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aveam şase ani, aproape şapte, când
am fugit cu mama, cu ana- neni, o
şvăboaică din satul kudritz, de
lângă vârşeţ (de lângă Beograd),

satul în care mama mamei mele, omama, olga
kunerth- Böhmler ţinea singură o prăvălie. era o
tânără văduvă, după ce fiul ei, mihail, cu cinci ani
mai mare decât sora sa, olga, mama mea, fusese
adoptat de o mătuşă bogată din eisenstadt, lângă
viena. ana, o femeia simplă, fraulein, cu un picior
equin, o crescuse pe mama şi acum avea grijă de
noi, de mine şi de fratele meu, alexandru, născut
în anul 1938 în comuna recea, unde păstorea tatăl
meu. această călătorie, fugă, în gerul unui ianua-
rie furtunos, ‘41, cu tot ardealul în enormă tulbu-
rare după sfâşierea teritoriului este una din
amintirile cele mai pregnante pe care le păstrez:
un drum lung, nesfârşit, într- o căruţă, un frig
atroce, apoi poposirea sus, pe dealul feleacului în
cluj, zonă pe unde trecea noua graniţă într- o clă-
dire improvizată a crucii- roşii şi momentul, mi-
nutul ce mi s- a crestat în memorie: grupul nostru,
două femei tinere şi doi copilaşi, aşezaţi la o masă
pe care se găseau ceşti cu ceai, lume în jur, indis-
tinctă şi apoi, deodată, figura unui tânăr ofiţer
român cu un chipiu ce arbora o rozetă minusculă,
dar pe care se desluşeau extrem de vizibil pentru
mine, cu o stridenţă ce avea să- mi rămână pe veci
încrustată în minte şi în ceea ce numim suflet, tri-
colorul românesc, roşu, galben şi albastru. mi- au
dat, brusc, lacrimile. cine ar putea să explice acest
mărunt miracol, deoarece mă aflam în compania a
două nemţoaice şi vorbeam germana zi şi noapte?
să fi fost, brusc, în mintea copilului, izbucnirea
acelei scene întâmplată cu câteva săptămâni 
înainte, când l- am zărit pe tatăl meu, un tânăr
bărbat de 35 de ani, în casa noastră parohială din
recea, dus, purtat de doi jandarmi unguri, bărbaţi
înalţi, uriaşi, cu o arogantă pană de cocoş la pălă-
rie sau la cuşmă, ducându- l la închisoare, la
Baia- mare?! a fost, se pare, prima oară când a
tresărit în mine, în copilul care eram, sentimentul
patriotic, care mi- a mai apărut doar în anumite
momente ce ţin, probabil, de evenimente, dar şi de
starea mea psihică; sau, mai probabil, de ceea
ce- mi recomanda tatăl meu pe care îl vedeam în
mare preteşug cu simpatici evrei, unguri, vorbind
o perfectă maghiară, deoarece îşi făcuse liceul la
oradea- mare, o şcoală, aproape o fortăreaţă, ţi-
nută de preoţi minoriţi unguri, în anii douăzeci: 

– tată, când trebuie să fim şi să ne simţim
români?

– foarte simplu, a sosit răspunsul, când ţara
noastră, românia, e contestată; sau când se află
în pericol!

un alt moment ce- mi rămâne clar impregnat
în amintire, din puţinele amintiri pe care le păs-
trez din cei vreo patru ani din prima mea copilărie
petrecută în satul recea, a fost cel trăit în sala mo-
destă a unei şcoli primare din sat, cu bănci de
lemn, maron, grosolane şi bine scrijelate de acei
copii de ţărani de vârste amestecate, dintre care
unii se aflau în jurul meu, cu cioarecei şi opinci.
tatăl meu, părintele vasile, în civil, cu vestă nea -
gră, canonică, plimbându- se printre bănci şi, pro-
babil, desluşindu- ne cu răbdare sensul unor pilde
şi învăţăminte ale Bibliei şi Noului testament.
apoi, a răsunat, aproape ca un tunet, în culoarul
întortochiat al memoriei mele, întrebarea:

– ştiţi voi, copii, de ce a făcut dumnezeu
lumea?

şi cum, bine se înţelege, răspunsul întârzia,
din nou aud vocea genitorului meu, răspunzând la
una dintre cele mai grele, mai fundamentale între-
bări ale omului:

– dumnezeu a făcut lumea ca să- l... glorifice,
să- l slăvească la nesfârşit!

(am înscris această scurtă şi „teribilă”, bul-
versantă scenă în unele din textele mele în proză
sau eseu, scrise în ultimul deceniu, deoarece, după
cum uşor se poate constata, ea are un efect, poate
târziu, dar cu atât mai semnificativ, mai tulbură-
tor asupra mea, în anii senectuţii. şi nu atât sim-
plul, nudul moment, minut al întâmplării, al
amintirii pe care cutia de cristal a memoriei mele

a păstrat- o, cât răspunsul dat de acel tânăr preot
în modesta, umila sală de curs a unei şcoli de ţară
din ardealul anilor patruzeci; un răspuns care se
află în nu puţine tratate de dogmatică, pe care,
creierul meu abia acum, după o bogată şi extrem
de încărcată biografie umană, socială şi culturală,
îl dezbate; de care are nevoie abia acum!)

Nu am prea multe amintiri din cei primii
şase ani de viaţă petrecuţi în satul recea, de lângă
Baia- mare, în afară de mirosuri, privelişti, dâmbul
pe care urca şoseaua ce mergea spre Baie şi unde
se afla biserica unită, lângă modesta şcoală şi
vis- à- vis de casa parohială, horincia, cazanul de
fiert ţuică din prune, horinca, în curtea primarului
badea ianoş hauşi, cu care s- a asociat tatăl meu,
tânăr preot pentru prima oară instalat la o parohie
rurală, după ce slujise ani la rând în birourile
episcopiei greco- catolice, înainte de hirotonisire,
sub păstoratul episcopului alexandru rusu, slu-
jind şi ca şofer pe fordul de 8 al episcopiei, în vi-
zitele canonice ale vlădicii, fapt de care era foarte
mândru.

e primul sat în care mi- am petrecut câţiva
ani de viaţă, eu, născut la oraş şi urmând să- mi pe-
trec întreaga viaţă pe asfaltul multor oraşe din
ţară şi din străinătate. urma apoi, între anii ‘41 şi
‘48, să- mi petrec multe luni, vacanţe şcolare în
satul vărădia din judeţul caraş, unde stră- mătuşa
mea, Wilhelmina ketzentmacher, sora bunicii
mele olga Böhmler, măritată a doua oară cu un
frate al bunicului meu, Nicolae Böhmler, ţinea o
prăvălie, după ce o adoptase pe mama mea, la vâr-
sta fragedă de şase ani. două comunităţi rurale,
una în Nord, maramureş, aproape de originile pa-
terne şi cealaltă, vărădia, în extremul sud, nu de-
parte de dunăre, de sârbia, de vârşeţ, lângă
oraşul oraviţa, pe vremea aceea capitală de judeţ
şi doar la câţiva kilometri peste noua trasată gra-
niţă după primul război mondial de satul kudritz,
unde, spuneam, ţinea o prăvălie bunica mea,
omama. scriitorul, romancierul care sunt, a tras
multe foloase şi mai ales a cules şi trăit acolo, între
ţăranii nemţi, şvabi, din satul kudritz sau între
românii, valahii, din vărădia, acele unice expe-
rienţe, trăiri, adevărate şocuri pentru o conştiinţă
vie, imatură, în puternică şi aproape explozivă for-
mare ce ţin de imponderabil, dar care lasă am-
prente adânci în înconştient şi mai ales în ceea ce
numim subconştient. (vezi capitolul al treilea al
romanului meu de tinereţe În absenţa stăpânilor,
ce tratează, absolut episodic, experienţele copilului
herbert sub titlul oglinzile carnivore.)

în acest fel am nu numai amintiri despre sat,
satul românesc, dar şi despre cel şvăbesc, şi păs-
trez, din fericire, încă o foarte proaspătă amprentă,
imagine, dar şi miros, peisaj, costume, porturi,
vorbe, limbi, figuri, personaje, ritualuri, munci în
comun la câmp, la sălaşuri, cabane de lemn lângă
hotar, lângă mai mult sau mai puţin îndepărtatele
pământuri, unde ţăranii îşi ţin uneltele şi vara,
când trebuie să te prindă răsăritul soarelui deja
asudat de muncă, loc de dormit pentru întreaga fa-
milie, o amprentă, o formă esenţială, aproape o
matrice pentru ceea ce ulterior urma să aflu din li-
teratură despre sat. ca şi o nedisimulată şi mereu
vie simpatie, interes, aproape complicitate ideatică
pentru gândirişti, pentru un Nichifor crainic şi
lucian Blaga, şi pentru atâţia alţii, mari scriitori
ai neamului meu în modernitate, care au adus elo-
gii satului românesc. iar celor care îndrăznesc
apostrofe sau sarcasme la adresa acestor titani ai
scrisului le păstrez un dispreţ calm şi o umană du-
ioşie faţă de prostia arogantă,

satul, cred eu, este într- adevăr o matrice
reală, fixă, în ciuda atâtor transformări ale civili-
zaţiilor europene; un cristal, un principiu al orică-
rei întemeieri. ca să fiu bine înţeles, voi afirma
aici, în acest text oarecum testamentar, că şcole-
rul, tânărul şi apoi maturul individ care am fost,
ca să înţeleg bine unul din conceptele, din crista-
lele, din nodulii esenţiali ai civilizaţiei şi culturii
vechi greceşti, fondatoare a spiritului european, de
ceea ce s- a numit polysul grecesc, centru fix şi ti-
ranic al întregului cosmos antic grecesc, eu m- am
apropiat, am încercat să înţeleg, ajutându- mă, da,

sprijinându- mă în nu puţine momente de derută
şi confuzie a înţelegerii şi a conceptelor auguste,
academice, pe acele urme vii, nestinse, pâlpâinde
în acele culoare ale memoriei pe care le numim
subconştient sau pur şi simplu vise, pe care le păs-
tram din copilărie, din satul pe care l- am trăit eu
însumi; ca o ciudată premoniţie pentru statutul
meu civic ulterior, acolo, în satul vărădia, eu eram
mereu neamţul, nemţoniul, şi valahul, în satul
şvăbesc, de mari viticultori, kudritz. da, satul ro-
mânesc, ca un polys al locului oarecum etern şi
magic al nostru, la nord de dunăre, lângă coroana
carpaţilor. dacă Blaga afirmă că „veşnicia s- a năs-
cut la sat” sau „cocoşi apocaliptici cântă peste satul
românesc”, eu înţeleg şi trăiesc aidoma, mai mult
decât fermecat, profund, adânc convins că acest loc
se află într- o unduire fizică, amprentală, una în
care măsura, proporţionalitatea între extreme,
susul şi josul, fierbintele şi recele, fluidul şi densul
nu erau niciodată discordante. Nu erau prăpăsti -
oase sau sublime, după un sens pe care îl acord eu
însumi în textele mele categoriei estetice de su-
blim. 

aceeaşi măsură în lucruri înainte de Blaga,
în legătură cu teoria sa a spaţiului mioritic am
găsit- o într- o speculaţie a filosofului francez hyp-
polyt taine, care deduce spiritul calm, măsurat,
opus extremelor extravagante şi profund dăună-
toare ale altor civilizaţii, cea a grecilor antici, poate
în primul rând din aşezarea lor în relief. faptul că
munţii lor, olimpul şi Parnasul, nu ne înfricoşează
cu înălţimi teribile, sublime, faptul că nici văile lor
nu ascund crevase şi prăpăstii insondabile, faptul
că întreg acest relief al peloponezului ne arată o
reală, cuminte şi pilduitoare armonie. 

sigur, nu am să urmăresc până la capăt ideo-
logia gândiriştilor despre satul românesc, citadelă
nu numai a istoriei, singurul capabil de a păstra
şi susţine neştirbite valorile neamului. satul
etern! a dispărut şi polysul grecior antici, se va
transforma şi acel sat românesc despre care au
vorbit şi pe care l- au cântat atâţia scriitori ce ne- au
precedat şi ne- au fost modele. dar... ca şi la grecii
de azi – ca şi la acei europeni care vor să- şi înţe-
leagă nu numai conceptele, ci şi modul lor, al nos-
tru de a gândi, în strictă diferenţă cu cel sublim
asiatic, de exmplu – modul, capacitatea elemen-
tară, psihică, şi aş zice, aproape senzitivă, de înţe-
legere a ceea ce numim cultură sau idee, imaginea,
modelul satului românesc sau nu, va trebui să ne
şi să le rămână vie.

da, un tipar a rămas pentru adultul care
sunt satul fix al copilăriei mele, unul din acele
reale, puţine, zgârcite tipare fixe, profund modela-
toare nu numai pentru ceea ce suntem, în fiinţa
noastră cugetătoare şi morală, dar şi pentru ceea
ce încercăm să înţelegem. Poate chiar şi pentru
destinul nostru, dacă credem în această realitate,
în această nevoie. Nu rareori, uneori în momente
de confuzie existenţială, mă întorc la el, apelez la
el, la sat, la imaginea, imaginile, figurile, întâm-
plările disparate, clădirile, animalele, câmpurile,
apele şi nu puţinele descoperiri, uimiri ale minţii,
ca şi neuitatele eşecuri, prieteniile de- o vară sau
umilinţele pudrate aproape toate de acel zumzăit
enorm al secolului trecut. da, acolo, afund, în timp,
nemişcat, mă aflu eu însumi, cel trădat apoi de
alte şi alte locuri sau împrejurimi, dar nici una, în
ciuda diversităţilor şi marii lor bogăţii de forme,
nu le- a întrecut pe cele recoltate părea în treacăt,
acolo de un imatur, un copil, supus atâtor forţe şi
autorităţi ce- l depăşeau şi îl înfricau nu rareori, cu
o putere, cu o brutalitate de neînţeles, în primul
rand, din vina sa! din vina unei sensibilităţi, a
unei reactivităţi psihice, emotive, desigur lipsite
de măsură, mereu mişcătoare – o calitate, poate,
dar şi pavăză spartă, scut rupt, trădător, armă
adesea în mâna nu puţinor trecători indiferenţi. r

■ fragment din vol. în lucru Viaţa mea
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Nicolae Breban
Când trebuie să ne simţim români

– Tată, când trebuie să fim şi să ne
simţim români?

