

7 ghibu, dictatură şi anarhie, 222- 231.
8 „un grup de iniţiativă format din organizaţii ne-

guvernamentale a lansat joi, la Bucureşti, coaliţia pentru
educaţie, o federaţie care îşi propune să coaguleze energii
şi resurse pentru a împlini o viziune curajoasă despre în-
văţare în românia. la eveniment au fost prezente peste
100 de persoane: reprezentanţi ai societăţii civile, educa-
tori, studenţi şi părinţi, precum şi reprezentanţi ai unor
instituţii publice sau ai mediului de afaceri [...] activită-
ţile pentru formarea şi dezvoltarea coaliţiei ca federaţie
de organizaţii neguvernamentale active în domeniu, pre-
cum şi consultările pentru cristalizarea unei agende con-
crete vor continua pe parcursul următoarelor luni.
procesul este susţinut pentru un an, până în aprilie 2016,
printr- un proiect finanţat prin fondul oNg cu suma de
69.545 euro” (http://coalitiaedu.ro/). Websitul organizaţiei
precizează că: „acest site a fost realizat în cadrul proiec-
tului „coaliţia pentru educaţie”, proiect finanţat prin
granturile see 2009 – 2014, în cadrul cadrul fondului
oNg în românia”. de pe acest piedestal instituţional-fi-
nanciar, daniela Vişoianu, preşedinta coaliţiei pentru
educaţie, invitată de curaj la consultări alături de staş,
Vlaston şi alţi reformatori, a făcut nişte afirmaţii ului-
toare: „poziţionându- se pe o perspectivă critică la adresa
sistemului educativ românesc, în majoritatea componen-
telor sale, a subliniat în primul rând teama pe care cei din
cadrul acestora, profesorii, o au, în opinia sa, relativ la
schimbare. dimpotrivă, ar trebui să „visăm mare”, dar
„realist” şi, poate, să nu ne mai gândim la 0- xii, ci la 0- ix,
sugestia fiind aceea a trecerii clasei a ix- a la învăţămân-
tul gimnazial, clasă cu care s- ar încheia învăţământul
obligatoriu” (http://www.siphd.ro/doc/ audiere/plan_cadru/
pdv.pdf, p. 2- 3). deci, oameni care ştiu atât de puţin lim-
bile engleză şi română încât traduc „dream big” prin „să
visăm mare” ne propun să oprim învăţământul obligato-
riu în clasa a noua. eu aş răspunde, cu steve jobs, „dream
bigger”!

9 alfred fouillée, les Études classiques et la démo-
cratie (paris: armand colin, 1898), 2- 3. studiile clasice
sunt echivalentul izvoarelor de limpezime morală şi pros-
peţime estetică: „ceea ce trebuie să stea la baza umanioa-
relor, pe lângă limba franceză, sunt studiile literare de
genul celor care, în primul rând, să fie imposibil de folosit
în scopuri personale sau utilitare şi care, în al doilea rând,
să fie cu deosebire propice marilor idealuri naţionale. or,
înţelepciunea clasică cuprinde un tezaur de sentimente
estetice şi morale, dar şi de adevăruri umane şi sociale,
care nu sunt de folos imediat şi material, după cum un
izvor, care ţâşneşte din vârful munelui, nu poate fi utilizat
în chiar punctul de unde ţâşneşte. această lipsă a utilită-
ţii materiale, care adăposteşte de fapt o profundă utilitate
morală căreia îi este de fapt condiţie prealabilă, constituie
valoarea studiilor clasice din punctul de vedere al educa-
ţiei” (fouillée, les Études classiques et la démocratie, 8- 9).

10 cezar papacostea, reorganizarea liceului (Bucu-
reşti, convorbiri literare, 1919), 6.
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ce este acesta?
un obelisc.

ce este un obelisc?
o scară.

„nevoia de transcendenţă -  ne aflăm aici la modul
superior, de cea mai înaltă complexitate, pe care o
poate căpăta nevoia de a da un sens vieţii. Etimo-
logic, trans înseamnă dincolo, iar verbul latinesc
ce i se alătură s- ar traduce prin a te căţăra. obice-
iul copiilor de a se căţăra în copaci, pe garduri, pe
stâlpi exprimă nevoia, tentaţia de a se înălţa, de a
se depărta de sol. aşa începe transcendenţa. să
treci dincolo de limitele, de cadrul ce ţi- au fost im-
puse prin naştere, să nu ramâi sclavul percepţiei
senzoriale şi empirice, să încerci să le depaşeşti.”

(solomon marcus – cele zece nevoi umane)

ce a fost mai întâi: roata sau scara?
a fost omul animat mai întâi de do-
rinţa de a cuceri orizonturile pă-
mântului sau a vrut să se înalţe,

treaptă cu treaptă, spre văzduh? orizontalul sau
verticalul? deplasarea sau ascensiunea? avansa-
rea sau ridicarea?

cele două sunt mijloacele tehnice prin care
se ameliorează două acţiuni şi două organe, în
sensul de instrument, ale omului: fuga şi căţăra-
tul, călcâiul şi aripa. dar abia prin perfecţionare,
prin tehnologizare omul devine conştient de atri-
butele pe care le are, devine homo faber şi, deci,
homo sapiens. abia când interpune între natura
lui şi împlinirea acesteia un mijloc de realizare,
un intermediar, o tehnică, un instrument, antro-
poidul ce se căţăra devine om ce urcă pe o scară,
homindul ce aleargă se transformă în om ce con-
duce – un atelaj, un car, o maşină. roata este ver-
siunea tehnologizată a fugii, aşa cum scara este
versiunea tehnologizată a căţăratului sau a im-
boldului de a zbura. spre deosebire de alte fiinţe
omul se perfecţionează instrumental – în loc să- i
crească aripi, inventează scara, în loc să- şi dez-
volte o musculatură puternică pentru rapiditate
şi rezistenţă în fugă – inventează roata.

Înainte de roată…
privind în urmă, în timpurile îndepărtate

ale istoriei civilizaţiei, vedem că, deşi s- a făcut
foarte mare caz de inventarea roţii, conside-
rându- se un punct de cotitură în istoria umanită-
ţii, scara o devansează indiscutabil. primul
instrument folosit de om în dorinţa lui de luare în
posesie a spaţiului exterior a fost scara. primul
„vehicul” al omului a fost folosit pentru ca acesta
să se deplaseze în sus şi nu înainte. fapt care este
în deplină concordanţă cu presupusa sa origine
simiană ce- l face mult mai predispus la căţărare
decât la alergare şi fugă. predispoziţia respectivă
e foarte vizibilă la copiii mici – atât de exaltaţi
când urcă: pe un scaun, pe masă, pe un dulap, pe
umerii părinţilor, pe nişte cărţi groase, puse una
peste alta. e un triumf în orice pas pe care micul
om îl face în sus. imediat după ce învaţă să
meargă, ba chiar înainte, copilul caută să se ri-
dice, să urce, ca şi cum scopul mersului ar fi înăl-
ţarea. dacă adăugăm faptul că însuşi mersul
biped presupune o prealabilă ridicare, dobândirea
unui reflex al verticalităţii, ne va fi şi mai uşor să
înţelegem de ce omul este în mod natural mai în-
clinat să urce decât să fugă. 

fiinţă prin excelenţă verticală, omul în-
cearcă permanent să se ridice: mai întâi în două
picioare, apoi, prin scară şi prin substitutele ei,
tot mai mult către cer. mai aproape decât mişca-
rea pe orizontală îi este văzduhul şi deplasarea
pe verticală. prima mişcare a omului a fost o miş-
care spre cer, nu o mişcare spre pământ. o le-
gendă biblică ne spune că oamenii şi- au strâns
puterile pentru a construi un turn pentru a atinge
cerul. prefigurare antică a visului cuceririi spa-

ţiului, o rachetă avant la lettre, turnul Babel ne
arată că idealul aviar este înscris în structurile
profunde al omului. instrumentul arhetipal al
realizării lui, ascuns sub banalitatea utilizărilor
cotidiene, îl posedă orice gospodărie: scara.

ziguratele – care nu sunt altceva decât mo-
numentale scări către eter – sunt construcţii care
datează mult dinaintea descoperirii roţii, iar zi-
guratele din america precolumbiană aparţin unei
lumi care nu a cunoscut niciodată roata. spre de-
osebire de piramidă, ziguratul este „plin”, nu con-
ţine un mormânt: el este escaladat pentru a
ajunge la o platformă unde se află altarul sacrifi-
cial (altar – lat. alta ara). la rândul ei, piramida
este o scară stilizată, „fără trepte”, în interiorul
căreia defunctul este introdus pentru a- i asigura
lansarea în spaţiul de dincolo de viaţa terestră.
în templele greceşti elementul arhitectural care
simbolizează scara este coloana – atât ca atare
(coloana fiind ea însăşi o scară stilizată), cât şi în
felul în care sunt dispuse – sub forma colonadelor
şi porticurilor. 

aceste construcţii sacre – care nu au nici o
legătură cu nevoia de adăpostire a omului – răs-
pund unei cu totul alte nevoi: nevoia de ascen-
siune. de la zigurate până la piramide, de la
piramide până la temple, de la temple până la ca-
tedrale – toate construcţiile sacre (apoi, prin pro-
pagarea modelului, şi o bună parte din cele laice)
sunt făurite după modelul scării. sunt întruchi-
pările acestei scheme „mentale”, încarnări ale
acestui „principiu”, aplicări ale acestui concept.
desigur că există o evoluţie a sus amintitelor
forme arhitecturale. omul a realizat că pereţii zi-
guratului se susţin reciproc putându- se crea un
spaţiu interior şi astfel a apărut piramida, apoi
că coloanele pot susţine un plafon, în sfârşit, s- a
ajuns la acel sublim compromis între „vârf” şi
„plafon” – bolta şi cupola. dar toate acestea se
subsumează arhetipului scării, sunt modificări şi
evoluţii ale aceluiaşi model originar – scara. 

de ce ne place să privim un oraş de
zgârie- nori sau, în general, o clădire înaltă? toc-
mai pentru că primul nostru impuls este un
impuls ascensional, impulsul de a urca, de a ne
înălţa în aer, către cer. figurile religioase reali-
zează iconic acest instinct natural al omului – pri-
mul prin care a cucerit lumea. ridicarea la cer a
lui iisus, predica de pe munte, urcarea lui moise
pe munte de unde sunt aduse tablele cu legi –
sunt imagini care ne provoacă o maximă recepti-
vitate tocmai pentru că avem o sensibilitate as-
censională, levitaţională. 

în mod curios nimeni nu vorbeşte despre
această paradigmă inaugurală, întemeietoare a
lumii omului, despre acest prim vehicul al omu-
lui, deşi suntem foarte preocupaţi să lămurim
misterul apariţiei roţii căreia ni se pare că îi da-
torăm întreaga dezvoltare şi întregul progres al
lumii noastre de astăzi. e cu atât mai puţin de în-
ţeles această lipsă de preocupare a noastră pen-
tru paradigma scării şi această valorizare
supremă a roţii – cu cât şi lumea noastră actuală
este construită în cea mai mare parte după mo-
delul scării – în ciuda abundenţei şi diversităţii
infinite de vehicule cu roţi. trăim în epoca nave-
telor spaţiale, a avionului, a sateliţilor, a oraşelor
construite pe verticală, a străzilor şi şoselelor sus-
pendate, a comunicării la distanţă prin interme-
diul aerului – a trimiterii semnalului în sus
pentru a putea fi retrimis, mai rapid, în jos, a con-
struirii celor mai înalte edificii, a telescoapelor
uriaşe prin care, simultan, ne înălţăm privirea în
spaţiu şi o coborâm în timp… 

fapt este că deşi ambele invenţii arhetipale
– roata şi scara – sunt la fel de naturale omului,
fiind perfecţionări ale unor atribute şi imbolduri
ale sale, deplasarea orizontală şi ascensiunea, to-
tuşi scara precedă apariţia roţii şi chiar o face po-
sibilă. căci abia atunci când ai o perspectivă, un
încotro te poţi îndrepta către el. chiar deplasarea
pe orizontală este făcută posibilă de existenţa scă-
rii şi nu ne vom mira deloc să aflăm că unii pri-

mitivi din australia îşi părăsesc fără nicio strân-
gere de inimă aşezările temporare în care s- au in-
stalat, dar nu pornesc niciodată la drum fără
aşa- numitul stâlp al lumii – un trunchi înalt de
copac pe care- l cară cu ei şi care are atât rolul de
a consacra noul loc în care se stabilesc (acţionând
ca reper fundamental ambulant, ca centru mobil
al lumii, ca axis mundi), cât şi, cel mai probabil,
un rol mai practic – acela de asigura o vedere
amplă asupra deplasării, ca turn de observaţie,
catarg şi ochean. deplasarea pe orizontală este
făcută posibilă de o perspectivă asupra orizontu-
lui, deci, de o înălţare prealabilă, de o urcare, de
o ascensiune, de scară.

urcând, te înalţi deasupra şi astfel capeţi o
altă viziune, literalmente o altă vedere asupra lu-
crurilor celor mai familiare, celor mai pământeşti
şi obişnuite. Văzut de sus, locul obişnuit se
schimbă, intră într- o altă dimensiune, este pro-
iectat pe un alt fundal – şi astfel este făcut să
irumpă adevărul condiţiei lui, căci numai în ra-
port cu cerul pământul este pământ, numai în ra-
port cu susul josul este jos, numai în raport cu
divinul muritorul este muritor. o perspectivă – a
zeilor (văz- duh) – la care omul are acces în cel mai
simplu mod cu putinţă – urcând câteva trepte şi
nu este exclus ca primele extaze să fi fost provo-
cate de această banală, mereu accesibilă ascen-
siune. Numai de sus omul poate cartografia locul
unde se află, vecinătăţile lui, numai de sus omul
îşi poate integra locul său în cadrele mai vaste ale
lumii, numai privită de sus societatea umană se
constituie într- o lume. orice hartă trimite la ori-
ginea ei chiar dacă astăzi nu ne mai gândim ni-
ciodată la sensul literal al scării la care este
realizată o hartă.

tot de aceea mai marii lumii – regii, împă-
raţii, conducătorii de orice fel – sunt asociaţi cu
înălţimea, cu superiorul, cu ascensiunea. ei au
drepturi asupra noastră pentru că sunt mai sus
decât noi, sunt deasupra noastră – de la „înălţi-
mea sa” până la termenul peiorativ „sus- pus” –
toate cuvintele prin care îi desemnăm conţin o
aluzie la un raport de altitudine (alteţă). 

Scara – paradigmă a
discontinuităţii, a saltului, 
a rupturii de nivel

de la scara nivelurilor sau treptelor sociale
până la scara evoluţiei, de la scara cartografică
până la scara notelor muzicale – scara se dove-
deşte a fi paradigma inaugurală a lumii omului. 

scara termică, scara unităţilor de măsură,
în general, scara lungimilor de undă, a gradelor
de intensitate a mişcărilor telurice – măsurătorile
omului sunt concepute după modelul scării, ordo-
nate pe trepte. între prima treaptă şi cea de- a
doua, între a doua şi cea de- a treia şi aşa mai de-
parte e acelaşi spaţiu invizibil, ireductibil, un gol
pe care calci, golul urcător, propulsiv, al spaţiului
dintre două trepte.

şi în acest sens paradigma scării are o pree-
minenţă asupra paradigmei roţii (şi a cercului).
paradigma scării se referă la o creştere în salturi,
discretă, faţă de paradigma roţii care se referă la
o creştere continuă, infinit divizibilă, reductibilă
ad infinitum. deplasarea pe orizontală nu este
doar o înaintare ad indefinitum, ci şi o creştere
continuă, neîntreruptă, a nuanţelor infinite şi în
cele din urmă indiferente. de la muzică până la
evoluţionism (mutaţiile genetice) mintea umană
operează însă cu modelul saltului, al rupturii, al
discontinuităţii, deci, al scării. cele şapte trepte
ale scării muzicale fac posibile o infinitate de po-
sibilităţi de a compune melodii. fiinţa umană şi- a
dat seama că poate obţine o infinitate de combi-
naţii structurând lumea – discotinuu – în trepte
şi în scări. Numerele sunt iniţial trepte ale unei
scări, scrijelituri pe un trunchi de copac şi indife-
rent în ce bază numerică se constituie ele sunt o
ordine a rupturii, a saltului, a discretului, discon-
tinuităţii. Nu am putea niciodată înainta dacă nu
ar exista saltul – după cum arată paradoxul lui
ahile şi al broaştei ţestoase. ahile nu ar ajunge
niciodată din urmă broasca ţestoasă dacă nu ar
exista soluţie de continuitate – mişcarea e posi-
bilă doar întrucât este o mişcare în salturi, dis-
continuă, discretă. 

forma elementară a scării este diada, pere-
chea fundamentală de opoziţii. de altfel scara
poate fi văzută ca fiind o reduplicare indefinită a
unor diade în interiorul diadei funda-
mentale, al rupturii originare de
nivel: jos- sus. scara este prefigurată

Horia Pătraşcu
Primul vehicul al omului – scara
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odeclaraţie ministerială şi un pro-
gram de testare internaţională au
răvăşit învăţământul universitar
şi preuniversitar din ţările euro-

pene. o seamă de organizări tradiţionale, care au
durat până la nivelul anilor nouăzeci, reclamau,
neîndoielnic, reforma. aceasta a fost concepută şi
lansată în multe ţări în anii 1990. după 2001,
însă, reforma propriu- zisă a fost practic părăsită,
într- un context nou, al globalizării, pentru o aven-
tură ideologizată ce îşi dezvăluie pe zi ce trece ris-
curile. 

s- au înregistrat numeroase împotriviri la
această aventură. recent, pare să se fi intrat
într- o fază nouă, în care cei mai buni cunoscători
ai educaţiei pun în joc o alternativă la cursul pe
care a apucat învăţământul european în secolul
actual. să ne oprim asupra faptelor istorice veri-
ficabile. 

în 1999, miniştrii educaţiei din ţările euro-
pene semnau declaraţia de la bologna, care îşi
propunea două obiective: compatibilizarea siste-
melor de învăţământ superior şi mărirea compe-
titivităţii universităţilor. declaraţia cuprindea
şase măsuri: adoptarea unui sistem de diplome
comparabil, pe succesiunea bachelor – master –
doctorat; aplicarea unui sistem de credite de stu-
dii transferabile; crearea mecanismelor de asigu-
rare a calităţii; lichidarea obstacolelor la mobi-
lităţile studenţilor; crearea dimensiunii europene
a universităţilor; cooperarea europeană. 

mulţi europeni vorbesc pe bună dreptate
despre declaraţia adoptată semnificativ în oraşul
adoptării magna charta universitatum Euro-
paeum (1988), care a consacrat autonomia univer-
sitară ca valoare indispensabilă „universităţii
veritabile”. întrucât în societatea mediatică multe
zvonuri circulă fără verificare, unii oameni cred
că această declaraţie ar fi redus durata studiilor,
ar fi modificat specializările, ar fi schimbat pro-
gramele de studii, ar fi creat birocraţia evaluări-
lor, cu un cuvânt, ar fi desfigurat învăţământul
superior. Nici vorbă! în fapt, cum se poate ob-
serva uşor citind direct, pe site- uri, cele două pa-
gini ale declaraţiei, aceasta nu se referă nici la
durata studiilor, nici la curriculum, nici la altceva
decât la condiţiile amintite ale cooperării. decla-
raţia nici nu putea modifica învăţământul supe-
rior din vreo ţară, căci educaţia este, inclusiv în
uniunea europeană de la ora actuală, domeniu
de suveranitate naţională, autorităţile ţării res-
pective fiind răspunzătoare de măsurile ce se iau. 

este adevărat însă că, din 2001, au interve-
nit decizii necalificate şi aventuroase ale miniş-
trilor educaţiei şi guvernelor, care au dus
declaraţia de la bologna la o aplicare străină de
intenţii, îngustă şi incultă, ce a generat situaţia
de astăzi. în consecinţa acestor decizii, universi-
tăţile nu numai că şi- au modificat durata studii-
lor, curricula specializărilor, dar terorizează cu
măsuri şi idei strâmbe comunităţile de studenţi
şi cadre didactice, induc în eroare societăţile şi
împiedică normalizarea, cel puţin prin inerţie şi
interesul profitorilor ce apar de obicei în contexte
tulburi.

în 2000, s- a pus în aplicare programme for
international student assessement (pisa), care
este cel mai amplu program de evaluare interna-
ţională a pregătirii elevilor. programul îi vizează
pe cei care ating vârsta de 15 ani şi se referă la
citire, lectură, matematică, ştiinţe. se evaluează
în ce măsură elevii care încheie educaţia obliga-
torie stăpânesc cunoştinţele şi deprinderile pen-
tru participarea la viaţa societăţii. se au în
vedere nu atât cunoştinţe conform curriculumului
şcolar, ci cunoştinţe şi deprinderi necesare în
viaţa adultă. în 2003, a fost introdusă testarea
prin rezolvarea de probleme, pentru a evalua
competenţele transdisciplinare.

Numeroase ţări participă la pisa, iar mi-
nisterele şi şcolile recurg tot mai mult la schim-
bări ale organizărilor pe scară mare pentru a
întruni punctajele. învăţământul preuniversitar
s- a transformat pe nesimţite într- un instrument
de obţinere a punctajelor pisa, iar unii oameni
chiar cred că s- a ajuns la ultima fază a evoluţiei
învăţămîântului pe pământ. aşa cum în cazul Bo-
logna unii refuză orice reflecţie, tot astfel, în cazul
pisa, se descurajează orice îndoială.

în spaţiul european, mulţi specialişti au
avut reacţii temeinic elaborate la situaţia care s- a
creat (vezi, de exemplu, richard münch, globale
Eliten, lokale autoritäten. bildung und Wissens-
chaft unter den regime von pisa, mcKinsey &co,
2003; K. p. liessmann, theorie der unbildung.
die irrtümer der Wissengesellschaft, 2008; stefan
collini, What are universities for?, 2012). întru-
cât fiecare răspunde de ceea ce a făcut pe traseul
său, menţionez că fiind implicat în conceperea şi
realizarea reformei din anii nouăzeci şi dându- mi
seama de aventura în care se intra după 2001, am
reacţionat continuu la deciziile miniştrilor şi gu-
vernelor de pe parcurs (vezi, andrei marga, spe-
ranţa raţiunii. interviuri, 2006; theodor
Berchem, andrei marga, jan sadlak (eds.), li-
ving in truth. a conceptual framework for a Wis-
dom society and the European construction,
2008; andrei marga, profilul şi reforma universi-
tăţii clujene. discursuri rectorale, 2011). am ară-
tat, în 2004, că legislaţia aplicării declaraţiei de
la bologna în românia este eronată, iar în 2005
şi 2006, am argumentat că hotărârile de guvern
privind masteratul şi doctoratul sunt greşite con-
ceptual şi vor avea consecinţe nefericite. ceea ce
se vede astăzi din plin! împreună cu preşedintele
american council on education (vezi david
Ward, the bologna process: an american perspec-
tive, 2008) am arătat că afectarea structurii stu-
diilor este inadecvată şi va crea probleme – ceea
ce se simte acum pretutindeni. într- un articol
preluat în diferite ţări (andrei marga, procesul
bologna. nevoia schimbării de direcţie, 2012) am
arătat că este deosebire între declaraţia de la bo-
logna şi aplicarea ei, inclusiv în românia. decla-
raţia a rămas la valorile tradiţiei (autonomie
universitară, unitatea cunoştinţelor şi viziune,
asimilarea cunoaşterii ca întreg, suveranitatea
profesorului, considerarea studentului ca subiect
al propriei pregătiri, operarea în perspectiva trip -
ticului competenţe, abilităţi de bază, educaţia

pentru valori etc.). aplicarea declaraţiei de la bo-
logna s- a făcut în optica strâmtă a neoliberalis-
mului (cu limbajul birocratic specific: employabi-
lity, accountability, workload, outcomes, human
capital, university teacher etc.), lansat de milton
friedman.

recent, în franţa, sunt nemulţumiri expli-
cite privind aplicarea programului pisa, care
afectează, între altele, învăţarea limbii. în ger-
mania, a reizbucnit, cu o vigoare nouă, discuţia
în jurul programelor Bologna şi pisa. unii acuză
că, potrivit recentului raport oecd, din popula-
ţia de 25- 34 de ani, în franţa 43%, în marea Bri-
tanie 46%, în ţările oecd 38%, în germania
numai 26% urmează studii superioare, încât ar fi
cazul intensificării schimbărilor. aceiaşi cred că
pisa şi Bologna trebuie aplicate fără întârziere,
chiar de către ţara care a deţinut întâietatea în
cunoaşterea şi universitatea mondială până la ve-
nirea lui hitler şi are cea mai bună reţea de in-
stituţii în tehnologie şi unul dintre cele mai solide
sisteme de pregătire vocaţională. alţii dezvăluie
tot mai sesizabilele erori ale programelor pisa şi
Bologna, atrag atenţia asupra riscurilor ce se pre-
gătesc pe nesimţite şi prezintă organizări alter-
native.

ceea ce se discută în germania – principala
forţă educaţională, ştiinţifică şi tehnologică din
uniunea europeană – merită luat aminte. aceas -
ta cu atât mai mult cu cât în dezbatere au intrat
intelectualii de prim plan din această ţară – per-
sonalităţi cu cultură completă şi cu concepţii sis-
tematice în domeniul educaţiei.

am în vedere aici volumul lui julian Nida-
rümelin şi Klaus zierer, auf dem Weg in eine
neue deutsche bildungskatastrophe. zwölf unan-
genehme Wahrheiten (herder, freiburg im Breis-
gau, 2015), pus în ciculaţie în săptămânile
trecute. un filosof cu formaţie bine înfiptă în
ches tiunile practice ale vieţii europene, care a fost
şi ministru în guvernul schröder, şi un pedagog
renumit şi- au dat mâna pentru a evalua cursul
creat de aplicarea pisa şi Bologna şi pentru a
găsi soluţii. concluzia la care ajung este aceasta:
„în germania lipsesc toate premisele pentru a
copia sistemul din statele unite ale americii,
care funcţionează excelent la vârf, dar, în lăr-
gime, prezintă rezultate mai puţin mulţumitoare.
înainte de toate, însă, tradiţiile educaţiei sunt di-
ferite, ceea ce face ca preluarea (eclectică) de ele-
mente izolate din alte sisteme de educaţie să fie
condamnată mai mult la eşec. în cazul reformei
Bologna, aceasta se poate observa deja astăzi”
(p.200). după opinia lui julian Nida- rumelin,
„dacă această tendinţă continuă, ea duce într- o
nouă catastrofă a educaţiei germane” (p.147). an-
terioara ameninţare de catastrofă, semnalată de
georg picht în 1964, consta în aceea că se depă-
şeau prea lent efectele funeste („incultura şi lipsa
de educaţie”) ale dominaţiei naziste în educaţie.
Noua ameninţare vine din aceea că nu se observă
destul de devreme noua „privare de substanţă a
orientării educaţiei” (p.202) ce se petrece în jur. r

Andrei Marga
Erori în PISA şi Bologna

n Cultura educaţiei Dezvoltarea educaţiei este
imperativă, doar că nu se poate
atinge punând în paranteză, ca

nerelevant, ceea ce gândesc şi spun
dascălii, cetăţenii despre situaţie,
inclusiv despre situaţia în care se

află

odată cu prima înălţare a fiinţei
umane. ridicându- se, omul a rupt, li-
teralmente, lumea în două planuri:
cerul şi pământul, sus- jos, aici- acolo,

deasupra- dedesubt. prima treaptă este faţă de a
doua şi a doua faţă de a treia ceea ce este yin faţă
de yang, lumina faţă de întuneric, masculinul
faţă de feminin, unu faţă de doi. scara repetă o
serie de opoziţii, de discontinuităţi în interiorul
aceleiaşi sfere de discurs, transformă contradicţia
diadei în contrarietatea treptelor, dihotomia în
politomie…

filosofia însăşi se poate împărţi în funcţie
de aceste două paradigme, într- o filosofie a scării
(pitagora, platon, aristotel, plotin, augustin,
descartes, Kant) şi una a cercului, a roţii (hera-

clit, parmenide, spinoza, leibniz, hegel, Nietzs-
che, heidegger). cercul, roata – presupun un
anume monism, o afacere internă a fiinţei, în care
toate procesele şi manifestările se înşiruiesc în
una şi aceeaşi cuprindere, precum razele unui
cerc, precum spiţele unei roţi. 

scara implică ierarhie, ordine ascensională,
ascendenţa superiorului faţă de inferior, schim-
bare, evoluţie, în vreme ce într- o lume ordonată
de roată şi cerc există o egalitate a tuturor punc-
telor, fiecare fiind egal apropiat şi egal depărtat
faţă de centru, revoluţie, eterna reîntoarcere a
aceluiaşi, mişcare – e adevărat, dar în interiorul
aceluiaşi plan. acesta este şi paradoxul mişcării
reluat de einstein – un obiect care se deplasează
cu o viteză ce depăşeşte viteza luminii (maximum

de viteză imaginat până acum) se întrece pe sine
însuşi, adică ajunge la punctul de destinaţie îna -
inte de a fi plecat…

Ne putem imagina umanitatea fără roată –
sunt civilizaţii avansate care n- au dispus de ea –
dar nu ne putem imagina o umanitate fără scară
– nu există nici o civilizaţie care să nu o fi cunos-
cut- o. orice construcţie elaborată este într- un fel
sau altul un avatar al scării, o scară este limbajul
uman – cu rupturile sale între sunetele şi accen-
tele lui, o scară muzica, o scară măsurătorile
umane, o scară chiar timpul liniar, crescător, ur-
cător, mântuitor (cine mai ştie că strămoşii cea-
surilor moderne, rotunde, au fost ceasurile
hidraulice în formă scalară). r

F
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adoptarea limbii franceze nu a în-
semnat pentru e. m. cioran dezna-
ţionalizare, ci necesara eliberare a
scriitorului, de sine însuşi în pri-

mul rând. optând pentru limba franceză, autorul
din rue de l`odeon evadează simbolic dintr- o
limbă care nu a reuşit să- i tempereze lirismul in-
consistent al scrisului din tinereţe şi se predă ne-
condiţionat limbii franceze, convins fiind că doar
aceasta îi poate struni trăirile altfel greu de con-
trolat. „nu aparţii unei naţionalităţi – va mărtu-
risi cioran — ci unei limbi. În afara ei, totul
devine abstract şi ireal. astfel, într- adevăr, o
limbă e o patrie, şi eu nu m- am deznaţionalizat.
Într- un anumit sens, m- am eliberat, împrejurarea
se dovedeşte însă şi una dureroasă. pentru un poet
ar fi o catastrofă” (s.n, convorbiri cu cioran,
p.147). trecând simbolic în universul riguros al
noii limbi, cioran se desparte de trecutul său ar-
tistic, eliberându- se de formula excesiv lirică sub
zodia căreia începuse să scrie. tocmai de aceea,
revine la el metafora „cămăşii de forţă”, ce defi-
neşte limba franceză, subliniind în felul acesta ri-
goarea unei limbi total străină unui balcanic.
autorul este convins că limba franceză ar putea
asigura nişte limite necesare (definitorii) tempe-
ramentului său greu de stăpânit în limba ma-
ternă. cioran este conştient de faptul că trebuie
să devină un emigrant, trecând mai mult sau mai
puţin fraudulos graniţa dintre cele două limbi,
pentru a se salva de dictatura simţurilor, dar şi
pentru a- şi defini personalitatea artistică, sub
semnul stilului în ultimă instanţă. el se elibe-
rează de o limbă în universul căreia nu putea
spune că nu s- ar fi simţit confortabil, dimpotrivă.
limba română îi îngăduise tânărului cioran des-
fătarea simţurilor, lăsându- l în voia spontaneită-
ţii. în acelaşi timp, renunţând la limba maternă,
el are certitudinea că întoarce spatele realităţii,
pentru a intra în universul sever al formelor şi al
scrisului, de unde realul poate fi privit cu o supe-
rioară înţelegere (cum o făcea privind de pe coasta
Boacii) şi de unde poate calomnia în voie univer-
sul. toate mărturisirile cioraniene insistă asupra
unor motive ce devin repere pentru „textul” exis-
tenţei autorului: „faptul de a scrie într- o limbă
străină, mărturiseşte cioran, reprezintă o elibe-
rare. o eliberare de propriul tău trecut. limba
franceză a acţionat asupra mea ca o cămaşă de
forţă. această limbă are o rigoare care nu se po-
triveşte unui «balcanic». cărţile pe care le- am
scris în limba română le- am scris spontan, fără
să mă gândesc la stil, iar apoi când am început să
scriu în franceză, nu mi- am dat seama din capul
locului că faptul de a scrie într- o limbă străină re-
prezintă, ce- i drept, o eliberare, dar, în acelaşi
timp, şi o experienţă aproape dureroasă”. (convor-
biri cu cioran, Bucureşti, editura humanitas,
1993, p.97) mărturisirea conţine sugestii ce trimit
spre o moarte şi o naştere simbolică: moare liri-
cul, spontanul inconsistent, pentru a se naşte au-
torul, creatorul stilului, recunoscut ca unul dintre
marii scriitori ai literaturii franceze. 

cioran părăseşte aşadar limba română, „pe-
riculoasă”, după cum însuşi mărturiseşte, pentru
faptul că este „prima mea limbă”, în această ipos-
tază limba, îngăduitoare şi predestinându- l la

afectivitate, nu- i impunea disciplina severă a scri-
sului, inerentă condiţiei de scriitor. Nu înseamnă
însă că, renunţând la limba maternă, repet,
printr- o moarte simbolică, cioran nu este con-
ştient de faptul că această limbă îl va urmări do-
cilă ca o umbră, încercând să- l recupereze pe cel
definitiv pierdut. insistând asupra ideii că limba
română este periculoasă (şi am văzut din ce
cauză), cioran îi mărturiseşte lui raddatz teama
faţă de prima sa limbă, o limbă care „te trage” şi
care nu încetează să- l ademenească de undeva, de
departe, precum cântecul sirenelor pe cel care s- a
legat insensibil de catarg, pentru a fi sigur că va
ajunge în spaţiul artei şi al scrisului. „Voi fi ter-
minat ca scriitor”, mărturiseşte cioran, refe-
rindu- se la momentul în care va visa (iarăşi) în
româneşte. scriitorul se gândeşte totuşi la o po-
sibilă întoarcere, de care se teme fără îndoială,
dar care se va produce inevitabil „odată cu vâr-
sta”, atunci când raţionalul va începe să cedeze,
lăsând loc trăirii afective şi permiţând simţurilor
să se bucure din plin de realitate. când raddatz
îl întreabă dacă ar mai putea vorbi româneşte,
cioran îi răspunde fără nicio ezitare: „perfect, bi-
neînţeles. dar româna este foarte periculoasă pen-
tru mine, deoarece este prima mea limbă şi aşa
ceva te trage şi, odată cu vârsta, revine, deoarece
este prima mea limbă, visez în franceză, dar dacă
în viitor voi visa în româneşte voi fi terminat ca
scriitor francez”. (convorbiri cu cioran, p.174)

cioran mărturiseşte că i- ar fi plăcut (şi)
limba spaniolă, dar devine, totuşi, un scriitor
francez în ciuda caracteristicilor limbii, pe care
nu uită să le amintească de câte ori are prilejul :
„la prima vedere, limba franceză e uşoară, dar e
o amăgire, limba asta nu suportă orice. nu e deloc
uşoară. căci fluenţa asta e înşelătoare. m- am lup-
tat mult cu ea. E o limbă fără viaţă, fără sub-
stanţă, deloc lirică”. (convorbiri cu cioran, p.281)
mai ales ultimele caracteristici ale limbii franceze
îi convin de minune celui care în tinereţe scrisese
în româneşte cărţi pline de efluvii lirice, într- un
cuvânt dominate de afect şi de trăire nereţinută.
or, pentru a dobândi certitudinea naşterii sale ca
autentic scriitor, cioran tocmai de aceasta are ne-
voie, de un univers „vid”, lipsit de substanţă şi, în
mod semnificativ, „fără viaţă”, în interiorul căruia
să- şi dezvolte orgolios propria viaţă şi creaţie.
Noua limbă este, aşadar, pentru cioran un spaţiu
generos care- i permite să se afirme şi să creeze,
controlându- l însă riguros, sub semnul expresiei,
pe care scriitorul o impune ca reper al propriei
creaţii. cu atât mai mult este dorită de cioran
limba franceză cu cât scriitorul are nevoie de aus-
teritate, dar şi de autoritatea căreia să i se su-
pună: „E o limbă extrem de austeră, i se
confesează cioran lui bogavac le comte, care mi- a
impus aceeaşi rigurozitate. ştiam mai bine ger-
mana. E cu totul altă lume. aveţi dreptate când
spuneţi că limba impune o mentalitate”. (convor-
biri cu cioran, p. 282) precum o oglindă indife-
rentă, limba franceză îşi asumă realitatea cu acea
răceală de care artistul are atâta nevoie şi aceasta
îi convine de minune lui cioran: el îi mărturiseşte
interlocutorului că a cunoscut un om în vârstă, un
basc, „un mare cunoscător al limbii franceze, un
împătimit. când era vorba de puritatea ei, un pu-
rist fanatic. când se plimba, intra în vorbă cu
femei, în special cu cele de moravuri uşoare, pen-
tru a spune câte o porcărioară formulată la modul
cel mai rafinat cu putinţă”. (convorbiri cu cioran,
p. 99) cioran nu aminteşte întâmplător această
secvenţă: limba pentru care a optat rafinează rea-
lul, îl transcrie şi îi absoarbe circumstanţele,
până când „porcărioarele” contează exclusiv prin
rafinamentul expresiei.

anul 1947 este un an de cumpănă pentru
încă tânărul e. m. cioran, marcând momentul în
care el încetează să mai scrie în limba română.
„am scris în româneşte până în anul 1947”, îi

mărturiseşte lui fernando savater. până în acel
an publicase în limba română câteva cărţi, sufi-
ciente să- l impună atenţiei, dar care nu au trezit
deplina adeziune a exegeţilor. după debutul cu
pe culmile disperării, urmează cartea amăgirilor
(1936), schimbarea la faţă a româniei (acelaşi
an), apoi lacrimi şi sfinţi, în 1937. în a sa istorie
a literaturii române de la origini pînă în prezent,
g. călinescu îl include pe cioran în capitolul
„noua generaţie. momentul 1933. filosofia «neli-
niştii» şi a «aventurii». literatura experienţelor”.
după g. călinescu, cioran îl continuă pe maes-
trul său Nae ionescu în „eseuri filosofice vapo-
roase”, textele ce reţin atenţia fiind „juvenil
exerciţiu de seminar”, unele „aforisme cam copi-
lăreşti bizuite pe paradox şi exclamaţie, pastişe
după Kierkegaard”. dincolo de semnele de genia-
litate, ion Negoiţescu remarcă în debutul lui cio-
ran „gestul zgomotos confesiv”. Nicolae manolescu
este mult mai tranşant: „În tot ce face şi scrie cio-
ran în aceşti ani (în româneşte, n.n.) este o stri-
dentă notă de falsitate”.

revenind, în anul 1947 cioran se află
într- un moment de cumpănă, într- un loc ce ca-
pătă, în contextul vieţii autorului, profunde
semnificaţii. „ În acel an mă aflam într- o căsuţă
de pe lângă dieppe şi traduceam mallarmé în ro-
mâneşte”. aşadar, între mallarmé, semn autori-
tar al textului cu severa sa organizare, şi limba
română, maternă şi ocrotitoare, a lirismului de-
bordant! aici, la dieppe, cioran se amăgeşte că,
prin traducere, va reuşi să concilieze cele două
universuri!

spaţiul cioranian nu este, în general, lipsit
de semnificaţii simbolice, începând cu mereu po-
menita coasta Boacii şi terminând cu mansarda
din rue de l’odeon, pe care autorul a făcut- o cele-
bră. Nu face, cred, excepţie, nici localitatea dieppe
de pe ţărmul atlanticului, unde se afla e. m. cio-
ran în anul de graţie 1947, încă nehotărât să
treacă graniţa dintre limba maternă şi limba
franceză, dintre afectul în exces şi condiţia „excla-
mativă” a scrierilor sale de până atunci şi severi-
tatea formelor cu care îl ispiteşte limba franceză. 

informaţiile deosebit de generoase despre
dieppe, „oraşul celor patru porturi”, situat în
nord- estul franţei, la vărsarea fluviului arques
în marea mânecii, sunt la îndemâna oricui. cu
cele patru porturi ale sale, oraşul are o vastă des-
chidere spre univers; pe de altă parte, aşezarea
nu este lipsită de contraste. deschiderii, prin
marea Nordului, spre lume, îi dă replică oraşul în
sine ca organizare riguroasă, ca un cosmos şi ca
fericită expresie a actului civilizator. în anul
1947, cioran se află aşadar între un spaţiu al li-
mitei şi al deschiderii, hotărăt să- l traducă în ro-
mâneşte pe mallarmé. un alt detaliu se încarcă
aici de semnificaţii. la dieppe, un râu se varsă în
marea Nordului. arques nu este însă fluviul
alfeu, care, traversând marea, îşi regăseşte iden-
titatea pe malul celălalt. cel puţin din acest
unghi, la dieppe, cioran moare simbolic, pentru
a se naşte in orizontul sever al altei limbi şi al
altei condiţii.

la dieppe, cioran nu- l va traduce însă pe
mallarmé, iar renunţarea devine semnul unei op-
ţiuni. ce absurd, pare să exclame încă tânărul
cioran, să- l traduci tocmai pe acela al cărui nume
este asociat textului şi expresiei în limba care i- a
găzduit autorului român inconsistenţele lirice, ce
rost mai are să- l traduci aşadar pe mallarmé
într- o limbă „pe care n- o mai ştie nimeni”! la
dieppe, acolo unde fluviul se pierde în mare, cio-
ran trăieşte experienţa unei renaşteri semnifica-
tive. prin adoptarea limbii franceze, el nu a
„trădat” şi nu şi- a renegat limba: pus să aleagă
între afectul impus şi ocrotit de limba maternă şi
rigoarea expresiei promise de limba franceză, cio-
ran a pariat pe artist. r

Mircea Moţ
La Dieppe, lângă Stephanne Mallarmé

Cioran trăieşte experienţa unei
renaşteri semnificative. Prin

adoptarea limbii franceze, el nu a
„trădat” şi nu şi- a renegat limba:

pus să aleagă între afectul impus şi
ocrotit de limba maternă şi

rigoarea expresiei promise de
limba franceză, Cioran a pariat pe

Artist

noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Octavian Opriş
HEGEL. Filozofia social-politică
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Crişu Dascălu
Necesarul Breban

ori de câte ori mă întorc acasă, la
lugoj, aleg să cobor podul „cel nou” şi
să trec cât

mai încet pe lângă parcul
la marginea dinspre drum
a căruia se ridică turnul.
turnul pe care Nicolae
Breban l- a atribuit ca lo-
cuinţă unui personaj, se-
cundar în carte, însă
memorabil în afara ei. de
fapt, aceste reîntoarceri
sunt tot atâtea prilejuri
de a mă reîntâlni cu adevăratul stăpân al acestei
zidiri, dar nu al celei de cărămidă, ci al aceleia de
cuvinte, mult mai durabilă prin sensul care o lo-
cuieşte decât cea dintâi. în domeniul construcţii-
lor există o categorie aparte, numită arhitectură
efemeră. sunt edificii cu destinaţie temporară,
care, atunci când motivul pentru care au fost ri-
dicate încetează, sunt dezmembrate, încetând să
mai existe. ei bine, arta refuză efemerul, căci ra-
ţiunea ei de a fi este dăinuirea, adică miza pe
opere atemporale. scrierile efemere pot fi adăpos-
tite în biblioteci, dar dispar inevitabil din cultură.

limba română este norocoasa beneficiară
a două cuvinte care sună identic, însă care au
sensuri diferite: a dura, din latinescul durare,
care înseamnă „a construi” şi tot a dura, dar din
francezul durer, care înseamnă „a dăinui”. dato-
ria creatorilor noştri, a scriitorilor îndeosebi, este
să înveţe din această norocoasă împrejurare şi să
creeze opere durabile. iar noi, cei de faţă, avem la
rându- ne norocul de a ne afla alături de unul din-
tre cei mai mari creatori: Nicolae Breban. Nu cred
că într- o împrejurare ca cea în care ne găsim

putem ezita în a folosi asemenea cuvinte, căci
orice îndoială în această privinţă înseamnă dezer-
tare. faptul că, pe lângă a fi un romancier pro-
fund original, oaspetele nostru este şi un gânditor
explică, cel puţin în parte, unicitatea creaţiei sale.
explicaţia mea poate suna şi mai convingător,
dacă adaug că el este un gânditor angajat nu
numai faţă de scrisul lui, ci şi faţă de climatul în
care scrie. deloc întâmplător, una dintre cărţile
sale, trădarea criticii, are ca subtitlu „încercarea
de a- mi înţelege timpul, cultura din care provin
şi spiritul ei”. mai mult, nevoia de a înţelege
lumea în care trăieşte este transferată şi perso-
najelor sale în efortul acestora de a- şi construi
propriile lumi într- o istorie neliniştită, de obicei
ostilă. dar, pentru că tot am amintit titlul de mai
sus, despre ce trădare este vorba? prozatorul le
reproşează celor mai importanţi critici ai vremii,
dintre care unii îi vor fi fost prieteni, nu nedrep-
tele judecăţi de care a avut şi mai are parte, ci ne-
putinţa greu de motivat a acestora de a trece
dincolo de superficia paginii şi de pătrunde până
la adevăratul embrion din care a crescut cartea,
la care se adaugă blocarea în tipologii şi clişee
care anulează gândirea vie şi productivă. cu alte
cuvinte, reproşul vizează abdicarea criticii de la

îndatorirea ei firească: valorizarea operei prin in-
terpretarea adecvată a tuturor componentelor ei. 

cele două romane, cele mai recente, cu care
oaspetele nostru a venit aici, singura cale şi Jocul
şi fuga, au în comun situarea în pe-
rioada stalinistă a istoriei noastre, des-
pre care romancierul afirmă că „a fost

Clubul Ideea Europeană

O carte-eveniment: Nicolae Breban, Jocul şi fuga
Editura Contemporanul

relativ recent, Nicolae Breban a făcut un
amplu turneu de conferinţe şi lansări în Nordul
româniei. sub auspiciile institutului de studii
Balcanice „titu maiorescu” de la timişoara, pre-
zentat de acad. păun ion otiman şi profesorul
crişu dascălu, romancierul Nicolae Breban a
ţinut conferinţa Valorile naţionale ale româniei.
cu sprijinul asociaţiei pro- românia şi a univer-
sităţii din oradea, în aula magna, autorul roma-
nului bunavestire a vorbit despre apărarea şi
promovarea valorilor naţionale – temă abordată
şi la Biblioteca judeţeană „gheorghe şincai”, în
sala amfiteatru, în prezenţa unei asistenţe nu-
meroase, a cărei reacţie entuziastă la conferinţa
scriitorului invitat l- a făcut pe profesorul, criticul
şi istoricul literar ion simuţ să vorbească despre

o personalitate- spectacol. alte lansări, dezbateri
şi întâlniri cu publicul s- au desfăşurat la librăria
clujeană Book corner, la invitaţia revistei tri-
buna, condusă de mircea arman, şi la universi-
tatea „Babeş- Bolyai”, în aula magna, unde
despre romanele singura cale şi Jocul şi fuga au
vorbit amfitrionul evenimentului, acad. prof.
ioan- aurel pop, acad. Victor Voicu, secretar ge-
neral al academiei române, alex goldiş şi laura
pavel – conferinţe, lansări şi întâlniri culminate
cu o prelegere ţinută în aula filialei iaşi a aca-
demiei române, desfăşurată cu participarea
acad. Bogdan c. simionescu, Vicepreşedinte al
academiei române, Bogdan creţu, mircea pla-
ton şi a unui extrem de numeros public.

la fiecare dintre aceste manifestări au fost
lansate romanele Jocul şi fuga (2015) şi singura
cale (2015, ediţia a ii- a), apărute la editura con-
temporanul. romancierul Nicolae Breban a oferit
dedicaţii, a discutat cu publicul, a răspuns la
multiple întrebări şi a vorbit despre valorile na-
ţionale ale româniei. despre Valorile româniei
şi valorile europene. despre nevoia ţării noastre
de a se întoarce cu faţa spre valorile autentice.
despre renaşterea naţiunii române. despre bo-
lile ei. despre libertate ca prăpastie, despre spirit
nordic, viziune şi creaţie. şi nu în ultimul rând,
despre aniversările anului 2016: 150 de ani de la
fondarea celui mai înalt for ştiinţific şi cultural:
academia română; 135 de ani de la înfiinţarea
revistei contemporanul, publicaţie care şi- a pro-
pus programatic să promoveze şi să sprijine va-
lorile reale ale româniei în vremuri departe de a
le fi propice prin proiectele desfăşurate an de an:
Valorile româniei – valori europene, româniaci-
teşte.ro, galeriaartistilor.ro, librariepentrutoti.ro
ş.a.

textele incluse în acest dosar de scriitor re-
prezintă o parte din roadele acestui turneu.

contemporanul

Datoria creatorilor noştri, a
scriitorilor îndeosebi, este să
înveţe din această norocoasă
împrejurare şi să creeze opere

durabile. Iar noi, cei de faţă, avem
la rându- ne norocul de a ne afla

alături de unul dintre cei mai mari
creatori: Nicolae Breban nicolae BreBan. amfitrion - ion simuţ
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tratată fie politic, fie în necunoştinţă de
cauză”. Vom înţelege de aici că nu avem
a face cu romane politice, în sensul

impus de critică, ci cu romane istorice, chiar dacă
e vorba de o istorie mai apropiată de noi. una din-
tre calităţile indiscutabile ale lui Nicolae Breban
este că simte istoria, tot astfel cum o simt şi per-
sonajele sale. pentru el, istoria este o însumare a
unor istorii individuale, căci numai în cazul celor
din urmă istoria poate fi convertită în istorisire.
personajele fac efortul de a- şi construi propria is-
torie, pornind de la un primum movens iniţial,
care poate fi ambiţia, invidia, disperarea, adică
stări capabile să provoace o mişcare epică de am-
ploare. romanele cresc dintr- un destin cărora
construcţia lor nu i se poate sustrage, tot astfel
cum personajele lor trăiesc un întâmplător pre-
destinat, căci şi în cazul lor ceea ce pare a fi ha-
zard pur este mereu prevăzut, dar niciodată
previzibil pentru cititor. romanul pare a se scrie
sub ochii cititorului, printr- o succedare de seg-
mente aparent aleatorie care, spre a fi ţinute lao-
laltă, pretind poate nu un simplu cititor, cantonat
inevitabil în partea vizibilă a textului, ci un lector
capabil să coboare în profunzimea acestuia, pen-
tru a restabili o ordine subminată de impresia de
hazard. mai mult, există personaje, cum este paul
din Jocul şi fuga, care îşi arogă rolul sau poate
chiar misiunea de „creator de destine”, de mentor
demiurgic, al cărui discipol devine o creaţie a lui,
ceea ce reprezintă, din partea amândurora, o în-
cercare de a se sustrage marii istorii, a cărei cre-
dibilitate este astfel pusă în cauză. pentru
personaje, nu există un adevăr absolut şi nici un

adevăr al învinşilor şi un adevăr al învingătorilor,
ci doar adevărurile lor particulare, a căror comu-
nicare se transformă treptat în cuminecare, într- o
spovedanie prin care, înainte de a deveni mai ve-
ridice, ele se umanizează. cititorul devine astfel
nu un simplu complice al personajelor, ci duhov-
nicul lor, constrâns să admită că nu există fiinţă
perfectă, că păcatul originar este un alibi prin
care se încearcă legitimarea imperfecţiunii uma -
ne, a „neajunsului de a ne fi născut”.

profunzimea acestor romane este stăpânită
de obsesia vinei şi a vinovăţiei. prima, vina, este
asumată individual, pe când cealaltă, vinovăţia
este declarată de o instanţă colectivă. Vina poate
fi ispăşită, iar vinovatul se poate salva găsind
calea spre sine, ceea ce echivalează cu o victorie
obţinută prin propria înfrângere, căci numai ast-
fel a izbândi poate să însemne a izbăvi. îmi place
să cred că tocmai din această profunzime a vinei
şi a vinovăţiei creşte sentimentul atât de viu al
omenescului pe care romanele îl degajă. ceea ce
este semnul sigur al capodoperei. 

Nefiind critic literar, mă bucur de libertatea
de a nu citi decât cărţile cu adevărat bune şi, dacă
e posibil, pe cele foarte bune. în consecinţă, am
citit toate romanele lui Nicolae Breban, începând
cu francisca, ceea ce voi face şi mai departe. şi
vă rog să mă credeţi că merită. şi vă invit să fa-
ceţi la fel. ştiu că nu e întotdeauna uşor să intrăm
în rolul de contemporani ai marilor creatori. dar
a fi contemporani cu ei este o artă care se poate
învăţa.

şi încă ceva. dacă ar fi să dau un titlu aces-
tor însemnări, el ar fi desigur: necesarul breban

.

Lucian Cremeneanu
Spectacolul unei
personalităţi

martie 2016. la 82 de ani, un scriitor
urcă la volanul maşinii sale, îşi
umple portbagajul cu cărţi scrise în

ultimii ani şi porneşte prin ţară într- un turneu de
promovare: timişoara-oradea- cluj- Napoca- iaşi.
se întâmplă în românia, o ţară neprietenoasă cu
conducătorii auto şi tot mai ostilă intelectualilor.
editura contemporanul patronează această ini-
ţiativă în cadrul unui proiect intitulat sintetic,
dar şi idealist, românia citeşte, românia citeşte
punct ro, mai exact, căci în vremurile cibernetice
pe care le traversăm totul trebuie să poarte un
punct, ceva pentru a exista de- a binelea. la volan,
Nicolae Breban porneşte de unul singur un tur-
neu cultural, care se va dovedi unul de mare suc-
ces. 

prozatorul a sosit la universitatea oradea
după popasul- lansare de la timişoara. iniţiativa
invitaţiei la oradea aparţine asociaţiei pro-ro-
mânia europeană, căreia i s- au alăturat univer-
sitatea din oradea şi Biblioteca judeţeană
„gheorghe şincai”. în 10 martie, ora 12, academi-
cianul Nicolae Breban a umplut până la refuz
aula magna, sală (de 280 de locuri) care, de obi-
cei, devine neîncăpătoare în doar două situaţii: la
cursurile festive de final de facultate şi atunci
când mari personalităţi îi trec pragul. scopul vi-
zitei, la fel ca al întregului turneu, a fost lansarea

în faţa orădenilor a romanelor singura cale (apă-
rut în 2011, reeditat în 2015) şi Jocul şi fuga (din
2015), primele două părţi ale unei trilogii de 2000
de pagini, pe care autorul plănuieşte să o încheie
cu romanul frica, aflat în lucru în momentul de
faţă, după cum a mărturisit scriitorul.

în deschiderea întâlnirii, istoricul şi criticul
literar ion simuţ, amfitrionul evenimentului, a
adus în discuţie două subiecte recente – modifi-
cările propuse, într- un plan de reformă a progra-
mei de gimnaziu, de institutul de ştiinţe ale
educaţiei, în urma cărora ar dispărea limba la-
tină din programa şcolară, iar numărul orelor de
istorie şi română s- ar reduce la anumite clase, şi
controversata lege 217/2015, aşa- numita „lege
anti- legionară”, prin care (după cum se înţelege
din consecinţele ei) se condamnă partizanatele in-
terbelice ale unor figuri de marcă ale culturii ro-
mâne (eliade, cioran, ion Barbu, Noica,
mircea Vulcănescu, Vintilă horia),
existând riscul unor exagerări care de-
curg din absenţa unor disocieri între
biografie şi operă.

amfitrionul întâlnirii s- a referit
apoi la alte probleme contextuale, im-
portante pentru tema conferinţei lui
Nicolae Breban – apărarea şi promo-
varea valorilor naţionale. e important
să ştim unde ne situăm şi cum răspun-
dem la întrebarea: trăim într- o europă
a naţiunilor sau o europă a regiunilor?
regionalismul european este o imensă
capcană ce poate duce la eclipsarea va-
lorilor naţionale. a doua problemă de-
rivă din găsirea unui raport echilibrat
între valorile individuale şi valorile co-

lective. „individul contează mai mult decât colec-
tivitatea în vremurile de azi”, a afirmat ion
simuţ, care şi- a continuat tirada la adresa globa-
lizării excesive prin a atrage atenţia că neglijarea
valorilor colective poate afecta însăşi cultura na-
ţională. „întregul sistem pe care îl trăim, capita-
list sau liberal, are vicii”, a mai adăugat amfi-
trionul întâlnirii înainte de a- i îndemna pe inte-
lectuali să facă o critică de sistem, nu de partid.

a urmat conferinţa, cu câteva explicaţii pre-
liminarii. în ceea ce priveşte partizanatul legio-
nar din perioada interbelică, Nicolae Breban a
afirmat că nu susţine reabilitarea legionarilor,

dar nici nu doreşte să fie incriminaţi scriitorii
care au simpatizat cu ideologia mişcării. „legio-
narismul a fost singura mişcare autentică de gân-
dire românească. a fermecat o parte din
societatea de atunci datorită faptului că toate
ideile îi veneau din adâncul fiinţei româneşti, nu
de la ruşi, francezi sau turci, cum s- a întâmplat
în cazul altor curente. românia este, totuşi, o fi-
inţă politică recentă, suntem în preadolescenţă
naţională, de unde şi întârzierea şi primitivismul,
nivelul scăzut de civism, care se resimte şi acum”
a mai spus scriitorul.

Nicolae Breban a aşezat în centrul argu-
mentaţiei din conferinţa apărarea şi promovarea
valorilor naţionale trei stâlpi ai românismului,
personalităţi care au simţit ideea unei naţiuni ro-
mâne, a unui stat unitar, în trei momente istorice
diferite: dimitrie cantemir, mihai eminescu şi
Nicolae iorga. literatura a avut un rol esenţial în
procesul de naştere a ideii naţionale, fapt eviden-
ţiat de- a lungul timpului de marii scriitori arde-
leni. căci rolul literaturii, a mai spus la microfon
Nicolae Breban, este de a lumina norodul, de a- l
face conştient de ceea ce i se întâmplă.

„Nu am avut mari romancieri, ci, mai de-
grabă, mari povestitori. românilor le place să vor-
bească mult şi să scrie puţin, să ia în râs şi nu să
construiască serios. de aceea nu- mi place tipul de
geniu al lui caragiale şi îl prefer pe al lui emi-
nescu”, a mai adăugat Nicolae Breban, fiu de
preot, care, în vremea comunismului, a fost dat
afară de la facultatea de filosofie din Bucureşti
din pricină că îl citea pe platon. şi tot legat de bu-
cureşteni, scriitorul nu şi- a ascuns mâhnirea că
mulţi dintre confraţii săi nu îl apreciază suficient

E important să ştim unde ne
situăm şi cum răspundem la

întrebarea: trăim într- o Europă a
naţiunilor sau o Europă a
regiunilor? Regionalismul

european este o imensă capcană ce
poate duce la eclipsarea valorilor
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acaDemia română. timiŞoara. criŞu Dascălu Şi n. BreBan. lansarea romanului JoCul şi fuGa

autorul romanului BunaveStire la universitatea Din oraDea

n. BreBan la BiBlioteca JuDeţeană „gh. Şincai”

ð



21

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

MAI 2016Anul Contemporanul ■ 135

pe octavian goga şi a recitat câteva versuri din
poezia la noi, publicată într- un volum apărut în
anul 1905 la... Budapesta.

atunci când unul dintre profesorii din pu-
blic l- a chestionat despre ce face academia ro-
mână în aceste vremuri tulburi, în care multora
li se pare că se doreşte tăierea rădăcinilor şi dis-
trugerea valorilor naţionale, academicianul a răs-
puns că politicienii se feresc de academie şi că
prezenţa unor academicieni în parlament a pro-
vocat recent alarmă. „socoteala noastră le- ar în-
curca socotelile lor”, a mai adăugat scriitorul
înainte de a începe o lungă sesiune de autografe.

întâlnirea cu cititorii orădeni a continuat şi
după- amiază, la Biblioteca judeţeană gheorghe
şincai. tot în faţa unei săli pline, Nicolae Breban
a vorbit despre cultură şi sinceritate, o temă su-
gerată de situaţia literaturii actuale. au fost
aduse în discuţie idei foarte diverse. zbaterile
personajelor principale din romanele singura cale
şi Jocul şi fuga se acutizează în perioada stali-
nistă; au înţeles că nu pot crede în ideologia co-
munistă şi au decis să mintă, să fie cinice, doar
pentru a- şi atinge scopurile. „lupta cu cenzura
nu a fost atât de eroică, după cum povestesc as-
tăzi unii dintre scriitori. cine a avut tăria şi ta-
lentul de a scrie a făcut- o, a aruncat pe masă
diamante, cărţile care rezistă”, a ţinut să preci-
zeze autorul.

„să fie doar vina lui dej şi a anei pauker
pentru ce ni s- a întâmplat în perioada stalinistă
sau avem şi noi vina noastră?” a întrebat provo-
cator scriitorul care consideră stalinismul nu
numai un infern naţional, ci şi unul personal, care
l- a obligat să se califice mai întâi ca strungar, îna -
inte de a fi dat afară din facultate şi de a deveni
scriitor. „Nu voiam să fiu scriitor, ci cel mai mare
dintre ei, într- un sistem care îmi declarase război
mie şi familiei mele.” de altfel, Nicolae Breban
şi- a justificat superb setea sa de lectură din pe-
rioada tinereţii: „citind, căutam realitatea. ştiam
că ceea ce se întâmplă în jurul meu nu este real,
nu are cum să fie real”.

revenind la tema întâlnirii cu cititorii de la
Biblioteca judeţeană, Nicolae Breban a afirmat
că, în vremea comunismului, toată lumea minţea
din diverse motive – pentru carieră, pentru con-
fortul personal, pentru diverse avantaje, pentru

familie sau copii ori din frică. „ca să aflu ce a fost
atunci, ce se întâmpla în jurul meu, m- am apucat
de scris. am aflat o mulţime de lucruri”, şi- a jus-
tificat autorul plasarea acţiunii trilogiei în pe-
rioada stalinistă, perioada adolescenţei sale.

savuroase pentru public au fost şi aminti-
rile prieteniei cu Nichita stănescu („singurul meu
egal”), părerea despre libertate („libertatea este
un instrument, ca să- l foloseşti bine îţi trebuie
mult exerciţiu”), modul în care a adus prima am-
prentă dostoievskiană într- o literatură predomi-
nant rurală (prin romanul animale bolnave,
1968), nemulţumirea pe care o are faţă de primul
său roman (francisca, 1965), dar şi regretul că în
românia nu s- a trăit renaşterea („rana noastră
în cultură care ne apasă, ne împiedică să vedem”).

prezenţa la oradea a academicianului Ni-
colae Breban a fost sintetizată potrivit, în înche-
iere, de către criticul ion simuţ: „am asistat la
spectacolul unei personalităţi, o seară a confesiu-
nilor violente, confesiuni esenţiale”. un demers
literar pornit de la autoterapie prin scris, prin
creaţie, mod în care autorul consideră că se poate
ajunge la adevărul propriu, a aşezat pe masa li-
teraturii române recente încă două romane şi îl
pregăteşte pe al treilea. dacă sunt diamante sau
nu o va spune timpul, dar şi subiectivitatea fiecă-
ruia dintre noi, locul în care, vorba autorului, zace
frumosul. 

acad. Victor Voicu
Nicolae Breban şi
voinţa de a înfăptui

prin formaţia mea
bio-medicală am
fost sensibil şi

receptiv; m- a impresionat
profund fenotipul creatoru-
lui, procesul creaţiei, mai
ales în domeniul artelor.
pentru percepţia mea crea-
torul- om este o probă, o
mărturie pământeană indu-
bitabilă a modelului nostru absolut, marele crea-
tor. Nicolae Breban este probabil o îmbinare
excepţională a unui talent de o factură aparte cu
trăsături genetice transmise de- a lungul mai mul-
tor generaţii, de oameni educaţi, prin mecanisme
epigenetice, pe care se grefează o experienţă per-
sonală dramatică, de luptă pentru căutarea dru-
mului şi pentru împlinirea sa, printr- o voinţă
neobişnuită de a face, de a înfăptui, o luptă anti-

entropică. romanul său Jocul şi fuga la prima
frază aşa începe: „ca să faci o treabă îţi trebuie
voinţă; dar ca să faci o chestie deosebită, îţi tre-
buie geniu”. pe Nicolae Breban l- a obsedat, cred,
ideea să- şi dovedească sieşi că poate să facă, să
făurească o lume a romanelor sale, cu întrebări
multe şi mai puţine răspunsuri, să teoretizeze şi
să explice în eseurile sale, fundamentele teore-
tice, conceptuale, izvoarele gândirii şi ale creaţiei
sale. evocându- l pe goethe – „munca este singura
compensaţie a acestei vieţi” – Nicolae Breban co-
mentează „munca văzută ca o creaţie, se înţelege

pasiunea modelată de ritmul încordării
zilnice”.

ştiu că- i place o frază, chintesenţă a
vieţii lui, a privirii sale înapoi, o privire is-
coditoare, autoevaluatoare, exigentă. spu -
ne aşa: „după o vreme m- am aşezat pe
marginea drumului, care a fost viaţa
mea”. este motto- ul la romanul său lansat
astăzi Jocul şi fuga, alături de un altul din
friedrich Nietzsche: „un joc, o roată din
sine rostogolindu- se”. cred că pe scriitor îl
preocupă cu precădere riscul şi eşecul în
viaţa creatorului de astăzi şi dintot-
deauna. în riscul în cultură am găsit re-
flecţii pline de sugestii şi realism dur:
„riscul în creaţie devine vizibil, sensibil,
actual, distrugător abia în interiorul ei, în
pura ei practicare; şi nu este unul conton-
dent, sportiv-distrugător, ci seamănă cu

filtrele Evului mediu, cu viruşii noştri contempo-
rani, nevăzuţi şi ubicui, gravi şi respectabili! devii
cu adevărat conştient de el prea târziu, cu mult
prea târziu, când realmente nu mai este nimic de
făcut”. şi mai departe: „ce riscăm de fapt în cul-
tură, în creaţie? ratarea. boala. ridicolul. infer-
nul îndoielii”.