– Foarte simplu, a sosit răspunsul,
când ţara noastră, românia, 
e contestată; sau când se află 

în pericol!

n Editorial



lui nicolae breban

am recitit de curând celebrul roman
al lui flaubert, căutând să nu ratez
mai ales micile amănunte care co-
lorează atât de cunoscuta poveste.

inutil să mai spun că, ori de câte ori revin asupra
acestei cărţi, constat că ea se ţine din ce în ce mai
bine. mă voi limita la câteva banalităţi legate de
personajul principal, deşi mai sunt câteva care ar
merita o atenţie sporită.

emma e o ţărăncuţă cu ifose; are potenţial
senzual încă de copilă, ştie cum să- şi unduie şol-
durile, cum să- şi bată cu înţeles pleoapele. ceva
nu o lasă să rămână liniştită. are temperament,
are nerv, cum s- ar spune. dar altceva lucrează
mult mai puternic în ea. emma citeşte. şi citeşte
prost, sentimental, egoist, prea feminin, impli-
cându- se total, raportând totul la sine, la dorin-
ţele ei, la senzaţiile ei. detaşarea care îi priso -
seşte stilistic lui flaubert îi lipseşte ei cu desăvâr-
şire. Nabokov dispreţuia acest mod de lectură
prin identificare şi avea vorbe de ocară la adresa
doamnei Bovary. emma deprinde din romanele
parcurse pe furiş la pensionul de maici anumite
idei. greşite, evident. Începe să guste, de fapt, cli-
şeul. iubirea trebuie să fie aşa şi aşa; amantul
trebuie să fie aşa şi aşa… în fond, romanul lui
flaubert este o demonstraţie despre forţa distruc-
tivă a clişeului. emma îşi doreşte mai mult decât
i se cuvine pentru că se proiectează, bezmetică, în
toate intrigile siropoase pe care le citeşte. după
ce se mărită cu blegul, blajinul, generosul char-
les, îşi face abonamente la tot felul de romane foi-
leton şi la revistele glossy ale epocii; soacră- sa are
dreptate să îl îndemne pe charles să îi interzică
lectura romanelor care- i sucesc mintea. 

ficţiunile, simplist absorbite, îi otrăvesc
viaţa. emma e un don Quijote cu fustă şi crino-
lină; numai că dacă primul e îmboldit de simţul
dreptăţii, de spiritul cavaleresc, tot ce poate
emma face este să- şi cultive senzualitatea. Pe
care, de fapt, o numeşte în toate felurile. inclusiv
iubire. se mărită şi vede că nu e căsnicia aşa cum
ar fi trebuit să fie; adică aşa cum se aştepta ea să
fie. şi cum se aştepta să fie? ca în cărţi: protoco-
lară, romantică, permanent surprinzătoare, vis şi
armonie. şi atunci îşi doreşte altceva. dă de léon,
abia ieşit din adolescenţă, bolnav şi el de aceeaşi
slăbiciune faţă de clişeu. cititor pasionat, dar
prost grămadă, al aceloraşi cărţi de mâna a treia.
ce îi uneşte este incultura şi apetitul pentru
kitsch. vai, of, suferinţe peste suferinţe, boli ima -
ginare, „chemarea cimitirului” – e o colecţie de
stereotipii în paginile cu pricina. doi inşi atraşi
unul către altul nu prin magnetism erotic, cât din
prost gust. împart aceleaşi prejudecăţi, aceeaşi
sensibilitate diabetică. lăcrimează la simpla in-
terceptare a unui clişeu. a unei „idei primite de- a
gata”. Nu ştiu cum e viaţa, cum e iubirea, dar ştiu
cum ar trebui să fie. léon e cel mai şters personaj
al cărţii. Nu are nimic al lui, nimic care să- l relie-
feze: e ambiţios, asta da. emma se salvează prin
vitalitate. Pe léon kitschul în care se învârte îl
face nefrecventabil (de altfel, emma îl alege în
lipsă de altceva; în yonville posibilităţile erau li-
mitate; viconţii şi gentilhomme- ii lipseau din pro-
vincie). emma în schimb se salvează, în pofida
lipsei de luciditate, de inteligenţă. nu e un perso-
naj inteligent, nicidecum. Ba dimpotrivă. dar are
vitalitate. pe ea prostul gust, clişeul o duc la vita-
litate. flaubert este primul modern care a intuit
potenţialul uriaş de vitalitate al kitschului. ma-
dame Bovary doreşte atât de fervent să trăiască
aşa cum a citit ea că se poate trăi, încât asta îi dă
viaţă. sigur că nu are posibilitatea de a gândi pe
cont propriu; dar are capacitatea, atât de femi-
nină, în fond, de a insufla oricărui tipar, oricărei
situaţie ready made o firavă corectură. depăşeşte
de fiecare dată conturul clişeului, fără să o facă
premeditat. 

emma nu e în nici un caz o fiinţă autentică;
e o provincială tipică şi toată originalitatea ei pro-
vine de aici. mutată într- un salon parizian, ar fi
o damă accesibilă şi atâta tot. în provincie însă,
gesturile ei capătă o notă disidentă. ea sfidează
o morală îngustă, un cabotinism generalizat. e,
de altfel, singura doamnă conştientă de feminita-
tea ei în yonville. singura care pretinde să se bu-
cure de această feminitate. Numai că, opţiunile
fiind atât de puţine, aventurile ei adulterine alu-
necă în trivial. emma e o visătoare dublată de o
curviştină ingenuă. de aici i se trag toate. rodol-
phe, cinic, viclean, afemeiat, un ticălos, în fond,
ştie cum să profite de pe urma ei. el are însă sim-
ţul realităţii: vede în soţia doctorului exact ceea
ce este: o femeiuşcă interesantă, cu nişte ochi
aprinşi, cu o talie subţire, cu potenţial erotic. Bru-
netă, pe deasupra. experimentat, nu o ideali-
zează (nici nu are de ce), pe când începătorul
léon se lasă acaparat cu totul de micile ei rafina-
mente, care vin din instinct, nu din cultură. ro-
dolphe însă ştie cum să o seducă: mimând şi el
prostul gust; înşirându- i, metodic, o mulţime de
clişee, la care ea nu avea cum să rămână indife-
rentă. Pretinde a fi şi el un bărbat sensibil, sin-
guratic, trist, neînţeles, care nu îşi poate afla în
provincie un suflet pereche. cum să reziste biata
emma, fiica lui moş rouault, fermierul? cedează!
dar foarte interesant este cum cedează…. mai
întâi, unde se nimereşte. adică în codru. amorul

forestier se repetă; amanţii se adăpostesc apoi
într- o colibă din pădure, pe un pat de frunze.
amănuntele nu sunt nici ele întâmplătoare, mai
ales la flaubert, maniacul. coliba cu pricina
aparţinea unor muncitori care făceau acolo sa-
boţi. în lipsa lor… sordid, totuşi! ulterior, cuplul
se mută în grădina casei, în chioşc, sub ferestrele
adormitului charles. cam trivial! dar frivolitatea
este şi ea un simptom al poftei de viaţă a emmei.
romantismul există numai în imaginaţia sa fe-
brilă. Nu e îndrăgostită, cât cucerită de ideea că
are şi ea un amant, aşa cum au toate eroinele ală-
turi de care a suspinat, a suferit, a râs şi a plâns
atâta vreme… chiar tresare, întorcându- se spre
casă după prima escapadă cu rodolphe: „am un
amant, am un amant!” a intrat în rândul lumii,
al lumii bune, pe care o descriu romanele. e,
crede ea, de bon ton. Nu se mai mulţumeşte cu
hârjoneala sportivă (care sigur că are hazul ei.
dar am impresia că nu i se potriveşte doamnei
Bovary, mai precis, că nu se potriveşte cu visurile
ei siropoase…), acum vrea o iubire ca în cărţi.
una absolută. şi îi pretinde participare totală şi
pragmaticului rodolphe. care ce face? ceea ce ar
face orice mascul pragmatic şi limitat, incapabil
de… bovarism: refuză să răspundă kitsch unei ce-
reri- kitsch: răpeşte- mă, să fugim în lume, numai
noi doi (plus Berthe, biata copilă, victimă şi ea a
hormonilor răzvrătiţi romantic ai mamei). şi
fuge, dar într- o manieră care să îi menajeze sen-
sibilitatea amantei sale, compunând o scrisoare-
stas, în care îndeasă toate locurile comune pe care
le are la îndemână: suferinţă veşnică, incapacita-

tea de a suporta atâta iubire etc. etc. emma îl
crede şi cade bolnavă. Nu din iubire, ci din deza-
măgire: fusese atât de aproape să- şi atingă visul.
rodolphe nu e protagonistul acestui vis, care nu
s- a cristalizat în jurul lui; e un simplu funcţionar,
putea foarte bine să fie altul în locul lui. 

şi iat- o pe emma ieşită din scenariul fictiv
pe care şi- l crease. se simtă singură, a nimănui,
dezgustată de soţ. mai că s- ar călugări… Noroc
că, dusă la teatru, pieptul i se umflă iar cât să ab-
soarbă atmosfera societăţii emancipate, dar mai
ales cât să- i scoată în evidenţă decolteul şi pofta
de viaţă revine. şi urmează povestea cu léon.
unde? inaugurarea se petrece într- o trăsură, şi
încă în una publică; destul de soiasă, deduc…
apoi continuă într- un pat mare, cu perdele roşii,
dintr- un hotel din port. totul descris amănunţit
de flaubert. iarăşi romantism de mâna a doua…
dar emma nu poate supravieţui în afara acestor
tentative de a deveni altceva decât este. treptat,
se plictiseşte de funcţionarul léon, dar nu are
curaj să admită acest lucru. ar însemna să îşi re-
cunoacă încă o dată eşecul. aşa că, după ce prima
vâlvătaie se stinge, după ce prea- plinul erotic se
mai domoleşte, emma începe să cunoască partea
cu adevărat meschină şi umilitoare a adulterului:
obligaţia de a minţi şi de a ţese o plasă intermi-
nabilă de minciuni. Nu există nici un adulter pe
lumea asta care să nu se dea de gol. fireşte că nu
se pricepe să mintă; noroc că charles e atât de
naiv şi de credul, încât descoperă abia după moar-
tea emmei totul. şi mai că nici atunci nu îi vine
a crede că îngerul de nevastă- sa a fost cam zglo-
bie. când pare a fi pierdut totul, când e pusă în
faţa inevitabilului, când onoarea de familistă, de
soţie şi mamă e pe punctul de a fi pătată, când
emma nu mai poate evita să apară în faţa lumii
drept ceea ce este, se sinucide. de ce? din refuzul
de a accepta evidenţa? din dezamăgire? Pentru
că are intuiţia că, de fapt, nimic niciodată nu va
reuşi să îi ostoiască setea de altceva? trist este
că avea foarte aproape ceea ce căuta: un bărbat
care o iubea nespus, care o idolatriza, blegul de
charles, şi altul care o admira, supus şi stângaci,
justin. sunt singurii care suferă de pe urma ei. 