Nicolae Breban leagă ideea de risc la care se
expune creatorul şi implicit cercetătorul de ideea
de destin. pe de o parte, de nevoia de a oferi un
model altora, dar „şi postura morală, într- o formă
nedogmatică, ca exemplu, şi legătura ei aproape

directă cu riscul, cu acel risc, repetăm, care în-
seamnă căutare curajoasă şi organizată, slujire
îndelungată a unor obsesii creatoare de viziuni şi
simboluri, nevoia de a descoperi noi legi ale mate-
riei”.

un mare, cred eu, şi respectat profesor de
limba română – îl voi numi pe regretatul eugen
campus, profesorul meu de limba română la li-
ceul „sf. sava” din Bucureşti în anii ‘50 – ne- a în-
văţat să caracterizăm personajele după limbajul
lor. acesta fiind un mod de identificare de către
cititor a mijloacelor artistice ale autorului de a
portretiza. Nicolae Breban îşi caracterizează per-
sonajele din romanul Jocul şi fuga altfel. aşa cum
spune un critic (marian Victor Buciu), la Breban
cititul auto- portretizează: „Eşti şi ce citeşti”.
atunci când citeşte personajul pe el se citeşte şi
astfel se dezvăluie (marian Victor Buciu). ca să
parafrazăm, am zice: spunem ce citeşti ca să- ţi
spun cine eşti! alex ştefănescu îl citează cu admi-
raţie pentru crezul său de a crea mari edificii de
cuvinte, citându- l pe Nicolae Breban, care enunţă
că un roman înseamnă „a construi un turn pentru
a face prizonieră priveliştea” sau „a construi o
grădină pentru a încarcera fluturii”.

surprinzător, i se reproşeaza lui Breban o
anumită atitudine non- combat, opera sa rămâ-
nând exclusiv o virtuozitate artistică (alex ştefă-
nescu în românia literară). criticul crede că
Nicolae Breban rămâne neclintit la masa de scris,
„în timp ce alţi scriitori îşi risipesc vieţile pe ba-
ricadele zadarnicelor lupte politice”. acelaşi critic
subliniază „surditatea acestui mare romancier, la
care nu ajung niciodată observaţiile critice refe-
ritoare la opera sa”. am multe motive să cred alt -
ceva despre Nicolae Breban, distinsul nostru
coleg, din mai multe schimburi recente de idei şi
din prezenţa sa publică din ultimul timp.

într- o întâlnire din 2015 cu ocazia sărbăto-
ririi a 60 de ani a romanului moromeţii de marin
preda la fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi
artă, sub coordonarea acad. eugen simion, Nico-
lae Breban a spus ceva de mare semnificaţie, care
este esenţa dramei comuniste a poporului român:
„drama mare a comunismului, dar n- o spune ni-
meni, o spun eu şi am s- o tot spun până am să
mor, nu a fost nici a intelectualităţii, nici a bise-
ricii, nici a marii finanţe, marea dramă a fost cea
a ţăranului român!” şi eu cred, de asemenea, cu
profundă amărăciune aceasta. în plus, să nu
uităm că marile noastre valori au fost de origine
ţărănească! 

apropo de opinii, Nicolae Breban spunea în
acelaşi context: „dar eu nu prea am tact, eu spun
ce cred eu, într- o ţară în care toţi tac ca oile!”.

în mediul virtual, am identificat o întrebare
„de ce deranjează Nicolae Breban?”.
la care iniţiatorul îşi răspunde: în
plan politic – nu face parte din gaşcă;
în plan artistic, pentru că nu are egal
ca romancier român în viaţă, printre
„gorilele găştii”. (contele de saint
germain). mă întreb şi eu, de pe mar-
gine: de ce Nicolae Breban, un ro-
mancier uriaş, un român de dimen-
siune europeană nu are parte de ce i
se cuvine, implicit culturii, literaturii
româneşti?! probabil că românii au
trecut pe lângă mai multe premii
Nobel pentru literatură, ştiinţe, me-
dicină, biologie. cât mai suntem dis-
puşi să pierdem, pe mâna noastră?

felicitări, dragă domnule acad.
Nicolae Breban, dragă Nicolae, îţi
dorim să ai multe satisfacţii în conti-

nuare, iar nouă tuturor, mai ales elitei româneşti,
dorim să ne vină gândul cel bun, mintea românu-
lui de pe urmă.

Nicolae Breban leagă ideea de risc
la care se expune creatorul şi

implicit cercetătorul, de ideea de
destin

n. BreBan Şi ion simuţ

n. BreBan la universitatea Din oraDea
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în volumul său de eseuri riscul în cul-
tură, Breban formula un fel de profeţie
lipsită de iz mistic, lucid- critică: se
arăta convins că secolul xxi va sta sub

semnul lui dostoievski şi al lui Nietzsche.
autor- vedetă prin felul în care e reinterpretat în
filosofia şi în teoria literară postmodernă, mai
exact poststructuralistă, Nietzsche s- a dovedit
personalitatea sub semnul căreia stă sfârşitul de
secol al xx- lea şi, acum, începutul de secol xxi.
michel foucault şi paul ricoeur îl numără prin-
tre „maeştrii suspiciunii” (alături de freud şi de
marx). iar pentru richard rorty, discursul filoso-
fic pare să se întoarcă, în descendenţa lui Nietzs-
che, de la teoria despre adevăr la strategiile
literaturii narative, la autoconstrucţia de sine
prin epicizare, prin reinterpretarea liberă a sine-
lui. libertăţii, mai precis conceptului de libertate,
ar trebui să i se confere până la urmă, în viziunea
acestui filosof pragmatist, mai multă importanţă
chiar decât conceptului de adevăr.

în romanele cu problematică politică şi exis-
tenţială deopotrivă, publicate în ultimul deceniu
şi jumătate, Nicolae Breban se sincronizează in-
voluntar cu această direcţie de reinterpretare a
lui Nietzsche în discursul teoretic contemporan.
personaje cum sunt martinetti şi jiquidi, din
ziua şi noaptea (1998), amedeu dumitraşcu şi
ovidiu măriuţan, din Voinţa de putere (2001),
apoi calistrat B. dumitrescu, din singura cale
(2011), şi, în fine, paul cazimir hetco, din Jocul
şi fuga (2015) întreţin, fiecare, o relaţie de putere
cu propriul sine, ei au cu toţii un anume hybris
faţă de acest sine uman preauman. relevanţa fi-
losofică a romanelor brebaniene din tetralogia
ziua şi noaptea, ca şi a celor din ciclul romanesc
dedicat stalinismului, din care au apărut până
acum singura cale şi Jocul şi fuga, se dezvăluie,
ca altă dată în bunavestire, cu întreaga vervă pe
care o presupune o acţiune de prozelitism cultu-
ral. romancierul pare să scrie deopotrivă liber şi
cu program, revendicându- se de la tezele filoso-
fului de la sils- maria ca un împătimit discipol al
acestuia peste timp. concepte nietzscheene mult
disputate, ca supraomul şi „eterna reîntoarcere a

aceluiaşi”, lor asociindu- li- se voinţa de putere, tit-
lul operei postume a lui Nietzsche, primesc în ro-
manele brebaniene consistenţă epică, sunt rese-
mantizate, polarizând tipologii romaneşti aparent
antagonice, dar, la o privire mai atentă, comple-
mentare. de pildă, în ziua şi noaptea, roman al
politicului, mai exact al construcţiei mitului poli-
tic, personajele suferă de amoralism şi de ceea ce
numeam cândva complexul lui raskolnikov, ajun-
gând să teoretizeze chiar asupra unei ideologii
criminale. pe de altă parte, pentru măriuţan, din
Voinţa de putere, ca şi pentru calistrat B. dumi-
trescu, din singura cale, sau pentru paul cazimir
din Jocul şi fuga, nevoia de dominare politică
ajunge să se transforme în dorinţă de persuadare
a celuilalt, prin discurs. Voinţa de putere devine,
surprinzător, o energie destructurantă, iar perso-
najul îşi joacă sieşi şi discipolilor săi o farsă exis-
tenţială. 

prin propria subiectivitate excepţională,
profetică adesea, paul cazimir pune în scenă
farse, şi deci parodiază formele de autoritate ideo-
logică şi politică, ca pentru a le relativiza şi a le
deconstrui. iar discursul speculativ, debordant,
este modalitatea de a relativiza orice excese ideo-
logice. în fond, romanul brebanian se lasă împân-
zit de dezbaterile personajelor, de ample bucle
discursiv- eseistice, care învăluie figurile şi le con-
feră textura, dar şi pregnanţa de basoreliefuri na-
rative. ele ajung să dobândească, s- ar zice, o
anume sculpturalitate, ca aceea pe care hegel o
sesiza cândva în cazul eroilor de tragedie. statura
pregnant- sculpturală, sau postura excepţională a
personajului central focalizează, prin urmare, dis-
cursul, şi îl proiectează vizual, plastic, dar şi psi-
hologic, îl subiectivează, cu alte cuvinte. printr- o
continuă suprapunere de discursuri (al conştiin-
ţei, cu cel ideologic, despre totalitarisme), are loc
un proces de istoricizare, de contextualizare isto-
rică, deturnată şi reintrepretată printr- un anume
tip de subiectivizare. personajele brebaniene sunt
şi de astă dată subiectivităţi
care îşi caută vocaţia, mai
exact vocaţia pentru idee, pen-
tru a se aşeza într- o anume
matrice existenţială, într- un
tipar, într- un model de destin.
prin acest nietzschean amor
fati, personajele dobândesc,
dincolo de patina istorică, un
profil anistoric, arhetipal. o su-
perbă metaforă invocă, în fina-
lul romanului Jocul şi fuga,
dualitatea istoric/ atemporal,
într- o scenă plină de vizuali-
tate şi de sculpturalitate nara-
tivă, de tip mise en abyme:
„timpul, un anumit timp le în-
văluie pe toate acestea, ca o fla-
mură, ca un stindard purtat de
o armată nevăzută. aşa cum
apare, când şi când, ceaţa, pe
un câmp de bătălie şi, un timp,
nu se mai vede aproape nimic,
toate contururile, muchiile,
vârfurile, chiar şi strigătele, ge-
metele şi oftaturile prelungi se
pierd, de parcă o mare diafană,
fără valuri vizibile, s- ar fi abă-
tut peste această joasă atmos-
feră. şi relief. apoi, cei care au
fost, s- au mişcat acolo, reînvie; ambiţiile, vanită-
ţile lor ascunse, ca un fel de ulcer nestins, renasc,
reapar şi creează istorie. creându- ne şi pe noi, to-
todată, pe cei care ne prefacem că ni le amintim,
dintr- o falsă experienţă: cea a minţii”. dacă noi,
cititorii sau privitorii existenţei lui paul, părem
că „ne prefacem că ne amintim” istoriile indivi-
duale şi colective, fie ele traumatice sau glorioase,
paul, la rândul său, alege să se „imite pe sine”, ca
strategie de supravieţuire prin metamorfoză,
printr- o alchimie interioară permanentă. apa-

rent, el eşuează, ca altă dată farca, sau ca ovidiu
minda, din Îngerul de gips (sau ca protagonistul
din singura cale, cazimir, atunci când optează
pentru viaţa în temniţă), într- o existenţă ano-
nimă, mediocră, care nu mai păstrează aproape
nimic din aura de predestinare iniţială. în spirit
nietzschean, aceşti protagonişti descoperă un me-
canism inepuizabil: cel al mistificării, ca rezultat
al unei relaţii de putere între societate şi individ.
ei au totodată revelaţia acelei încărcături ideolo-
gice care relativizează orice axiologii morale şi
orice fundamente metafizice. evoluţia lor se do-
vedeşte din nou simptomatică pentru concepţia
nietzscheană târzie, după care voinţa de putere
se fundamentează pe un model estetic. de altmin-

teri, atât paul, cât şi cazimir, sau, altădată, mă-
riuţan, din Voinţa de putere, par să creadă în
teoria nietzscheană a adevărurilor care n- ar fi alt -
ceva decât rezultatul unor interpretări, al unor
„minciuni” ceva mai dramatice. la baza valorilor
morale şi a entităţilor metafizice ar sta în fond
„minciuna”, jocul de forţe, relativismul perspecti-

vei, orgoliul hermeneutic care
reconstruieşte sinele şi lumea.

mitul puterii se relativi-
zează, pentru protagoniştii bre-
banieni, transformându- se, ca
altă dată la farca, maestrul lui
grobei, într- un paradoxal
mit- farsă. fapt cu atât mai ui-
mitor cu cât romanele dedicate
perioadei staliniste, singura
cale şi mai recentul Jocul şi
fuga, abordează teme grave, cu
conştiinţa urgenţei morale: fe-
nomenul totalitarismului, mo -
dul în care personaje, adeseori
excepţional înzestrate intelec-
tual, ajung să se lase contami-
nate de morbul unei ideologii
autoritariste, totalitare, fie ea
legionară sau stalinistă. mai de-
grabă decât să acţioneze în con-
cretul social al obsedantului
deceniu, protagoniştii dezbat
asupra şi îşi analizează propriul
amoralism, şi tind, în fond, pa-
radoxal, înspre dobândirea unei
etici, a unei consistente posturi
etice. calistrat şi paul ajung de-
opotrivă, printr- o maieutică so-
fisticată întreţinută cu discipolii

sau cu eventualii lor maeştri (mioara, pentru
paul, din Jocul şi fuga), la revelaţia legăturii din-
tre etic, politic, existenţial. iată că pentru Nicolae
Breban relevantă este nu atât dezbaterea asupra
„banalităţii răului” (dacă e să invoc formula cele-
bră a lui hannah arendt), cât o anume condiţie
excepţională pe care o conferă personajelor sale,
iar această excepţionalitate şi problematizare în
cheie etică a umanului devine, ea însăşi, o posi-
bilă soluţie la „banalitatea răului” din istorie. r
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Pentru Nicolae Breban relevantă
este nu atât dezbaterea asupra

„banalităţii răului” (dacă e să invoc
formula celebră a lui Hannah
Arendt), cât o anume condiţie
excepţională pe care o conferă
personajelor sale, iar această

excepţionalitate şi problematizare
în cheie etică a umanului devine,

ea însăşi, o posibilă soluţie la
„banalitatea răului” din istorie

Laura Pavel
Umbra lui Nietzsche 
şi ideologia ca farsă

Himera pământului

Himera văzduHului
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între 21 şi 23 aprilie 2016, la iaşi, s-a
desfăşurat ediţia a xx-a a zilelor revistei
convorbiri literare, care a adunat un public
numeros din românia şi de peste hotarele ei.
lume bună. prieteni de o viaţă. flori. pole-
mici cordiale. lecturi de poezie. Nicolae Bre-
ban a susţinut conferinţa soarta revistelor
literare, afirmând că pe parcursul celor mai
bine de două decenii postdecembriste iaşi a
devenit capitala culturală a ţării, Bucureştiul
fiind, la această oră, confuz, măcinat de lupte
literare şi extraliterare. 

în aerul respirat altădată de eminescu,
maiorescu şi alţi membri marcanţi ai juni-
mii, unde s-a pus temelia literaturii române
moderne, s-au acordat premii literare. la pro-
punerea conducerii revistei junimiste convor-
biri literare, primăria municipiului iaşi a
acordat titlul de ambasador cultural al iaşu-
lui următorilor scriitori, premiaţi răstimp de
douăzeci de ani de revista ieşeană nr. 1: cris -
tian livescu, gheorghe grigurcu, miron Ki-
ropol, Nicolae Breban, christian W. schenk,
mihai cimpoi, eugen simion, mircea martin,
adam puslojić, george Vulturescu, sorin ale-
xandrescu, Basarab Nicolescu, eugen Ne-
grici, Virgil Nemoianu, arcadie suceveanu,
ileana mălăncioiu, augustin Buzura, ana
Blandiana, dumitru radu popescu, Nicolae
manolescu.

cu prilejul zilei mondiale a cărţii şi a
dreptului de autor, arpe (asociaţia reviste-
lor, publicaţiilor şi editurilor din românia,
care întruneşte peste 35 de edituri şi reviste),
revistele contemporanul şi convorbiri lite-
rare au fost gazdele proiectului româniaci-
teşte.ro, sub ale cărui auspicii s-a vorbit
despre carte, lectură şi rolul lecturii în viaţa
de zi cu zi. s-a citit poezie. printre invitaţii
care au citit poezie şi au vorbit despre carte
s-au aflat ana Blandiana, ileana mălăncioiu,
christian W. schenk, paul aretzu, aura
christi ş.a. cineva, la un moment dat, ascul-
tând poezie, a exclamat: „mi-era un dor teribil
de poezie”. rolul unor asemenea serbări ale
cărţii şi ale poeziei chiar acesta e, de bună
seamă: să readucă la viaţă dorul de poezie, de
lectură, de carte. să aşeze oamenii cărţii în
centrul cetăţii.

astfel şi-a sărbătorit aniversarea de xx
de ani a noii serii convorbiri literare, girate
şi îngrijite de neobositul poet, critic şi istoric
literar, cassian maria spiridon, care reuşeşte
lună de lună să aducă în paginile revistei
convorbiri literare – publicaţie care face
parte din patrimoniul naţional românesc –
cele mai prestigioase semnături ale literaturii
postbelice, iar o dată pe an, la zilele aceleiaşi
reviste în care au publicat titu maiorescu,
mihai eminescu, ion creangă, Nichita stă-
nescu, marin preda şi alţi scriitori români, li-
teraţi români din lume, care aleg oraşul lui
Vasile pogor pentru a participa la zilele con-
vorbiri literare.

convorbiri literare se apropie de ani-
versarea de 150 de ani de la înfiinţare. meri-
tul de a ajunge la această onorabilă aniver-
sare îi revine actualei echipe.

la mulţi ani, dragi colegi, la multe cărţi
şi numere convorbiriste de excepţie, spre glo-
ria literaturii române!

premiile reVistei 
„coNVorBiri literare”:

juriul alcătuit din membrii redacţiei a hotă-
rît acordarea următoarelor premii:
premiul pentru reviste literare: revistei
„cronica veche”
premiul pentru promovarea poeziei prin
programul Qpoem, domnului căliN 
Vlasie, directorul editurii paralela 45
premiul pentru deBut: arthur suciu
premiul pentru poezie: ioN cristofor,
iaNoş ţurcaNu
premiul pentru proză: Virgil tăNase
premiul pentru istorie literară:
eleNa VulcăNescu
premiul pentru critică literară: ştefaN
BorBély
premiul pentru eseu: daN tomuleţ
premiul de exceleNţă: mircea 
aNghelescu
premiul opera omNia: adam puslojiĆ

n Eveniment: Româniaciteste la Iaşi n Convorbiri literare, ediţia a XX-a

Convorbiri literare se apropie de 150 de ani
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Cornel Ungureanu
Între amintiri

de fiecare dată când am scris despre
crişu dascălu, am avut în memorie o
imagine din vremurile studenţiei

noastre (el, mai mare decât mine cu vreo trei ani)
când ţinea o comunicare excepţională, plină de
trimiteri erudite şi de momente analitice de mare
fineţe, desfăşurate în jurul domnişoarei nasta-
sia. Nu avea nici o îngăduinţă nici faţă de domni-
şoara Nastasia şi nici faţă de cei din jurul ei. dar
Vulpaşin ce caută el în lumea noastră? era necru-
ţător, solicitând cuvenita sobrietate: de ce să- i ier-
tăm? mai târziu, i- am citit poeziile în orizont,
promovate cu insistenţă de sorin titel: făcea
parte din tânăra gardă, care se cuvenea să ia locul
răilor. primul său volum de poezie, mânie şi mar-
mură (1968), mi se părea că vine în continuarea
proiectului studenţesc, într- o continuitate greu de
înţeles în acele vremuri care păreau ale deschide-
rii. de ce mânie, de ce marmură? succesele oniri-
cilor de la sfârşitul anilor şaizeci nu cereau nici
mânie, nici şlefuirea cuvântului, a marmurei. dar
păreau ale celor fericiţi să scrie. să fie alături de
cei mari ai literaturii, nu alături de Vulpaşin. dar
poţi fi fericit scriind, poetizând?

în mai multe versuri din Încercare asupra
bucuriei descoperim ermetizarea unor sintagme
poetice recognoscibile, uneori, prin grila ion
Barbu. trebuie să păstrăm secretele literaturii.
iată muntele de var: „în turnul nostru hidrofil, pe
iederi/ sau poate pe- ascensorul iacobin,/ şi- aban -
donând în aer grele pierderi,/ uşor, ca şansa, urcă
holde lin,// ca- ntr- un donjon posomorât pe- o
coastă,/ trist păzitor în margini de raia,/ca- n
evul cu- o suav albă- albastră/ incizie în rafturi şi
perdea// prin care o izoldă scandinavă,/ dintre
ruine, dintr- un abandon,/ o tot zăream, alune-
când o navă,/ supt secetoase ceţuri, spre donjon”.
cine vrea, poate să analizeze în volumele mânie
şi marmură, Încercare asupra bucuriei, cicatri-
cele bucuriei (1968, 1978, 1995) încercările poetu-

lui de a dematerializa cuvintele, discursul – de a
introduce un p (p) ca un steag sau ca un interval
temporizator în, de pildă, sub: el devine supt în
toate poezile lui crişu dascălu. limbajul reduc-
ţiilor funcţionează în volumul colivia belgră-
deană (europress, 2008), jurnal liric care e şi o
„autobiografie”: „atunci când Belgradul m- a vizi-
tat/prima dată/ printr- o anonimă agenţie de tu-
rism,//atunci Belgradul mi- a contemplat/ plă-
mânul/ respirându- mă,// atunci când Belgradul
mi- a intrat în creier/ gândindu- mă,// atunci când
Belgradul mi- a locuit inima/ iubindu- mă...”

între reducţiile operate de „starea poetică”
se numără Îmbrăcaţi în surtucul verde al parcu-
lui: „Veveriţa mă priveşte/ca pe un vecin/de nă-
dejde.// de trei zile/îi arunc inofensive/alune/
doar- doar/ îmi va mânca/ din mână.// de trei
nopţi/ cad bombe pe dunăre,/doar- doar/ Voi re-
nunţa la/ plimbarea matinală/prin parc.” există,
în „colivia belgrădeană” şi un sat bănăţean:
„satul pluteşte pe o mare de porumb/pe care îl
macină vitele şi porcii/ pe care îl mănâncă, de-
cenţi, ţăranii,/pe care...// ioţa gavrilov se întor-
cea/îmbrâncit în pătura impermeabilului,/ de la
crâşmă/ şi se simţea mândru şi liniştit,/ om cu
dările plătite la termen,/ Bărbat în toată firea,/
ezitând, ca toţi ceilalţi, între/ ţarină şi birt.// ce
lună frumoasă! îşi zise deodată// dar nu era
luna.../ dar nu era luna...// şi aşa cetăţeanul sârb
ioţa gavrilov/ supravieţuieşte în europa/ prin -
tr- un nume şi un an (1994)/ scrise pe un perete
plin de inscripţii/ de la grota hoţilor/din Băile
herculane”. ironia mesajului scriptural, supra-
vieţuitor. 

trebuie să scriu că dialectica limbajului
poetic, poezie şi limbaj, o călătorie spre centrul
poeticului, poetikon (1986, 2000, 2007) sunt cărţi
ale revenirii la matcă? să- l regăsesc pe crişu das-
călu în acel fericit 1964 când îşi instruia audito-
riul cu privire la faptele domnişoarei Nastasia?
care se cereau a fi comentate pe larg? întemeie-
tor al cercului de semiotică timişorean, alături de
livius ciocârlie, şerban foarţă, ilie gyurcsik,
Vasile creţu, adriana Babeţi, teoreticianul (poe-
tul) defineşte, cum nu se poate mai bine, o timi-
şoară a tradiţiilor culturale majore. sau să- l
regăsim cu ocazia anului 1968, când ieşea în lume
mânie şi marmură? să ne mai amintim că, la îm-
plinirea vârstei de 70 de ani a poetului, a exege-
tului crişu dascălu, doina Bogdan dascălu şi
Bogdan mihai dascălu au tipărit terra – un
poem. Volumul ar fi trebuit să apară în 1981, dar
a rămas „literatură de sertar”. în finalul cărţii,
editorii adaugă o notă privind şedinţa cenaclului
asociaţiei scriitorilor din timişoara, consacrată
manuscrisului. cronicarul momentului scrie că
autorul le- a dat ocazia cenacliştilor să- şi mani-
feste „nu doar inteligenţa, ci şi erudiţia, ofe-
rindu- le poeme spaţiale (grafice, vizuale)”. un
referat asupra lor a fost prezentat de lucian ale-
xiu, despre poemele spaţiale pronunţându- se în
decembrie 1981 şerban foarţă, cornel ungu-
reanu, marcel pop- corniş, livius ciocârlie, ma-
rian odangiu, Brânduşa armanca. a fost o
aniversare frumoasă, dar nu atât de frumoasă
precum aceasta, pe care ne pregătim să o întâm-
pinăm. la mulţi ani!

Crişu Dascălu ● 75

cu acaD. BreBan



Doina Bogdan- Dascălu
Bogdan Mihai Dascălu    
Introducere la un poem

introducere, pentru că terra este un uni-
cat poetic în literatura noastră şi poate
că nu numai în cea română. tot astfel

cum, desigur, unică este şi istoria scrierii lui. 
Nu cunoaştem multe detalii despre geneza

textului. într- o scurtă prezentare prin care am
prefaţat volumul (după 30 de ani), s- au oferit
unele detalii de natură editorială, după o primă
precizare: „acest text a fost scris în urmă cu trei
decenii, când autorul lui împlinea 40 de ani”. în
realitate, atunci (adică în anul 1981) el a fost pre-
zentat în cenaclul filialei timişoara a uniunii
scriitorilor, însă elaborarea sa a început cu câţiva
ani mai devreme. 

îmi amintesc (dB- d) că, la sfârşitul anilor
’60, ne petreceam ziua întreagă în sala de lectură
a filologiei. la un moment dat, soţul meu a înce-
put să ceară admirabilului bibliotecar al acestei
săli, mircea mircu, la început mai rar, apoi tot
mai frecvent, cărţi, albume şi documente vechi,
păstrate în fondul special al Bibliotecii universi-
tare. erau texte vechi, antice şi medievale, multe
dintre ele din sfera ezotericului şi a alchimiei,
scrise în latină, gotică, dar şi în limbi europene.
mircea mircu păru mai întâi surprins de aceste
apetituri de lectură, însă, treptat, s- a obişnuit
într- atât, încât, după ce îi erau înapoiate textele,
le aşeza, în stive, pe masa lui de lucru şi începea,
chiar el, să le răsfoiască. abia mai târziu, când
am văzut prima variantă a poemului, am înţeles
că acesta era, cel puţin în parte, rodul acelor lec-
turi pasionate, căci el încorpora fragmente din
textele citite în acea mică sală de lectură într- un
ritm ameţitor. 

odată manuscrisul transpus în versiune „ti-
pografică”, adică bătut la maşina noastră „con-
sul”, el a început să circule în cercul de prieteni
ai autorului. anii ’80 nu erau cei mai buni pentru
ca un asemenea text să fie scos la lumină, fie şi
în forma samizdat. într- un gest mai mult surprin-
zător decât îndelung plănuit, poetul a cerut să fie
planificat la una dintre şedinţele cenaclului. aşa
se face că, în acea joi de 8 decembrie 1981, copii
ale poemului au fost distribuite celor prezenţi.
pentru prima dată în istoria întâlnirilor cena-
cliere, textul nu a fost citit de autor, aşa cum se
obişnuia, dintr- un motiv cât se poate de simplu:
arhitectura sa nu permitea citirea, ci doar con-
templarea lui vizuală. iată ce nota, într- o cronică
de cenaclu, cronicarul acelei şedinţe: „…a fost o
şedinţă fără o lectură propriu- zisă, iar cenacliştii
au avut ocazia (aşa cum spunea un vorbitor) să- şi
manifeste nu doar inteligenţa, ci şi erudiţia.” au
profitat să şi le manifeste nu numai referentul
(lucian alexiu), ci şi cei care s- au implicat în dis-
cuţii: „şerban foarţă, de 3 ori, totalizând aproape
45 de minute, cornel ungureanu, doar de 2 ori şi
cam aceeaşi durată, marcel pop- corniş (care a
prezidat şedinţa) ori de câte ori era un moment
de linişte. i- am ascultat apoi cu încântare pe li-
vius ciocârlie, marcel tolcea, marian odangiu,

Brânduşa armanca”. conţinutul intervenţiilor a
fost notat, rezumativ, de autor pe verso- ul exem-
plarului său şi sunt reproduse în anexele volumu-
lui.

au urmat nu puţine încercări de a publica
poemul, inclusiv la editura litera, mai permi-
sivă, însă fără rezultat. drept urmare, textul a
rămas captivul unui sertar din camera de lucru
până în anul 2011, când, pentru a aniversa cu
adevărat potrivit împlinirea a 70 de ani de către
autor, am „complotat”, noi, cei care am îngrijit vo-
lumul (dB- d şi Bmd), şi devotatul nostru prie-
ten, ioan david. şi astfel, după 30 de ani de la
scriere, el a putut apărea în editura celui din
urmă, într- o înfăţişare grafică impecabilă.

afirmând despre terra că este un unicat,
am avut în vedere faptul că are o structură inso-
lită, evidentă pentru orice cititor. contemplarea
oricărei pagini dă sentimentul aleatorului, al îm-
prăştierii componentelor într- o dezordine ce fra-
pează entropia totală. frazele (în măsura în care
toate componentele sunt cu adevărat aşa ceva) nu
se află într- o succesiunea lineară, ci tind să ocupe
orice loc liber al paginii şi, la limită, să o invadeze
în întregime. 

poetul mărturisea cândva speranţa că va iz-
buti cândva să realizeze reversul pagini albe, aşa
cum a legiferat- o mallarmé, precizând că cele
două variante extreme se întâlnesc în măsura în
care sunt capabile să ipostazieze pe căi opuse
numai în aparenţă labirintul. atât spaţiul alb, cât
şi cel negru pot fi străbătute în orice direcţie, că-
lătorind, lăsând în urmă un siaj semantic de in-
terpretat fără încetare.

de altfel, labirintul l- a obsedat pe autor
într- atât, încât a devenit emblema unei arte poe-
tice mai vechi: locuitor de labirint/ cu tari pereţi
de alb argint,/ fără ferestre, necum prag,/ un
monstru sunt, lexicofag.// şi cineva necunoscut/
îmi dă, pe datorii, tribut./ mi- e rana nu să mă
hrănesc,/ ci e tăiată să vorbesc.// de tine iarăşi
nu mă tem,/ bărbat cu sabie şi ghem./ sunt şi
zidar de tari zidiri,/umplute numai cu ieşiri.

să înţelegem că, dacă pagina albă prefigu-
rează un labirint autentic, din care, odată pă-
truns, nu se mai poate ieşi, reversul ei negru duce
spre un labirint inversat, „umplut numai cu ie-
şiri”, în care nu se poate pătrunde. fiecare pagină
a terrei răspunde acestei imagini, căci de pe cu-
prinsul ei ne tentează o pluralitate de „intrări”,
dar care nu duc undeva anume, dovedindu- se, în
cele din urmă, „ieşiri” prin care cititorul impru-
dent este expulzat din suprafaţa plană. 

dar densificarea paginii mai este şi altceva:
o strategie abilă de protejare a unui sens enigma-
tic, pentru a cărui descoperire este nevoie de su-
punerea la un act iniţiatic, la capătul căruia
impresia de rumoare sintactică urmează a se ri-
sipi. precaritatea sintactică a textului sau co-
erenţa lui labilă este un fitil care, aprins,
declanşează un şir de explozii semantice (sau co-
ezive). 

primul moment iniţiatic este descoperirea
unor constante textuale. mai întâi, neliniştea as-
cunsă îndărătul unor jocuri de cuvinte: baba
gloanţa, soldaţii s- au vânat cu tunul, tristan şi
solda, mortua Vest, darkness şi chloe, sunt câ-
ţiva morţi, în Europa, iubito. 

apoi, cu puţină atenţie, trebuie să se con-
state că neliniştea este, de fapt, un avertisment
asupra unui viitor în care un profet (marshall
mcluhan) predică dispariţia cărţii. contracara-
rea acestei sumbre profeţii îmbracă forma citate-
lor tot mai abreviate din (ironie!) cartea acestuia,
galaxia gutenberg. se sugerează astfel, posibili-
tatea amuţirii definitive a vocii oraculare şi, im-
plicit, salvarea textului scris pe suport material.
se înţelege de aici că acoperirea paginii cu text
este o formă de protejare împotriva unei agresive
minimalizări semantice. 

pentru că spaţiul nu permite extinderea co-
mentariului nostru, ne vom mărgini, în încheiere,
să izolăm singura structură cu adevărat recu-
rentă, de descoperit în partea din stânga sus a fie-
cărei pagini:

e
p    r

o        a
m    i

n 
opera omnia, astfel scrisă, este în modul cel

mai evident hieroglifa totalităţii fără fisură, a ca-
pacităţii cărţii de a- şi fi suficientă prin simplul
fapt că în spaţiul ei are loc o nuntă secretă, prin
care începutul (α) intră în coincidenţă cu sfârşitul
(ω). acest uroboros încarnat în litere, această
terra integra este expresia încrederii în triumful
necontenit al cărţii în faţa oricăror agresiuni.

şi ce poate fi mai frumos decât ca un poet
să- şi apere textul cu mijloacele pe care acesta i le
oferă.

Ionela Mengher
Model de exigenţă şi
bunăvoinţă

Nu fac parte din categoria celor care
au avut prilejul de a colabora cu po-
fesorul, scriitorul şi eseistul crişu

dascălu. cu siguranţă, însă, mă număr printre
cei care nu vor uita niciodată prima întâlnire cu
profesorul timişorean. această primă întâlnire a
avut loc cu prilejul susţinerii tezei mele de docto-
rat. şi chiar dacă de la secretariatul facultăţii de
filologie bucureştene mi s- a spus că este un pro-
fesor exigent, la prima întâlnire mi- am dat seama
că domnul crişu dascălu este profesorul cu ,,faţă
de om’’. este adevărat că, pe durata examenului,
au existat momente în care am discutat cu lux de
amănunte despre literatura de expresie româ-
nească din serbia. după mulţi ani mi- am dat
seama că acest dialog a fost purtat nu cu intenţia
de a mă pune în situaţii dificile, ci, dimpotrivă,
domnul profesor mi- a adresat acele întrebări cu
scopul de a prezenta lucrările de valoare graţie
cărora literatura de expresie românească din ser-
bia ar putea fi pusă oricând în acelaşi plan cu în-
treaga literatura română, indiferent de arealul în
care a fost creată. se întâmplau toate astea în no-
iembrie 1999. 

cea de- a doua întâlnire pe care am avut
onoarea s- o am cu domnul profesor crişu dascălu
a avut loc prin intermediul unei prefeţe, pe care
cu generozitatea- i caracteristică a acceptat s- o
scrie pentru lucrarea mireasma iluziilor, antolo-
gia prozei româneşti din Voivodina (1920- 2010),
editată de editura icrV, zrenianin, 2011. amin-
tesc acest moment nu pentru a scoate în prim- plan
lucrarea menţionată mai sus, ci pentru a atrage
atenţia asupra modului în care reputatul literat
crişu dascălu ne sfătuieşte să apreciem fără păr-
tinire valoarea unei opere literare în raport cu al-
tele: ,,fără raportare la tradiţie, nu există şansa
unei pedagogii a valorilor. Numai tradiţia, în in-
tegralitatea ei, este cea care poate asigura o cu-
rată, adică inocentă, diferenţiere a valorilor, fără
dezavuarea unora, şi nici fără sanctificarea al-
tora. recursul la tradiţie ne permite să privim
fără prejudecăţi şi fără părtinire. cu alte cuvinte,
să- i preţuim pe cei mai buni şi să- i respectăm pe
ceilalţi. căci în literatură, ca şi în cultură în ge-
neral, există loc pentru toţi, astfel încât emulaţia
nu este condiţionată de adversitate. sau nu ar
trebui să fie...”. o referire la tradiţie în aceşti ter-
meni poate face doar cineva care cunoaşte tradi-
ţia şi cultura poporului din care provine. or, este
suficient să ne aruncăm o privire peste impresio-
nanta listă de lucrări semnate de crişu
dascălu pentru a ne da seama că dom-
nia sa nu numai că o cunoaşte, ci îi şi
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dedică studii care se constituie în veri-
tabile pagini de referinţă despre cul-
tura şi tradiţia română. 

pentru a rămâne în aceeaşi notă subiectivă,
mărturisesc că, cu câteva zile înainte de a primi
invitaţia de a scrie despre domnul crişu dascălu
la ceas aniversar, absolut întâmplător, dădusem
peste referatul scris de profesorul timişorean cu
ocazia susţinerii tezei mele de doctorat. recunosc
că a fost măgulitor să citesc următoarele rânduri:
,,trebuie să mărturisesc, de la început, că am citit
cu mult interes şi chiar cu pasiune teza, cu atât
mai mult cu cât sunt legat prin fire familiale de
zona în cauză şi cu cât sunt familiarizat, inclusiv
prin îndatoriri profesionale, cu cele ce se petrec
acolo. mă grăbesc să adaug că efortul extraordi-
nar al candidatei trebuie lăudat în aceeaşi mă-
sură în care se cuvin apreciate rezultatele la care
se ajunge şi pe care concluziile lucrării, succinte,
dar riguroase şi clare, le evidenţiază sistematic.
metalimbajul la care se recurge este modern, nu
însă complicat prin apelul inutil la o terminologie
excesivă şi la o metodologie care, adeseori, com-
plică lucurile în loc să le simplifice”. 

am ales aceste rânduri din referatul asupra
tezei mele de doctorat cu intenţia de a sublinia că
domnul profesor ştie că la orice vârstă avem ne-
voie de încurajare în demersurile pe care le între-
prindem. cu atât mai mult este important pentru
un tânăr, ce se află într- un moment în care tre-
buie să decidă cu ce se va ocupa în viaţă, să ştie
că cei care au în spate un număr mare de studii îi
apreciază eforturile, chiar dacă pe ici- colo se stre-
coară, inerent, şi unele (mici) stângăcii. 

şi, dacă astăzi, atunci când obligaţiile pro-
fesionale îmi permit, mă aplec cu atenţie şi pa-
siune asupra unor subiecte ce pot contribui la
formarea unei imagini cât mai complete şi com-
plexe despre cultura românilor din Banatul sâr-
besc, lucrul acesta se datorează şi încurajărilor
care mi- au parvenit din partea specialistului
crişu dascălu. 

sincere mulţumiri, domnule profesor! la
mulţi şi neapăsători ani!  

Ion Boldea
Înţelepciune şi sănătate

stagiritul în Etica lui ne spune că prie-
tenia este de trei feluri: de interes, de
plăceri şi de caracter. tot el ne în-

deamna să nu dispreţuim pe nici una din ele. şi,
totuşi , prietenia de caracter e singura care nu ne-
cesită investiţii mari de timp, putând să se con-
serve uşor. pentru că se referă la substanţă, la
faptele bune ale persoanei prietene. la „bunăta-
tea celor doi”; prin bunătate înţelegem aici bună-
tatea la ceva (în profesie) şi bunătatea spre
ceilalţi (morala); prietenia de caracter poate apă-
rea şi la oamenii simpli, şi la cei cu multă carte;
dacă au o morală minimă şi „nu fac umbră pă-
mântului degeaba”; adică la personalităţi; la ei
datoria trece în privilegiu; aceia care înlătură din
viaţa lor de zi cu zi un defect supărator la
naţia/etnia lor (să spunem comoditatea, demnita-
tea insuficientă, ipocrizia, minciuna, pretenţia de
operă, dar fără înscrisuri şi vizibilitate etc.); la cei
ce se motivează din interior.

cu crişu dascălu am fost coleg de liceu la
„Brediceanu”, în lugoj şi, da, am auzit şi atunci
lucruri bune; era mai mare cu câţiva ani; apoi, în
vâltoarea vieţii, l- am pierdut, auzind doar de de-
parte despre poezia şi lingvistica prin/pentru care
trăia. dar ne- am reîntâlnit, în ultimii ani, la aca-
demia româmă, ca oameni în vârstă. e o bucurie
acum să colaborăm la diferite proiecte, să discu-
tăm una şi alta, de parcă am fost prieteni toată
viaţa. Nu am avut acest sentiment de multă
vreme. mi- au atras atenţia modestia, spiritul lui

organizat, stilul concis şi clar, accesul rapid, me-
taforic/poetic la esenţă în caracterizări de oameni
şi de opere; dar, mai ales, rezultatele institututlui
de studii Banatice „titu maiorescu” prin proiec-
tul mare, în lucru, „enciclopedia Banatului”. cu
gândul la apropiatele întâniri comune la acade-
mia română şi la liceul „Brediceanu”, printre
elevi, îi urez lui „crişu de timiş”, la aniversare,
înţelepciune şi sănătate, alături de cei dragi.

Aura Christi
Un herald al 
lucrurilor rotunde

cred că eram la Bucureşti de vreo
patru- cinci ani – mă îndoiesc de fap-
tul că trecuse mai multă vreme din

1993, anul coborârii mele la Bucureşti din Nordul
româniei de dincolo de prut – când m- am trezit
într- o bună zi că sună telefonul, care rareori sco-
tea vreun sunet în sihăstria mea – ceea ce îmi
convenea de minune, căci aveam condiţii ideale
pentru a citi, a scrie şi a asculta muzică. era dom-
nul profesor crişu dascălu la telefon, care mă in-
vita cu vocea- i de un calm imperturbabil, venit
din adâncurile fiinţei, să fac demersurile nece-
sare, ca să susţin un doctorat în litere pe orice
temă doresc eu sub conducerea domniei sale. să- ţi
alegi singur tema e un semn de răsfăţ şi libertate
absolută mai ales în cazul unui scriitor, care nu- şi
iese din maluri decât atunci când se află faţă în
faţă cu o temă majoră! recunosc că, atunci, mă
blocasem, bâlbâind ceva cvasiindistinct în legă-
tură cu debandada – aproape eternizată, între
timp – din actele mele, studiile mele neechivalate
de statul român, deşi colegi de- ai mei, cu aceeaşi
diplomă magna (magda, glumea un alt cărtu-
rar- prieten, Nicolae Balotă) cum laude lucrează
la universităţi din occident, fără să le fi pus ci-
neva problema echivalării studiilor. ţin minte că
am spus, atunci, nu înainte de a trage aer în
piept, că m- ar onora să lucrez cu domnul profesor
şi m- am trezit cu următoarea remarcă venită din
partea autorului unui raft de cărţi, al unui edu-
cator superior, prin vocaţie, a unui nordic pur-
sânge:

– eu aş fi onorat să lucrez cu dumneata,
aura.

N- am înţeles la ce se referea atunci colegul
meu de revistă, iar trecerea a mai bine de două
decenii nu prea m- a ajutat să mă lămuresc în
acest sens. e adevărat că am dus câteva războaie
împreună; domnul profesor mi- a făcut nu o dată
curaj, sprijinindu- mă puternic. e adevărat că am
publicat, îngrijit şi redactat câteva rafturi de cărţi
împreună, inclusiv volumele iubitului de noi doi
– pardon, de noi trei – rainer maria rilke, tradus
fără reproş de Bogdan mihai dascălu; apropo, se
adevereşte, iarăşi, că surcica nu sare departe de
trunchiul întemeietor. e timpul să mărturisesc
un adevăr care pe noi, cei de la contemporanul,
ne bucură enorm şi ne face să ne simţim şi să ne
purtăm ca şi când am fi în posesia unuia dintre

cele mai valoroase trofee. domnul profesor este
membru al „tribului” conte. după cum ştiu ini-
ţiaţii, „tribul” conte e alcătuit din oameni aleşi,
scriitori care s- au adunat sub cupola acestei vechi
şi prestigioase instituţii naţionale, care face parte
din patrimoniul româniei, mânaţi de un singur
scop: să apere, să sprijine şi să promoveze valorile
naţionale reale ale ţării lui iorga, cantemir,
Blaga, Nichita stănescu, Bacovia, hortensia pa-
padat- Bengescu ş.a., şi să se bucure de libertatea
de a se exprima în condiţiile în care cenzura de
altădată a fost înlocuită, în perioada postcomu-
nistă, insidios, cu alte tipuri de cenzură, inclusiv
cea economică.

în una dintre cărţile vieţii sale hamletiene,
friedrich Nietzsche ne îndeamnă să ne înconju-
răm de oameni care sunt ca o grădină, căci ei ne
ajută – prin simplul dar de a exista – să rămânem
noi înşine. şi tot călugărul nostru preaiubit de la
sils- maria îl citează pe goethe, care afirmă – în
convorbirile sale cu eckermann, dacă nu greşesc
– să te fereşti de cei care se caută pe ei înşişi. din
„tribul” conte – o castalie, o şcoală naţională de
elită – fac parte oameni care sunt ca o grădină.
din „tribul” conte fac parte personalităţi care
s- au găsit de mult pe ele însele, şi- au găsit lima-
nul unde se simt acasă în această lume încolţită
de politica corectă, acasă, printre colegi ce sunt
aidoma lor. un asemenea liman există şi la timi-
şoara şi e grădinărit de domnul profesor crişu
dascălu. condus de domnia sa, institutul de stu-
dii Banatice „titu maiorescu” al academiei ro-
mâne, filiala timişoara, îşi propune proiecte
majore; într- o penurie lucie de sinteze, dicţionare
şi enciclopedii, această instituţie naţională a ela-
borat enciclopedia Banatului, din care au apărut
câteva tomuri masive, care tratează contribuţia
acestei regiuni a ţării la dezvoltarea culturii şi na-
ţiunii române. meritul acestui cărturar mitteleu-
ropean în acest demers departe de a fi lense de
dus la capăt este, fără îndoială, imposibil de tre-
cut cu vederea. aşa cum este imposibil să nu re-
marci multiplele conferinţe, simpozioane şi
demersuri ştiinţifice, făcute de membrii „tribului”
timişorean al institutului, gândit, condus şi ctito-
rit de acest om rar, de o civilitate fără cusur, aple-
cat asupra proiectelor vitale pentru o naţiune atât
de încercată şi atât de rezistentă, în ciuda tuturor
cârtelilor, ofurilor, atacurilor postmoderne şi a ca-
lomniilor.

un nordic pursânge, un tăcut prin definiţie,
care vorbeşte rar şi cu atât mai ascultat este, un
înţelept care s- a găsit de veacuri pe sine însuşi
într- o cetate rătăcită, care pare să- şi fi pierdut
iremediabil reperele, busola, bruma de înţelepe-
ciune şi ceva mai adânc din resorturile ei cele mai
adânci aşteaptă să o urnească din inerţia vie în
profunzimi, pentru a fi. a fi încă şi încă o dată, a
fi în lumina istoriei aşa cum a hărăzit dumnezeu
să fie, aşa cum e, în realitate, de la Kogălniceanu
încoace, românia ideală, adică românia din min-
tea unor oameni rari ca poetul, linvgistul, criticul
literar şi profesorul crişu dascălu, pentru care
lucrurile se cuvine să fie rotunde, adică aşa cum
se cuvine de când lumea: cât mai apropiate de
desăvârşire. omul- carte, omul- bibliotecă, omul- su -
flet, pentru care imposibilul îşi arată faţa de do-
meniu nelipsit de interes. 
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Cine stă la capătul firului 
păpuşarului?

în scrisorile sale din închisoare, adam
michnik vorbeşte la un moment dat
despre o psihologie tipică pentru regi-
murile totalitare, în care reacţiile indi-

vizilor la abuzuri sunt practic aneantizate prin-
tr- o politică a atomizării, a distrugerii legăturilor
sociale, spulberării oricăror forme de organizare
în aşa măsură încât orice solidarizare să fie ză-
dărnicită. starea de apatie socială se trage din at-
mosfera apăsătoare a unei psihologii a captivităţii
generalizată. răsare, ca un fenomen absurd, de-
ment în izolarea sa, orice disidenţă. gestul nebun
de a- ţi ridica vocea, pe lângă faptul că în jurul tău
se va căsca un gol imens, în clipa următoare va şi
atrage un uriaş mecanism de decredibilizare, de
maculare. mecanismul funcţionează fără greş. în
absenţa oricărei solidarităţi, individul poate fi
strivit de mizeria revărsată asupra sa de nimeni
alţii decât de profesioniştii mizeriei. 

ai nevoie de curaj să înfrunţi curentul în
răspăr. oameni precum paul goma sau gabriel
andreescu, oameni care au înfundat puşcăria
pentru dreptul lor natural de a se exprima, au
fost şi sunt supuşi presiunii de marginalizare,
culmea!, nu doar de către regimul defunct, dar
mai ales de către tovarăşii lor anticomunişti, fie
ei rezistenţi doar prin cultură! ce nu a reuşit re-
gimul comunist desăvârşesc „tovarăşii de drum”.
de unde se vede că mult prea contemporanul me-
canism de maculare nu e apanajul unui singur
regim, el e proteic, poate împrumuta multe feţe,
poate fi acţionat în orice conjunctură. aşa se face
că, în ani de „libertate”, a fost posibil un editorial
într- o surprinzătoare tonalitate stalinistă, intitu-
lat „adio, domnule goma!”, publicat pe prima pa-
gină a unei reviste ce ar fi trebuit să exprime nu
doar fandacsiile unui critic arţăgos, ci atitudinea
şi poziţiile unei întregi bresle. această revistă se
presupune că ar trebui să fie fanionul întregii co-
munităţi scriitoriceşti, neputându- şi permite,
atât din punct de vedere moral, cât şi material,
să asume, pe frontispiciul său, spasmele şi grima-
sele umorale ale unei singure persoane cu a sa ca-
marilă. reacţii la infamul
editorial nu au prea fost, meca-
nismul şi- a făcut treaba cu pro-
fesionalism. să te mai miri că,
azi, autorul editorialului de tri-
stă amintire s- a autoinvitat pe
viaţă în fruntea uniunii scriito-
rilor, prin aceleaşi metode pe
care le imputa, mai an, lui d.r.
popescu (e bine de amintit că în-
trunirea adunării generale era
împiedicată mai curând de către
partidul comunist decât de pre-
şedintele uniunii)? alegerile
s- au mutat, manevrându- se ne-
statutar însăşi schimbarea sta-
tutului usr, prin filiale păsto-
rite de oameni ai stăpânirii,
majoritatea veleitari, parte din
ei însă – ruşine lor – scriitori de
certă valoare. sentimentul de
captivitate, laşitatea, frica, nu
sunt fabricate doar de regimu-
rile comuniste, precum se vede.
mancurţi, ketmani, rinoceri re-
nasc lesne din propria cenuşă.
există în orice regim profesio-
nişti ai manipulării pe care îi
facem să existe, le dăm oxigen,

prin incapacitatea noastră
de a fi solidari. 

aşa i s- a întâmplat, i
se întâmplă, şi lui gabriel
andreescu. lui, disident,
unul din puţinii (îi poţi nu-
măra pe degetele de la o
mână) care s- au ridicat în
picioare şi au vorbit răspi-
cat despre abuzurile regi-
mului comunist, tocmai
lui, şi nu în regimul de si-
nistră amintire, ci azi,
acum, mecanismul ce îm-
proaşcă dezinformare şi
defăimare se străduieşte,
furibund să- i pregătească
o nouă izolare. şi asta doar
fiindcă, uluitor, şi astăzi ai
nevoie de curaj pentru a
spune lucrurilor pe nume.
mecanismul nu a murit
odată cu ceauşescu. el
face mereu pui fiindcă pă-
puşarul nu a dispărut. să nu uităm cum securi-
tatea îşi antrena „sursele” să răspândească
adagiul „băiat zgomotos, dar lipsit de talent”. în
laboratoarele ei decredibilizarea, potrivit docu-
mentelor, suna cam aşa: „«olteanul» îi va de-
monstra lipsa de valoare literar- artistică a
lucrărilor scrise de paul goma, dumitru ţepe-
neag şi Virgil tănase, incapacitatea lor de a crea
opere interesante, motiv pentru care se dedau la
alte acţiuni, pentru câştigarea unei popularităţi
ieftine, dar din care să profite cât mai mult din
punct de vedere material” (mihai pelin, operaţiu-
nile meliţa şi Eterul. istoria Europei libere prin
documente de securitate, edit. compania, 2007,
p. 115.). există o stranie continuitate a metodelor
securistice. e drept, instrumentarul contemporan
al decredibilizării s- a îmbogăţit cu noi clişee: e
frustrat, a avut un debut promiţător, dar n- a con-
firmat, e inexistent ca scriitor, cu talentul de
multă vreme epuizat, n- a mai publicat nimic re-
marcabil etc. s- a încercat din răsputeri să fie
aruncaţi la periferie, prin tehnica maculării, oa-
meni de cultură de primă mărime precum mircea
iorgulescu, augustin Buzura, Nicolae Breban,

mihai Botez, eugen uricaru, adrian marino, şte-
fan augustin doinaş, Nicolae Balotă, cezar ivă-
nescu şi mulţi, mulţi alţii, în tentativa vinovată
de a se crea noi ierarhii, noi „canoane”, în care să
se evidenţieze taman oamenii mecanismului de
maculare (conştientă sau inconştientă). cine sunt
ei, cine stă la capătul firului păpuşarului? ei au
nume şi chipuri, nu trebuie să ne ferim a le iden-
tifica, iar gabriel andreescu o şi face: Nicolae ma-
nolescu, Bujor Nedelcovici, radu ioanid, tudor
ţepeneag, florica jebeleanu Vieru, ioan t.
morar, mircea dinescu, george Neagoe, germina
Nagâţ, Vlad stoicescu, mirela corlăţan. aş ezita
să- l adaug în această înşiruire însă pe dorin tu-
doran, cel care a lansat un atac dezonorant asu-
pra autorului cărţii pe care o comentez (v. gabriel
andreescu, cum se face o porcărie. istorii de fa-
milie, în observator cultural, 5 episoade). dezo-
norant pentru că foloseşte, dizgraţios ca
instrument polemic, detalii legate de viaţa pri-
vată a lui gabriel andreescu. ca fost disident, nu
este nici d.t. scutit de manipulări subtile, buna
lui credinţă şi o oarecare loialitate în relaţiile sale
putând fi lesne deturnate de cine se pricepe s- o

facă. 

Laboratoare obscure 
de izolare a
incomozilor

însăşi temperatura înaltă
a reacţiei stârnite de documen-
tarea corectă, şi nu manipula-
toare, în arhivele securităţii,
caracterul ei contondent, de-
monstrează valoarea reală a
cercetării, onestitatea acesteia
producând frisoane sistemului.
mai dovedeşte faptul că accesul
la documentele securităţii nu
era nici în ruptul capului desti-
nat dezgropării adevărului ar-
hivat, ba din contră, viţăvercea.
se vede cât de colo că autorul
s- a apropiat mult prea tare de
miezul mecanismului, până la
punctul în care jucăria se poate
defecta. se vede, iarăşi, că,
până în prezent, aceste arhive
n- au reprezentat alt -
ceva decât un imens
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O carte- eveniment 
■ Gabriel Andreescu
Existenţa prin cultură. Represiune, colaboraţionism 
şi rezistenţă intelectuală sub regimul comunist
Editura Polirom, 2015

Gestul nebun de a- ţi ridica vocea,
pe lângă faptul că în jurul tău se

va căsca un gol imens, în clipa
următoare va şi atrage un uriaş
mecanism de decredibilizare, de

maculare. Mecanismul
funcţionează fără greş. În absenţa

oricărei solidarităţi, individul
poate fi strivit de mizeria

revărsată asupra sa de nimeni alţii
decât de profesioniştii mizeriei.

Nicoleta Sălcudeanu
Marea caterisire
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rezervor pentru făcut şi desfăcut repu-
taţii, în folosul cuiva. cercetarea lui ga-
briel andreescu pune în pericol o

întreagă schemă, migălită şi unsă prin labora-
toare obscure, de izolare a incomozilor. am
putea- o numi operaţiunea „marea caterisire”.
sistemul ei de funcţionare nu e complicat şi el a
fost devoalat de gabriel andreescu în cele mai re-
cente două cărţi ale sale (de aici şi atacurile): e un
complex la care conlucrează în mare trei entităţi:
oameni ai mecanismului de maculare (animaţi de
angajamente ascunse sau pur şi simplu de inte-
rese sau resentimente), gazete ale presei corpora-
tiste, toate beneficiind de umbrela protectoare,
dar cu spiţe penale, a cNsas. o menţiune aparte
merită aici chiar revista- fanion a usr, care a
ventilat cu un zel suspect prezumţia de colabo-
rare cu fostul regim, expunându- şi colegii opro-
briului public, fără ca această colaborare să fi fost
dovedită. cNsas adastă la graniţa penalului prin
manipularea iresponsabilă a documentelor. mem-
brii cNsas, unii incompatibili cu funcţia, au
avansat, cu o seninătate frapantă, verdicte dez-
minţite, iată, în instanţe, iar acestea din urmă, în
câteva rânduri, au făcut gestul necesar de reabi-
litare a victimelor. dar reputaţia celor mânjiţi ră-
mâne din păcate pururea ştirbită. 

Existenţa prin cultură. represiune, colabo-
raţionism şi rezistenţă intelectuală sub regimul
comunist (polirom, 2015) continuă efortul de de-
parazitare a documentelor securităţii de inge-
rinţe manipulatorii, efort început cu cărturari,
opozanţi şi documente. manipularea arhivei se-
curităţii (polirom, 2012) şi demonstrează o dată
în plus că doar contactul nemijlocit cu documen-
tul ne poate apropia de realitatea istorică, nicide-
cum proiecţia lui rostogolită în cascadă prin
lanţul trofic al fragmentării, trunchierii, denatu-
rării sale printre dinţii distorsiunii pentru care
mecanismul de caterisire fusese programat. chiar
dacă adevărul absolut rămâne o aspiraţie, apro-
pierea maximă de adevărul documentului este
singura abordare legitimă. rezultatul imediat al
demersului meritoriu şi atât de necesar al lui ga-
briel andreescu este repararea unor reputaţii.
dacă, în primul volum, deplângea lipsa de pregă-
tire şi specializare a magistraţilor într- un dome-
niu atât de delicat cum este acela al colaborării
sau noncolaborării cu securitatea, au apărut şi
semne bine prevestitoare, materializate în sen-
tinţe definitive şi irevocabile ce restituie integral
unor scriitori importanţi ai literaturii române
dreptul la onoare: Nicolae Breban şi mircea ior-
gulescu. dacă însă unii, plecaţi dintre noi, nu mai
au şansa de a apela la o astfel de cale de atac, ga-
briel andreescu le oferă alternativa. fiindcă „de-
construirea manipulărilor, a interpretărilor vul-
garizate care stigmatizează biografiile unor per-
sonalităţi ale culturii române, a constituit o miză
în sine a cărţii” (p. 19).

însă rezultatul profund al cercetării sale
este devoalarea monstruosului mecanism ce timp
de douăzeci şi şase de ani a folosit arhiva ca in-
strument de caterisire. 

Un război fratricid
drumul început de gabriel andreescu ne

poate conduce către miza transcendentă a acestui
război fratricid, poate răspunde întrebărilor le-
gate de resorturile dezbinării generalizate ce ne- a
guvernat de douăzeci şi şase de ani încoace, cui
i- a folosit aceasta şi cine a fost până la urmă pă-
puşarul. însă lucrarea nu este doar investigare
nudă şi crudă a realităţii documentare. desigur
că abordarea este împachetată conceptual şi mo-
tivată teoretic prin declinarea ideii de „rezistenţă
prin cultură”, aşezată în relaţie dialectică cu con-
ţinutul mult mai bogat şi mult mai versatil al
ideii „existenţei prin cultură”. schimbarea de ac-
cent adaugă greutate şi deschide perspective pe
care un viitor cercetător va fi obligat să le par-
curgă, fiindcă „rezistenţa prin cultură”, cu în-
treaga ei biografie, a fost până acum doar
schematic şi superficial evaluată, ba mai mult
decât atât, a fost abil invocată în folos propriu.
perspectiva pe care o adaugă gabriel andreescu
poate reprezenta un teren pe care vom putea
trasa cu mai multă precizie liniile despărţitoare
sau de convergenţă între opoziţie, disidenţă, re-
zistenţă, toate întâlnindu- se în teritoriul mult
mai complex, al „existenţei prin cultură”.

oricum, „interesul românesc pentru rolul
jucat de rezistenţa culturală este un fenomen spe-
cific românesc. formelor indirecte de contestare
a fostelor regimuri li se acordă o atenţie mai cu-

rând marginală în spaţiul cultural al ţărilor unde
a existat o rezistenţă anticomunistă (p. 23)”. să
ţină oare de specificul naţional această supralici-
tare ce a permis eroizarea, fanfaronada anticomu-
nistă postcomunistă şi, pe de altă parte, stigma-
tizarea? problema „rezistenţei prin cultură” şi
consecinţele ei spune destule despre desfăşurarea
jocurilor de putere din mediul cultural de după
căderea comunismului. dacă opoziţie la regim n- a
prea fost, ierarhiile culturale trebuiau refăcute pe
alte căi. să observăm că valoarea culturală intrin-
secă a fost eliminată din ecuaţie. s- a pornit o vâ-
nătoare de vrăjitoare est- etică menită să pustiască
terenul, să- l facă liber pentru instalarea noii ie-
rarhii. dacă pe bază de merite politice de opoziţie
la regim nu se prea putea, s- a recurs la ocultul
mecanism de caterisire. să nu uităm cum a fost
asasinat moral mihai sin la apariţia vizionarului
său roman Quo vadis, domine?. încă de la apari-
ţia primului volum, mecanismul, prin vocea in-
chizitorială a lui alex ştefănescu, s- a pornit ca la
un semn, fără măcar să dea răgaz finalului roma-
nului (profetic, după cum se poate vedea astăzi)
să contureze în termeni expliciţi viziunea de an-
samblu a autorului. maşinăria a strivit pur şi
simplu reputaţia unui mare romancier care toc-
mai scrisese un mare roman şi care, citit astăzi,
dă frisoane. Ne putem întreba, în consecinţă, dacă
nu cumva vizionarismul care îl anima să fi fost
mult prea primejdios pentru sistem?

mă voi referi în continuare, din raţiuni de
spaţiu, la un singur caz din cercetarea lui gabriel
andreescu, dar toate celelalte cuprinse în cele
două volume ar merita aceeaşi atenţie. un spirit
incomod prin inteligenţa, acribia şi intransigenţa
sa a fost mircea iorgulescu. la începutul anilor
’90 se vehicula chiar ideea revenirii în ţară şi pre-
luarea şefiei revistei românia literară. Nu a re-
venit... dar chiar şi de acolo, de la paris, scrisul
său cu tăiş fin a incomodat. drept consecinţă, me-
canismul de caterisire s- a pus în mişcare prompt.
mai întâi sub forma unor zvonuri (îmi amintesc
personal cum, în grădina vilei de la Neptun, toc-
mai jovialul preşedinte al usr, N.m. – cel presu-
pus că ar avea menirea de a apăra reputaţia
scriitorului român – a împărţit, la micul dejun,
zvonul, cu zâmbetul pe buze, iar stupul scriitori-
cesc a şi început să zumzăie), apoi în articole de o
obtuzitate uimitoare. un şoc pentru mircea ior-
gulescu a fost însă cuţitul în spate înfipt de către
un (fost) prieten, Bujor Nedelcovici, pe care el l- a
sprijinit în carieră aşa cum numai un prieten al
lui mircea iorgulescu putea fi sprijinit. cu ele-
ganţă. cum să răspunzi unei astfel de acuze de
colaboraţionism? ce să- i răspunzi unui (fost) prie-
ten când îţi aşterne în faţă o astfel de acuză?! de
cealaltă parte, mecanismul s- a pornit prin dela-
ţiunile joase ale unor (întâmplător?) subordonaţi
ai săi, tudor ţepeneag şi florica jebeleanu, se-
condaţi îndeaproape de scriitorul de mare noto-
rietate ioan t. morar. a fost urmărit mircea
iorgulescu până în ultimele sale zile de acest stig-
mat. astăzi, când instanţa i- a dat definitiv drep-
tate, mai ştie cineva asta? pentru că, spune
gabriel andreescu, „punerea pe umerii lui a aces-
tei acuzaţii rezultă din interpretarea unor mate-
riale în care apare exclusiv în postura de
urmărit”. o fi având legătură caterisirea cu faptul
că criticul parizian era „un om de stânga – struc-
tural, un democrat”, că era „unul dintre scriitorii

cu o indiscutabilă inteligenţă şi cultură politică”?
„opera profesională şi viaţa de breaslă au fost
centrul universului lui mircea iorgulescu. le- a
gestionat atent la contexte, raţionalizându- le şi
câştigând diferite pariuri, inclusiv pe acela de a
părăsi ţara atunci când situaţia de acasă a deve-
nit de nesuportat. a pariat pe ceea ce părea posi-
bil. Nu şi pe imposibil, adică pe ceea ce avea să se
întâmple în final: căderea regimului.” (p. 180)
cine ar trebui să răspundă pentru faptul că „di-
recţia de investigaţii a cNsas a falsificat imagi-
nea de ansamblu a raporturilor criticului cu
securitatea”? cum se împacă fostul său prieten
cu faptul că „în toată perioada procesului dintre
iorgulescu şi cNsas, Nedelcovici a păstrat tăce-
rea asupra faptului că principala probă prin care
consiliul şi curtea de apel argumentau activita-
tea de poliţie politică a lui iorgulescu era contra-
zisă de faptele ştiute de el”? (p. 188)

Nu poate fi considerat o simplă eroare fap-
tul că „investigatorii cNsas au făcut o selecţie
vânătorească, reţinând documentele care ar fi su-
gerat vinovăţia criticului. au amestecat planurile
şi evaluările autoapreciative ale securităţii cu câ-
teva consemnări ale dosarelor interpretate astfel
încât să- l împingă pe mircea iorgulescu în pos-
tura de turnător. direcţia de investigaţii a
cNsas nu a căutat «adevărul raporturilor dintre
critic şi securitate», ci a insistat să dea impresia
existenţei unor relaţii vinovate. cazul iorgulescu
arată că, la peste un deceniu de la înfiinţare,
cNsas nu şi- a clarificat metodologia şi nu şi- a
înţeles rolul”. (p. 189) dar dacă şi l- a înţeles
foarte bine?! dar dacă taman acesta a fost rolul
ei?! se vedea cu ochiul liber că „în arhivele secu-
rităţii nu există nici o notă cu grafia lui mircea
iorgulescu. or, fără alte dovezi, probatoriul con-
stituit doar din înscrisurile provenind de la ofiţe-
rii securităţii nu poate legitima un verdict”. acest
fel de abordare nedeontologică ridică întrebarea
unor responsabilităţi, deoarece „compromiterea
lui mircea iorgulescu a reprezentat turul de forţă
al unor literaţi cu rezonanţă în opinia publică”,
„al unei lungi serii de entuziaşti ai defăimării cri-
ticului”. 

cu totul spectaculoasă este, prin conţinut,
demonstraţia cam greu de combătut a dublei stra-
tegii ce îl caracterizează pe Bujor Nedelcovici, şi
de data aceasta, cu documente autentice din ar-
hiva securităţii. o strategie a cuminţeniei, în ex-
teriorul ţării, o alta, vitejească, în autobiografie.
stupefiant este subcapitolul intitulat scrisorile
adresate lui petre gigea, care revelă echilibristica
romancierului de a se avea bine cu exilul româ-
nesc, fără a se angaja însă făţiş în acţiuni ostile
regimului, pe de o parte, pe de altă parte pentru
a- şi păstra neatinse bunurile din ţară, baletul cu
autorităţile comuniste (i.e. petre gigea, ambasa-
dorul rsr de la paris): „în speranţa că nu abuzez
de amabilitatea dumneavoastră, aş vrea să co-
municaţi autorităţilor din ţară dorinţa mea de a
rămâne cetăţean român şi membru al uniunii
scriitorilor. de asemenea aş dori ca apartamentul
(proprietate) din str. [...] să- mi fie păstrat, ur-
mând să plătesc datoriile care îmi revin”. (p. 201)
şi ca să- şi consolideze încrederea pe care doreşte
să o insufle, îi declară ambasadorului, într- o altă
scrisoare: „subliniez că nu am scris articole în
presă şi nu am dat interviuri, cu toate că am fost
căutat insistent de mai mulţi ziarişti şi reporteri
din franţa şi din alte ţări”. (p. 202) pe bună drep-
tate comentează cu eleganţă autorul cărţii: „cum
putem înţelege aceste scrisori ale lui Nedelcovici?
ele completează o traiectorie care intră într- o cu-
rioasă tensiune cu naraţiunea preferată de autor,
a anticomunismului său visceral, a omului in-
transigent care refuză orice compromis cu autori-
tăţile ceauşiste. imaginea promovată de roman-
cier despre sine câştiga în relief prin contrast cu
un mircea iorgulescu colaboraţionist. «înălţimea»
rigorii sale etice se confirma în refuzul de a scuza
fostului prieten «slăbiciunea» de a fi purtat discu-
ţii cu ofiţeri de securitate. acest autoportret eroic
a fost susţinut sistematic de Bujor Nedelcovici
de- a lungul anilor, dinainte de revoluţie şi până
în anii din urmă. i- a adăugat o aură de drama-
tism, punând rămânerea în franţa sub semnul
sfâşierii interioare”. (pp. 203- 204) e de precizat
faptul că Nedelcovici, când a pornit campania
contra lui iorgulescu, nu ştia de existenţa acestor
scrisori- document adresate ambasadorului ro -
mân, ele ajungând în arhiva cNsas abia la sfâr-
şitul anului 2013. concluzia lui gabriel andre-
escu, potenţând subtil jocurile pe diferite registre
ale imaginarului, pune pe gânduri şi te îndeamnă
să te întrebi cine, până la urmă, sunt adevăraţii
delatori în cazul mircea iorgulescu: „Nu putem şti

Un complex la care conlucrează în
mare trei entităţi: oameni ai
mecanismului de maculare

(animaţi de angajamente ascunse
sau pur şi simplu de interese sau
resentimente), gazete ale presei

corporatiste, toate beneficiind de
umbrela protectoare, dar cu spiţe

penale, a CNSAS. O menţiune
aparte merită aici chiar

revista- fanion a USR, care a
ventilat cu un zel suspect

prezumţia de colaborare cu fostul
regim, expunându- şi colegii

oprobriului public, fără ca această
colaborare să fi fost dovedită.