de multe ori, emma pare un personaj ridi-
col, mai degrabă comic decât tragic. şi totuşi, nu
e aşa. chiar dacă nu pierde nici o ocazie de a iro-
niza gustul ei pentru clişeu, lipsa de intuiţie, de
inteligenţă, prostul gust etc., flaubert ştie bine
că această manie de a ieşi din rolul care i se cu-
vine e un simptom mai larg, care se plăteşte.
emma clachează tocmai din cauza neaşezării ei,
a faptului că nu se poate împăca sub nici un chip
cu o viaţă obişnuită, banală. Numai că toate în-
cercările ei de a ieşi din banalitate duc la surogat,
la anodin. Nu îşi poate depăşi propria mediocri-
tate, deşi îşi doreşte atât de mult. tocmai perma-
nenta ei încordare de a fi ceea ce nu poate fi, ceea
ce nu i se cuvine să fie (adică o doamnă, o eroină
de roman) o face un personaj tragic. şi încă unul
plin de mister. la acest mister contribuie şi dis-
tanţa narativă care a reprezentat pentru flau-
bert, sastisit de trivialitatea inerentă intrigii,
principala provocare a cărţii. or, la finele roma-
nului, emma nu mai este un personaj trivial. 

este în schimb unul lipsit de măreţie, s- a tot
spus. aparent. Pentru că eu cred, în secret, că
părul ei negru, care, eliberat, îi trece de genunchi
(mesmerizându- l pe curatul servitor justin, care
nu reprezintă în ochii ei tulburi mai mult decât o
mobilă), talia ei subţire, gesturile incitante, hotă-
rârea, patima îi dau măreţie. şi ce măreţie! una
pe care numai anna karenina o mai are în lite-
ratura secolului al xix- lea. dar de aici începe o
altă poveste, la care mă voi referi cu altă oca-
zie… r
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Bogdan Creţu
Când Emma Bovary citeşte

Se sinucide. De ce? Din refuzul de a
accepta evidenţa? Din dezamăgire?
Pentru că are intuiţia că, de fapt,
nimic niciodată nu va reuşi să îi
ostoiască setea de altceva? Trist

este că avea foarte aproape ceea ce
căuta: un bărbat care o iubea

nespus, care o idolatriza, blegul de
Charles, şi altul care o admira,
supus şi stângaci, Justin. Sunt

singurii care suferă de pe urma ei



„când însă d. sion ne vorbeşte de bulină, ce
idee deşteaptă bulina în noi? 

Nici una, căci nu are nici o însuşire proprie ce
ar putea represinta 

o trăsătură de caracter.” 
                                                                               

P.P. carp, Cele una sută şi una 
fabule ale d- lui sion

„oriunde viaţa se manifestează
puternic, acolo au intrat ideile
în joc”, scria a.d. xenopol în
1869 referindu- se la inevitabila

„trezire” a sufletului naţional datorită vârtejurilor
culturale şi ciocnirilor civilizaţionale care frământau
colţul de europă din care făcea parte şi românia şi
la obligativitatea lucidităţii istorice în astfel de îm-
prejurări: „suntem în o epocă de criză, la primele lu -
ciri ale unei civilizaţiuni începânde, însă în
îm prejurări cari o grăbesc cu o răpejune nespusă.
ideile ce ne pătrund sunt multe şi varii, culese din
izvoare deosebite: amintirea străbunilor romani, fi-
losofia germană, siste mele politice născute din revo-
luţiunea franceză, suflul unei vieţi orientale, toate
stau faţă, se amestecă sau se combat. sub influenţa
luptei, sufletul naţiunii se trezeşte; pulsul vieţii sale
bate tot mai iute, dară nu mai puternic nici mai re-
gulat; căci direcţiunile produse de ideile deosebite
sunt şi ele deosebite, ca izvoarele de unde purced, şi
ele se încrucişează, se luptă întinzând viaţa însăşi,
dară răpindu- i ţelul adevărat şi împrăştiind astfel
puterea care ar trebui con densată la un loc [...].
Punc tul vital ce ar trebui să ne ocupe este cer cetarea
serioasă a căii adevărate, în care mai la urmă va tre-
bui să intre dezvoltarea noas tră; să o aflăm pentru
a şti să alegem, între direcţiunile ce se manifes-
tează, care este aceea ce trebuie susţinută, – sau să
le respingem pe toate şi să aplicăm puterile noastre
spre una nouă, care ar avea pentru sine adevărul”. 

xenopol lua în calcul şi existenţa măruntei po-
litici de interese, a egoismului îngust care poate
poza în manifestare a virilităţii deşi nu e decât un
indicator al letargiei, al lipsei de vigoare, dar rămâ-
nea încrezător în fundamentala deşteptare a româ-
niei, în capacitatea naţiunii române de a acţiona
pentru dezvoltarea ţării conform unui plan, unui set
de principii: „recunoaştem că multe din direcţiunile
ce se mani festează la noi sunt mai degrabă produc-
tul simţimintelor, al interesului, decât acel al prin-
cipiilor; dar nu trebuie să mergem prea departe cu
aceasta. oriunde viaţa se manifestează puternic,
acolo au intrat ideile în joc”. (istoriile civilizaţiunii)

apariţia revistei Convorbiri literare a confir-
mat faptul că, la mijlocul secolului al xix- lea, ener-
giile naţionale erau destul de puternice pentru a
face să intre în joc ideile şi, mai mult, instituţiile ca-
pabile să articuleze naţiunea română pe baza unui
proiect coerent şi realist de dezvoltare organică.
Convorbiri literare, al cărei prim număr a apărut la
1 martie 1867, era tocmai o astfel de instituţie: o in-
stituţie culturală, revistă a societăţii junimea, care
a pus la punct practic paradigma culturii române
moderne în tot ce a avut ea mai bun. 

într- adevăr, după cum poate constata oricine
(va) parcurge acest al doilea volum al corpusului de
texte ilustrative din Convorbiri literare (au apărut
două din zece)1, această primă generaţie de juni-
mişti a abordat de o manieră comprehensivă şi con-
secventă problemele româniei atunci recent for-
mate. unghiurile de atac erau diferite – drept, lite-
ratură, economie politică, agricultură, educaţie, is-
torie, filologie, etnografie şi folclor, chestiuni sociale
cum ar fi egalitatea femeilor, ştiinţe naturale şi
exacte –, dar scopul era unul singur: dezvoltarea
unui sistem naţional de economie simbolică permi-
ţând articularea solidă a statului român în scopul
unităţii şi înfloririi naţionale. enciclopedismul con-
vorbiriştilor era unul naţional şi, deci, în esenţă,
umanist, istorico-filologic, după cum o arată şi a. d.

xenopol care, observând că „legea slăbiciunii conşti-
inţei omeneşti” face astfel încât în albia sufletească
a unui om sau a unui popor să nu curgă la un mo-
ment- dat decât un „singur şir de gânduri” şi mai ob-
servând şi că spiritul epocii lui era cel ştiinţific, nota
în 1869: „dacă spiritul timpului e în adevăr cel şti-
inţific, atunci trebuie pe de o parte să nu ne opunem
lui, pe de alta să căutăm a dezvolta pe cât se poate
elementele individuale, naţionalitatea, pentru a pa-
raliza astfel până la un punct influenţa universală
a ştiinţei. am arătat că o condiţiune absolută a vie-
ţii, a progresului este dualismul unită ţii şi varietă-
ţii... aceasta este o lege universală, de la corpurile
cereşti în care menţine ordinea, până la sufletele
omeneşti în  care e condiţiunea progresului... şti-
inţa şterge varietăţile... cultura elementelor care dez-
voltă individualitatea trebuie să le menţie. acestea
sunt însă: limba, dreptul şi moravurile, literatura şi
artele frumoase. că aceasta e absolut necesar pen-
tru menţinerea civilizaţiunii se recunoaşte din în-
suşi fe nomenul timpului nostru cari s- a numit
principiul naţionalităţilor...” 

atacul lui maiorescu, Panu şi al lingviştilor ju-
nimişti la exagerările latiniste ale anumitor filologi
şi istorici ardeleni era prima critică modern-conser-
vatoare a unei ideologii, ideologia latinizantă care
se sforţa să înghesuie întreaga cultură română în
sarcofagul unui neo- latinism epigonic şi apocrif, care
era silit să elimine din raţiuni ideologice etimologiile
non- latine (slavone, germanice), rădăcinile etnice
non- latine (dacice, barbare), orizonturile religioase
non- latine (ortodoxia) şi formele de viaţă economică
sau politică judecate a fi non- latine (monarhia,
opusă republicanismului roman clasic). Practic, deşi
lucian Boia l- a citat pe Panu ca pe unul dintre stră-
moşii săi întru ale demitizării, ceea ce face Panu nu
e să spună că toată istoria e o poveste şi că, drept
urmare, trebuie să scăpăm de poveştile nefolositoare
azi pentru a le înlocui cu poveştile curente, ci că is-
toria e o ştiinţă care urmăreşte restabilirea pe bază
de documente a unor adevăruri. reacţionând la exa-
gerările şi uneori chiar contrafacerile unor istorici,
de la Petru maior la haşdeu, Panu nu scria ca un
relativist, ci doar ca un istoric interesat de acurate-
ţea şi baza documentară a afirmaţiilor istoriografice.
Panu scria aici în consonanţă cu xenopol, a cărui
idee, extrem de interesantă şi de productivă, era că,
în loc de a fi înhămat la carul triumfal al mono-ori-
ginii romane a poporului român, ceea ce ar face din
români un stoc etnic epigonic şi epuizat, cercetarea
istorică asupra originilor poporului român poate să
ne conducă înspre descoperirea altor componente,
noi, originale, ale aluatului etnic românesc, compo-
nente care astfel ar arăta că românii au şi un viitor,
nu doar un trecut. iată ce scria xenopol în studii
asupra stărei noastre actuale: „toată întrebarea vii-
torului nostru stă aci: dacă suntem romani – dege-
neraţi – sau un popor cu totul nou, românii. a crede
că suntem romani curaţi şi că totuşi am putea să ne
mai dezvoltăm o dată poate fi o idee foarte măguli-
toare pentru cei ce o au, dar pentru a fi adevărată
ar trebui ca natura să ne fi dat privilegiul de a ne
substrage de la legile ei. deosebirea însă între legile
naturii şi acele omeneşti constă tocmai în aceea că
cele dintâi nu cunosc asemenea privilegiuri. Condi-
ţiunea esenţială a dezvoltării noastre fiind existenţa
unei diferenţe între spiritul nostru şi spiritul roman
ar trebui să încetăm o dată pentru totdeauna cu
nişte pretenţiuni tot atât de absurde pe cât şi ridi-
cule. Noi, care credem în viitor, nu avem astfel de
pretenţii şi avem convingerea că suntem un popor
nou – la a cărui for mare au conlucrat multe ele-
mente – iară nu romani degeneraţi”.