CNSAS adastă la graniţa penalului
prin manipularea iresponsabilă a

documentelor

ð
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despre necesitatea unei istorii poli-
tice a literaturii noastre postbelice
se discută abundent. doar că pro-
iectul (anunţat, revendicat, amâ-

nat, suspendat etc.) întârzie ca împlinire, în
pofida unor tentative care, pe baza reinterpretă-
rilor, ar urma să fisureze „monopolul estetic” şi
să înlăture minciunile sedimentate. adevărul e
că tectonica literară nu poate fi cercetată fără a
consulta agenda politică a epocii; schimbările de
regim, se ştie, bulversează scara valorilor. cum
în comunism, protejând literatura de agresiunea

ideologicului, esteticul a fost fetişizat sub stindar-
dul zgomotos clamat al autonomiei, estetismul a
fost, pentru critica / criticii vremii, o atitudine pa-
rapolitică, opina adrian marino. o ripostă izola-
ţionistă la politic, altfel spus, încurajând o lectură
strict estetică, neîndestulătoare acum. încât, pe
bună dreptate, Bogdan creţu observa că se im-
pune un nou cod de lectură, vizând recuperarea
ideologicului. fireşte, fără a deprecia, în acord cu
noua sensibilitate receptivă, disocierea valorilor
pe fundament estetic. or, marele câştig al exege-
zelor din ultimii ani, livrate de un valoros desant
critic, priveşte tocmai complementaritatea per-
spectivelor, refuzând relaţia opozitivă. investi-
gând, aşadar, textura epocii şi meandrele politi-
cului, neignorând contextele în prefacere, recâş-
tigând normalitatea (fie ea şi confuză), dezgro-
pând, în numele igienei morale, adevăruri
inconfortabile; de unde şi ferocizarea revizuirilor,
căzând, deseori, în revizionism. fenomenul cul-
tural din comunism se cere examinat printr- o
„prismă lărgită”, recomanda george Neagoe,
atent la constrângerile contextului. de fapt, este-
tismul, ca marotă a criticii în vremuri neprielnice,
nu se cuvine repudiat. iar ideologicul, reamintim,
nu trebuie respins, ci recuperat; de aici, credem,
încep adevăratele revizuiri. 

Bineînţeles, orice epocă este, inevitabil, po-
litică. cum societatea românească a cunoscut re-
petate „rupturi de sistem”, segmentul postbelic
învederează o acută politizare a literaturii şi o fal-
sificare a istoriei, prin implant ideologic (sovieti-
zare). recitirea acestei literaturi printr- un dublu
examen (estetic şi sociologic) presupune a cerceta
contextul (instituţional şi ideologic), evidenţiind,
de pildă, „sorbul” realismului socialist şi decesul
paradigmei, „mica liberalizare”, asaltul protocro-
nist, grefa postmodernistă, rezistenţa canonului,
imperativul revizuirilor etc. dacă revizuirile ţin
de un metabolism cultural normal, fractura isto-
rică din decembrie ’89 a iscat, odată cu explozia
memorialisticii şi fireasca tentativă a recuperării
exilului literar, un adevărat frison revaloriza-
tor- demolator, impus ca un exerciţiu de salubri-
zare, „satanizând”, sub pecetea colaboraţio-
nismului, nume mari ale literaturii noastre. Bi-

neînţeles, o istorie literară nu poate fi concepută
în absenţa unei percepţii contextuale. o litera-
tură nu se dezvoltă într- un laborator aseptic.
încât, ceea ce ne propunem, deschizând un vast
şantier, priveşte soarta unor scriitori, aparent de-
finitiv clasaţi şi apoi retrogradaţi, taxaţi drept
„expiraţi”, suspectaţi de „integrare ideologică”,
producând o literatură infectată de virusul comu-
nist. o discuţie calmă devine, acum, posibilă, spe-
răm, având ca premisă (obligatorie!) recitirea
cărţilor, ţinând, uneori, de o literatură propagan-
distică, alteori de o scriitură „acrobatică”, esopică,
pe „dedesupt”, îndatorată „cultului şopârlei”. o
astfel de investigaţie, discutând acribios cazuri,
va explora contextele, va evidenţia bruiajul ideo-
logic al epocii, constrângerile şi umilinţele, efor-
turile de a proteja autonomia esteticului, jocurile
duplicitare, ispitele, compromisurile morale, an-
gajamentul, negocierile cu cenzura şi, negreşit,
rezistenţa, câtă a fost.

*

trecem în revistă trei astfel de încercări, do-
rind a descifra, din unghiul politicului, mersul li-
teraturii în defunctul regim totalitar. în primul
rând, desigur, cercetând istoria literaturii române
de azi pe mâine a lui marian popa (vol. i- ii, 2001),
apărută sub sigla fundaţiei luceafărul şi reedi-
tată (într- o versiune revizuită şi augmentată, la
editura semne, în 2009). intransigent, neproto-
colar, polemic, temut, incomod, făcându- şi „uce-
nicia” la luceafărul barbist şi apoi colaborator
vioi, cu pauze, la săptămâna, robust (ca fost rug-
byst), cu disponibilitate ludică, scriind în răspăr,
plecat în 1986 din ţară, marian popa, contestat
cu înverşunare (oarbă, uneori), trebuia să- şi în-
frunte legenda, limpezind o trenantă şi inconfor-
tabilă „imagine aproximativă”. i- a dat o mână de
ajutor marius tupan, provocându- l la mărturisiri
(vezi avocatul diavolului, fundaţia luceafărul,
Bucureşti, 2003). iar voinţa de a scrie o istorie a
literaturii noastre, „cu materialul clientului”
(cum avertiza) a pus confraţii pe jar, developând
chestiuni tabuizate şi „bizarerii determinate po-
litic”.

chiar dacă, deseori, cu nesaţiu cancanier,
marian popa alunecă în anecdotică (savuroasă, e
drept) şi dovedeşte o vehemenţă vecină cu cinis-
mul, el excavează, într- o istorie excesiv condi-
mentată, adevăruri neconvenabile. angajând
premisa caracterului acut politic, terifiant, al epo-
cii, implicit al „ritualului coruptiv”, autorul – prin
rememorarea la care ne obligă – a iritat pe mulţi.
inconfortul unor observaţii a împiedicat o recep-
ţie senină; dar nici istoria, în pofida intervalului
scurs, nu e scutită de răbufniri umorale ori de
achitarea unor poliţe. scotocind voluptuos arhi-
vele, marian popa ne readuce în atenţie dispozi-
ţia imnică a atâtor condeieri de altădată sau
redescoperă, fulgurant, cu intarsii sarcastice, ti-
nereţea revoluţionară, aprig- înverşunată, demas-
catoare a unor h. Wald, s. Brucan ş.a., constru-
indu- şi cariere combative. ofensiva proletcultului
şi, mai apoi, blamarea lui au developat frecvente
cazuri de „repetenţie caracterială” (vorba lui l.
ulici). duplicitatea productivă, cu angajament în
efemer, pentru a salva (aşa sună unele „explica-
ţii”) textele performante, asigurând o posteritate
credibilă sau relaţii profitabile cu politicienii epo-
cii, fie la vedere, fie „ascunse”, prin intermediari
(via g. ivaşcu, de pildă, în cazul lui N. mano-
lescu), hrănesc un suculent comentariu poli-
tico- ideologic. marian popa face o nemiloasă
radiografie a vieţii literare, cercetând faza sovie-
tizării literaturii, ulterior a re- naţionalizării ei,
despărţind apele/ taberele. e chestionat mereu
contextul. sunt înşiruite, cu exemple la
tot pasul, nume din zona afacerismului,
alcoolismului, a huliganismului verbal

Adrian Dinu Rachieru
Este necesară o istorie politică
a literaturii postbelice?
Trei încercări

Îmbrăcând armura omului de
ştiinţă, Gabriel Andreescu oficiază

distant, cu gravitate şi, fără a- şi
propune a întocmi o Istorie

politică, oferă informaţii preţioase,
de neocolit, pentru cei care se vor
încumeta să atace un atare proiect
sisific. Care nu se poate construi

decât cu onestitate, cu
documentele pe masă,

instrumentând corect cazurile,
apărând soliditatea şi „puritatea

motivaţională” a judecăţilor

exact care au fost gândurile exilatului şi nu este
menirea noastră să le imaginăm. rămâne faptul
că dosarele de securitate şi de paşapoarte suge-
rează o neconcordanţă între logica vieţii reale a
lui Nedelcovici şi imaginea pe care scriitorul o
promovează insistent în viaţa publică. distanţa
dintre imaginea de sine şi linia comportamentu-
lui, firească până la un punct la orice om, ajunge
la Bujor Nedelcovici la o adevărată dedublare,
fără comparaţie cu orice alt caz din cele cercetate
în acest volum. contradicţia dintre adaptabilita-
tea la context a lui Bujor Nedelcovici şi imagina-
rul său visceral anticomunist nu scade valoarea
socială, politică şi culturală a acestui imaginar”.
(p. 204)

Ne putem întreba, văzând că apar docu-
mente noi în arhivă, dacă am afla bunăoară chi-
pul indivizilor reali ce se ascund sub numele de
cod „toma costică” sau t. costică, „t. i. fălti-
ceanu”, „Neagoe”, „manolescu”, „Bănăţeanul”,
„olteanul”, „regizorul”, „Vlad”, „cernat”, nu
cumva mecanismul de caterisire s- ar gripa? în
lipsa dezvăluirilor spectaculoase se poate încerca
un exerciţiu de perspicacitate prin coroborarea
datelor oferite de operaţiunea meliţa şi Eterul...
şi jurnalul datat al monicăi lovinescu. dar s- a
văzut că astfel de curiozitate e bolnăvicioasă şi
poate conduce la mari nedreptăţi. 

de ce este atacat astăzi gabriel andreescu?
tocmai fiindcă a îndrăznit să pună la îndoială in-
failibilitatea mecanismului producător de deşeuri.
şi nu doar că acesta s- a dovedit a fi failibil, dar a
produs nedreptate şi mizerie de multe ori cu bună
ştiinţă. a distrus vieţi, au murit oameni. cerce-
tarea deontologică prin arhive, corect documen-
tată, profesionistă, demontarea acribioasă a
minciunilor prin omisiune sau ba, aruncă în aer
un întreg eşafodaj construit meticulos, ani la
rând, folosind ca material de construcţie dejecţii
zvonistice, turnătorii joase, documente manipu-
late şi multă maculatură jurnalistică. sigur că o
astfel de lucrare devine un pericol major pentru
mecanism. cărţile lui gabriel andreescu, onest
documentate, au cam clătinat credibilitatea celor
grăbiţi să arunce cu piatra, iar sistemul se re-
simte dureros. munca sa benedictină, magistrala
lui cercetare de o onestitate rară, pe lângă faptul
că a demontat unul dintre cele mai perverse me-
canisme politice de manipulare a opiniei publice
sortit distrugerii reputaţiei unor intelectuali in-
comozi, este un revelator fără posibilitate de re-
plică a unui sistem ce stă să apună pe măsură ce
metodele sale devin mai transparente. cele două
volume de cercetare în arhiva cNsas demante-
lează practici oculte din penumbra zonei culturale
şi capătă, pentru cultura română, păstrând pro-
porţiile, puterea catalizatoare a ceea ce în zilele
acestea se numeşte panama papers. 

p.s. recent, s- a ivit în spaţiul public un me-
canism nou- nouţ de caterisire, mai kafkian decât
acela al cNsas. el se numeşte – nu râdeţi, e se-
rios! – comisia de monitorizare, suspendare şi
excludere a uniunii scriitorilor (denumire ce
pare a fi împrumutată direct din paginile lui ilf şi
petrov). deşi uniunea avea deja o comisie al cărei
nume denotă eleganţa şi civilitatea ce ar fi trebuit
să guverneze relaţiile dintre scriitori – comisia
de onoare, cmse a us îşi arogă caterizarea ori-
cărui membru ce îşi permite să conteste în vreun
fel legalitatea şi corectitudinea acţiunilor condu-
cerii sau pur şi simplu nu împărtăşeşte acţiunile
acesteia; un fel de comisie „mucles”, pe înţelesul
tuturor. am o mică nedumerire – dacă comisia ex-
clude abuziv un membru îndreptăţit la beneficiile
pecuniare pe care i le oferă uniunea, lipsindu- l
aşadar de acestea, nu cumva acest abuz trece gra-
niţa legalităţii şi se avântă cu ingenuitate pe te-
ritoriul penalului? 

cmse a us – ce mândru sună această siglă!
– se pune pavăză în faţa propunerilor legitime ale
grupului pentru reformă a uniunii scriitorilor,
grup ce tocmai a reintrodus în legalitate organi-
zaţia breslei (în paranteză, dar răspicat fie spus,
mă declar aici simpatizantă pe faţă a grupului de
reformă). aceeaşi cmse a us, amintind de exclu-
derile din anii ’50, l- a suspendat din breaslă pe
academicianul eugen simion, iar, recent, profe-
sorul a fost jignit public, în mod incalificabil, de
către cel ce ar fi trebuit să reprezinte, prin poziţia
sa, obrazul, onoarea unei întregi bresle. dar dacă
el însuşi nu le are?! aşa se întâmplă când cultura
se îndepărtează de adevărata ei vocaţie şi se
transformă în poliţie politică. r
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şi factual, a delaţiunilor, erotismelor
(m. popa vorbeşte de un „tribut se-
xual”), otrăvind relaţiile scriitoriceşti.

ca şi morţile insolite (v. aspecte biologice), criti-
cismul unora, cu aranjamente şi rubedenii ca pa-
ravan, în fine chiar opoziţionismul, ca „spectacol
medial de export”. gogu rădulescu, dumitru po-
pescu, eugen florescu au „funcţionat” ca înalţi
protectori. iar lista celor care s- au bucurat de fa-
voruri poate începe cu e. Barbu, a. păunescu,
ana Blandiana şi atâţia alţii. dar poate fi omis,
de pildă, m. h. simionescu?

esteţii s- au indispus datorită abundenţei is-
toriei cancaniere. dar socialul, inevitabil, rămâne
placenta literaturii, iar cauzalitatea extra-lite-
rară nu poate fi anulată. cercetând textura unei
epoci, m. popa înţelege că acel triplu determinism
(politic, etnic, sexual) nu poate fi, nici el, ocolit.
mai mult, informaţia cancanieră e „materie indis-
pensabilă înţelegerii acelui timp”. iată de ce son-
dele criticului cercetează condiţia biografică,
caracuda bucureşteană, folosesc documente adju-
vante cu „aerul unui denunţ” (observa cineva) ori
dezvoltă o viziune securistă (cum incrimina altci-
neva). iarăşi marian popa se explică: el nu deţine,
din păcate, un monopol documentar absolut, rolul
şi funcţiile literare, fiziognomia, „metodele neor-
todoxe”, chiar apelaţiile familiale se cuvin convo-
cate pentru a înţelege o epocă în care, sub veghea
monitorilor politici ai literaturii, cu rol „progra-
mator”, valorile poziţionale (relaţionale), regru-
pările, coaliţiile sau inamiciţiile, comenzile propa-
gandistice (evident, tarifate) se căzneau să între-
ţină confuzia ideologicului şi artisticului.

după utilul dicţionar, tras şi el în două edi-
ţii (1971, 1977), marian popa a dat la iveală o pa-
sionantă şi epuizantă lucrare. hrăneşte ea doar
curiozitatea joasă? reproşul, răspicat formulat de
unii „esteţi”, nu stă în picioare. e drept, istoria
lui m. popa culege lacom informaţii aluvionare,
foloseşte stilul aluziv şi execută radiografii nemi-
loase, cercetează culisele miasmatice, plăteşte po-
liţe, inventariază rupturile şi reciclările (judecând
operele în contextul vremii, urmând docil sau de-
viind mascat de la „linia” partidului), înregis-
trează situaţii şi nominalizează valori. autorul
scrutează sarcastic fluctuaţia valorilor poziţio-
nale (relaţionale). 

Nu întotdeauna cu lecturile la zi, m. popa
s- a înhămat la un efort sisific şi, din fericire, şi- a
isprăvit proiectul, încheind o lucrare impozantă.
regretabil e că această paradoxală istorie, de su-
culentă picanterie, conjugând precizia şi grobia-
nismul, chiar „alchimia de hazna” (cf. dan c.
mihăilescu), aruncă o nemeritată umbră asupra
cărţilor sale, numeroase, vaste, erudite, definind,
în termeni camilpetrescieni, un muncitor intelec-
tual. ca ludic maliţios, cum l- a văzut d. micu şi
„organizator de semnificaţii” (cum pretinde), be-
nedictinul marian popa a „executat”, scotocind
culisele, o istorie umorală, oboreană, îngrămă-
dind informaţii paraliterare, pe baza unei „docu-
mentări fără egal”, cum constata roxana sorescu.

*
sub un titlu derutant, explicit politic*), petre

anghel, îmboldit, se pare, de ilie Bădescu, în-
cearcă să ne ofere „adevărul întreg”. Născut pre-
matur, volumul ivit la rao, în 2014, nu
împlineşte, însă, promisiunea. lacunar, anecdo-
tic, partizan, tomul lui petre anghel vădeşte
mâna prozatorului (epicism, colocvialitate, memo-
rialistică savuroasă), dar trădează, în pofida atâ-
tor titluri academice, rigoarea omului de ştiinţă.
cu un „nomenclator deconcertant”, observa cos-
min ciotloş, volumul cade în anecdotic, chiar dacă
se deschide cu un savant excurs (inutil, după noi),
inventariind teorii sociologice despre literatură şi
artă şi impunând, redundant- constatativ, bino-
mul simbiotic literatură/ societate. scietismul
promis se volatilizează, iar tematica anunţată, de
o mare bogăţie problematică, e expediată vitezist.
totuşi, se pot citi cu folos paginile dedicate rea-
lismului socialist „în floare”, cele despre atacurile
asupra limbii şi întoarcerii literaturii „la rosturile
ei”; despre fenomenul labiş, semnele dezgheţu-
lui, reabilitarea lui titu maiorescu şi „uniunea
scriitorilor de la aiud”, după memorabila vorbă a
lui petre pandrea. stilul, în credinţa lui petre an-
ghel, ar fi „un vector al rezistenţei”, iar marin
preda „un scriitor peste doctrine”. e ignorat m.

ungheanu (indiscutabil, un critic doctrinar), dar
e supralicitată promoţia ’70 (o promoţie „fără
complexe”) şi, implicit, laurenţiu ulici, căruia i
se rezervă un interes special (meritat, dealtmin-
teri). pune, însă, lucrurile la punct în capitolul in-
surecţia naţională şi literatura, limpezind prob
disputele care au învolburat frontul critic (îndeo-
sebi protocronismul) şi vine, ca om implicat, cu in-
formaţii preţioase, din interior, când discută
despre gds şi societatea de mâine. Nu lipsesc tri-
miterile biblice (se putea glosa despre doctrina co-
munistă ca religie), după cum delicioase sunt
amintirile cu preda, Noica- „bunul păstor”, ţuţea
etc. încât, regretabil, deşi e atent la miza estetică
(de la altitudinea istoriei literare), pensează, cu o
selecţie anapoda, cazuri minore şi trece cu sufi-
cienţă peste problemele fierbinţi. „executată” (ex-
plicabil, datorită divergenţelor ideologice) în
românia literară, de cosmin ciotloş şi marius
miheţ, cartea lui petre anghel, atât de ofertantă
prin premise, a stârnit un ecou palid şi consfin-
ţeşte, din păcate, un eşec silenţios.

*

de un mare interes s- au bucurat, în schimb,
volumele lui gabriel andreescu, fără a declanşa,
însă, dezbateri procedurale şi punctuale, cum
spera, îndreptăţit, Bogdan creţu. fiindcă atât
cărturari, opozanţi şi documente. manipularea
arhivei securităţii (polirom, 2013), cât şi Exis-
tenţa prin cultură (polirom, 2015), cărţi- pereche,
contribuie la „alcătuirea unei doctrine de lucru”,
paginile arhivate de securitate cerând o „citire
precaută” şi impunând o hermeneutică. atenţio-
nând asupra dificultăţilor de interpretare, cerce-
tătorul demontează, cu scrupulozitate şi ones-
titate, în dialogul cu documentele, imundele cam-
panii de presă, intoxicările şi manipulările în pro-
cesul deconspirărilor, victimizând nume mari. pe
această bază empirică, analizând cazuri, atent la
subsolul confruntărilor, g.
andreescu are fie revelaţii,
fie deziluzii (în cazul „ne-
antului verbal”, acele note
informative extorcând in-
formaţii derizorii, inutile).
condamnând, desigur,
avalanşa „ieşirilor” dincolo
de lege, în febra dezvălui-
rilor. prea optimist, prin
2009, Bogdan creţu scria
(şi spera) că „vremea pro-
ceselor morale a trecut,
chiar dacă, paradoxal, abia
acum dovezile sunt la în-
demâna oricui”. „dovezile”
pot fi, însă, şi o „capcană
sulfuroasă” dacă, scotocind
în labirintul arhivelor, sa-
crificăm nuanţele, îmbrăţi-
şând judecăţile reductive
şi uităm că acea „istorie
perfectă”, cum se amuza
marian popa, încropită de
organele securităţii, repre-
zintă, de fapt, „versiunea
instituţiei asupra adevăru-
lui” (multifaţetat). Nici co-
munismul, cu amăgitoare
relaxări ideologice şi alter-
nanţe îngheţ/ dezgheţ, n- a fost o perioadă com-
pactă.

ipoteza culturalistă (cf. ovidiu pecican) în
„carantina comunistă” (1948- 1989) a cerut dra-
matice eforturi de surpavieţuire şi grade diferite
de adaptare (evazionistă); încât, cenzura, de
pildă, desfiinţată instituţional în 1977, a impus
autocenzura (cenzura în amonte). dacă imediat
după război s- a practicat „teoria înregimentării”,
ea a dat roade şi în anii posttotalitari, chiar în ab-
senţa chingilor ideologice, graţie „reciclării” unor
intelectuali, doritori a- şi spăla biografiile. s- a in-
stalat deruta culturală şi confuzia valorilor. Va-
carmul postdecembrist, folosind cu aplomb
etichetologia, a indus fie „sindromul tăcerii”, fie o
ciudată intoleranţă, clasând şi „satanizând” pe cei
care nu s- au aliniat. „iacobinii” epocii noastre mai
împart verdicte şi deplâng absenţa „rezistenţei
albe” (a grevei scriitoriceşti, altfel spus), afişând
(câteodată) un proletcultism întors pe dos şi o bol-
năvicioasă inclemenţă. climatul cultural postco-
munist, presupus pluralist, tolerant, deschis
diversităţii, întreţine, sub flamura revizuirilor, cu
vehemenţe justiţiare, o ciudată polarizare: fie în-
curajând radicalizarea discursului (cultivând do-
sariada şi căzând, deseori, în revizionism), fie

impunând blocajul conservator, natural până la
un punct, să recunoaştem. încât învolburatul
front critic iscă „turbulenţe în canon” (vorba lui
ion simuţ) şi obligă la o percepţie contextuală,
atentă la tangajul estetică/ politică. motive temei-
nice, aşadar, de a pune în discuţie bătătorita sin-
tagmă a rezistenţei prin cultură. or, cazuistica
rezistenţei prin cultură, hrănind naraţiuni apolo-
getice, oferă, prin colecţia de idei şi păreri, un ve-
ritabil turn babel. gabriel andreescu face ordine
în tipologia opiniilor şi vrea „să împingă concep-
tele înainte”, propunând un test definiţional. cum
numărul celor care au stabilit conivenţe şi cola-
borări cu trecutul regim este „substanţial”, cum
listele „pozitivilor”, ale „rezistenţilor” se umflă şi
consensul rămâne o dulce amăgire, cercetătorul
observă că ideea rezistenţei prin cultură are o res-
trânsă relevanţă; şi, firesc, propune un concept
„mai bogat şi mai adaptat”, ca noţiune- cadru:
existenţa prin cultură. în vremuri potrivnice, so-
luţia putea fi refugiul în „nişele culturale ale exis-
tenţei”, salvând excelenţa intelectuală. cum a
făcut „încăpăţânatul” N. Breban, o personalitate
accentuată, trăind cu obsesia operei şi apă-
rându- şi, cu îndârjire, „proiectul personal”; schi-
ţându- i profilul psihologic, g. andreescu subli-
niază tocmai nestrămutata încredere în propria- i
vocaţie, temperamentul vulcanic, incontrolabil al
romancierului de cursă lungă. chiar dacă, recu-
noscând riscurile opoziţiei politice, vom descoperi
în anii comunişti şi rezistenţa de cafenea, „sferto-
rezistenţa confortabilă”, cum sesiza gh. grigurcu,
disidenţa prin scrisori (cf. c. stănescu) şi bancuri,
„samizdatul mâncării” (cf. a. pleşu). 

ceea ce îşi propune g. andreescu în cărţile
sale referenţiale, ca „obiectiv de adâncime”, ţin-
teşte etica memoriei, sancţionând tratamentul su-
perficial, provocând derive şi maculări, aplicat
unor creatori, supuşi unor campanii de declasare
morală, stigmatizaţi ori, pe de altă parte, bla-
mând cazurile de „eroizare”, mistificând istoria

reală. fiindcă, negreşit,
„eticheta rezistenţei trece
prin filtrul unor evaluări
etice”, esteticul neputând
fi o atitudine politică, ci
doar, în cel mai bun caz, o
supravieţuire decentă. Nu
discutăm aici cazurile de
represiune, colaboraţio-
nism şi rezistenţă intelec-
tuală sub regimul comu-
nist, detaliate, bogat do-
cumentate în expertiza
„deconstructivă”, de înalt
profesionalism, a lui g.
andreescu (mai puţin con-
vingător în capitolul dedi-
cat lui ştefan aug. doi-
naş); şi nici „scăpările”,
micile inexactităţi, câte
sunt (confundându- l, de
pildă, pe prozatorul al. i.
ştefănescu cu alex ştefă-
nescu), cercetătorul ne-
frecventând mediile lite-
rare, colcăitoare şi veni-
noase. îmbrăcând armura
omului de ştiinţă, gabriel
andreescu oficiază dis-
tant, cu gravitate şi, fără

a- şi propune a întocmi o istorie politică, oferă in-
formaţii preţioase, de neocolit, pentru cei care se
vor încumeta să atace un atare proiect sisific.
care nu se poate construi decât cu onestitate, cu
documentele pe masă, instrumentând corect ca-
zurile, apărând soliditatea şi „puritatea motiva-
ţională” a judecăţilor. schiţând şi ambiţii teo-
retice, anunţând o „schimbare de paradigmă”, vo-
lumele lui g. andreescu sunt merituoase, în pri-
mul rând, prin efortul de impersonalizare,
încercând a risipi confuziile şi exagerările insta-
late, mediatizate urechist. se poate discuta asu-
pra selecţiei („natura exemplelor”, cum spune
hermeneutul), asupra fluctuaţiei de tratament în
cazul duplicitarilor (mai îngăduitor cu unii, argu-
mentând prin „complinirea întru creaţie”, drastic
cu alţii, motivând prin „comportament intere-
sat”). oricum, nu e doar regretul lui alex goldiş
că cercetătorul, din păcate, „nu poate fi clonat”. r

ð

*) e drept, în trei variante: fie istoria politică a lite-
raturii române postbelice (coperta), fie o istorie politică a
literaturii române (pagina de gardă; o extensie se vede
bine, fără acoperire!), fie, în fine, o istorie politică a litera-
turii române postbelice (conform descrierii cip).
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marian Victor Buciu, critic literar
fecund, perseverent şi receptiv
cu deosebire faţă de fenomenele
majore, definitorii, ale evoluţii-

lor literare contemporane şi de extremă actuali-
tate, a acordat o atenţie specială, în demersurile
exegetice, consistente şi creditabile, pe care le- a
întreprins până acum, investigării şi valorizării
creaţiei unor autori de primă mărime, fie din rân-
dul generaţiilor mai vechi, activi în perioada in-
terbelică, dar şi până către sfârşitul secolului al
xx- lea (arghezi, e. ionesco, e. m. cioran), fie din
rândul contemporanilor noştri propriu- zişi, aflaţi
în plină activitate literară, care îşi întregesc în zi-
lele noastre o operă deja consacrată şi presti-
gioasă (în primul rând Nicolae Breban şi dumitru
ţepeneag, cărora le- a consacrat integral impor-
tante cărţi de interpretare critică, dar şi numeroşi
alţii, din prima parte a secolului al xx- lea ori din
perioada contemporană, cărora le- a consacrat ex-
trem de semnificative capitole sau secţiuni, prac-
tic excelente şi edificatoare micromonografii, de
pildă, în cadrul volumelor de sinteză istorico-cri-
tică panorama literaturii române în secolul xx.
i. poezia, craiova, 2003, panorama literaturii ro-
mâne în secolul xx. ii. proza (partea întâi), cra-
iova, 2009, zece prozatori exemplari. perioada
comunistă, Bucureşti, 2007 ş.a. 

ca un rod al aceleiaşi preocupări, oportune
şi fertile, pentru investigarea critică avizată şi „fi-
xarea“ plauzibilă a contribuţiilor unor importanţi
autori contemporani, se înfăţişează şi volumul
nicolae manolescu. (pre)istoria criticului (edi-
tura contemporanul, Bucureşti, 2011). desigur,
la prima vedere, o monografie vizând autorul în
chestiune, de fapt – dacă se poate spune aşa –
(mult) mai mult decât atât. este, vom remarca,
primul volum al lui m. V. Buciu consacrat unui
critic literar, iar criticul examinat nu este unul
oarecare, ci o personalitate cu totul remarcabilă
a literaturii noastre (şi a vieţii literare, a vieţii
publice în general) din ultimele decenii, criticul
dacă nu cel mai important (ori singurul impor-
tant, cum cred nu puţini…) al epocii noastre, în
orice caz – multă vreme – cel mai influent şi mai
„vizibil“ din pleiada de mari critici ai generaţiei
60. o personalitate critică de mare anvergură şi
suprafaţă, admirată şi uneori adulată (până la
mitizare), nu o dată contestată (uneori umoral,
din resorturi mai degrabă extraliterare, nu ne-
apărat cu argumentare chibzuită…), rareori însă
supusă unei investigaţii senine, profesioniste şi
cuprinzătoare. 

demers îndrăzneţ, se poate spune, cel al lui
marian Victor Buciu, demers deloc uşor, dus la
înfăptuire în chip exemplar. 

ca şi în cazul exegezelor vizând operele
altor personalităţi literare din contemporanei-
tate, desfăşurate de- a lungul mai multor decenii
şi al mai multor perioade istorice (clar delimitate

prin evoluţiile înregistrate, pe de
o parte, pe tărâmul literar, iar pe
de alta – la nivelul contextului so-
cial- politic), lucrarea îmbină opor-
tun statutul cercetării de istorie
literară (cu „bătaie“, desigur,
apropiată, în timp) cu cel al criti-
cii propriu- zise. 

seriozitatea, scrupulul adec-
vării şi relevanţei, grija pentru
ilustrarea cvasi- exhaustivă a su-
biectului propus sunt însuşiri de-
finitorii ale studiului critic al lui
marian Victor Buciu. structura-
rea sumarului este în sine grăi-
toare în privinţa naturii, obiec-
tivelor şi liniilor directoare ale
cercetării pe care o întreprinde. o
introducere (amplă) cuprinde
subcapitolele biografia, despre
propriile cărţi, criticii săi, despre
cronicarul literar, despre metodă,
despre scris, despre revizuiri,

despre cărţi, despre monografii, polemici cu n.,
manolescu, autobiografism auctorial. cele trei
mari secţiuni care alcătuiesc corpul propriu- zis al
lucrării – concepţiile şi contracepţiile criticului,
n. manolescu în pre- istoria critică, literatura ro-
mână într- o istorie critică – dau seama, în mod
amănunţit, despre, respectiv, evoluţia metodolo-
gică, ideologică, stilistică şi estetică a criticului,
despre activitatea lui anterioară apariţiei istoriei
critice, în fine – despre felul în care este tratată
literatura română în istoria manolesciană.

amploarea şi diversitatea „materialului“
avut în vedere, impresionante, nu „sufocă“ în nici
un fel relevanţa demersului critic: autorul stăpâ-
neşte cu fermitate „pulsul“ operaţiei complexe,
condensat- aprofundate, în care se angajează, ast-
fel încât rezultatele sunt valide, deopotrivă expre-
sive şi productive. ordinea – grijuliu „păzită“ – şi,
totodată, o anumită „bruscheţe“ (nu impur-mali-
ţioasă, ci oportună, cu virtuţi euristice) pun la
adăpost întreaga cercetare de orice derivă fasti-
dioasă, în pofida densităţii semnificante puţin co-
mune, menţinând constant o atractivă „tensiune“
a parcurgerii textului, un suspans de aleasă fac-
tură. 

dinamismul şi ritmul lecturii sunt susţi-
nute de un stil deloc anost, rapid, afectat „tele-
grafic“, brevilocvent şi tranşant, dublat de
consistenţa informaţiei nu doar vehiculate şi sis-
tematizate, ci comentate şi interpretate implicit,
prin „punerea în pagină“ chibzuită şi relevantă.

marian Victor Buciu adună consideraţiile
cu valoare teoretică şi sistematică – despre genu-
rile literare, despre curente –, cu exemplificările
respective, citatele elocvente etc., din diferite
texte ale lui Nicolae manolescu, datând din dife-
rite epoci (din volume de diferite facturi, din arti-
cole etc.), reunindu- le şi regrupându- le, siste-
matizat, în „montaje“ tematice, urmărind cu o pă-
trundere şi agerime exemplară felul concret în
care, în timp, în creaţia criticului examinat, te-
mele, opţiunile metodologice, poziţionările teore-
tice, procedările analitice şi modalităţile de
pronunţare axiologică, tentele şi accentele ideolo-
gice (tactice sau structurale) etc. se intersectează,
se redefinesc, se conjugă ori exclud reciproc, în di-
ferite proporţii, conturând prin aceasta traseul
„viu“ al unei activităţi critice: un peisaj intelec-
tual dinamic, pilduitor sub diferite raporturi, de-
parte de orice imagine „încremenită“, simplifi-
cator-esenţializată, pe care unii contemporani ar
putea fi ispitiţi s- o creioneze în legătură cu o per-
sonalitate de o asemenea amploare şi „vizibili-
tate“. 

autorul volumului spicuieşte cu obiectivi-
tate şi oportunitate (şi fără nici un fel de oportu-
nism!) comentarii şi atitudini din toată gama,
vizându- l pe cel înfăţişat, aşa după cum spicu-
ieşte, din opera manolesciană, aserţiunile pe care
le consideră cu deosebire relevante şi definitorii

pentru activitatea criticului. opera însăşi a criti-
cului este parcursă, „actualizată“ în aceeaşi ma-
nieră şi prin acelaşi procedeu, al spicuirii
comentate. scrierile manolesciene aparţinătoare
altor genuri decât critica şi istoria literară (res-
pectiv cele confesive, memorialistice, publicistice,
propriu- zis beletristice) nu sunt nicidecum negli-
jate, ci sunt examinate şi „exploatate“ adecvat
pentru configurarea demonstraţiei de ansamblu,
pentru profilarea personalităţii autorului lor.

Vorbind de „obiectivitatea“ autorului, n- am
vrut să susţin, însă, că cercetarea lui ar fi deru-
lată dintr- un punct de vedere inert- neutru, lipsit
de accentele unei poziţionări personale, originale,
creator- relevante: este vorba de obiectivitatea
proprie actului critic, prin definiţie „subiectiv“,
desigur, şi ea rezidă în onestitatea intelectuală şi
în consecvenţa şi coerenţa argumentării, nu în
abţinerea de la opinie, ci în susţinerea convingă-
toare a opiniei. m. V. Buciu nu procedează, aşa-
dar, la o „cartografiere“ neutru- rezumativă a
bibliografiei manolesciene (operaţie ce, desigur,
şi- ar avea utilitatea ei, precisă şi limitată, de ge-
neratoare a unui instrument de informare sau de
lucru…), ci înfăţişează un demers efectiv critic.
un demers critic în ambele sensuri ale termenu-
lui, deseori incisiv, în orice caz lipsit de comple-
zenţă, nicidecum distructiv, dar nici stânjenit de
neoportuna sfiiciune a veneraţiei paralizante.
marcat, în mod firesc şi legitim, de subiectivitate,
o subiectivitate asumată, deloc ascunsă, dar bine
strunită, validată prin onestitatea intelectuală.
lucru cu totul firesc: autorul volumului nu exa-
minează un autor „de muzeu“, ci un critic contem-
poran. cu care înţelege, în mod legitim, să
angajeze un dialog implicit, în planul luptei de
idei, reproşându- i, fără inhibiţie, opţiuni cu care
nu e de acord (de pildă istoricismul excesiv, un
anumit conservatorism, insuficienta receptivitate
faţă de avangardă, de diferite tendinţe novatoare,
de proza non- realistă sau anti- realistă etc., toate
aceste opţiuni fiind depistate, în diferite grade, în
diferite momente ale evoluţiei criticului ori pe an-
samblul operei sale). recurgând uneori la proce-
deul scriptor in fabula, m.V. Buciu nu ezită, la un
moment dat, să se implice personal şi direct, ca
martor/memorialist, în derularea „naraţiunii“ cri-
tice, în conturarea profilului intelectual, „social“
şi moral al (persoanei) criticului. de aici, un spor
de autenticitate a unui demers desigur riguros,
dar străin de orice „răceală“ academică, ci, dim-
potrivă, iată, colorat, pe alocuri, şi de vibraţia fap-
tului trăit. 

caracterizarea finală – mă refer la ultima
dintre secţiunile componente ale volumului, a cin-
cea, intitulată Încheiere (lupta cu inerţia critică)
– , densă, argumentată, dinamic- fixată, „dreaptă“
(în condiţiile subiectivităţii critice, legitime şi
oportune), corectă, chintesenţiind observaţiile şi
consideraţiile desfăşurate de- a lungul întregului
volum, oferă o propunere de portret – intelectual
şi ideatic, iar nu neesenţial- anecdotic – al unui
important critic contemporan. o lucrare precum
aceasta e binevenită şi – în cel mai înalt grad şi
în cel mai propriu înţeles al cuvântului – utilă în
peisajul nostru critic (şi, în general, literar şi cul-
tural) contemporan.

se poate remarca faptul că, până acum, nu-
meroşi poeţi, prozatori, chiar eseişti contempo-
rani dintre cei mai importanţi au avut parte de
exegeze consistente, ample, multiple, de abordări
monografice de ţinută. omologii lor de pe tărâmul
criticii au avut parte într- o mult mai mică mă-
sură de un asemenea (necesar!) „tratament“.
lucru explicabil, până la un punct, însă, în abso-
lut, regretabil. studiul lui marian Victor Buciu
are şi virtutea de a reprezenta o contribuţie la eli-
minarea acestei lacune. r

● marian Victor Buciu, nicolae manolescu
(pre)istoria criticului, editura contemporanul,
2011 

Nicolae Bârna
O exegeză relevantă

n Cronica literară
Studiul lui Marian Victor Buciu
are şi virtutea de a reprezenta o
contribuţie la eliminarea acestei

lacune

nicolae manolescu
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matthew arnold nu era străin de
rezerva contemporanilor faţă de
spiritul academic contrapus ge-
niului inspiraţiei la capătul unui

secol de romantism individualist, recunoscând el
însuşi că shakespeare sau Newton reprezenta-
seră puseuri de energie creatoare care nu ţinu-
seră cont de constrângerile vreunei instituţii
normative. în acelaşi timp, însă, ei nu generaseră
o tradiţie, un epigonat, aşa cum se întâmplase în
franţa, unde spirite mai curând inteligente şi
cultivate decât genii înnăscute, precum grupul
din jurul lui corneille sau leibniz, fertilizaseră
splendidul secol al optsprezecelea francez sau ple-
iada celor mai mari matematicieni ai vremii: Ber-
noulli, lagrange, lavoisier, laplace. meritul este
atribuit academiei franceze, acel centru al vieţii
intelectuale capabil să impună standarde mai
presus de înclinaţiile individuale, bunul gust şi
măsura care disciplinează cultura autentică.

motivul pentru care am adus în discuţie
eseul influenţa literară a academiilor, scris de un
filosof al culturii din secolul al xix- lea, este ac-
tualitatea sa în cazul româniei, grav afectată de
distrugerea elitelor prin eliminare fizică în anii
’50 şi prin populiste politici de personal în urmă-
toarele decenii comuniste. înţeleasă ca undă
verde acordată anarhiei, libertatea postdecem-
bristă s- a redus în mare parte la polemici subur-
bane, scindare a intelectualilor într- o sumedenie
de coterii fără alt liant în afara unor manifeste
parohiale, delaţiuni şi dosariade în care s- au re-
marcat mai ales filosofii şi filologii, cei din urmă
adjudecându- şi astfel vacantatele slujbe ale
sri- ştilor de la ascultări şi înregistrări...

în degringolada generală, academia a reu-
şit să facă notă distinctă. dacă a existat vreo con-
tinuitate între aspiraţiile celor frustraţi de
dictatură şi anii de democraţie constituţională, ea
nu a fost asigurată de cei cu-
prinşi repede de nostalgie sau
de cei care au preluat vechile
metehne în vreme ce ocupau po-
ziţiile noii puteri. academia a
exclus din rândurile ei pe foştii
aparatcici stalinişti, ceea ce nu
s- a întâmplat în viaţa politică.
a conferit titlul de academician
unor mari personalităţi cenzu-
rate de regimul comunist, în
vreme ce procesele comuniste
nu au fost rejudecate. exilul
unor personalităţi, precum Ni-
colae Breban, Nicolae Balotă
sau Basarab Nicolescu, a sfârşit
fericit pe băncile academiei. 

ales în fruntea instituţiei,
acad. eugen simion a conceput
ambiţioase proiecte de publi-
care a operelor fundamentale
ale literaturii române după mo-
delul marilor librării franceze.
cu contribuţia financiară a
celei mai sărace ţări europene, moldova, a publi-
cat imensul volum al caietelor eminesciene, un
monument literar unic în europa, după cum re-
marca fiosoful constantin Noica, în care una din
cele mai strălucite minţi ale neamului a distilat
întreaga mişcare de idei a epocii, fără a mai po-
meni importanţa cunoaşterii nebuloasei din care
s- a cristalizat opera lui eminescu pentru oricare
exeget. comentariul literar liber, apropiat de con-
versaţia cafenelelor literare, a făcut loc interpre-
tării teoretizate a caietelor critice. Nume de
rezonanţă din institutele de cercetare au girat
studiile doctorale ale unor intelectuali excluşi de
fostul cabinet 2. academia a angajat, pentru rea-
lizarea ediţiilor critice, profesionişti în domeniu,
rămaşi pe drumuri după desfiinţarea editurilor
minerva sau cartea românească, în vreme ce o

puzderie de edituri apărute peste noapte invadau
librăriile cu subproduse ale literaturii comerciale.
scriitori de primă mărime, între care Nichita stă-
nescu, marin sorescu sau zoe Buşulenga, au tra-
versat zgomotul şi furia intermezzo- ului fanatist
sub aceeaşi înaltă oblăduire. demisionând din
comisia de validare a titlurilor din ministerul
educaţiei în 2004, preşedintele ei, eugen simion,
nu a fost complice la degradarea fără precedent a
învăţământului superior şi a instituţiei doctora-
tului din anii următori, revenind în 2013 pentru
a aplica standardele internaţionale ale legii fu-
neriu. fără acte de eroism care, în condiţiile ex-
treme din românia ultimei jumătăţi de veac,
sfârşeau adesea în sacrificii inutile, discipolul lui
lovinescu a rămas inviolabil într- o carapace ex-
pusă multor ispite corupătoare. loialitate faţă de
valorile autentice, astfel se poate rezuma acest
destin nu tocmai frecvent în istoria recentă.

prin instituţiile de cercetare pe care le co-
ordonează, academia română influenţează viito-
rul într- un mod mai nemijlocit decât prin
emulaţia modelelor pe care le oferă. se remarcă
la tânăra generaţie capacitatea de a se racorda
rapid la stilul academic occidental, cu laboratoare
de cercetare testate prin conferinţe şi programe
internaţionale, cu publicaţii indexate în baze de
date internaţionale sau cu volume personale ac-
ceptate la edituri străine specializate în carte uni-
versitară. este şi cazul unei tinere cercetătoare,
dr. Viorella manolache, de la institutul de ştiinţe
politice şi relaţii internaţionale al academiei, au-
toare a numeroase volume de filosofie politică, ul-
timul, intitulat philosophical-political Hecate- isms,
apărând recent la editura cambridge scholars
publishing (regatul unit). 

fie că e vorba de mitul lui hecate cu trei ca-
pete (de câine, cal şi şarpe), evocată ca unealtă a

răzbunării în teribilul început
al medeei lui seneca, fie de
zeiţa care apare în triplă ipos-
tază (phoebe, zeiţa lunii,
diana, zeiţa vânătorii şi he-
cate, regina iadului) în antichi-
tatea târzie, acest trop cognitiv
serveşte deopotrivă reprezen-
tării unei europe ieşite din
convulsiile dictaturii sau răz-
boiului rece şi ilustrării unui
cadru epistemologic definit de
logica polivalentă a terţului in-
clus. monologismul şi naraţiu-
nile totalitariste în care cu-
noaşterea şi adevărurile ştiin-
ţei sunt definite prin opoziţie
la non- cunoaştere şi non-ade-
văr (logica identităţii) sunt
substituite de alternative care
îmbrăţişează contrariile în su-
perpoziţii de stări sau asociaţii
non- lineare (de genul 1+1=3).
conceptul este aplicat unor do-

menii diverse: asimetriile şi contradicţiile din in-
teriorul uniunii europene, încercările unor
politicieni de a combina strategii bizare (libera-
lismul şi social-democraţia, mecanismul de piaţă
şi societatea civilă, libertatea şi menu- ul poziţiilor
impuse individului- cetăţean în societate). e
foarte interesant de observat cum spaţiul public,
al libertăţii faţă de instituţiile Vechiului regim,
deschis în secolul al optsprezecelea comunicării
neconstrângătoare între indivizi (spaţiul comuni-
cării în triada dezbatere- recreere- loisir) se reum-
ple de presiunile politicului, personalitatea
individului fiind dispersată în gama de roluri
identitare şi posibilităţi de afirmare îngăduite de
societate. identitatea e de fapt un gol (blank, de
aceeaşi natură cu trupul deleuzian fără organe)
în care individul îşi negociază legăturile sociale,

ceea ce adesea slăbeşte chiar coeziunea grupului
care i- ar putea oferi o identitate mandatată. în
tradiţia şcolii de la frankfurt, autoarea doreşte
să reconvertează acest spaţiu invadat de politic
într- un spaţiu critic în care cetăţeanul să rede-
vină un individ conştient de efectul alienant al
consumerismului sau al migraţiei care îi răpeşte
dimensiunea istorică şi etnică a fiinţei, produ-
când acel hibrid plasat de homi Bhabha într- un
spaţiu paraxial. 

Viorella manolache diversifică aria referin-
ţelor, aducând în discuţie autori care dezvoltă
teorii asociate tradiţional altor nume :„spaţiu
terţ” (e. soja) aşa cum apare la a. giddens, spa-
ţiu locuit şi spaţiu conceput (h. lefebvre) la serge
moscovici, sau „chaosmos” (deleuze) propus de
andrei oişteanu. discuţia nu se limitează la lo-
gici polivalente (stephane lupasco nu e menţio-
nat), de fapt, aşa cum remarcă şi prefaţatorul ian
Browne, ci la o structură tripartită care să- i în-
găduie să cuprindă în comentariu toate formele
de eliberare a gândirii şi reprezentării din logica
bipolară a structuralismului. anularea binarităţii
în cel de la treilea termen care le include pe am-
bele devine astfel schema conceptuală care se
poate aplica şi urmei derrideene, şi bio- puterii
foucaultiene, şi semnificantului lacanian, şi tru-
pului biologic dar semnificat cultural al Noului
istorism, şi cyborgului donnei harraway, şi pro-
iecţiei în trei dimensiuni, dar şi admirabilului co-
mentariu al unor opere de artă precum filmul
persona de ingmar Bergmann. Virtuţile plastice
ale metaforei cognitive alese sunt într- adevăr im-
presionante, ţinând cont de aria de acoperire ce
include dinamica unor realităţi nesesizate în ade-
vărata lor amploare: redefinirea familiei care nu
mai are nimic comun cu nucleul tradiţional, teh-
nici de recrutare a noilor elite, împăcarea unor
realităţi contradictorii ale vieţii politice, cum sunt
democraţia majoritară şi exigenţele republicii
constituţionale care presupune drepturile fiecărui
individ, diviziunea şi controlul reciproc al puteri-
lor – o tensiune, de altfel, de care era conştient şi
thomas jefferson. modernitatea, văzută ca suc-
cesiune de trei valuri mai curând decât continui-
tate, de către leo strauss, toffler sau toynbee,
apare ca traiect deschis tuturor posibilităţilor,
precum o bandă möbius răsucită într- un torus
multidimensional. r

Maria-Ana Tupan
Ale Timpului două feţe…

n (Con)texte Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
Lecţia de zbor
oglinda de ape

este săgetată de umbre întunecate
sunt graurii
dau lecţii de zbor

dimineaţa

adunaţi în uriaşe familii
părinţii şi puii împreună

când toamna timidă
trimite semnale

pentru bătrânii înaripaţi
care
în măiestre volute

le descoperă zborul

mii şi mii
în stoluri

păsările cu cioc galben
/ ca grâul înainte de seceră/
umbresc cu aripile lor câmpia
ca un singur organism

cu inimi nenumărate
sub penele lor negre

ca la comandă se înalţă
se adună

se desfac şi refac
dispar în lanul de porumb
ca brusc

norul de aripi
sa-şi caute alt loc

puii 
iau lecţii de zbor
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„eu voi da sama de ale mele câte scriu.”
miron costin

la teatrul tineretului din piatra Neamţ,
am lansat, în 13 februarie 2016, albu-
mul intitulat, după o idee a lui Vasile
gogea, petru ursache, omul bun al

culturii româneşti. iniţial, mă gândeam la altă for-
mulă: petru ursache, un român. atât. celor prezenţi
în sală le- am promis că ne vom revedea pe 15 mai,
când petru va împlini „85 de nemuriri”, pentru o în-
tâlnire cu iordan datcu şi cu monografia lui numită
şi mai simplu: petru ursache. patriarhul etnologiei
româneşti s- a grăbit s- o încheie înainte de 15 mai:
cartea a fost prezentă la standul editurii eikon, în
10 martie, iar Bătrânu se află cuprins în toate latu-
rile ştiinţei lui de carte: ca etnolog, folclorist, esteti-
cian, filosof al culturii, istoric şi critic literar; nu în
ultimul rând, ca polemist.

făcutelor mele pentru petru ursache (cele 7
volume ale seriei etNo şi ediţia a doua a omului
din calidor, cu un cuvânt de însoţire semnat de
mine), li se adaugă monografia unei autorităţi în et-
nologie, dacă mă gândesc numai la dicţionarul fol-
cloriştilor, în două volume şi la dicţionarul etno-
logilor români, în trei; la repere şi contribuţii în etno-
logia românească, la alte şi alte prefeţe şi postfeţe, la
studiile despre petru caraman, o. densusianu, al. i.
amzulescu, adrian fochi, dar şi despre ioan şerb, ori
despre etnologi basarabeni, nord- bucovineni, de la
Nistru şi trans, pân’ la tisa. 

petru îi datorează lui iordan datcu debutul la
minerva, în 1972, în seria „universitas”, cu o mono-
grafie – teză de doctorat despre revista lui artur go-
rovei, „şezătoarea”; petru îi datorează recenzarea
atentă a cărţilor lui; petru îi datorează fişele din dic-
ţionarele citate anterior…

cei doi prieteni prin cărţi, ca să folosesc sin-
tagma lui ion lazu, consună în mai toate ideile lor;
mi- i imaginez, verile, la sinaia, unde petru pleca să
scrie mereu altă carte, dar cobora din „ursăria” lui de
pe râul zgârbura să- l întâlnească pe altruistul său
prieten, iordan.

presupun că vorbeau multe contra cultivării
scârbei de identitate, a spargerii tablei de valori pe-
rene, începând cu valorile literaturii orale. petru ur-
sache avea darul rar al premoniţiei, gândea anti-
cipativ (şi aici uzez de un vers dintr- un poem dedicat
lui de prietenul dan mihăescu: „Bătrânu a ştiut”). a
anticipat calea neocolonizării impusă de noul canon:
fără istorie, fără limbă română, fără limbă latină; a
văzut remanenţe ale proletcultismului în cenzura co-
rect politică a rollerilor ii. „gunoaiele astea nu sunt
biodegradabile”, obişnuia să repete.

i- a povestit multe Bătrânu lui iordan datcu,
aşa cum reiese din schiţa bio- spirituală care deschide
volumul. Nu i- a scăpat nimic monografului. Nimic nu
lipseşte din momentele esenţiale ale vieţii „ţărănu-
şului” adus, din hărpăşeşti, la liceul Naţional din
iaşi de preotul şi de învăţătorul satului. copilului de
ţăran presupus bun la carte, i se dădea atunci „peti-
cul de cer”, despre care vorbea gusti; noi desfiinţăm
şcoli, facem inaccesibilă învăţătura copiilor din sără-
cime. Nu lipseşte nici episodul jerseului verde, „inter-
pretat politic.” elevul a fost chemat la direcţie şi i s- a
ordonat să nu- l mai poarte. „N- am altul”, le- a răs-
puns copilul. lui iordan datcu, petru i- a narat epi-
sodul când liceeni din clasele mai mari au început să
cânte doina lui eminescu. N- au mai terminat anul
şcolar. colegul lui de bancă, ridicat din şcoală, a dis-
părut. îmi vorbea deseori despre el. şi cât l- a căutat!

cu prietenul iordan a vorbit şi despre şirul de
umilinţe sociale provocate „de cei trei a”. în intimi-
tatea noastră relaxată de acasă, încerca să mă ocro-
tească, nu insista pe aşa ceva. după ce profesorul
constantin ciopraga, ca şef al catedrei de literatură
română, i- a prezentat dosarul de promovare de la lec-
tor la conferenţiar, iar membrii consiliului au votat
unanim, s- a ridicat decanul şi a stopat promovarea
pe motiv că petru ursache ar fi fost „sub anchetă”.
ce anchetă? minciună crasă, dar dosarul a fost res-
pins. au mai venit şi cele peste 10 concursuri pentru
lectorate în străinătate, aprobate de catedră, dar res-
pinse de rectorat şi de securitate. Nesupunerea a
plătit- o cu închisoarea în „celularul mare, republica
socialistă românia”, întins până- n graniţele ţării.
„cei trei a” motivau că ar fi fost instabilă căsnicia
noastră. altă minciună crasă: a durat 50 de ani şi du-
rează încă. petru m- a protejat şi pe patul clinicii car-

dio: bunul şi blândul păstor mioritic l- a învăţat să nu
fie tulburat de misterul morţii şi n- a fost; n- a dus po-
vara urâtă a fricii de moarte şi m- a şcolit şi pe mine
să nu- mi fie frică. 

în monografia apărută la eikon, Bucureşti,
2016, iordan datcu a pus accent pe vocaţia pluridis-
ciplinară a lui petru ursache. Bătrânu a ştiut să
transforme piedicile puse în cariera didactică în reu-
şite. o repet: profesorul meu de cunoştinţe şi de con-
ştiinţă mi- a predat un curs a cărui temă principală a
fost asta: cum poţi schimba înfrângerea în biruinţă.
când aproape m- a omorât eliminarea din presă, mi- a
spus: „te- a trimis dumnezeu în altă parte. du- te,
magda!”

a fost silit de „cei trei a” să treacă de la un do-
meniu la altul, atât de diferite, ca folcloristica şi es-
tetica, teoria literaturii şi cultura populară. mânat
de la o disciplină la alta care, aparent, nu erau în le-
gătură. el le- a legat: teritoriul etnologic de teritoriul
estetic. au ieşit prolegomene la o estetică a folclorului
şi Etnoestetica (era poreclit de studenţii teologi pro-
fesorul de frumos), apoi a făcut conexiunea între is-
toria religiilor, estetică şi etnologie. a intrat astfel,
ca să- l citez pe ioan constantinescu, pe „calea regală
a interdisciplinarităţii şi a dialogului”, având darul
paralelismelor. 

petru nu şi- a redactat cărţile la comandă poli-
tică, a evitat cu încăpăţânare temele impuse. a
făcut- o numai când comanda socială se suprapunea
principiilor lui. altfel, nu. a servit cultura română
fără a se gândi la răsplată, la medalii, la onoruri.
„onoare sau onorariu, ce alegi, magda?” Nu s- a au-
tocenzurat, a scris ce- a avut de scris; la fel iordan
datcu. N- a editat cu capul plecat în faţa cenzurii şi,
pe cale de consecinţă, n- a fost exclus de la comasări,
de la tăieri din planuri editoriale, de la schilodirea
textelor… cenzorii vegheau. le sărea inima (să nu- şi
piardă fotoliile) la orice li se părea fitil, scamă ideo-
logică, provocare, notă apolitică. şi lui iordan datcu
i s- au transmis sarcini cu duiumul de la centrala edi-
torială, de la centrala cărţii, de la temutul consiliu
al culturii şi educaţiei socialiste, dar editorii de ca-
litate (şi au fost) au folosit orice perioadă de „dez-
gheţ”, orice semn de „reconsiderare” a unei
personalităţi controversate ca eliade, cioran, Noica,
Blaga, g. t. Kirileanu, rădulescu-motru, p.p. Negu-
lescu, d. gusti, ernest Bernea.... 

iordan datcu a scris despre „editori de seamă”
(v. sub semnul minervei, ed. universal dalsi, 2000),
el însuşi editor de seamă la epl şi la minerva. la
epl a fost angajat în ‘63, de mihai şora, apoi în ‘69,
la minerva, unde a rămas până la pensionarea for-
ţată din ‘94. şi aici destinul celor doi prieteni se asea-
mănă: pe datcu l- a scos ornea, mai vârstnic decât el;
petru ursache a fost eliminat de iulian popescu, un
dumnezeu al facultăţii de litere, chiar în timpul
examenului de admitere la doctorat. „arderea bătrâ-
nilor” s- a făcut pe sărite şi la Bucureşti, şi la iaşi.

ca editor (recunoscut de întâiul editor român
al. rosetti), datcu a debutat la epl cu o antologie de
cântece bătrâneşti, în uluitorul tiraj de 80.000 de
exemplare. şi trebuie subliniat că, în perioada şora,
epl s- a opus dez- naţionalizării staliniste. folclorul
tot, de la poezii populare de alecsandri la povestea
vorbei de anton pann, fusese trecut în acel index li-
brorum prohibitorum. predilect, folclorul basara-
bean, ca să nu mai pomenesc de colinde, de descân-
tece (considerate mistice); mitologia românilor ori
vieţile sfinţilor nici nu intrau în discuţie. însuşi sa-
doveanu şi- a scos singur poveştile despre sfinţi din
seria opere.

fără editura minerva, unde iordan datcu a
avut rol important lucrând sub semnul ei 25 de ani,
ar fi fost greu de contestat opinia lui d. drăghicescu
şi anume că parte mare din baladele şi legendele ro-
mâneşti nu- s româneşti. o infirmă marile colecţii ti-
părite de minerva. şi dacă îi numeşti pe caraman,
caracostea, papadima, trebuie să menţionezi neapă-
rat numele iordan datcu, editor responsabil şi impe-
cabil. datorită strădaniei sale, se pot reedita fără
vreo revizuire şi şerban cioculescu, şi ovidiu Bârlea,
şi atâţia alţii. 

documentarea lui iordan datcu, privindu- i pe
o. densusianu, al. i. amzulescu, adrian fochi ori i.
c. chiţimia e fără cusur. fără cusur e şi monografia
petru ursache, pornind de la documentare serioasă.
şi cum altfel se poate urmări originalitatea unui
scriitor?

aşa cum mie nu mi- e uşor să scriu despre ior-
dan datcu, nici lui nu i- a fost uşor să- l cuprindă pe
petru ursache: „doamne, îmi spunea la telefon, câtă
publicistică are!” dar, odată descoperit principiul
bazic, formulat de petru ursache astfel: „să fii om
responsabil pentru ai tăi şi în lume”, dar şi cei patru
piloni fundamentali: mioriţa, doina lui eminescu,
mircea eliade şi paul goma, au fost găsite cheile her-
meneutice.

pilonii toţi sunt analizaţi cu acribie filologică
de iordan datcu. şi trebuie să adaug: complice, cre-
zând că nu ridici, nu construieşti în dispreţul a ce ai
moştenit. atfel, totul se surpă, cum se surpă zidul din
baladă. iar „temelia temeiului” e tradiţia.

de ce consideră iordan datcu antropologia, o
ştiinţă neocolonială (în acord cu adrian dinu ra-
chieru şi th. codreanu) cea mai polemică dintre căr-
ţile lui? pentru că „Bătrânu a ştiut” şi a reacţionat
ferm la neocolonizarea prin inducerea ideilor corect
politice. a avertizat răspicat că e vorba de alt tip de
cenzură. cenzura „corecţilor” care se lasă corectaţi, a
aşa- zişilor formatori de opinie, ieri marxizanţi, azi
europenizanţi. Bătrânu şi- a simţit libertatea de opi-
nie ameninţată şi de foştii politruci ceauşişti, şi de cei
transplantaţi de peste ocean. 

după vizita lui ceauşescu la mao, glumeam a
râsu- plânsu: o să purtăm salopete cu toţii, o să mân-
căm orez în cantine, o să scriem cărţi colective... dar
dumnezeii popeşti nu glumeau: erau puşi pe reduceri
de tiraje, pe autofinanţarea „unităţilor de cultură”.
la teatrul Naţional din iaşi se confecţionau sicrie.
pentru ca, după ‘89, uns director la minerva, z.
ornea să desfiinţeze redacţia de istoriografie literară
şi folcloristică; a salvat, însă, de la demolare statuia
lui gherea. o explicaţie ar fi: marxistul dobro-
geanu- gherea susţinea că ţărănimea nu poate fi
clasă revoluţionară. aşa şi este. s- a văzut limpede la
noi: rezistenţa din munţi a ţăranilor la colectivizarea
forţată de securitate cu arma- n mână. mai mult încă,
„ignoranţii” şi „primitivii” de ţărani respectau datina,
biserica şi costumul naţional, deşi venise vremea şep-
cii. sau, cum decupează petru ursache din etnosof:
„acu’ e vremea când urlă lupii”, „când se ia omului şi
cenuşa din vatră” („aici, şi- ul lui Noica spune tot”).
da, lectura lui iordan datcu e una complice. şi asta
pentru că a luptat (alt cuvânt mai „uşor” nu am) pe
aceeaşi baricadă cu petru ursache, pentru conserva-
rea culturii populare, a principiilor ţăranului clasic,
din păcate trimis la muzeu cu tot cu traistă şi cu flu-
ier. 

mi- i imaginez discutând despre arhitectura ru-
rală cu termopane şi turnuleţe, despre second- hand
ca solvent pentru costumul naţional. sub manea,
„toate cântecele pier”. ici- colo, s- au bucurat să ob-
serve cei doi prieteni, se mai păstrează modul de
viaţă patriahal, mai rezistă valorile adevăratului
ţăran. se mai conservă tradiţia ţărănească? da, dar
pentru asta trebuie strategii speciale, nu o moderni-
zare ridicolă a satului, cu parc lângă pădurea defri-
şată şi cu teren de fotbal pentru vârstnici. şi ce
facem? îl aşteptăm pe descălecătorul charles în
transilvania să desfacă producţia sătească? şi unde
s- o desfacă?