junimiştii refuzau să bagatelizeze specificul
naţional – rod al unei genealogii frământate de un
anumit context, deci al unei logici a viului – de dra-
gul unui trecut mitic- livresc şi al unui sistem de va-
lori universaliste de împrumut (de la variile noi
imperii romane). Pozitivismul istoric al lui xenopol
sau Panu nu era un fals pozitivism, o demitizare
mistificatoare, înşelătoare, relativistă sau o încer-
care de a muta centrul de greutate al istoriei noastre
pe un trecut de a cărui glorie ne- ar fi despărţit o
„cenzură transcendentă” care împiedica accesul la

energiile lui. xenopol şi Panu căutau să dezlege ro-
mânii de mitul unui trecut mort pentru a le reda
adevărul unui trecut viu, al unei vechimi reale care
le- ar fi îngăduit să aibă un viitor. din acest punct de
vedere, Panu aborda dezinhibat istoria marilor na-
ţiuni europene, arătând că românii nu sunt altfel
decât ele, ci, în privinţa raportării la trecut, exact la
fel. sincronimsul junimist era unul constructiv, nu
coroziv. iată ce scria Panu în studii asupra atârnă-
rei sau neatârnărei politice a românilor în deosebite
secule: „eresul comun popoarelor de a- şi da fiecare
o ori gine divină sau cel puţin strălucită a pierit di-
naintea rîsului muşcător şi a criticei lumi nate.
francejii nu se ruşinează a mărturisi că sunt în
mare parte coborîtorii vechilor popoare galice cunos-
cute prin barbaria lor şi a căror religiune admitea
imolaţiuni de oa meni pe altarul zeilor lor. germanii
nu prea pot a se îngâmfa cu stră moşii lor ce trăiră
secule în pădurile şi mlaştinele de la Nord şi ai căror
şefi se serveau la ospeţuri cu craniuri inimice în loc
de cupe, şi cu toate acestea niminea între ei nu se
gândeşte a ascunde aceasta. Pentru ca să ne putem
desvolta pe calea propăşirei şi a ajunge un popor res-
pectat nu este de nevoie a sus ţine că coloniile aduse
de traian nu au gă sit nici un dac pe teritorul daciei
şi a stă rui cu multă căldură că sângele ce- l avem în
noi este curat sânge roman, cu toate că ta blele cerate
găsite în transilvania şi în valachia arată foarte
limpede cum coloniştii traiani erau departe de a fi
toţi romani, o mare parte fiind gali, ispani, Numizi,
traci, iliri etc. etc. Pentru a avea o limbă armo-
nioasă şi cultivată nu este de neapărată trebuinţă a
de duce toate cuvintele de la o formă primitivă latină
şi a alunga din limbă o mulţime de cu vinte slave
care au străbătut până în adân cimea tuturor pătu-
rilor sociale, împământenindu- se cu desăvîrşire.
Poesiile populare şi vasilie alecsandri ne pot da o
măsură dreaptă de ceea ce este şi ar putea fi limba
noastră aşa cum o vorbeşte poporul şi, orice ar zice
filologii, trebuie să mărturisească singuri că ei încă
nu au produs nimic analog [...]. Pentru ce dar noi am
jertfi unei mândrii naţionale rău înţelese comorile
adevărului şi luminei? un popor care se fanatizează
şi se mişcă numai pentru a discuta originea lui stră-
lucită şi a aminti la fiecare împrejurare pe badea
traian fără ca să se arăte lucrător pe calea adevă-
rată a reformei şi a progresului samănă cu acei no -
bili degeneraţi din secolele trecute al căror merit se
compunea din blasonul lor şi care la fiecare faptă
grea şi periculoasă unde se ce rea virtutea personală
numărau cu îngâmfare numele şi vitejiile strămoşi-
lor lor”. 

tocmai căutarea adevărului i- a făcut pe juni-
mişti să preţuiască poporul, românia profundă, de-
pozitarul adevărurilor vii, trăite, apărate, cultivate
din generaţie în generaţie, după cum ne arată Panu
atunci când vorbeşte de adevărul limbii şi de natura
conservatoare a familiei, matrice a societăţii: „am
zis mai sus că deşi limba este cea mai din afară ma-
nifestare a unui popor, totuşi câteodată se păstrează
mai bine decât alte părţi mai lăuntrice; am mai zis
că instituţiile, deşi ţin prin firea lor un loc mai adă -
postit decât limba, totuşi ele se pot schimba cele
întâi sau mai mult decât limba; aceste abateri de la
o regulă dată se lămuresc şi se îndeplinesc prin ur-
mătorul princip: obiceiu rile fiind formele de viaţă
ale unui popor, pri vit nu ca întreg, ci ca familie, cer-
cul lucrărei lor nu este societatea luată în înţelesul
de in dividualitatea unei naţiuni, ci viaţa casnică,
unde toate au un caracter de statornicie şi neschim-
bare; prin urmare cu cât celelalte două elemente
sunt în o legătură mai strânsă cu viaţa casnică şi cu
obiceiurile, cu atâta ele capătă noi puteri pentru a
merge mai de parte fără a primi înrîurirele străine
şi dimpotrivă cu cât lanţul de înţelegere şi de co -
municare este mai slab sau întrerupt, cu atât acelea
se depărtează de la formele lor dintâi. răzămaţi pe
acest princip vedem că limba, oricare ar fi starea ei
faţă cu bâtuirele ce vin asupra unui popor, are un
sprijin pu ternic în viaţa casnică, căreia este unul din
elementele formatoare”. (studii asupra atârnărei
sau neatârnărei politice a românilor în deosebite se-
cule) r
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Junimiştii refuzau să bagatelizeze
specificul naţional – rod al unei

genealogii frământate de un
anumit context, deci al unei logici

a viului – de dragul unui trecut
mitic- livresc şi al unui sistem de
valori universaliste de împrumut

Mircea Platon
Convorbiri literare, seria clasică:
manual de construit o ţară (I)

1 Convorbiri literare. Corpus de texte ilustrative. pri-
mul deceniu (1867- 1877). Volumul i, partea a doua (iaşi:
convorbiri literare, 2016).
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„tipătescu: ei! Nu s- alege!
Pristanda: Nu s- alege!”

(i. l. caragiale, o scrisoare pierdută)

în învăţământul universitar – parţial! –
de stat, statul asigură salarizarea cam la
jumătate din drepturile legale. cealaltă
jumătate provine din realizarea de veni-

turi proprii. în principal, acestea sunt taxele perce-
pute studenţilor care nu se încadrează, prin
rezultatele şcolare (de altfel discutabile, neomogen
notate) din liceu, în limita locurilor suportate de
buget. cel care predă la catedră este prestator de
servicii aşa- zis didactic-superioare. celui căruia i se
predă, studentul, e numit, din ce în ce mai demeta-
forizat, client. concurenţa din economia liberă a li-
beralizat învăţământul până la a- l sili să se prefacă
a lucra cu oricine şi oricum. învăţământul mai este
selectiv doar într- o mică măsură. există consensul
labil că toate domeniile economiei şi spiritului fac
selecţii. viaţa postuniversitară („ai piaţă, ai viaţă”)
ar fi urma care alege. Putem şti în ce măsură nu este
aşa: trăim ruşinea de a fi în uniunea europeană,
economic, de patru ori sub nivelul teritoriului şi al
populaţiei. maşina românească merge pe o roată din
patru! la noi, selecţia naturală rămâne mult mai si-
gură decât cea aleatoriu socială. cam pe- aici
(ne- )am ajuns… 

transcriu acum o infimă „antologie” exactă a
ruşinii dezvăţământului, cu mostrele şi monştrii pă-
ziţi de disciplina literaturii. Produsul poartă marca
sigură a unei facultăţi de litere în regim de stat, ex-
trasele provenind dintr- un curs de master (pur şi
simplu) cu titlul literatura în totalitarism (birocra-
tică eufemizare şi reducţie pentru comunism). 

rămânem captivi într- o deschidere care nu se
mai închide, vorba unui filosof, în nonsensul ajuns,
vai, consensual, sistemic! Păgubos sacrificiu multi-
generaţional, croit teleologic la modul anarhizat şi
pus pe căpătuială, în urma eşecului „socialist”, al
unui sistem coercitiv până la morbideţe şi a cărui în-
chidere părea că se va deschide la infinit… efectul
în actualitate? o pierdere predominant spirituală
enormă, de proporţii naţionale, cu preţul cumplit al
câştigului exclusiv material al unor „concetăţeni”
într- un număr de, probabil, zero virgulă şi nu ştiu
câte alte zerouri, până la o altă cifră, la sută, din po-
pulaţia acestei naţii aflată departe de a fi (re)năs-
cută. Naţiune derivă din termenul naştere, dacă mai
e nevoie să reamintesc.

iată şi efectul, virtual ireversibil, din învăţă-
mânt/dezvăţământ, motivat prin citările autentice,
ghilimetate, neplagiate: bibliografia în materia
râsu’- plânsului, cu belşugul ei de suficienţă, agra-
matism, multilaterală confuzie (în literatură, teorie
literară, istorie, politică etc.).

Literatura română în comunism
„în această perioadă majoritatea scriitorilor

scriau despre politică, mai bine preferau academia
decât puşcăria. de exemplu: lovinescu, manolescu,
m. Preda – a scris romane politice. aceste romane
politice erau controlate ideologic. unii scriitori fă-
ceau elogii lui ceauşescu în două sau mai multe
fraze.” 

„cel ce a influenţat revoluţia şi scrierile din
acea vreme, a fost în primul rând titu maiorescu.
în perioada comunistă s- a instaurat un regim de
austeritate, şi nimeni nu credea că va cădea vreo-
dată comunismul. un alt reprezentant al literaturii
ce scria în acea vreme, a fost Nicolae Balotă, ce a în-
ceput să scrie pe la 1923, iar apoi o perioadă s- a re-
tras din literatură. la vremea respectivă, în
perioada comunistă, oamenii aparţinători unor gru-
puri politice, erau împărţiţi în două grupuri şi
anume opozanţi şi dizidenţi. în literatură, putem
spune că s- a creat o listă de valori, iar acea listă ci-
tită şi reinterpretată avea să succeadă o serie de re-
vizuiri estetice şi morale. canoanele estetice erau la
mare căutare, având o mare valoare.” 

„în perioada comunistă foarte mulţi scriitori
au fost plecat (sic!) din ţară (peste 300), cărţile au
rămas necitite.”

proletcultismul, realismul şi 
neorealismul socialist

„Proletcultismul – atitudinea faţă de proble-
mele artei şi culturii în fosta uniune sovietică care
susţinea că nu este citită poporului şi reflectă în mod
simplist şi vulcanizator. titluri de opere: Groapa de
ion Barbu, desculţ de zaharia stancu, slava veş-
nică, ţăranul migrator. această literatură cu teama
zilei precomuniste poartă o tentă ideologică.” 

„Proletcultism. scriitori. gellu Naum.” 
„realismul socialist a apărut în perioada

1918- 1953 atunci când gheorghe gheorghiu dej era
la putere. realismul socialist a stat la baza naşterii
proletcultismului, ajutând la formarea acestuia. Nu
era un curent care să aibă deplină libertate de ex-
primare.” 

„realismul socialist se referă la temele socia-
liste ale comunismului. reprezentanţi: marin
Preda, zaharia stancu, volume: moromeţii vol. i,
desculţ.” 

„realismul socialist este un curent literar ce
promovează o literatură inspirată din realitate (de
exemplu din fabrici etc.).” 

„în perioada realismului socialist au fost pu-
blicate reviste dar care se refereau numai la politică.
literatura se poate citi ca o politică, dar ea nu tre-
buie să se politizeze.” 

„realismul socialist – un curent literar care a
stat la baza numelui partidului comunist. îl putem
aminti pe emil Brumaru care trebuia să- i ia locul
lui iliescu, s- a creat o confuzie. realismul socialist
dorea o promovare a creşterilor salariale, bineînţeles
ca partid.” 

„Neorealismul socialist se referă la perioada
1961- 1971 în urma tezelor susţinute de ceauşescu
la mangalia. se traduc cărţi socialiste printre care
tolstoi şi dostoievski. reprezentanţi: marin Preda
şi zaharia stancu.” 

„în perioada neorealismului socialist, princi-
pala sursă de inspiraţie o constituie realitatea poli-
tică. reprezentanţi: ion Barbu şi Nichita stănescu.”

e. negrici, literatura aservită şi 
literatura tolerată

„Pentru eugen Negrici, literatura aservită
este asociată cu literatura regimului totalitar. Pe
lângă o literatură totalitaristă amintim şi de litera-
tura aservită.” 

„teza lui Negrici era aceea că putem vorbi de
o literatură a politicului, dar nu despre o literatură
politică. această teză a fost criticată îndelung, s- a
putut vorbi de o literatură realistă. în această pe-
rioadă scriitorii valorificau istoria propriului popor.
acest curent literar artistic îşi are ca reprezentanţi
de marcă pe vianu, marin Preda, mihail sadoveanu,
g. călinescu. se promova un realism autentic, de-
oarece şi scriitorii realizau adevărate opere cu un ca-
racter autentic.” 

„literatura a fost aservită de totalitarism. to-
talitarism – formă de politică.” 

„literatura aservită era formată din scriitorii
care scriau pentru şi despre partid, erau cărţi dedi-
cate partidului.” 

„literatura tolerată este literatura acceptată
de Nicolae ceauşescu din perioada comunistă.
aceasta era o literatură «bolnavă», cenzurată, o li-
teratură care vorbeşte numai despre comunism şi
ideile comuniste. calitatea acestei literaturi este
pusă sub semnul întrebării. Nichita stănescu a de-
dicat poezie patriei, dar a şi criticat clasa politică în
mod indirect.” 

şi aşa mai departe, cu toate că s- a ajuns prea
departe. master. măiestrie. meşteri urmaşii marelui
cârmaci…

dacă aşa stăm, şi tot stăm, la învăţământul
cu frecvenţă, zis de zi, nu cu totul altfel „merge” ac-
tivitatea la învăţământul zis la distanţă. Ba din con-
tra. căci, în fond, distanţarea se face faţă de tot
învăţământul. las la o parte celelalte domenii ale
vieţii, dacă o mai putem numi aşa…

iată şi o selecţie marca, nemascată, id (învă-
ţământ la distanţă):

1. „tristan tara sa născut în elveţia şi a de-
cedat pe 25 decembrie la Paris.”