„Bătrânu a ştiut.” pe urmele lui constantin
stere, i- a văzut pe ţărani (într- o societate unde rura-
lul e majoritar) ca o clasă de mijloc, puternică, anco-
rată pe pământul ei, ajutată de stat pentru a dezvolta
o industrie mică, a meşteşugului, a meseriilor. 

„magda, îmi spunea petru, uniunii europene
îi place satul global nu satul românesc. Vor urma ac-
ţiuni demolante.” Numai că petru a crezut în tăria
româniei profunde, până la capăt. argumentul i l- a
oferit tot etnosoful: „Vremea vremuieşte şi timpul
trage nădejde.”

fapt straniu, poate, pentru unii, însă pentru
mine de înţeles, dat fiind o anume disciplinare a gân-
dirii lor pe o anume direcţie: ultima carte despre care
petru scria în clinică, aşteptând intervenţia bleste-
mată, a fost eseul mourir à l’ombre des carpathes de
ioanna andreesco şi mihaela Bacou, apărut la payot,
en poche, 2011, şi recomandat lui de iordan datcu.
prietenul a apucat să încheie prezentarea; petru, nu.
titlul este cutremurator: moarte „peste tot”.

„Bătrânu a ştiut”? r

Magda Ursache
„Bătrânu a ştiut”

n Cultura memoriei Cartea a fost prezentă la standul
Editurii Eikon, în 10 martie, iar
Bătrânu se află cuprins în toate
laturile ştiinţei lui de carte: ca
etnolog, folclorist, estetician,

filosof al culturii, istoric şi critic
literar; nu în ultimul rând, ca

polemist
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în trenul rapid de hangzhou, cinci ore
din capitala de Nord a chinei, când la
trap, când la galop, peste o mie şi ceva
de kilometri! totul nou. întâi, viteza.

zburăm mai tot timpul cu trei sute opt kmh şi ne
gândim acasă. ce se întâmplă cu românia de nu
se menţine în frunte, ca întotdeauna. foarte noi
sunt şinele, locomotivele, vagoanele. personalul
însoţitor se poartă ca stewarzii din avioanele mo-
derne. primim ceai, cafea, fructe şi îngheţată, cu
toate că vremea caldă abia se face simţită. mân-
carea vine şi ea la ora mesei, în caserole din car-
ton. din timp în timp, vagonul este traversat de
cineva care ne invită să punem gunoaiele într- o
pungă cât desaga lui moş crăciun. avem aer con-
diţionat şi tot confortul.

Vecinii noştri sunt din Ningbo, oraş din
nord- estul provinciei zhejiang, unul dintre cele
mai vechi oraşe ale chinei şi port al lumii, azi
foarte frecventat. Ningbo宁波 înseamnă Valuri
calme, oricine poate desluşi aceste două carac-
tere; primul demonstrează liniştea vieţii sub un
acoperiş obişnuit, iar al doilea sugerează scurge-
rea apei.

i- am cunoscut de la începutul călătoriei.
aveam bilete pe acelaşi rând, noi ocupam pe
dreapta două din trei locuri alăturate. ei erau
trei, o familie: tatăl, mama şi un băiat de zece ani;
aveau cele două locuri din stânga şi locul de lângă
noi. Ne- au întrebat cu deferenţă dacă putem face
schimb. am acceptat, cu condiţia ca la următoa-
rea vizită la Beijing să meargă la sediul institu-
tului cultural român, să fie părtaşi la eveni-
mentele culturale din acel moment. s- au arătat
entuziasmaţi. tatăl băieţelului este compozitor,
are studioul propriu de înregistrare, iar pe par-
curs am ascultat muzică de bună calitate, trans-
misă pe nouă pe wechat. Noi le- am întors, tot pe
mărinimosul Wechat, în chineză: weixin微信, ce
tocmai introdusesem, pentru a ne folosi în vizita
de lucru la hangzhou, rapsodia română şi Vox
maris de george enescu, ciocârlia a trei inter-
preţi: george enescu, gheorghe zamfir, marius
mihalache etc. Noii prieteni ne- au amintit că abia
douăzeci la sută din produsul intern brut apar-
ţine întreprinderilor de stat, restul este privat.
oraşul vechi est bine conservat printre zgâ-

rie- norii prezentului, graţie zo-
nelor de dezvoltare şi de comerţ
liber şi desigur politicii lui deng
xiaoping începând din ultimele
două decenii ale secolului xx,
de deschidere a chinei care stă-
tea de prea multă vreme în
amorţire. temple, cetăţi stră-
vechi, muzee, rezervaţii natu-
rale. călătoria următoare va fi
la Ningbo, credem, cu un pro-
iect muzical românesc.

la hangzhou, paradisul
pe pământ, ajungem pe- nserat.
oraşul este în reconstrucţie.
peste câteva luni, pe 4- 5 sep-
tembrie 2016, va găzdui cel

de- al unsprezecelea summit g 20! acest subiect
avea să fie abordat de mai toţi interlocutorii, în
timpul vizitei noastre, toţi mândri de a avea oas-
peţi de ţinută. ca toate marile oraşe ale chinei,
hangzhou, capitala provinciei zhejiang, este de
nerecunoscut pentru cine l- a vizitat în urmă cu
două decenii, fiindcă tocmai în anii aceştia şi- a
schimbat rapid şi radical înfăţişarea. hangzhou,
patria ceaiului, a peştelui, a textilelor şi mai cu
seamă a mătăsii. şi poate mai presus de orice,
hangzhou, una dintre cele şapte capitale stră-
vechi ale chinei, este tărâmul propice turismului,
graţie peisajului natural, pagodelor şi altarelor, a
lacului apusului, xi hu西湖, amenajat acum mai
bine de o mie de ani, succesiv de doi mari poeţi ai
chinei, ajunşi guvernatori, Bai juyi白居易 (772 –
846) şi su dongbo苏东波 (1037 – 1101). fluviul
Qiantang,钱塘江，îndiguirea Banilor, care tra-
versează oraşul, este cunoscut pentru cea mai în-
altă maree din lume, înaltă de doisprezece metri!
expresii celebre: 

sus este cerul, jos suzhou şi hangzhou,
paradisul pe pământ. 

să te naşti în suzhou苏州 (oraş cu oamenii
cei mai amabili din lume), să trăieşti în hangzhou
杭州 (pentru frumuseţea locurilor), să mănânci în
guangzhou广州 (sau canton, mâncărurile cele
mai rafinate), să mori în liuzhou柳 州 (unde
sicriul se face din lemn de camfor).

important pentru noi este că oraşul han-
gzhou va găzdui în luna mai 2016 o expoziţie de
sculptură şi de pictură în ulei (panaite chifu, Va-
silica chifu), în iunie, un taraf oltenesc şi pe rap-
sodul ion creţeanu, o orchestră simfonică româ-
nească în a doua parte a anului, iar anul viitor
autorităţile culturale ne- au solicitat şi aşteaptă
cu nerăbdare o expoziţie reprezentativă corneliu
Baba, maestru român la şcoala căruia s- au format
generaţii de aritşti plastici chinezi în a doua parte
a secolului trecut. oraşul este înfrăţit cu şaispre-
zece oraşe ale lumii, dintre care trei din sua şi
patru din europa – anglia, franţa, olanda, ger-
mania şi ungaria. este aşteptat cu bucurie şi un
oraş românesc, ni se spune. poate că un primar
sigur pe sine va trece la acţiune cât de curând!
este de semnalat că, în secolele şaisprezece şi
şaptesprezece, hangzhoul a fost un centru impor-
tant al comunităţii evreieşti, au existat două si-
nagogi, din nefericire dispărute fără urmă, iar la
mijlocul secolului al optsprezecelea a fost bastio-
nul islamului în china, cu nenumărate moschei,
unele dăinuind până astăzi. oraşul propriu- zis
are peste zece milioane de locuitori, douăzeci cu
întrega suprafaţă administrativ metropolitană.

de la etajul al optulea al pagodei liuhe六和塔,
pagoda celor şase armonii, construită în anul
1165, admirăm una dintre cele nouă privelişti re-
numite ale lacului apusului. înaltă de şaizeci de
metri, pagoda a fost construită ca altar al unui
templu buddhist, pentru a domoli furia fluviului
Qiantang, într- o primă formă în secolul al patru-
lea. reprezentativă pentru arhitectura chineză
religioasă veche, nouă ne apare mai degrabă o ar-
monie a luminii şi umbrei, un far veghind apele
şi vegetaţia bogată de la piciorul muntelui pe care
a fost clădită. 

închid ochii. mă regăsesc în vremea de de-
mult, poate că sunt chiar marco polo, am venit să
veghez la armonia vieţii supuşilor marelui han
Kubilai. am călătorit cu barca pe marele canal
Beijing – hangzhou, 1776 km, cinci zile pe apă
(predecesorul drum al trenului rapid de azi), am
mâncat peşte şi paste pregătite de mine însumi.
sunt îmbrăcat într- o robă dăruită de împărat, îmi
voi croi una nouă, din mătase, la hangzhou. abia
aştept să schimb barca pe o litieră, pe un cal, pe
unul înaripat chiar, să pot zbura peste lacul apu-
sului. Nu sunt singur. curând, mă trezesc încon-
jurat de literaţi, bărbaţi inspiraţi. Bem băutură
din orez, recităm poeme, admirăm luna care ne
veghează cu pacienţă. în punctul numit三潭印月,
trei recipiente de oglindire a exploziei luminii
lunii, ne bucurăm nu de una, ci de trei luni răs-

turnate în apa lacului, bem şi hotărâm să- i dedi-
căm fiecare dintre noi câte o poezie. privesc cele
trei luni, beau, recit un prim vers, beau, şi drept
recompensă, toate iau înfăţişarea unor femei, una
mai frumoasă decât alta. încerc să sar în apă,
pentru conversaţie, ca odinioară poetul li Bai李白
(701 – 762). ezit, iar până să mă hotărăsc, femeile
îmbrăcate precum cele de la grotele donghuang
dispar, sunt surprins de o licărire de fulger, bu-
buie şi ploaia ne înconjoară, curată. literaţii cu
care eram s- au făcut nevăzuţi. Nu m- am mirat,
asemenea minuni se petrec frecvent pe pământul
împăratului galben. ei cu siguranţă că au urcat
la cer şi au devenit nemuritori. 

singur. sunt un trimis al măritului rege şi
împărat Burebista, să negociez convieţuirea paş-
nică a imperiilor dac şi han chinez, care se înve-
cinează pe undeva în apropiere de marea
caspică. eu am bătut primul drum al mătăsii –
o centură, un drum, cum a fost lansat în china de
curând! când se va găsi un istoric tânăr, român
sau chinez, care să cerceteze arhivele existente în
china şi să demonstreze lumii, fără putinţă de tă-
gadă, vechimea de peste cinci mii de ani a româ-
nilor? 

urmând acest exemplu, peste vreo trei seco -
le de la primul contact, împăratul justinian al Bi-
zanţului a trimis în china, în anul 166 după
hristos, pe acelaşi drum bătătorit de tălpi de dac,
o solie de pace. aşa a ajuns mătasea din han-
gzhou o ţesătură la modă în imperiul roman şi în
europa. soli, negustori, meşteşugari şi bărbaţi
destoinici şi îndrăzneţi au multiplicat acest
schimb între seminţii, religii şi culturi diferite,
dovedind adevărul celor declarate cu mult înainte
de conficius孔子: 四海之内皆兄弟， toţi oamenii
sunt fraţi.

rămas în hangzhou, invit bogăţia bujorilor
să- mi lumineze calea, ca nişte lanterne magice.

de sfintele paşti 2016, de la templul soare-
lui, Beijing, china. r

Constantin Lupeanu
În trenul rapid de Hangzhou

n Feedback către un prieten Sunt un trimis al Măritului Rege şi
Împărat Burebista, să negociez

convieţuirea paşnică a Imperiilor
Dac şi Han chinez, care se
învecinează pe undeva în

apropiere de Marea Caspică. Eu
am bătut primul Drum al mătăsii –

o centură, un drum, cum a fost
lansat în China de curând!



„ce plătim noi?
ce ochi rău s- a pironit asupra patriei acesteia

ce- şi nefericeşte sau alungă fiii?”
mircea ciobanu

raluca andreescu şi traian d. lazăr
semnează scrisori din exil, extrase
din arhiva literară a lui Basarab
Nicolescu, apărute la Bucureşti, la

editura curtea Veche, în 2015, în colecţia ştiinţă,
spiritualitate, societate, coordonată de Basarab
Nicolescu şi magda stavinschi. 

Vintilă horia, dincolo de timp, a făcut să- l
cunosc, la sfârşitul lui 2015, pe cel pe care îl ad-
miram de pe vremea când, ca într- un buchet –
într- o emisiune pe care aveam s- o văd, precum
toţi care nu locuiesc în românia, pe youtube –, ex-
plica idei şi concepte, pentru mine, inedite: trans-
disciplinaritate, principiul terţului inclus, terţul
ascuns, unitatea contrariilor, paradoxuri cuan-
tice, niveluri de realitate şi de percepţie ş.a.

academicianul Basarab Nicolescu a venit la
madrid cu ocazia centenarului scriitorului Vin-
tilă horia, organizat în zilele de 17 şi 18 decem-
brie şi imediat aveam certitudinea că ne cunoş-
team de milenii, ca să preiau aceeaşi exprimare
pe care a folosit- o domnia sa când l- a cunoscut
pe mircea ciobanu, redactor, pe atunci, la edi-
tura pentru literatură, care avea să- i publice car-
tea ion barbu. cosmologia „Jocului secund” în
1968, an care a marcat şi plecarea la studii, în
franţa cu o bursă a guvernului francez. aflând că
nu am scrisorile, a făcut în aşa fel încât să- mi
ajungă de crăciun. îmi exprim bucuria aducând
acest articol- omagiu.

autorii raluca andreescu şi traian d.
lazăr au dedicat câte un capitol corespondenţei
academicianului Basarab Nicolescu, prezentat cu
emoţie în primul capitol, Exilatul revine la matcă,
cu poetul mircea ciobanu, cu academicianul ale-
xandru rosetti, cu scriitorii horia stamatu, leo-
nid mămăligă arcade, mircea eliade, Vintilă
horia şi emil cioran, acesta din urmă lăsând un
epilog optimist al pesimistului prin excelenţă. fo-
tografiile aranjate la finalul cărţii determină citi-
torul să se afunde în lada cu amintiri şi emoţii a
transdisciplinarului dispersat, cum însuşi se
numea, Basarab Nicolescu. fiecare capitol anti-
cipează conţinutul printr- o marcă judicioasă: i.
Epistolarul unei mari prietenii: mircea ciobanu
– basarab nicolescu, ii. un părinte spiritual: al.
rosetti, iii. poezie şi filosofie: Horia stamatu –
basarb nicolescu, iV. animatorii culturali ai exi-
lului: l. m. arcade – basarab nicolescu, V. doi
exilaţi de elită: mircea Eliade – basarab nico-
lescu, Vi. drumul spre transdisciplinaritate: Vin-
tilă Horia – basarab nicolescu, Vii. opinia
optimistă a unui pesimist. 

centrată în jurul unui scriitor, fiecare ru-
brică este structurată pe teme care poartă fie un
titlu rupt chiar din scrisori, Evoluţia dumitale as-
cendentă mă bucură la superlativ, solomon mar-
cus văd că mă confirmă total, Între români, faci
pereche singulară cu Eliade, dumneata ai multe
de spus pe această latitudine, fie reprezintă con-
cluzii ale autorilor, iuventus rediviva, Exilul ro-
mânesc în sprijinul scriitorilor din ţară, institutul
pentru cultura occidentală. aceste titluri conţin
un rezumat urmat de documente, scrisori primite
sau trimise de către reputatul teoretician al fizi-
cii, Basarab Nicolescu. de asemenea, cei şapte
prieteni sunt prezentaţi printr- o notă biografică.

exilul m- a preocupat întotdeauna, de pe
vremea când, prin intermediul elevilor mei am
aflat de Vintilă horia, de aurel răuţă ş.a. inte-
resul meu, stârnit de demult, m- a făcut să mă
apropii de spaţiul lui Vintilă horia, şi, când, în
collado- Villalba, devenisem redactor al unei emi-
siuni în limba română la postul de radio din loca-
litate, speram ca cineva să mă audă şi să mi- o
prezinte pe fiica scriitorului, cristina horia.
într- un moment de aniversare a marelui emi-
nescu, am cunoscut- o acum un an şi cu ea, mi s- a
deschis o poartă a trecutului prin prezent. 

corespondenţei dintre Basarab Nicolescu cu
românul cel mai cunoscut în madrid, Vintilă
horia, autorii raluca andreescu şi traian d.
lazăr îi alocă un loc considerabil în scrisori, însă
cu el, într- un proces- verbal încheiat la paris, în
septembrie 1980 şi scanat în caietul fotografic
final, apar şi alţii precum aurel răuţă, profesor
la universitatea salamanca, autor al gramaticii
limbii române, explicate în spaniolă, însoţite de
un compendiu intercultural de texte din litera-
tura română, radu enescu, cel care publică, ală-
turi de scriitori români din exil, din întreaga
lume, în revista de cultură românească destin,
publicată la madrid, în perioada 1951- 1972, şi
menţionat de fostul său coleg de la liceul gheor-
ghe lazăr, dan Brătescu, fost reporter de război,
autor al memoriilor octogenar în jurul globului,
sau ştefan chendi, despre care găsesc că a fost
economist respectat în madrid.

am hotărât, datorită faptului că, de de-
parte, simt mult mai puternic fiecare cuvânt, fie-
care emoţie a scrisorilor, să dedic un articol, o
răstălmăcire prin prisma structurii mele, fiecărui
prieten al domnului Basarab Nicolescu. Voi res-
pecta ordinea în care sunt prezentaţi în volum şi
care urmează o cronologie în ceea ce priveşte mo-
mentele când au apărut în viaţa domniei sale. 

rămas în ţară, mircea ciobanu, cunos-
cându- i preocupările multiple, îl îndemna în 1969
să trimită la redacţie „orice eseu şi despre ce- ţi
vine (fizică, poezie, proză, matematică, despre
pascal, mistici francezi şi de aiurea cu apucături
de teoreticieni, treaba ta) în jur de 8- 10 pagini
pentru noua serie ramuri (red.- şef al. piru), pen-
tru care lucrez din Bucureşti”. invitaţia la scris e
reversibilă; ca- ntr- un joc Basarab, după ce îl re-
vede pe vechiul său prieten, în octombrie 1991, îl
roagă să- şi scrie unul altuia „o dată la o lună, sau
chiar mai des (pentru mine ar fi o performanţă
nebună). să umplem abisul celor 22 de ani. să
comparăm experienţa în două universuri radical
diferite. să încercăm să dăm un sens, prin evolu-
ţia noastră comparată una alteia, urgiei istoriei.
să încercăm chiar, citind printre rândurile vieţi-
lor noastre, să desluşim o posibilă cale de supra-
vieţuire a acestei lumi nebune. dacă iese ceva
interesant, am putea chiar publica această cores-
pondenţă sub formă de carte, unică poate în bâl-
bâiala intelectualilor occidentali de stânga, de
dreapta, de centru, de sus şi de jos”.

Basarab Nicolescu umple abisul celor 22 de
ani cu picături de interviuri şi evocări ale mento-
rilor, profesorilor săi, adunate în volumele de la
isarlîc la Valea uimirii, apărute în 2011, la edi-
tura curtea Veche; isarlîc este numele unei sec-
ţiuni de poeme incluse în volumul Joc secund de
ion Barbu şi care reprezintă o cetate situată „la
mijloc de rău şi Bun”. 

mircea ciobanu este cel care s- a ocupat să- i
aducă acasă pe românii din exil prin publicarea
operei acestora. apărută la paris, în 1988, la edi-
tura félin, ştiinţa, sensul şi evoluţia – eseu asupra
lui Jakob boehme vede varianta în română, în
1992, graţie aureliei Batali, la editura eminescu,
unde redactor era mircea ciobanu. o laudatio
limbii române, spre care converg amândoi priete-
nii, apare în scrisori distanţate în timp: „am fost
încântat de traducerea doamnei aurelia Batali –
splendidă, fidelă şi în acelaşi timp poetică. îţi
transcriu o frântură dintr- o scrisoare pe care mi- ai
trimis- o la 13 mai 1969: «Nu uita că într- un
anume fel sunt francofob; ah, acei barbari trebuie
să înveţe limba cea mai frumoasă din univers în
care scriem noi». atunci, m- au cam mirat cuvin-
tele tale. acum, când aud vocea lui jakob Boehme
în româneşte, îţi dau dreptate”. (pagina 30) 

un an mai târziu, în 1993, lucrarea ştiinţa,
sensul şi evoluţia – eseu asupra lui Jakob boehme
a primit în statele unite, premiul „Benjamin
franklin” pentru „cea mai bună carte de istorie”,
iar în românia, în urma interesului stârnit la
târgul de carte de la paris, din acelaşi an, 1993,
primeşte premiul uniunii scriitorilor pentru eseu
şi publicistică. 

Basarab, prin lucrările sale, face numele
româniei cunoscut în franţa, în europa şi în
lume prin unificarea ideilor ştiinţifice, literare şi
mistice într- un fascicul numit transdisciplinari-
tate. însă românia rămâne în urma marilor scrii-
tori; mircea ciobanu, în 1991, îi scrie mâhnit
prietenului abe, cum i se adresa familiar lui Ba-
sarab Nicolescu: „acum ar fi trebuit să fim înain-
tea tuturor, dacă cineva ar fi înţeles să nu
nesocotească suferinţele şi sângele vărsat la răz-
meriţa sinucigaşă din decembrie. se pare însă că
nesocotirea acestui sânge – într- o lume unde
nimic nu este întâmplător şi unde totul este pus
la cale cu minuţie – ţine de un program ce- ar vrea
să facă din românia o gheenă a europei. simt iar
ridicându- se în jurul nostru ziduri. străinii care
vin pe aici ne privesc ca pe nişte africani, ne în-
deamnă munciţi şi mănâncă din mâncarea noas-
tră, muncită de noi, la aceeaşi masă cu nişte
guvernanţi pătaţi de sânge pe labe”. (pagina 41) 

întâlnirea cu mircea ciobanu după 22 de ani
îl răscoleşte pe Basarab Nicolescu care îi scrie, reîn-
tors, din paris, la data de 13 octombrie 1991. este
o mărturie cu care, poate, se identifică mulţi care,
după o lungă absenţă îşi revăd prietenii de- o viaţă
şi în faţa cărora nu au nevoie să articuleze niciun
cuvânt, deoarece înţelegerea se face în alt plan,
într- o altă realitate, poate, cea a paradoxurilor cu-
antice: „şi deodată, eliberat brusc de aparenţa en-
tropică a trupului, te- am văzut exact aşa cum erai
în noiembrie 1968, când ne- am despărţit, refugiat
fiecare în propriul lui exil. ca şi cum nimic nu se
întâmplase între timp. ciudata senzaţie de contrac-
tare a timpului, ce demonstrează încă o dată că
timpul este supremul miraj din nucleu viu, de foc
şi de lumină, prezent dintotdeauna, făcea să putem
comunica pe cu totul alt plan decât cel al cuvintelor
spuse, constituite în fraze inteligibile celor din jur”. 
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sori din exil. arhiva literară a lui Basarab Nicolescu.
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ritualitate, societate, coordonată de Basarab Nicolescu
şi magda stavinschi. 
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În prima seară a rulat capodopera
lui Victor Iliu Moara cu noroc,

inspirată de celebra nuvelă a lui
Ioan Slavici, un film în care 
Geo Barton este unul dintre
personajele principale ale

conflictului, Lică Sămădăul
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fiica ilustrului actor de teatru şi film
geo Barton, inimoasa doamnă
anita Barton, după ce a omagiat –
în emoţionante reuniuni comemora-

tive sau aniversare organizate de fundaţia „geo
Barton” pe care o conduce –, mari actori români
de ieri şi de azi (printre care silvia popovici, ila-
rion ciobanu, mircea albulescu, cel care, vai,
între timp a devenit şi el un actor „de ieri”) şi- a
propus să evoce, pe bună dreptate, şi memoria ta-
tălui său, geo Barton, un actor rar al scenei şi
ecranului românesc (din familia spirituală a unor
seniori precum george Vraca sau mihai popescu),
plecat dintre noi într- un iunie de acum 34
de ani şi, prin forţa lucrurilor, mai puţin
cunoscut generaţiilor tinere de spectatori
ai teatrului şi filmului românesc. la mu-
zeul ţăranului român, aşadar, în trei seri
consecutive, au rulat trei filme româneşti
în care geo Barton a avut roluri esenţiale,
şi personalităţi ale vieţii culturale româ-
neşti au fost invitate să evoce portretul
uriaşului actor. chiar dacă publicul nu a
răspuns cum se cuvine invitaţiei organi-
zatorilor, manifestarea fiind lipsită de au-
dienţa meritată, consider că iniţiativa
omagierii actorului geo Barton şi- a atins,
în linii mari, scopurile propuse, readucând
în circulaţie un nume aproape uitat din is-
toria vie a teatrului şi filmului românesc, care ră-
mâne, neîndoios, un nume actoricesc „pentru
toate anotimpurile”…

în prima seară a rulat capodopera lui Victor
iliu moara cu noroc, inspirată de celebra nuvelă
a lui ioan slavici, un film în care geo Barton este
unul dintre personajele principale ale conflictului,
lică sămădăul. filmul de acum şase decenii, care
şi- a păstrat, consolidată, vigoarea, rămâne un
„document” teribil de convingător despre geniul
creator al regizorului Victor iliu, despre valorile
interpretative de excepţie ale protagoniştilor,
ioana Bulcă, în rolul anei, constantin codrescu
(cârciumarul ghiţă) şi geo Barton (lică sămă-
dăul). ioana Bulcă şi constantin codrescu (iluş-
trii actori care, mă credeţi, nu mă credeţi, cruntă
nefreptate, nu au stelele lor pe artera stelelor tea-
trului şi filmului românesc!) au fost, de altfel, pre-
zenţi în respectiva seară omagială geo Barton,
contribuind, cu amintiri de la filmare şi cu date
esenţiale despre relaţia cu geo Barton, la reuşita
evocării cinematografice, ajutaţi fiind şi de regi-
zorul mircea mureşan, care făcea şi el parte din
echipa regizorului Victor iliu, ca şi liviu ciulei
de altfel, principalul regizor secund. la rândul
meu, am oferit publicului din seara respectivă in-
formaţii suplimentare despre film şi personalita-
tea cuceritoare a actorului evocat, parcurgând,
succint, şi biografia artistică a lui geo Barton,
care a debutat cu un rol de plan doi în filmul lui
paul călinescu răsună valea (în 1949), jucând,
apoi, în filme de marius teodorescu (un regizor
care a plecat în canada prin anul 1968, unde a şi
murit, la montreal, în 2001), bijuterii de familie
(1957), mândrie (1960) şi calea Victoriei sau
„cheia visurilor” (1965), dar şi în darclée de mihai
iacob (1960), unde era puccini, în nu vreau să mă
însor de manole marcus (1960), în portretul unui
necunoscut de andrei călăraşu şi gheorghe
turcu (1960), în porto- franco de paul călinescu
(1961), în Vară romantică de sinişa ivetici (1961),
în tudor de lucian Bratu (1962), în mofturi 1900
de jean georgescu (1964), apoi în camera albă
de Virgil calotescu (1965), dacii de sergiu Nico-
laescu (1966), unde era attius, fantomele se gră-
besc de cristu polucsis (1966), subteranul de
Virgil calotescu (1967), pantoful cenuşăresei de
jean georgescu (1968), simpaticul domn r de
ştefan traian roman (1969), pentru că se iubesc
de mihai iacob (1971), a jucat şi în serialul un au-
gust în flăcări regizat alternativ de radu gabrea,
doru Năstase, dan piţa, alexandru tatos (1973),
în filmul lui mircea drăgan fraţii Jderi (1974),
unde era comisul manole, în stejar- extremă ur-

genţă de dinu cocea (1974), în secvenţe de ale-
xandru tatos (1982)… o „carte de vizită” – nu- i
aşa? – impresionantă…

în seara a doua a tripticului comemorativ a
rulat calea Victoriei sau „cheia visurilor” de ma-
rius teodorescu, un film interzis decenii la rând
(pentru că regizorul, în accepţia vremii, era, cum
am văzut, un „transfug”), dar de o tulburătoare
actualitate. ajunge, cred, să menţionăm câteva
date principale ale intrigii şi ale conflictului pen-
tru a ne da seama de actualitatea fierbinte a aces-
tui film de acum mai bine de 50 de ani, inspirat
din proza lui cezar petrescu, autor care, pe bună

dreptate, n- a fost ocolit de cinematografia naţio-
nală (pornind de la o proză scurtă a lui cezar pe-
trescu, regizorul mircea daneliuc a realizat, în
1982, „filmul de autor” glissando, pentru ca,
peste trei ani, pornind de la romanul cu titlu omo-
nim al prozatorului, regizorul alexandru tatos să
ofere spectatorilor filmul Întunecare). personajul
central din calea Victoriei, interpretat admirabil
de geo Barton, este un magistrat de provincie,
constantin lipan, mutat de curând în capitală,
şi numit procuror general al româniei. lui i se
încredinţează cazul unui mare magnat al petro-
lului, iordan hagi iordan (george calboreanu).
procurorul lipan încearcă să demaşte manevrele
necinstite ale bogătaşului şi să obţină condamna-
rea severă a acestuia. Numai că o serie întreagă
de oameni influenţi dar corupţi, printre care şi
ministrul justiţiei gică elefterescu (mircea şep-
tilici), încearcă să- i saboteze intenţiile justiţiare,
chiar dacă procurorul general este hotărât să nu
cedeze nici unei presiuni. pentru a- l dezarma, ad-
versarii îl ameninţă cu arestarea fiului său, cos-
tea (ştefan iordache), un student la drept, căzut
sub influenţa unor grupuri anarhiste. mai este
nevoie de vreun argument pentru a sezisa teribila
actualitate a problematicii din calea Victoriei?
printre celelalte personaje ale filmului sunt sora
lui costea, sabina (luminiţa iacobescu), bătrânul
anarhist spartacus (interpretat de marele maes-
tru al „rolurilor mici”, mircea constantinescu), in-
fluentul redactor la „evenimentul zilei” mirel
alcaz (iurie darie), scriitorul ion ozun (Nicolae
dinică), care caută un post de redactor, umblând
deocamdată pe un triciclu şi făcând reclamă pas-
tei de dinţi „elida”, elena lipan (mitzura ar-
ghezi), dima (paul sava), matei (simion Negrilă),
judecătorul (mihai Berechet). redescoperirea
acestui „film uitat” (datorată evenimentului oma-
gial geo Barton) reprezintă, neîndoios, un câştig
de fond al cinematografiei naţionale, aşa cum s- a
subliniat şi în dialogul interactiv cu spectatorii
după terminarea filmului, dialog la care am par-
ticipat, alături de impozantul om de cultură răz-
van theodorescu şi de doamna anita Barton,
amfitrionul acestor întâlniri „de suflet” cu mari
actori de ieri şi azi ai scenei şi ecranului româ-
nesc. 

ciclul cinematografic omagial s- a încheiat
cu ultimul rol interpretat de geo Barton, acela
din filmul secvenţe de alexandru tatos, a cărui
premieră (din noiembrie 1982) a avut loc la
patru- cinci luni după moartea interpretului. geo
Barton este, în această adevărată bijuterie cine-
matografică, protagonistul, împreună cu ion

Vâlcu, ultimului scheci al filmului, „patru palme”,
interpretând rolul „cel de 70 de ani” (atâta avea
şi în realitate!) în dialogul dramatic cu „celălalt”.
cele trei scheciuri independente ale filmului („te-
lefonul”, „prospecţie” şi „patru palme”) urmăresc,
practic, viaţa unei echipe de filmare, şi nu a unei
echipe oarecare, ci a propriei echipe de filmare,
protagonişti fiind însuşi regizorul alexandru
tatos şi directorul de imagine florin mihăilescu,
care apar în toate cele trei scheciuri, în primul re-
gizorul mărturisindu- şi la un telefon public
drama singurătăţii, în al doilea echipa de filmare
făcând o farsă unui responsabil de restaurant
(mircea diaconu), în al treilea echipa urmărind
pe un platou de filmare confruntarea dintre doi
figuranţi care se cunoscuseră odinioară, în împre-
jurări neprielnice. reîntâlnirea cu această echipă
de filmare constituie unul dintre motivele esen-
ţiale care ne- au determinat să privim cu emoţie
sporită, azi, filmul secvenţe: l- am regăsit la fel de
viu şi cuceritor pe sandu tatos, aşa cum îl ştiam
dintotdeauna, şi am urmărit ultima creaţie inter-
pretativă a actorului geo Barton, care la ora fil-
mărilor, cum se poate vedea „cu ochiul liber”, era
în plină forţă creatoare, dar la ora premierei in-
trase în amintire. mai joacă în filmul lui alexan-
dru tatos, emilia dobrin (actriţa), constantin
drăgănescu (asistentul de regie), dragoş pâslaru
(tânărul), ioana manolescu (secretara de platou),
Nicolae Budescu (administratorul de producţie),
ileana codarcea (machieuza)… la dialogul cu pu-
blicul de la sfârşitul proiecţiei, am participat îm-
preună cu directorul de imagine florin mihăi-
lescu, cel care fusese şi pe ecran în secvenţe, unul
dintre cei mai performanţi autori de imagine ai
cinematografiei naţionale. cu toţii l- am ascultat
cu sfinţenie pe florin mihăilescu, care a evocat
momente esenţiale din perioada lucrului la sec-
venţe, şi- a adus aminte cu emoţie şi recunoştinţă

de regizorul alexandru tatos (care ne- a părăsit,
nu pot uita asta, tocmai când se înălţau la ceruri
eroii revoluţiei din decembrie ‘89, în zilele în care
se împlineau patruzeci de zile de la dispariţia
eroică a acestora), a evocat, cu aceleaşi senti-
mente generoase, momente grăitoare din colabo-
rarea sa, pe platourile de filmare, cu actorul geo
Barton. la rândul meu, am încercat să sintetizez
experienţa celor trei zile ale evocării omagiale de
la muzeul ţăranului român, când au rulat două
dintre filmele de început ale creaţiei interpreta-
tive cu marca geo Barton, moara cu noroc de Vic-
tor iliu şi calea Victoriei sau „cheia visurilor” de
marius teodorescu, cu roluri esenţiale ale acto-
rului (lică sămădăul şi constantin lipan) şi
rolul de încheiere al acestei prodigioase filmogra-
fii actoriceşti, în filmul secvenţe de alexandru
tatos, spectatorii având, totodată, privilegiul de
a se întâlni, în prima seară, cu trei „monştri sacri”
ai filmului roimânesc, ioana Bulcă, constantin
codrescu şi mircea mureşan, în a doua seară cu
reputatul om de cultură răzvan theodorescu şi
în a treia seară cu alt artist de prim rang, opera-
torul de imagine florin mihăilescu. cei prezenţi
au avut numeroase momente reale de satisfacţie
artistică, cei absenţi au ce regreta… r