„tristanda este un autor dadaist. estompează
influenţa naratoare contextului literar. textele sale
au apărut în 1934 cu titlul primele poeme urmate
apoi de (.) de la un context străin de care s- a distan-
ţat vrând- nevrând.” 

2. „simbolismul este o adâncitură a literaturii
în subconştient prin sugestii.” 

„simbolismul în înţelegerea lui calinescu oferă
întâi o înţelegere personală a simbolismului situată
literaturii”

„simbolismul este înţeles de lovinescu drep-
tul modernism în fază incipientă. simbolismul este
o «adâncitură» cu literaturi în subconştient prin su-
gestie. sugestia este tehnica prin care poezia evită
rostirea directă şi substilul magic. simbolismul este
un curent care se (difedenţiază) evidenţiază în poe-
zie prin simboluri.”

3.„în poezia plumb, Bacovia prezintă, pune ac-
cent pe numeroase motive, motivul singurătăţii, mo-
tivul sicriului de plumb, motivul singurătăţii,
motivul amorului pierdut şi fanararului veşmânt.
Bacovia este poetul cu trăiri intense, dar reci.” 

„în poezia plumb sunt prezente şi numeroase
motive, motivul sicriului, motivul morţii.”

4. „sadoveanu în toate scrierile sale oferă o
descriere restrânsă a personajelor, romanele sale au
personaje puţine, dar complexe, care sunt caracteri-
zate prin acţiunile, faptele care le fac. mihail sado-
veanu îşi prezintă romanele într- un mod mitic şi
raţionalist.”

„mihail sadoveanu a scris o mulţime de ro-
mane printre care câteva de excepţie ca baltagul,
roman (intelectual, poliţist), nada florilor, pădu-
reanca, moremeţii (sic!) unul dintre romanele lui
cele mai bune.”

5. „lovinescu era dreptul unui echilibru teore-
tic, critic, istoric, între antiteze tradiţie şi moderni-
tate. adimiterea modernismului provoacă anebu-
larea intentităţii.”

Nu pare că (de)plânge această realitate con-
dusă la limită ireală niciunul dintre cei care funcţio-
nează ca diriguitori instituţionali şi, fireşte,
constituţionali. Ne place, peste măsură, să râdem.
Puţini ştim că ne râdem – acest agramatism, care
trece drept popularism (hm!), este pe deplin adec-
vat.

taxa pecuniară din învăţământul superior,
ajuns la gravă inferioritate, viciază oricum „taxarea”
docimologică, adică, pentru cei înstrăinaţi de didac-
tică: notarea la examene. conştiinţa didactică în
curs se frânge între datoria profesională şi gândul
la datoria salarială – a ta şi a colegilor –, agravată,
dacă se „pică” la examen clientela plătitoare de taxă
studenţească. experienţa de mai mulţi ani a convins
că, în condiţii de neajutorare bugetară, soluţia este
mai degrabă – ceea ce s- ar putea numi într- un fel de
argou „studenţesc” – auto- „picarea” examinatorului
decât a examinatului şi, astfel, prevenirea prăvălirii
salariale. cum ceva tot trebuie să cadă, aceasta nu
mai este decât calitatea învăţământului. însă defor-
marea acestui domeniu a atins variate forme de gro-
tesc. reformarea – ca normalizare metodico-ştiin-
ţifică – cere finanţare bugetară. Punct lovit, fără să
fie ochit! şi atunci, înaintând în fals şi falacios, vom
duce la limite ireversibile dezvăţământul românesc.
histrionii lui vor alunga seriozitatea şi responsabi-
litatea. concesionarii sfertodotismului se vor servi
şi mai bine de paravanul crizei sau recesiunii econo-
mice. realitatea nu se ascunde în irealitate. conspi-
raţia tăcerii înfricoşate ori a gălăgiei strategice
amână, dar nu previne implozia în sistem. o selecţie
din antiselecţie a unor probe de promovare a ceea ce
se cuvine refuzat ne mai spală de automistifi-
care…  r

Marian Victor Buciu
Note la „dezvăţământul 
românesc”

reformarea – ca normalizare
metodico- ştiinţifică – cere finanţare

bugetară. Punct lovit, fără să fie
ochit! Şi atunci, înaintând în fals şi

falacios, vom duce la limite
ireversibile dezvăţământul

românesc. Histrionii lui vor alunga
seriozitatea şi responsabilitatea.

Concesionarii sfertodotismului se
vor servi şi mai bine de paravanul

crizei sau recesiunii economice.
realitatea nu se ascunde în

irealitate
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Privarea de substanţă este eviden-
ţiată în volumul pe drumul spre o
nouă catastrofă a educaţiei ger-
mane. douăsprezece adevăruri ne-

plăcute pe o scară largă, în cadrul tematizării
relaţiei dintre educaţie şi societate, dar şi în ana-
lize precise ale Pisa şi Bologna. să începem cu
acestea din urmă. ce se reproşează în definitiv
celor două iniţiative de schimbare a educaţiei eu-
ropene puse în mişcare la începutul secolului ac-
tual? 

desigur că Pisa pune problema „competen-
ţelor”, ceea ce este un merit. sunt însă compe-
tenţe şi competenţe. fapt este că, de pildă,
„competenţa puterii de judecată”, „competenţa de-
ciziei”, „competenţa cooperării” sunt implicit de-
preciate şi sacrificate de program (p.95). în acest
fel, se ascunde aderenţa programului Pisa la un
„neocolonialism” (p.96) de fel nou, ale cărui efecte
se pot sesiza, de exemplu, în disperarea elevilor
vizaţi (p.97- 98) şi, internaţional, în tendinţa de
respingere a culturii ce vine din alte ţări (p.99).
curricula sub controlul Pisa sau Bologna face ca
examinarea elevului şi studentului să se refere
tot mai mult la ceea ce memorează din manual şi
tot mai puţin la restul. 

ceea ce se testează în Pisa sunt, incontes-
tabil, ţinte importante ale educaţiei. „a înţelege
texte utile este important. a putea aplica cunoş-
tinţe matematice în rezolvarea de probleme este,
de asemenea, important. iar a dezvolta în ştiin-
ţele naturii o înţelegere a corelaţiilor este cu totul
esenţial. ceea ce eu critic – scrie julian
Nida- rümelin – este că acest fragment mic, hotă-
râtor, care este totuşi un fragment limitat al
ţelurilor importante ale educaţiei, este considerat
măsura unui succes în educaţie al unor ţări în-
tregi. cu aceasta se deşteaptă impresia că tot res-
tul ar fi neimportant şi se contribuie astfel la
dezvoltarea greşită a sistemului de învăţământ”.
Nu ar trebui ca marketizarea obsedantă a educa-
ţiei din optica neoliberalismului, ce antrenează
orientarea exclusivă a educaţiei spre componenta
cognitivă, pe care oecd o ia ca premisă indiscu-
tabilă, să hotărască. Nu ar trebui ca elevii să în-
veţe doar pentru teste, în vreme ce sistemul de
învăţământ a devenit dependent de Pisa. între
ceea ce grecii antici numeau idiotes, adică inşii
absorbiţi de ei înşişi, şi polymates, inşii care se ri-

sipesc în multe, dar fără a le putea sistematiza,
ar fi de preferat persoanele care ajung la a judeca
cu capul propriu faptele. de aceea, educaţia ar
trebui reamplasată nu în serviciul „creşterii”, în
înţelegerea restrictivă a acesteia, care domină as-
tăzi, ci în cadrul „dezvoltării”.

julian Nida- rümelin este de acord că decla-
raţia de la Bologna a fost salutară. „marea re-
formă Bologna a avut scopuri bune. Punctul ei de
plecare a fost erasmus, programul de educaţie al
ue”, ce prevedea înlăturarea barierelor în faţa
mobilităţii studenţilor. la rândul său, el consi-
deră că aplicarea ulterioară a declaraţiei, cu noi
decidenţi, s- a făcut subordonând universităţile
faţă de economia momentului şi deformând orga-
nizările într- o optică mărginită. altfel spus, în
aplicarea declaraţiei de la bologna s- a ajuns la
un „amestec (mischwesen)” improvizat de idei din
tradiţiile franceză, germană, americană şi en-
gleză. acesta, argumentează el, a adus deja se-
rioase „daune” pregătirii în ştiinţele naturii şi
ştiinţele sociale. Norocul a fost că multe univer-
sităţi din germania nu s- au grăbit să aplice ho-
tărârile miniştrilor europeni de după 2001. 

cât de gravă este situaţia se observă în co-
relările confuze ale diplomelor, discrepanţa rele-
vanţei lor, acutizarea disparităţilor dintre ţări şi
universităţi, carenţele pregătirii pentru competi-
ţia de pe piaţă şi, înainte de orice, în operarea ar-
bitrară cu „competenţele”. în fapt, nici crearea
spaţiului universitar european, nici mărirea com-
petitivităţii universităţilor nu au reuşit. în locul
acestora avem o abordare „economistă a studiului
(oekonomisierung des studiums)” şi o „parcelare
a cunoaşterii (parzellierung des Wissens)”, care
nu numai că nu aduc lucruri bune, dar prefigu-
rează prăbuşirea. în fapt, ierarhizările de univer-
sităţi (rankings), ce devin mai nou scopul acti-
vităţii universitare, creează „motivaţii false şi un
ethos pedagogic periculos”. Pe fondul acestora,
distincţia dintre „performanţi formali (Hochleis-
tern)” şi „capabili, în virtutea pregătirii, înzestră-
rii, afinităţilor (Hochbegabten)” se adânceşte.
Personalităţi creative, precum einstein sau rus-
sell sau Wittgenstein, nu ar mai putea fi azi în
universitate.

autorii cărţii pe drumul spre o nouă catas-
trofă a educaţiei germane. douăsprezece adevă-
ruri neplăcute au surprins nu numai erori majore

în Pisa şi Bologna, ci şi ceea ce ele induc în viaţa
socială sau măcar ocazionează sau de care sunt
legate. de pildă, nu se observă că ţările care pre-
iau cei mai mulţi tineri în învăţământul superior
au cel mai ridicat şomaj în rândul absolvenţilor
şi se cultivă cerinţa aducerii unei cote mari de ti-
neri dintr- o cohortă în universităţi, în loc să se lu-
creze la adaptarea studiilor la nevoile societăţii şi
afinităţile tinerilor. se creează ierarhii artificiale
de instituţii de învăţământ superior, în loc să se
procedeze la a substitui „selecţia” persoanelor cu
„diferenţierea” instituţiilor şi oportunităţilor. în
loc să se discute despre oamenii concreţi şi forma-
rea lor, se discută abstract şi birocratic despre
„capitalul uman (human capital)”. specializările
se fragmentează, egoismul fiecăreia triumfă,
încât se ajunge ca specialist cu specialist să nu se
mai înţeleagă. se aspiră neprecaut la neutralita-
tea axiologică a specialităţii, ce nu se poate rea-
liza în fapt decât cu preţul înaintării pe o direcţie
de care nimeni nu răspunde. se abordează tot mai
puţin premisele culturale ale democraţiei, care
este redusă la alegeri periodice înconjurate de
apatie. discursul public este tot mai sărac şi se
târâie în urma evenimentelor. se preia incon-
ştient credinţa de nimic justificată după care cul-
tura ar fi înlocuită de „tehnicizare” şi se aderă
iresponsabil la „ideologii ale tehnicizării”. globa-
lizarea se înţelege greşit ca ceva ce ar trebui să
anihileze tradiţii naţionale şi valori locale.

argumentele generale ale lui julian
Nida- rumelin şi klaus zierer la adresa Pisa şi
Bologna sunt peremptorii. are loc, aşa cum aceste
programe sunt aplicate, „instrumentalizarea edu-
caţiei” de către politica economică a unui context
al globalizării. Nu s- a realizat promisiunea apro-
pierii de practică a studiilor universitare – nici
studiile bachelor nu o realizează, în pofida promi-
siunilor. Pisa şi Bologna conţin o normativitate
ascunsă – cea a unei societăţi fără persoane, lip-
sită de alte inovaţii, afară de cele tehnice. autorii
vorbesc pe faţă de „eşecul” celor două iniţiative,
remarcând că nu s- au realizat ţintele, ci se înain-
tează spre un nou „feudalism” în educaţie şi în so-
cietate şi o sporire a irelevanţei. este adevărat că
tendinţa încă în vigoare este aceea de a se lua în
braţe, inclusiv de către o mare parte a mass
media, o direcţie de desfăşurare a evenimentelor
mai comodă, fără a pune întrebarea precisă înco-
tro duce. 

dar dacă în germania se reclamă astfel de
erori ale Pisa şi Bologna, ne dăm seama ce s- ar
cuveni să se facă în ţări în care învăţământul are
anvergură mai mică şi în care – aşa cum se ob-
servă şi la noi, în legea din 2004, apoi în hotărâ-
rile de guvern din 2005 şi 2006, în legea din 2011
şi în abordările actuale – mimetismul domină,
oportunismul este pe faţă, în vreme ce gândirea
cu capul propriu a cam abdicat. Nu este vorba ni-
cidecum de a nu promova operaţionalizări ale stă-
pânirii cunoştinţelor la elevi sau ale performanţei
studenţilor şi profesorilor universitari. sincroni-
zarea organizărilor şi procedurilor rămâne nece-
sară. este nevoie de a folosi instrumentele de
măsurare elaborate între timp, dar nu de a le
transforma în doctrină a dezvoltării. una dintre
confuziile săvârşite în educaţie, inclusiv în româ-
nia, este tocmai considerarea măsurării drept
dezvoltare – ceea ce evident nu este şi nu poate
fi. dezvoltarea educaţiei este imperativă, doar că
nu se poate atinge punând în paranteză, ca nere-
levant, ceea ce gândesc şi spun dascălii, cetăţenii
despre situaţie, inclusiv despre situaţia în care se
află. r

Andrei Marga
Normativitatea ascunsă 
în PISA şi Bologna

n Cultura educaţiei PISA şi Bologna conţin o
normativitate ascunsă – cea a unei
societăţi fără persoane, lipsită de

alte inovaţii, afară de cele tehnice.
Autorii vorbesc pe faţă de „eşecul”
celor două iniţiative, remarcând că

nu s- au realizat ţintele, ci se
înaintează spre un nou „feudalism”

în educaţie şi în societate şi o
sporire a irelevanţei
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contemporanul: domnule academician, pe
lângă problemele legate de prospectarea fenome-
nelor istorice, aţi fost mereu receptiv la modul în
care se reflectă evenimentele din trecut în manua-
lele şcolare. În legătură cu acest aspect de cea mai
mare importanţă, cum cotaţi calitatea manualelor
avizate de ministerul educaţiei în ultimii ani?

dinu c. giurescu: luând în considerare
conţinutul şi forma actualelor manuale pot
afirma cu îngăduinţă că sunt în cea mai mare
parte mediocre şi anoste în comparaţie cu cele
antebelice. Nu trezesc în elevi nici un fel de in-
teres sau simţăminte. evită să explice de ce este
important trecutul, să ştim de unde venim,
unde am ajuns (şi de ce). se formează generaţii
întregi fară patrie.

Ce opinie aveţi despre manualele de istorie
elaborate în perioada interbelică de corifeii isto-
riografiei naţionale, precum n. iorga, C. C. Giu-
rescu şi p.p. panaitescu?

manualele de istorie redactate, în pe-
rioada interbelică, de N. iorga, c.c. giurescu şi
P.P. Panaitescu erau destinate să fie carte de
învăţătură pentru tinerii acelor timpuri. Prin
conţinut şi redactare, autorii îi îndemnau pe ti-
neri să- şi cunoască propria istorie şi implicit
să- şi iubească şi să- şi preţuiască patria.
(cuvântul patria nu mai figurează în manualele
actuale, a ajuns o vorbă de care să ne ferim!) ex-
punerea clară, sistematică face ca şi astăzi după
mai bine de o jumătate de secol, aceste manuale
să fie citite cu interes şi plăcere (vezi ediţia din
1939 recent reeditată de editura enciclopedică,
a manualului profesorului c.c. giurescu).

Consideraţi că academia română trebuie
să- şi exprime responsabilităţi în domeniul ela-
borării manualelor?

hotărât, academia română are obligaţia
morală şi ştiinţifică de a- şi exprima punctul de ve-
dere şi de a trage un semnal de alarmă în ceea ce
priveşte situaţia istoriei ca disciplină de studiu fun-
damentală care joacă un important rol formativ.

calitatea ciudată (stranie) a curriculei nu
poate fi trecută cu vederea de cel mai înalt for
ştiinţific al ţării, academia română.

Ce alte discipline în afară de istorie ar con-
tribui în mai mare măsură la educaţia patrio-
tică?

limba şi literatura română; geografia ro-
mâniei.

Cum cotaţi ampla sinteză de ,,istorie a ro-
mânilor” elaborată sub coordonarea academiei
române în planul istoriografiei naţionale?

e o lucrare fundamentală de informare şi
interpretare.

Ce dificultăţi deosebite aţi întâmpinat
atunci când aţi coordonat ultimele volume ale
tratatului de ,,istoria românilor”?

în coordonarea volumelor ix şi x ale tra-
tatului de „istoria românilor”, apărute sub
egida academiei române, greutăţile întâmpi-
nate au fost cele obişnuite ale muncii de cerce-
tare, îndrumare şi redactare. 

Cafeneaua critică, poezia 
şi Româniaciteşte.ro

în avanpremiera festivalului internaţional de
poezie de la Bucureşti (fiPB) ediţia a vii- a (18- 22 mai
2016), cafeneaua critică a propus o dezbatere consa-
crată lecturii de poezie în românia de azi: cine citeşte
poezie, ce poezie se citeşte, câtă, cum?! desfăşurată în
data de 12 mai 2016, între orele 19.00- 21.30, la club a,
din str. Blănari nr. 14 (între universitate şi Piaţa uni-
rii, vizavi de sfîntul gheorghe), seara a inclus şi o pre-
zentare a proiectului româniaciteşte.ro al revistei
Contemporanul şi s- a încheiat cu un recital de poezie.

invitaţi: poeţii Nicolae Breban (autor de elegii!), ga-
briela creţan, aura christi (echipa contemporanul) &
constantin abăluţă, denisa duran, andreea teliban,
cosmin Perţa, precum şi, din echipa de organizare a
fiPB, ştefania coşovei şi andreea drăghicescu. amfi-
trion: ion Bogdan lefter. ediţie realizată în colaborare
cu echipa contemporanul.

Gabriel Andreescu
la Cafeneaua critică

după studiul său Cărturari, opozanţi şi docu-
mente. manipularea arhivei securităţii (editura Poli-
rom, 2013), consacrat cîtorva cazuri de intelectuali
proeminenţi care au fost acuzaţi, pe nedrept şi cu foarte

discutabile intenţii, de „colaboraţionism” cu sistemul
comunist şi cu poliţia sa politică, gabriel andreescu
merge mai departe într- o nouă carte, existenţa prin
cultură. represiune, colaboraţionism şi rezistenţă inte-
lectuală sub regimul comunist (editura Polirom, 2015).
orizontul se deschide asupra întregului spaţiu cultu-
ral, iar conceptul explicativ de „rezistenţă prin cul-
tură”, lansat după 1990 şi folosit frecvent în
comentariile asupra vieţii intelectuale de dinainte, con-
duce la formula extinsă a „existenţei prin cultură”. fost
dizident în anii ’80, astăzi profesor de ştiinţe politice,
gabriel andreescu a vorbit la cafeneaua critică despre
existenţa prin cultură, despre presiunile exercitate de
vechiul regim asupra lumii intelectuale şi despre difi-
cultatea de a recupera „adevărurile” istoriei recente din
arhiva securităţii. amfitrion: ion Bogdan lefter.

Festivalului Internaţional 
de Poezie Bucureşti (FIPB),
ediţia a VII- a 

în capitală a avut loc cea de a vii- a ediţie a fes-
tivalului internaţional de Poezie Bucureşti (fiPB).
festivalul internaţional de Poezie Bucureşti (fiPB)
este o iniţiativă culturală care îşi propune să reintro-
ducă în spaţiul public contemporan conceptul de poezie
vizibilă şi interactivă. lansat în 2010, sub egida mu-
zeului Naţional al literaturii române, festivalul in-
ternaţional de Poezie Bucureşti a crescut constant,
ajungând să includă în programul celei de a vii- a ediţii
peste 100 de poeţi din peste 20 de ţări. atât prin istori-
cul său, cât şi prin palmares, festivalul internaţional
de Poezie Bucureşti începe să se contureze drept una
dintre cele mai spectaculoase manifestări dedicate poe-
ziei de pe scena literară autohtonă. Peste 100 de poeţi
din peste 20 de ţări au sosit la Bucureşti în perioada
18- 22 mai, prilejuind publicului iubitor de poezie ocazia
de a participa la peste 20 de evenimente: eveniment
special dedicat aniversării dada, la care participă per-
formeri din 7 ţări – „dada 100: poezie sonoră, simul-
tană, experimentală şi de avangardă”, lecturi publice,
mese rotunde, dezbateri, performance- uri şi recitaluri
de jazz în 10 locaţii din capitală: Biblioteca centrală
universitară „carol i”, teatrul excelsior, librăriile
humanitas, green hours, galeria romană, muzeul
municipiului Bucureşti, librăria open art, tramvaiul
26, muzeul memorial „tudor arghezi – mărţişor”, plus
maratonul de Poezie şi jazz, ediţia a viii- a (marcând
prin poezie, blues şi jazz noaptea europeană a muzee-
lor – 21 mai 2016).

amploarea din acest an a proiectului transformă
festivalului internaţional de Poezie Bucureşti (fiPB)
în cel mai important festival de gen din românia. 

invitaţii străini sunt nume consacrate în plan in-
ternaţional: ko un (republica coreea), marilar alei-
xandre (spania), vladimir djurisic (muntenegru),
menna elfyn (ţara galilor, regatul unit), catharina
gripenberg (finlanda), enes halilovic (serbia), Nikola
madzirov (republica macedonia), tomasz mielcarek
(Polonia), amir or (israel), alvin Pang (singapore), ka-
teřina rudčenková (republica cehă), karlis verdins
(letonia), anastassis vistonitis (grecia), yang lian
(china). acestora li se adaugă o selecţie de primă mă-
rime de poeţi experimentali şi de avangardă, şi ei bine-
cunoscuţi în întreaga lume, în cadrul manifestărilor din
această zonă: tomomi adachi (japonia), jaap Blonk
(olanda), joël hubaut (franţa), angelika meyer (ger-
mania), enzo minarelli (italia), hannah silva (anglia),
care se vor întâlni cu colegii români claudiu komartin
şi mugur grosu, în cadrul spectacolului „dada 100”.

organizator: muzeul Naţional al literaturii
române din Bucureşti; Co- organizatori: institu-
tul cultural român, Biblioteca centrală univer-
sitară „carol i”. eveniment realizat cu sprijinul:
British council, institutul italian de cultură, go-
ethe institut, ambasada republicii coreea, lite-
rature translation institute of korea, ambasada
franţei, institutul francez

parteneri: teatrul excelsior, librăriile humanitas,
green hours jazz- cafe, galeria romană, muzeul municipiului
Bucureşti, aPler, opera scrisă.ro, librăria open art, tram-
vaiul 26, euroculturart, universitatea hyperion – facultatea
de arte, viNarte

Coproducător: radio românia cultural
parteneri media: rfi,  observator cultural, ştirile

tvr, News.ro, tv city, ziarul metropolis,  suplimentul de
cultură, literNet, Bookaholic, Bookblog, semnebune, Book-
hub, filme şi cărţi, Bookmag, agenţiadecarte.ro.,  contem-
poranul,  ceaşca de cultură, publicaţia online iQool,
larevista.ro, artanumuşcă.ro, onlinegallery.ro, infinitezimal,
top Business, Piaţa de artă.

Proiect co- finanţat de: afcN – administraţia fondului
cultural Naţional

Cuvântul patria nu mai figurează
în manualele actuale, a ajuns o

vorbă de care să ne ferim!