Călin Căliman
Geo Barton, un actor 
„pentru toate anotimpurile”
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în plină dispută generată de alungarea
limbii latine din curricula şcolară, ave
caesar!, noua comedie a fraţilor joel şi
ethan coen este prima pe lista filmelor

despre cinema aduse recent în atenţia publicului.
seria întregită de trumbo (nominalizat la oscar
pentru rolul jucat de Bryan cranston) de jay
roach şi de Eisenstein în guanajato de peter
greenaway, prezent în selecţia festivalului fil-
mului experimental Bieff, redeschide discuţia
despre nevoia cineaştilor de a investiga perma-
nent istoria cinematografului, în căutare de sen-
suri ascunse, de filiaţii, sau pur şi simplu de
inspiraţie.

cu speranţa că tinerii spectatori vor reţine
varianta tradusă a titlului peliculei şi nu pe cea
originală, Hail caesar!, am intrat cu mari aştep-
tari la noua creaţie a fraţilor coen, faimoşi pentru
originalitatea scenariilor lor şi pentru umorul cu
accente sumbre şi absurde. interesul special vine
şi din intenţia lor de a zugrăvi hollywoodul în

epoca de tristă amintire a vânătorii de vrăjitoare
mccartyste, declanşată după încheierea celui
de- al doilea război mondial, când comisia de in-
vestigare a activităţilor antiamericane semăna
teroare printre profesioniştii filmului bănuiţi de
simpatii de stânga. fraţii coen şi- au câştigat un
statut internaţional cucerind la cannes invidiatul
palme d`or cu barton fink în 1991,unul dintre
cele mai bune filme despre hollywood şi despre
condiţia scenaristului. deşi au câştigat apoi şi os-
carul cu no country for old men (2008), ei nu au
intrat pe lista numelor pe care pariază marea in-
dustrie cinematografică din statele unite. coen- ii
au rămas undeva la graniţa dintre filmul de artă

şi cinemaul comercial şi şi- au făcut o
specialitate din adaptarea şi remodela-
rea convenţiilor unor genuri tradiţio-
nale. thrillerul se hibridizează aproa-
pe întotdeauna, în viziunea lor, cu co-
media, iar delincvenţii stupizi se nu-
mără printre personajele lor favorite
(vezi fargo, marele lebowski, burn
after reading/citeşte şi arde). regăsim
aceste constante ale filmografiei lor în
ave caesar!, unde asistăm la răpirea
unei vedete masculine a anilor ’50 (ge-
orge clooney) în plin proces de filmare
a unei supraproducţii istorice inspirată
din antichitatea romană. răpitorii
sunt, nici mai mult nici mai puţin, cei zece scena-
rişti acuzaţi de activităţi comuniste, iar printre ei
se află însuşi filosoful herbert marcuse. dacă pa-
rodierea filmelor evazioniste turnate la holly-
wood în anii ’50 are ceva haz (vezi, de pildă,
musicalul cu balete acvatice), povestea însăşi a

răpirii, cu predarea recompensei unui ofiţer
sovietic venit cu submarinul în apele califor-
niene, are ceva de vodevil destul de ieftin,
cu poante mecanice uşor de uitat. ceva mai
mult haz au scenele cu jurnalistele de scan-
dal şantajiste inspirate de personajul real
hedda hopper, două gemene care se urăsc,
jucate de tilda swinton. una peste alta, ave
caesar! e mai degrabă o fantezie satirică
decât o satiră propriu zisă a hollywoodului
şi probează mai degrabă uşurinţa autorilor
de a pastişa.

deşi are în comun cu pelicula fraţilor
coen perioada evocată şi pe hedda hopper
(jucată în vervă de helen mirren) trumbo
de jay roach nu prea glumeşte atunci când
descrie presiunile morale şi economice la

care au fost supuşi profesioniştii hollywoodieni
pentru a- i demasca pe „cei roşii”, trădările şi laşi-
tăţile care au distrus prietenii, căsnicii şi cariere.
în prim plan este adus douglas trumbo, unul
dintre cei zece scenarişti care au refuzat să cola-
boreze cu anchetatorii şi au fost condamnaţi la în-
chisoare cu executare. foarte complex portretizat
de Bryan cranston (faimosul protagonist al seria-
lului breaking bad), trumbo supravieţuieşte ex-
cluderii din comunitatea profesională şi includerii
pe „lista neagră”, scriind sub pseudonim pentru
filme de toate categoriile. Bazată pe o minuţioasă
documentare, povestea include ruptura dintre
scenaristul demonizat şi prietenii săi, printre care

se numără actorul edward g.robinson, dar şi
gestul de prietenie salvator al lui Kirk douglas
care îi oferă să scrie scenariul pentru spartacus
de stanley Kubrick. lansat în 1960, acest film
readuce în prim plan numele lui douglas trumbo
şi pune capăt, simbolic, efectelor „listei negre”.
pelicula restituie şi adevărul privind filmele pre-
miate cu oscar la care eroul a lucrat, dar nu s- a
putut recunoaşte ca autor: Vacanţă romană de
William Wyler şi the brave one de irving ripper.
reconstituirea hollywoodului în anii `50 este în-
tregită de portretizarea altor personaje reale care
s- au intersectat cu trumbo în momentele decisive
ale carieiei sale, john Wayne, otto preminger,
louis B. mayer. fără extravaganţele fraţilor
coen şi fără dorinţa de a oferi interpretări origi-
nale epocii de teroare evocate, filmul se distinge
prin sobrietatea evocării unei lumi a aparenţelor
şi a compromisului care disimulează dramele în
spatele surâsurilor standardizate.

şi, în fine, al treilea film autoreflexiv văzut
recent, Eisenstein in guanajato de peter greena-
way, vorbeşte doar indirect despre hollywood,
mai precis, despre experienţa americană a cele-
brului regizor rus serghei eisenstein. după ce a
fost invitat la studioul paramount şi i s- au propus
(şi apoi respins) diferite proiecte, eisenstein gă-
seşte în sfârşit, în 1930, finanţare pentru Que
viva mexico!, un film monumental care ar fi tre-
buit să evoce istoria mexicană de la începuturi
până la revoluţie. dificultăţile de producţie şi de
adaptare la clima din mexic şi presiunuile produ-
cătorului upton sinclair, nemulţumit de prelun-
girile perioadei de filmare, sunt lăsate în plan
secundar. Beneficiind de o tratare vizuală sofisti-
cată şi extravagantă, în cel mai pur stil greena-
way, povestea principală urmăreşte iniţierea
erotică a lui eisenstein de ghidul său mexican şi
recunoaşterea identităţii sale gay. deşi nu lipsesc
umorul şi erudiţia din unele pasaje, senzaţia ge-
nerală este de vodevil cu glume politice de un gust
îndoielnic (inspirate mai ales de tirania lui stalin)
şi cu scene erotice explicit coregrafiate, aşa încât
ratingul filmului să rămână „+18 ani”. aşteptă-
rile sunt înşelate de acest film biografic semnat
de „apostolul cinematografului digital” greena-
way, în filmografia căruia regăsim titluri- cult pre-
cum bucătarul hoţul, soţia şi amantul acesteia
sau Valizele lui tulse luper.

dacă ar fi de căutat o concluzie care să sta-
bilească legătura dintre cele trei filme, am putea
împrumuta o reflecţie a lui john thornton cal-
dwell. Vorbind despre cinemaul autoreflexiv, el
observa: „sistemul e maniac şi anxios. incapabil
să asigure ecilibrul în viaţa practicienilor, e ne-
voie ca acest echilibru să apară în feluri variate
pe ecran.”. r

■ în production culture: industrial reflexi-
vity today, the Willy blackwell History of ame-
rican film, first edition, 2012 Blackwell ltd.

Dana Duma
Trei filme despre film
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alessandra ferri aparţine unei cate-
gorii de balerine pe cale de dispari-
ţie. a fost numită prima ballerina
assoluta a teatrului scala din mi-

lano (1992- 2007). are o formaţie clasică, de o co-
loratură esenţialmente dramatică, în continuă
explorare a unor noi formule artistice şi cu o
amplă deschidere către baletul modern şi impro-
vizaţie. la invitaţia lui mikhail Baryshnikov,
alessandra ferri a fost prim- balerină la ameri-
can Ballet theater până în 2007. se reîntoarce în
lumea dansului la 52 de ani, animată de aceeaşi
pasiune pentru arta ei desăvârşită ce nu s- a vrut
subminată de neajunsurile înaintării în vârstă,
după un hiatus de 6 ani. Balerina depăşeşte pre-
judecăţile formulei clasice şi revine cu o nouă ex-
presie şi sensibilitate, realizând că sensul exis-
tenţei ei rămâne dansul despre care mai are
multe încă de spus, fie el clasic sau modern. cam
în acelaşi timp, o altă balerină de talia şi inspira-
ţia ei, sylvie guillem îşi ia rămas bun de la scenă
într- un tur de 9 luni în jurul lumii – life in pro-
gress, în coregrafia lui akram Khan – ce trece şi
prin new York, la city center în mai 2015. sylvie
guillem se reorientează către dansul modern încă
din 2006. putem oare spera şi în acest caz într- o
miraculoasă revenire? dansul modern interpretat
de o balerină clasică e adesea un spectacol inedit
în măsura în care readuce acea emo-
ţie pierdută sau minimalizată de
tehnicile dansului modern, atunci
când ele transgresează esteticul în
favoarea unei maniere sau unui ma-
nifest ce îndepărtează actul artistic
de la funcţia sa. cu un fizic luminos,
puternic şi fragil în acelaşi timp, ce
aminteşte de martha graham, bale-
rina copleşeşte prin emoţia pe care
o pune în fiecare mişcare, studiată
până la refuz, în căutarea perfecţiu-
nii. este o prezenţă de aer şi de foc
şi mai mult decât atât o prezenţă de
iubire pentru arta sa, căreia i se de-
dică cu toată fiinţa. 

tema esenţială a dansurilor
cuprinse în spectacolul de balet de la
joyce theater, trio concertdance
este iubirea concretizată într- o suită
de fragmente muzicale. printre ele,
patru pas de deux – formulă clasică
ce degajă acel fluid armonic menit
să lege un sentiment sublim de cea
mai estetică reprezentare a lui –
dansul. cuplul alessandra ferri şi
herman cornejo (argentinian, prim-
balerin la american Ballet theater)
demonstrează ideea de integrare, de
identificare pe care o aduce senti-
mentul iubirii. dansul devine din-
colo de o sublimă bucurie estetică, o
filosofie, o stare exemplară de a fi. o
dimensiune intrinsecă a acestei
structuri o constituie interpretarea
muzicală, aşa cum sugerează nu-
mele seratei: un ménage à trois
amalgamat într- un creuzet artistic în care linia
melodică şi coregrafică se susţin şi contrapun
într- un soi de magnetism magic. pianistul Bruce
levingstone este un artist particular ce interpre-
tează lucrări clasice şi moderne într- o manieră
originală degajând o sensibilitate aparte. talen-
tul lui este în primul rând unul creator; arta in-
terpretării ce dă un ritm interior, deosebit, de
esenţă poetică, oricărui recital al lui, transformă
orice piesă într- o nouă şi desăvârşită creaţie. în-
gemănarea dintre muzică şi gest este atât de iz-
butită, încât te întrebi dacă dansul urmăreşte
îndeaproape sau anticipează linia melodică, dacă
pianul este cel ce se străduieşte să transpună în
sunet graţia şi armonia dansului sau pur şi sim-
plu muzica este cea care curge prin venele dansa-
torilor. musicWeb international defineşte inter-
pretările lui Bruce levingstone ca sublime, refe-
rindu- se la albumul său still sound. o suită de
şase dansuri formate din două solo- uri (momen-

tum, pavane) şi patru pas de deux (flair, senza
tempo, Entwine, pas de deux from le parc) este
structurată muzical; fiecare dans este urmat de
câte unul sau două solo de pian (antracte) ce urcă
impetuos prin întunericul aşternut peste scena
goală. ele par a fi o continuare armonică şi elibe-
ratoare a tensiunii acumulate în dansul care le
precede. deşi muzica baletului şi cea din antracte
nu au aparent nici o legătură, interpretarea ex-
traordinară a pianistului le aşează inevitabil
într- un suflu comun, oferind audiţiei o gamă
atipică de corespondenţe muzicale: maurice ravel
(pavane pour une infante défunte) şi Erik satie
(gnossienne no. 4) urmată de preludiul în b
minor de bach; ligeti (musica ricercata) şi philip
glass (Etudes); phillip glass (metamorphosis
two) şi o nocturnă de chopin. 

o scenă goală, într- un colţ, un pian cu
coadă. există o intimitate ce se creează între ba-
lerina ce intră în scenă din culise şi improvizează
un moment de reculegere, nu lipsit de senzuali-
tate, cu pianistul; un gest al comuniunii muzicii
şi dansului. prima piesă flair (musica ricercata,
györgy ligeti) se desfăşoară sub semnul umbrei
ce uneşte în conul ei trupurile dansatorilor; cuplul
execută aceleaşi mişcări în decalaje spaţiale şi de
lumină. trupurile se desfac şi se întrepătrund,
umbrele lor se unifică şi se dezbină în mişcări

ample şi unduitoare, precum fazele imprevizibile
ale iubirii. musculatura braţelor se mişcă pe va-
luri, braţele devin aripi protectoare, senzaţia de
pulsaţie sau vibraţie la temperaturi înalte a iubi-
rii este reliefată cu multă ingeniozitate şi cu o
tehnică desăvârşită de designerul de lumini clif-
ton taylor. 

a doua piesă este dedicată lui cornejo; un
momentum, pe muzica lui phillip glass în care
balerinul descrie salturi şi execută piruete prin
aer, un solo ce degajă energie, virtuozitate şi o
mare sensibilitate a gestului artistic ce se vrea
dezbărat de impetuozitate şi gravitaţie. 

urmează Entwine, pe muzica lui phillip
glass (metamorphosis two), unde două trupuri,
două sensibilităţi aparte, se pliază în îngemănări
fetale. alessandra ferri execută piruete pe
gheaţă ce sfidează gravitatea susţinută de cor-
nejo care prin eleganţă şi precizie pare să ascundă

acea latură de suport şi propensiune a partenerei,
creând senzaţia că se mişcă în apă sau în vid. 

ultimul pas de deux (pas de deux from le
parc, mozart, fragment (adagio) din concertul în
a major, în coregrafia lui angelin prejlocaj con-
stituie momentul serii. uniţi imponderabil
printr- un sărut, cuplul execută rotaţii prin aer în
care trupurile lor, unul în prelungirea celuilalt,
par să leviteze în cerul scenei ca în celebrul tablou
al lui chagall (aniversarea). în vria zborului, se
resimte acea forţă centrifugă ce încearcă să des-
partă iubiţii, dar sărutul îi ţine iremediabil legaţi
– într- o respiraţie comună. trupurile aleargă prin
aer ca nişte volburi, o energie nelumească, onirică
(ca în tabloul lui chagall) învăluie scena şi se di-
sipează perceptibil în acorduri mozartiene. 

alessandra ferri este o prezenţă de aer şi
oţel în acelaşi timp. lejeritatea mişcării, senzaţia
lipsei oricărui efort (în ciuda vârstei avansate a
balerinei) în combinaţie cu precizia şi perfecţiu-
nea mişcării aşează reprezentaţia în sfera nefi-
rescului dar şi a particularului, pentru că nu este
vorba de o perfecţiune în sensul rigorii de formă
a unor figuri tipice de balet clasic, ci de inefabilul
gestului poetic. pasul imponderabil se frânge, se
arcuieşte, se năruie, glisează sau devine zbor.
gestul vibrant, friabil, irizat până la descompu-
nere, derulat cu încetinitorul, accelerează subit şi
devine lamă de oţel, săgeată, fulger sau lumină,
ca să se curme în final într- o poziţie statuară.

frustrarea de- a fi spectator în primul rând,
de- a menţine capul într- o poziţie inconfortabilă şi
de- a pierde în câteva rânduri elemente esenţiale
ale dansului, mi- e răsplătită de şansa unică de- a
urmări îndeaproape expresia de pe chipurile ba-
lerinilor. o stare de iubire autentică, de vrajă, de
comuniune şi integrare conferă momentului acel
inefabil pe care- l degajă arta în scopul de- a se
auto- propulsa, de- a ridica interpretul deasupra
ei. e vorba de acea stare de comunicare cu divini-
tatea ce nu poate fi obţinută decât la temperatura
înaltă a iubirii. schimbările de expresie şi inten-
sitate de pe figurile balerinilor constituie un balet
în sine; un balet de stări, lumini şi umbre. stările
se succed şi aleargă pe rând de la un partener la
altul: bucurie, iubire, pasiune, extaz, uimire, ad-
miraţie, împlinire, elevaţie. o experienţă nouă e
adusă de dansul ochilor ce stenografiază mişcarea
cu însemnele ei spirituale. ferri îşi priveşte cu pa-
siune partenerul pentru că el face posibil zborul,
levitaţia în sferele înălţătoare ale iubirii. zâmbe-
tul ei transpus, ce trădează o bucurie absolută,
erotizează mişcarea creând un fel de intimitate
dincolo de gestul coregrafic. senzualitatea se de-
gajă graţios din toate variaţiile de pas de deux ale
programului şi- şi atinge apogeul în posturi sta-
tuare în care cuplul eşuează pentru câteva clipe
– rămâne înlănţuit – maithune ce imortalizează
dansul în mudrele lui emblematice. 

precum persefone ce revine ciclic din tărâ-
mul morţilor după şase luni pentru a oficia ritu-
rile înnoitoare de primăvară alături de mama ei,
demeter, alessandra ferri se întoarce după şase
ani la ritualul scenei şi al dansului concretizat în
formule estetice noi, continuând să ne uimească
prin harul ei hărăzit de zei. r

Roxana Pavnotescu
Pas de trois cu Alessandra Ferri

n Corespondenţă din New York
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prinse, direct sau indirect, în vârtejul
războinic pe care câţiva nemulţu-
miţi cu soarta l- au iscat în viaţa li-
terară de azi, se vede că revistele

literare n- au ochi sau prea mult timp pentru lu-
crurile cu adevărat importante ce se mai petrec
în istoria literaturii române de la origini şi până
în prezent! orişice s- ar spune şi în oricâte răz-
boaie, drepte ori nedrepte ar lupta, noii şi chiar
vechii critici literari au rămas datori, spre ruşinea
lor, cu menţionarea şi discutarea cuvenită a unui
„război” sfârşit cu un act editorial de proporţii mo-
numentale: încheierea (şi ea relativă!) a ediţiei
critice integrale a operei lui liviu rebreanu de
către Niculae gheran. e un veritabil triumf de
care un alt mare editor, istoric şi critic literar pre-
cum perpessicius n- a mai apucat să se bucure: ex-
cepţiile, ca aceea ilustrată acum de monumentul
literar al lui Niculae gheran confirmă trista re-
gulă a zidului început şi neisprăvit din balada
meşterului manole. N- au lipsit, cu tot triumful de
la capătul acestui război cu vremurile, momentele
de cumpănă care puteau bloca ori amâna într- un
viitor nesigur opera începută în 1968 de istoricul
literar ce debutase editorial, la 26 de ani, în 1955,
cu o valoroasă monografie despre gheorghe
Brăescu. istoria ediţiei integrale rebreanu este
ea însăşi o epopee. istoria unui asediu prelungit,
a unui război de uzură, un război al nervilor, cu
tablouri „odisseice” şi luptători căzuţi ori răniţi
pe câmpul de bătaie, dar şi cu scene comice ori
groteşti demne de romanele de epocă în care hoţii
şi vardiştii se ţin unii de alţii, schimbându- şi
chiar rolurile, spre hazul galeriei de cititori naivi
sau inocenţi, ieri ca şi azi. Niculae gheran a tre-
cut prin toate şi, spre gloria lui rebreanu, a în-
vins cutumele unei epoci (o jumătate de secol)
care şi- a lăsat urmele peste tot şi în felurite chi-
puri. frânturi din acest „război” lung purtat pen-
tru clasicul romanului românesc – un clasic care
l- a „înfrânt” cu romanul lui ţărănesc pe sincronis-
tul e. lovinescu, cel care, spre cinstea sa, rămâne
primul şi cel mai convingător lăudător al lui
„ion”! – putem citi într- un lung interviu pe care,
generos, inconformistul editor şi istoric literar îl
dăruieşte lui florentin popescu şi inimoasei sale
reviste, „Bucureştiul literar şi artistic! (nr.12, de-
cembrie 2015; nr.1, ianuarie 2016, nr.2, februarie
2016; nr.3, martie 2016). împrumutat din „rătă-
cirile” unui ulise după războiul troian, titlul aces-
tui important interviu este suficient de elocvent:
„în lipsa instrumentelor, fiecare cercetător e un
aventurier osândit să rătăcească în junglă, pe risc
propriu ...” să spun din capul locului că este vorba
despre o „rătăcire” totuşi orientată, adaptată cu
iscusinţă, ştiinţă, ingeniozitate şi promptitudine
formelor sau diformităţilor de relief ideologic prin
care celui „rătăcit” i- a fost dat să treacă. „terenul”
operelor lui rebreanu era unul accidentat, cu
multe bariere, unele de netrecut, în dosul cărora
opere de primă mână zăceau în carantină prelun-
gită, suspectate deopotrivă de influenţa unor
„rele” comportamente politice ale autorului, cât şi
de strecurarea în paginile sale a ecourilor şi re-
flexelor verzui ale ideologiei practicate de câteva
dintre personajele cărţii lui. era vremea în care
personajul literar confundat, din prostie sau di-
nadins, cu autorul însuşi îl târa pe acesta din
urmă sub ochiul cenzurii, ramură a securităţii
care se „războia” necruţător cu cărţile autorilor
vii sau morţi. ponoasele inventate sau reale ale
celor mai mulţi, decedaţi, le trăgeau editorii, cri-
ticii şi istoricii literari care se încumetau să intre
în văgăuna (depozitul) primejdioasă din arhivele
ce zăceau interzise ori accesibile cu permis special
la Biblioteca academiei rpr. acolo a pătruns Ni-
culae gheran încercând şi izbutind să restituie
ceea ce câteva decenii „vardiştii” cărţilor păstrau
şi păzeau cu străşnicie la răcoare. „cu jumătate
de secol în urmă – spune Niculae gheran – publi-
cam la editura pentru literatură trei volume cu
integrala nuvelisticii sale edite. acţiune îndrăz-
neaţă, într- o perioadă în care romane precum
adam şi Eva, ciuleandra, crăişorul, Jar şi gorila

erau desconsiderate, ba chiar – în cazul unora
dintre ele – blamate ca tribut adus ideologiei fas-
ciste. chiar şi romanele ion, pădurea spânzura-
ţilor şi răscoala nu fuseseră scutite de frizuri
cenzoriale. Ne aflam într- o perioadă – să- i zicem
de tranzit – în care mai uşor puteai reabilita critic
o operă, decât s- o publici mot à mot, motiv pentru
care, redacţional vorbind, ediţiile clasicilor se nu-
meau şi «croşetate» din cauza parantezelor drepte
ce marcau imixtiunea în textul de bază. Nu- i
cazul seriei opere – rebreanu, în care conveni-
sem cu cenzura să comentez anume fragmente
«delicate» în subsolul paginilor, decât să foarfec
textul.” firoscoşii, curajoşii de după măcel sau
pur şi simplu ignoranţii pricipiali se vor opri cu
un deget mustrător la tâmplă întrebându- se şi în-
trebând „ce va să zică «convenisem cu cenzura»”?
ce fel de „pact” făcuse editorul cu această ramură
a odioasei „securităţi”?! cu ce „preţ” a câştigat
aprobarea să coboare în „subsolul” paginii com-
promisul explicativ referitor la „fragmentele deli-
cate” politico- ideologice din susul ei?! Nu se
punea, în realitate, problema curajului pe care
unii „curajoşi” de porunceală actuali o ridică pen-
tru că nu de curaj era nevoie, ci de... tactică şi
strategie, de inteligenţă şi ingeniozitate pentru a
înşela, în chip salvator, securea cenzurii. de aici,
din această confruntare cât un război lung şi obo-
sitor, unii au ieşit învigători, alţii au fost înfrânţi:
editorul lui rebreanu a izbutit, el ştie cum, să
pună sub ochii cititorului pagina autentică necio-
pârţită a scriitorului în integritatea şi integrali-
tatea ei. e mult, e puţin? e o veritabilă formă de
eroism intelectual pe care ignoranţii de bună cre-
dinţă îl vor pricepe şi eventual aprecia dificil, iar
„principialii” neamestecaţi în confruntări, dar cu
pretenţii de dizidenţi nedovediţi îl vor respinge cu
zâmbete superioare dacă nu cu o indignare prefa-
bricată şi dezgustător de populistă. mergând pe
mâna lor intransigentă şi incoruptibilă, vom da
peste „ideea” ce s- a vânturat cu insistenţă într- un
lung interval din anii ’90, dacă nu cumva „ideea”
a rămas până azi înfiptă în capetele lor. anume,
ca răspuns la asuprirea cărţilor sub regim dicta-
torial şi cu cenzura la uşă, ar fi trebuit şi ar fi fost
mai bine (!) ca scriitorii din românia, cei mari şi
cei mici, să declanşeze o... grevă generală a scri-
sului românesc, realizând astfel visul luptătorilor
de la diverse microfoane: visul „deşertului cultu-
ral” absolut care ne- ar fi ridicat nemăsurat pres-
tigiul într- o europă aflată mereu cu ochii pe noi
şi, vai, dezolată că nu vede ceea ce aştepta să
vadă. scriitorii români, cu „şopârlele” lor cu tot,
cu împotrivirea lor parabolică sau parodică şi cu
strategiile de auto- apărare ale unei critici literare
performante şi curajoase în felul ei ce putea mai
uşor să facă textele romancierilor, nuveliştilor,
poeţilor şi dramaturgilor să „treacă” de bariera
mortală a cenzurii – aceşti scriitori sub vremi
n- au voit să consimtă la „greva generală” a scri-
sului şi la „deşertul cultural” ca formă de
împotrivire şi de supravieţuire. editori şi istorici
literari ca Niculae gheran au întreţinut prin de-
votament şi profesionalism un climat în care, ori-
cât de nesuferit, s- au putut scrie şi publica poezii
de nivel european, romane şi povestiri care oricât
de revizuite rezistă şi azi în faţa exigenţelor unor
cititori care ştiu să citească. primii dintre aceştia
sunt fireşte criticii lterari: unul dintre cei mai im-
portanţi şi- a intitulat chiar aşa o istorie a litera-
turii române „pentru cei care ştiu să citească”. 

editorul şi istoricul literar preocupat o viaţă
întreagă de soarta operei lui liviu rebreanu i- a
dedicat acestuia, după debutul cu gh. Brăescu,
două cărţi importante: tânărul rebreanu (1986)
şi rebreanu – amiaza unei vieţi (1989), iar pentru
întreaga lui contribuţie a primit un sac de premii,
ale uniunii scriitorilor, ale academiei şi alte
prestigioase distincţii. urma să publice spre sfâr-
şitul epocii comuniste cel de al treilea volum, in-
titulat glorie şi amurg, menit să prezinte viaţa
romancierului dintre anii 1931 şi 1944. de ce n- a
apărut în timpul regimului comunist? din cauza
contradicţiei silite ivite între editor şi istoricul li-

terar cu acelaşi nume. „am socotit în final –
spune Niculae gheran – că- i mai bine să amân re-
dactarea, întrucât evocarea dreaptă a unor eve-
nimente din existenţa scriitorului risca să- mi
dăuneze intenţiei de a- i tipări integral opera. ca
avocat din oficiu în recursul în anulare a vechilor
sentinţe pronunţate împotriva sa, aveam nevoie
să- l apăr, dovedind «că şi nimica mişcă», cum
zicea Nenea iancu. a se vedea echilibristica folo-
sită la reabilitarea romanului gorila, perfectă ca
atletism juridic, dar şi prin omiterea unor docu-
mente din arhiva neştiută de nimeni, şi care,
scoase atunci la iveală, m- ar fi putut întoarce din
drum. Nu- i vorba de fapte infamante. Nu! dar
cum, potrivit Bibliei, omul greşeşte şi cu gândul,
nu doar cu fapta, n- aveam niciun motiv să relatez
ce nu trebuia cunoscut, în condiţiile în care re-
breanu condiţionase publicarea jurnalului intim
de trecerea a trei decenii după moartea sa.” avem
aici altă probă (dovadă!) a unei strategii puse în
serviciul salvării şi editării operelor ce fuseseră
sub obroc ori riscând să fie ciumpăvite. N. gheran
a ales să- i salveze opera lui rebreanu, amâ-
nându- şi propria sa carte, ce i- ar fi putut face rău
editorului şi lui rebreanu însuşi: această alegere
spune mult despre devoţiunea editorului faţă de
cel editat, unul dintre cei mai mari scriitori ro-
mâni. cine poate pune la îndoială alegerea pe
care a făcut- o?! ce- i drept, recunoaşte editorul,
decizia de a amâna, strategic, scrierea şi publica-
rea volumului glorie şi amurg, va fi fost întărită
şi de „slăbiciunea firii mele”, cum spune N. gh.,
lăsându- se sedus de prietenul mircea zaciu care
l- a rugat să colaboreze la cunoscutul lui dicţio-
nar... în fine, mai spune N. gheran, „a mai exis-
tat un moment de cumpănă. Volumele anterioare
(tânărul rebreanu şi rebreanu – amiaza unei
vieţi – n.n.) fuseseră elogiate de artileria grea a
criticii noastre, în cap cu magistrul şerban cio-
culescu. mai tânărul conicar Nicolae manolescu,
preţuind valoarea biobibliografică a lucrării, îşi
exprimase însă insatisfacţia că nu sunt... roman-
cier, că în lectură îi trântesc uşa în cap unde e mai
interesant. or, amărâtul de mine, deranjat de su-
biectivismul memorialisticii rebrenilor, aflaţi de
ambele părţi ale carpaţilor, abordasem de la bun
început o naraţie sobră, bazată strict pe docu-
mente, începând cu actele de botez, de şcolaritate
şi căsătorie – nu totdeauna convergente cu cele de
naştere ale puiei –, la cele de arestare şi expul-
zare din ţară, acte de penitenciar, de percepţie –
pentru vânzarea lucrurilor din casă, din cauza ne-
achitării impozitelor – etc.etc. departe gândul de
mine de a face roman, cu atât mai puţin de a ro-
manţa viaţa unui om, şi aşa bălmăjită pătimaş
până atunci. îl preţuiam mult pe manolescu, de
când, tineri, îl vizitam la câmpina, observaţia lui
de acum tăindu- mi elanul, deşi tot el, cu un alt
prilej, avea să mă considere «number one» în is-
toriografie rebreniană. de pierdut, nu s- a pierdut
însă nimic. o puzderie de studii, articole şi docu-
mente – publicate ulterior de mine în presă şi vo-
lume – acoperă şi perioada amintită.” tot răul
spre bine: poate că „insatisfacţia” lui N. mano-
lescu, împreună cu „puzderia” de articole şi vo-
lume ulterioare îl vor împinge pe Niculae gheran
spre o veritabilă, impunătoare operă, „rebre-
niana”, aşa cum alţi doi mari editori şi istorici li-
terari au publicat la capătul uriaşei lor munci
intelectuale, perpessicius, o „eminesciană”, iar
şerban cioculescu o „caragialiană”. opere, la
rândul lor, monumentale. romancier indepen-
dent, dezlegat de jurământul pentru rebreanu,
este Niculae gheran în altă parte, în ciclul roma-
nesc arta de a fi păgubaş: o ficţiune memorialis-
tică insolită, un „satirikon” gâlgâind de umor, o
cronică eroi- comică şi satirică şi, ce mai, o ţiga-
niadă postmodernă despre revoluţia română de
după aceea de la ploieşti, care inaugurează o spe-
cie ca şi necunoscută în noua literatura română.
amintita „insatisfacţie” să fi stimulat şi ea o în-
clinaţie părăsită a „tânărului gheran”, pofta ţi-
nută multă vreme în cui de a fi romancier? Nu- i
exclus. r

C. Stănescu
Ulise în arhiva lui Rebreanu
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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