Dinu C. Giurescu
Generaţii fără patrie

SOS n Manualele şcolaren Evenimente
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de când mă ţin minte am fost ferme-
cată de cărţile şi tablourile ştiute
pe dinafară şi redescoperite mereu
din alt unghi. uimitor e că, în loc

să rămână intactă sau, firesc, să se stingă, pregă-
tindu- ţi astfel terenul pentru a te apropia de o
altă carte sau un alt tablou al artistului iubit, fas-
cinaţia creşte în intensitate. Nu e vorba neapărat
de capodopere. cred că în cazul fiecărui mare ar-
tist, a cărui operă a rezistat în timp, funcţionează
un mecanism identic sau cel puţin asemănător.
există în opera celor mari ceva greu definibil,
care transformă în lucruri interesante ori cel
puţin greu de trecut cu vederea până şi schiţele,
variantele sau lucrările neterminate. Piesele de
vârf ale marelui Will se citesc aproape cu acelaşi
interes şi cu aceeaşi pasiune cu care parcurgi dra-
mele considerate departe de a fi capodopere ale
aceluiaşi autor canonic. lucrările minore ale poe-
tului lucian Blaga urcă neverosimil în vecinăta-
tea textelor de gradul zero. micile romane,
publicistica sau însemnările de scriitor ale ulti-
mului barbar, f.m. dostoievski, se citesc cu su-
fletul la gură, deşi acestea nu sunt de nivelul
celor cinci capodopere romaneşti. Consideraţii
inac tuale sau conferinţele şi prelegerile nietzs-
cheene sunt aproape la fel de captivante ca tex-
tele de vârf; mai mult: pare că operele subjugate
minoratului se umflă, urcă şi cresc oarecum în
umbra luminată a operelor majore ale fiului de
pastor luteran. interesează tot ce poartă semnă-
tura lui michelangelo: de la statuia lui moise ori
cea a lui iisus, înfăţişat gol, până la sculpturile

considerate neterminate sau schiţele aparent lă-
sate la jumătatea împlinirii. 

ce detaliu, ce secret să fie la mijloc? să în-
ţeleg că în cazul în care există un sistem, o axă
tematică, devin importante, se salvează toate pie-
sele care alcătuiesc sistemul, inclusiv cele, să
zicem, de nivel B? Nu ştiu. ceea ce nu mă împie-
dică să citesc cu aceeaşi pasiune aproape poemele
din prima tinereţe rilkeană şi elegiile de sfârşit
ale prietenului adorabilei lou. recitesc cu aceeaşi
curiozitate prozele poetului praghez de expresie
germană şi bildungsromanul său, Însemnările lui
malte… unele proze scurte ale lui rainer maria
sunt de o candoare incandescentă, altele însă par
stângace, dar până şi stângăciile rilkeene – se în-
tâmplă exact ca în cazul prinţului mîşkin – devin
altceva. chiar dacă unele poezii ale lui rainer
sunt departe de vârful de neatins – elegii duineze
–, făcând parte dintr- un sistem poetic de extracţie
neoromantică, textele mai puţin reuşite se sal-
vează parcă. Ceva le transcende şi le face să re-
ziste, aşezându- le într- un astăzi veşnic, intact, ca
cerul şi apele. că la temelia acelui ceva indistinct
se află temele majore, abordate de autorul sone-

telor către orfeu, că zidurile, basoreliefurile, labi-
rinturile şi sculpturile cuprinse în templul artei
rilkeene au ceva din aerul măreţiei şi al sublimu-
lui, şi nu le lipseşte anvergura, devine de departe
limpede precum această zi ce pendulează între
primăvară şi vară, copleşită de cantitatea de fru-
museţe, şi nu se decide să se reverse în toată
splendoarea în creierul şi sufletul nostru, ci alege
să îşi păstreze abia perceptibila rezervă pentru a
ne proteja, oferindu- ne din belşugul de frumuseţe,
puţin câte puţin. Probabil, din înţelepciune şi, de
bună seamă, din alte motive, rămase obscure.

operele unor mari spirite se ating în esenţe
şi de la un punct încolo încep să semene tulbură-
tor de mult. acest adevăr l- am descoperit emoţio-
nată, pagină de pagină, pe măsură ce scriam la
dostoievski – nietzsche. elogiul suferinţei, consta-
tând uluită că recitesc scrierile dăruite lumii de
două spirite uriaşe atât de asemănătoare, încât
mi se păre că sunt cioplite din acelaşi bloc de mar-
moră neagră sau din trunchiul aceleiaşi zeităţi ce
ezită să- şi deconspire numele. 

tulburătoare sunt şi asemănările care
transgresează hotarele dintre arte, transfor-
mându- le adeseori în graniţe de abur. în timp ce
citeam din dostoievski, câteva pagini din idiotul
m- au dus cu gândul la pânzele înjugate disperării
ultime, semnate de francisco di goya. Pe când
Nietzsche – prin Ştiinţa veselă – mi l- a readus în
actualitatea sufletească, inexplicabil – nu îmi
amintesc din ce motive anume – pe rubens, iar
prin dincolo de bine şi de rău – pe expresionistul
monet.

Nu mai reţin cum
şi- a intitulat celebra lu-
crare marele flamand
rubens – să fie oare profe-
tul daniel în groapa cu lei?
–, fiul răsfăţat al culorilor
alese de zeii întorşi cu faţa
spre acel roşu carmin ini-
mitabil oferindu- ne şi în
acest tablou un spectacol
de o frumuseţe dramatică,
în care din fiecare centime-
tru, din fiecare pliu, respi-
rare sau trăsătură se citesc
indiciile existenţei celui
dotat cu forţa de a lăsa
semne pretutindeni şi de a
face minuni; „dumnezeu
vorbeşte nestingherit, dă
semne discrete că există”
repeta obsesiv eroul meu,
matei Naidin. ceea ce ştiu
cu certitudine e că acea lu-
crare a pictorului ce şi- a
făcut şcoala în umbra lu-
minoasă a lui michelan-

gelo mi- a oferit imaginea unui tânăr aparent
neliniştit, aruncat într- o groapă adâncă, în
preajma unor lei plini de contradicţii – imagine
ce m- a urmărit insistent. Protagonistul tabloului
e un adolescent cu mâinile împreunate a rugă-
ciune şi cu privirile ridicate spre gura acelei gropi
sau a acelei fântâni; are muşchi opulenţi, melo-
dioşi – marca rubensiană, moştenită, fără îndo-
ială, de la autorul divinei pietà din Basilica san
Pietro; de altfel, muşchii sunt răsuciţi astfel, încât
pare că întregul trup în formare e prelungirea
unei rugăciuni ce- i aparţine unui om mai mare şi
mai puternic sau vreunei divinităţi absconse.
straniu e că cei câţiva lei – unii dintre aceştia
stârnesc groaza – par să fie aduşi de altundeva,
de parcă nu ar avea nici o legătură cu protagonis-
tul acestei pânze dramatice, fie acesta unul dintre
feciorii lui iuda, fie acesta copilul femeii adevă-
rate, iosif, care seamănă cu profetul daniel prin
faptul că – aidoma fiului celei adevărate pentru
care iacob l- a servit pe laban în total douăzeci şi
cinci de ani, e adevărat, inclusiv pentru lia – era
în posesia artei de a interpreta visele, fie că este
o rudă îndepărtată a nepotului lui Noe, ghilga-

meş. liniştea răscoaptă şi aproape disperată de
pe chipul tânărului din lucrarea rubensiană ne
lasă cu senzaţia că eroul pierdut nu e atât de afec-
tat de vecinătatea felinelor. haina sau voalul în-
tins între fiare şi adolescentul aflat pe muchia
maturităţii desparte net cele două lumi create ad
hoc: lumea adolescentului, aflată în căutarea li-
niştită a salvării, şi lumea bestiilor de o frumu-
seţe căzută pe gânduri parcă, o frumuseţe ce îţi
opreşte inima. tabloul mi- a dat insomnii şi mi- a
întârziat îndelung în memorie în timp ce lucram
la unul din romanele mele, Casa din întineric,
încât, în cele din urmă, imaginea a fost reprodusă
pe coperta primei ediţii a acestui bildungsroman,
în al cărui centru se află un tânăr în formare,
matei Naidin, care refuză oarecum programatic
să se transforme într- un adult.

am încercat de câteva ori să număr leii,
care în lucrarea rubensiană au format un cerc în
jurul puberului; unele dintre superbele fiare sunt
de un calm imperturbabil, altele însă par pregă-
tite pentru un deznodământ sângeros, de care îi
desparte o respirare. să fie şapte, opt, zece?
mi- am spus nu o dată că în cazul în care ar fi zece,
în mod sigur l- am avea înfăţişat în faţa ochilor pe
iosif, favoritul prunc al lui iacob, numit şi du-
muzi, copilul prea iubit, îndelung aşteptat, al ra-
hilei, plecate în lumea subpământeană la patru-
zeci şi unu de ani, în timp ce îi dădea viaţă – spre
gelozia liei şi a pruncilor ei – celui de- al doilea
fiu, Beniamin. deşi cred că e vorba totuşi de ne-
întrecutul tălmăcitor de vise, daniel, tânărul în-
făţişat în pânza rubensiană îmi creează o ciudată
simetrie cu iosif, copilul fântânii, descris şi urmă-
rit pe mai bine de două mii de pagini de thomas
mann în epopeea sa iosif şi fraţii săi. Nu este ex-
clus faptul că la primul nivel simetria e legată de
adâncimea la care se află dintr- o divină întâm-
plare tânărul din pânza rubensiană şi în acelaşi
timp eroul thomasmannian azvârlit în fântână
după ce este bătut zdravăn, iar vălul moştenit de
la maică- sa făcut zdrenţe, stropite cu sângele ber-
becului sacrificat de fraţii săi. 

ce rol joacă în economia destinală a copilu-
lui fântânii episodul pedepsei de o cruzime inima-
ginabilă, aplicată de cei zece fraţi? fără îndoială,
aruncarea în fântână, echivalentă cu decimarea
simbolică a favoritului lui iacob, reprezintă înce-
putul unei fracturi destinale a fiului binecuvântat
al celei moarte: dintr- un copil al fântânii iosif se
transformă într- un copil al nisipurilor, vândut de
două ori ca un sclav oarecare, şi apoi în „ajutor al
vântului” în livada lui Putifar. ce era iosif până
la episodul cu fântâna? un copil al adâncurilor,
un prunc răsfăţat, e adevărat, rămas orfan de
mamă la vârsta de opt ani, dacă nu greşesc; ra-
hila, femeia adevărată a lui iacob, s- a stins în
timp ce- l aducea pe lume pe cel de- al doilea fiu,
numit, la dorinţa femeii, şi Benoni, adică fiul celei
moarte. iosif e un adolescent binecuvântat, cocolit
şi iubit din cale afară de tatăl său, care are grijă
ca odrasla să se bucure de o educaţie aleasă. iacob
îl dă pe băiat pe mâna vechilului înţelept, eliezer,
devenit în scurt timp învăţătorul, sfetnicul, du-
hovnicul şi îndrumătorul său, de la care fiul celei
adevărate învaţă scrisul, cititul, cititul în pietre
şi stele, astrologie, numerologie, istorie, geografie
şi alte lucruri necesare unui vlăstar dintr- o fami-
lie aleasă. Nu rareori îl regăsim pe fiul iubit de
iacob cum iubeşti lumina ochilor sub copacul în-
văţăturii, în acel templu al cunoaşterii, învăţând
şi discutând ba despre una, ba despre alta, atent
să- şi cultive sub îndrumarea lui eliezer simţurile,
să- şi cizeleze instinctul, scormonind paleta sen-
zaţiilor, să- şi îmbogăţească cunoştinţele şi mai
ales sufletul, devenit surprinzător de receptiv la
mişcările produse în subterana sa. oare
nu impresiona mereu învăţatul şi sărito-

Aura Christi
Copilul fântânii

n Din infern, cu dragoste Şi întâmplarea e supusă unor legi
necunoscute, aşezate departe de

zodia accidentalului; cele
desfăşurate aici, pe pământ – ne
sugerează în repetate rânduri

autorul, lăsând porţile deschise
spre necunoscutul îmbietor – îşi au

în mod firesc corespondentul în
lumea de sus, din ceruri. Dacă
lucrurile nu s- ar petrece astfel,

totul ar fi probabil lipsit de
strălucire şi s- ar derula sub semnul

zădărniciei şi al minoratului.

ð



rul eliezer prin felul inimitabil în care
spunea eu? în modul său de a pro-
nunţa pronumele personal persoana

întâi singular exista un amestec de măreţie şi
lipsă de stinghereală, moştenit, neîndoielnic, de
fidelul său ucenic. dacă odată cu aceste şi alte ca-
lităţi iosif ar fi moştenit – alături de inteligenţă,
fineţe, imaginaţie, agerime – modestia, perspica-
citatea şi un strop de înţelepciune precoce, proba-
bil că epizodul cu fântâna nu s- ar fi întâmplat.
Printre exerciţiile spirituale deprinse de copi -
lul- minune de la eliezer, din nefericire, n- au fi-
gurat şi exerciţiile de înţelepciune sau cele de
cultivare a modestiei, aşa încât iosif abia de izbu-
tea să păstreze exclusiv pentru sine însuşi visele
dăruite în somn de dumnezeu, inclusiv visul cu
snopii ori cel cu aştrii, sau semnele prin care se
concretiza darul de a fi binecuvântat şi iubit de
tatăl său, iacob, stăpânul binecuvântat la rândul
său de părintele său, isaac cel orb, care i- a dăruit
benedicţiunea, fără să- şi dea seama, în detrimen-
tul întâiului născut, esau. cine să ştie dacă prin
isteaţa rebeca nu s- a împlinit voia domnului? şi
întâmplarea e supusă unor legi necunoscute, aşe-
zate departe de zodia accidentalului; cele desfă-
şurate aici, pe pământ – ne sugerează în repetate
rânduri autorul, lăsând porţile deschise spre ne-
cunoscutul îmbietor – îşi au în mod firesc cores-
pondentul în lumea de sus, din ceruri. dacă
lucrurile nu s- ar petrece astfel, totul ar fi probabil
lipsit de strălucire şi s- ar derula sub semnul ză-
dărniciei şi al minoratului.

îmbrâncirea în fântână a fiului preferat al
lui iacob este echivalentul unei lecţii de viaţă date
„visătorului de vise”, care citea în pietre şi stele.
o lecţie de umilinţă şi smerenie în faţa darurilor,
care trebuie înţelese şi urmate departe de aro-

ganţă şi trufie, departe de ceea ce numeşte auto-
rul romanului fraţii Karamazov mândrie. Pru-
denţa şi smerenia nu strică atunci când ţi s- au
dat semne că ai fost creat să zbori la mari înăl-
ţimi, cu atât mai mult cu cât oamenii, susţine
spaniolul julio iglesias, „trag ţintindu- ţi viaţa,
dacă zbori mai sus”. Pentru iosif episodul cu fân-
tâna înseamnă prima ciocnire cu zeiţa suferinţă,
de care – înţelege într- un târziu copilul adâncu-
rilor – trebuie să te apropii, ridicându- te din umi-
linţă; aceasta este marea lecţie dostoievskiană,
învăţată la limită de mândrul, trufaşul rodka
raskolnikov. apoi, pedeapsa aplicată lui iosif îl
face, treptat, în timp, să privească în viscerele su-
fletului, învăţându- l ce anume să caute acolo,
căci, în definitiv, „orice întâmplare este devenire”
şi cu cât vei coborî mai jos, cu atât te vei înălţa la
înălţimi nebănuite.

Pentru prorocul daniel pedeapsa de a fi az-
vârlit în fântâna cu leii, care nu s- au atins de tâl-
cuitorul de vise, a constituit un pretext de a
descoperi din alt unghi forţa şi dreptatea divină,
forţă folosită de prezicătorul regelui pentru a- i
salva pe înţelepţii Babilonului de mânia lui Na-
bucodonosor, care n- a ezitat să- l scoată din pân-
tecul adâncurilor pe unul dintre cei patru mari
profeţi şi să- i arunce, în schimb, în gura leilor pe
bărbaţii vicleni laolaltă cu femeile lor, care l- au
convins în ajun să- şi respecte cuvântul şi să- l îm-
brâncească în abisul pierzaniei pe profet. r
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să tot fie vreo şaptezeci de ani de
când cultura română se străduieşte
să- şi mănânce, precum miticul cro-
nos, copiii. îndată după 1945, le- a

pus gând rău acelora care nu avuseseră inspiraţia
de a se devota, avant la lettre, ideologiilor socia-
liste şi comuniste. N- a reuşit să- i stârpească, însă
le- a interzis să mai publice, le- a îngropat cărţile
în fondurile secrete ale bibliotecilor, i- a scos din
manualele şcolare, condamnându- i la un soi de
moarte civilă. după vreo patruzeci şi ceva de ani,
când s- a produs oarecum o schimbare de regim
politic, s- a schimbat şi, cum zic sociologii, gru-
pul- ţintă, fiind vizaţi de astă dată creatorii care,
din varii motive, au consimţit să fie, în forme mai
mult ori mai puţin explicite, purtătorii de mesaj
ai ideologiei comuniste. au fost scoase de la naf-
talină scrierile publicate de aceştia în anii ‘50,
căutându- se în paginile lor dovezile de adeziune
la tezele autorizate din epocă, au fost scotocite
ziarele şi revistele vremii, pentru a fi scoase la lu-
mină declaraţiile de susţinere a regimului insta-
lat după război şi, pe baza lor, s- au rostit cuvinte
grele şi s- au formulat acuzaţii şi condamnări la
ştergerea din memoria publică. Nici această a
doua dezlănţuire canibalică n- a fost tocmai un
succes, însă pe durata ei au fost terfelite o serie
de personalităţi culturale şi artistice inter-  şi
post belice precum sadoveanu, arghezi, camil Pe-
trescu, g. călinescu sau marin Preda, învinuite
de colaboraţionism. era, ca şi în anii ‘50, modali-
tatea epocii de a proceda la receptarea critică a
moştenirii culturale. în fine, după alte două dece-
nii, tentativele de punere la zid a valorilor noas-
tre naţionale s- au îndreptat către altă categorie
de creatori, şi ei de prim rang, care s- ar fi făcut
vinovaţi în tinereţe de simpatii faţă de mişcările
de extremă dreaptă, ale căror idei le- ar fi îmbră-
ţişat şi la ale căror acţiuni ar fi consimţit, dacă
nu făţiş, atunci măcar nerostindu- se public împo-
trivă- le. Principalele victime ale acestei din urmă
campanii de devorare a valorilor culturale româ-
neşti au fost şi sunt mircea eliade, emil cioran,
mircea vulcănescu, vintilă horia, Petre ţuţea,
acuzaţi de legionarism, antisemitism şi xenofobie,
adică de ceea ce astăzi poartă numele generic de
incorectitudine politică.

e interesant de observat că toate aceste dez-
lănţuiri inchizitoriale nu s- au întemeiat pe o spo-
rită exigenţă axiologică, ci au avut la bază raţiuni
strict ideologice. o creştere a pretenţiilor artistice
şi, deci, o selecţie ceva mai drastică a valorilor
încă ar fi fost de înţeles, mai cu seamă că ar fi
contribuit la temperarea receptărilor prea entu-
ziaste, de atâtea ori păguboase în istoria culturii
noastre. dar o triere în funcţie de conformitatea
cu o ideologie politică, prin forţa lucrurilor efe-
meră, reprezintă o viciere a judecăţii de valoare
şi, implicit, o întoarcere în timp la faza premaio-
resciană a cântăririi faptelor de cultură.

vânătorile de vrăjitoare, de care istoria mai
îndepărtată ori mai apropiată e plină, n- au adus

nici un beneficiu notabil umanităţii; au împovă-
rat- o în schimb cu o sumedenie de crime, a căror
finalitate le e peste puteri minţilor cât de cât aşe-
zate să o priceapă. crime la fel de greu tolerabile
şi explicabile sunt, în felul lor, şi aceste campanii
succesive de excomunicare din cuprinsul patrimo-
niului cultural a unor valori pentru simplul motiv
că nu sunt pe potriva gusturilor, ideilor sau obse-
siilor noastre actuale, despre care avem închipui-
rea că ar reprezenta singura măsură dreaptă a
lucrurilor. ele dau seamă mai degrabă despre
strâmbătatea felului nostru de a contempla rea-
lităţile istorice sau în plină desfăşurare decât des-
pre slăbiciunile şi, eventual, erorile acestora. Noi
avem proasta deprindere de a le pretinde şi con-
temporanilor şi înaintaşilor să gândească şi să se
poarte asemenea nouă, iar ori de câte ori consta-
tăm nepotriviri flagrante de idei şi atitudini ne
grăbim să- i condamnăm la suplicii pe strâmtul
pat procustian al minţilor noastre. Nu mai ţinem
seamă că, de pildă, măsurile şi idealurile vremilor
de altădată erau cu totul altele, că omul de ieri,

născut, crescut şi format în alte circumstanţe, era
mânat de alte năzuinţe şi călăuzit de alte valori
decât omul de azi. contemporaneitatea îi cere ul-
timativ să fie neapărat asemenea ei şi, mai mult,
constatând serioase diferenţe de vederi, trans-
formă judecata de existenţă în judecată de va-
loare. dacă ar fi mai puţin sigură de propria- i
desăvârşire, dacă s- ar îndoi măcar o clipă că este
singura deţinătoare a adevărului, poate că i- ar da
de gândit amănuntul că niciuna dintre formele is-

Alexandru Dobrescu
Canibalism

E de observat că această a treia
campanie de resuscitare a

instinctelor canibalice în cultura
română a generat, printre altele, şi

o sensibilă îmbogăţire a
vocabularului criticii, care a

adoptat, printre multele epitete de
alint de care dispune, câteva de o

indicibilă suavitate, precum
antisemit, legionar, fascist, şi

nazist, numai bine pentru a defini
mai exact valoarea de artă a unei

scrieri literare
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torice ale omenescului nu încape confortabil în ti-
parele de gândire, simţire şi acţiune ale omului
contemporan şi ar încerca să găsească o explicaţie
acestor nepotriviri. însă ea şi- a pierdut de o
vreme încoace deprinderea de a avea îndoieli, pre-
ferând să se plimbe exclusiv printre certitudini,
între care tronează sărmana iluzie că starea ac-
tuală a omului reprezintă cea mai înaltă formă de
a fi. ceea ce, crede ea, ar îndreptăţi- o să treacă
prin ciurul propriilor idei fixe, intolerante ca toate
ideile fixe, epoci şi evenimente istorice, persona-
lităţi şi opere, teorii şi idealuri. că o asemenea
operaţie de epurare a trecutului (şi a prezentului)
conduce la o sărăcire a acestuia, se vede cu ochiul
liber. mai grav e că o asemenea operaţie fără
anestezie reprezintă o încercare de îngrădire a
dreptului minţii de a gândi pe cont propriu, obli-
gând- o să nu se abată de la cărările prestabilite.
umanitatea de azi nu e nici mai inteligentă, nici
mai bună, nici mai sensibilă decât aceea de ieri
sau de alaltăieri. e doar altfel şi corect ar fi,
atunci când pretindem că cercetăm trecutul pen-
tru a- l cunoaşte mai bine, să ne limităm la iden-
tificarea trăsăturilor sale specifice, nicidecum să- l
tragem de urechi pentru că nu corespunde strâm-
telor noastre aşteptări. 

e de observat că această a treia campanie
de resuscitare a instinctelor canibalice în cultura
română a generat, printre altele, şi o sensibilă îm-
bogăţire a vocabularului criticii, care a adoptat,
printre multele epitete de alint de care dispune,
câteva de o indicibilă suavitate, precum antise-
mit, legionar, fascist, şi nazist, numai bine pentru
a defini mai exact valoarea de artă a unei scrieri
literare. astfel, distinsul Nicolae manolescu, un
veritabil înaintemergător şi pe acest plan, ilustrat
acum vreun deceniu prin darea la iveală a legio-
narismului lui Paul goma, şi- a gratulat de cu-
rând un confrate mai tânăr şi, deci, mai greu de
adus la un numitor comun cu acelaşi gingaş epi-
tet, pe motiv că ar fi dat dovadă de „complicitate
ideologică” atunci când a scris postfaţa volumului
unui poet care răspândeşte „aberaţii legiona-
roide”; şi, cum simpla denunţare publică a feno-
menului i se pare neîndestulătoare, se gândeşte
dacă n- ar fi nimerit să sesizeze „în numele usr
cartea lui ianuş instituţiilor care veghează la res-
pectarea legii antidiscriminare sau celei care com-
bate afirmarea publică a unor poziţii ideologice
totalitare, fasciste sau comuniste”. Poţi să nu sa-
luţi o poziţie critică atât de fermă şi, în acelaşi
timp, atât de limpede? unde mai pui că marius
ianuş, care „e şi un antisemit virulent», «se pre-
zintă drept călugăr» şi «ar trebui sesizate autori-
tăţile religioase”. dar ce facem cu postfaţatorul
cărţii lui ianuş, care a acordat „suport indirect,
dar limpede”, unui poet „certat cu logica şi cu bu-
nacuviinţă”. să fie, oare, suficient avertismentul
pe care i l- a aplicat, în şedinţă extraordinară,
consiliul uniunii scriitorilor pentru „găzduire pe
contul personal de facebook de comentarii anti-
semite”? N- ar merita şi el măcar o sesizare, com-
pusă cu întreaga pricepere a domnului mano-

lescu, pe adresa organelor compe-
tente? toate sintagmele reproduse
între ghilimele au fost extrase
dintr- un interviu oferit de prea dis-
tinsul critic unui yesman dintre
mulţii adăpostiţi în preajmă- i, da-
niel cristea- enache, care şi- a făcut
în vremea din urmă un titlu de
onoare din perseverenta repetare,
pentru cei mai grei de cap, a emi-
nentelor idei ce răzbat din mintea
maestrului. care are grijă, la
rându- i, să- l laude în pomenitul in-
terviu pentru că „a denunţat” în pa-
ginile româniei literare şi năstruş-
nicele păreri ale poetului ianuş, şi
aprecierile periculos de pozitive ale
criticului cernat. iar moda aceasta
se întinde mai ceva ca pecinginea.
de curând, un ziarist, mircea
toma, director al agenţiei de moni-
torizare a presei academia Caţa-
vencu, a găsit cu cale să- i declare
„legionari” şi „nazişti” pe ana Blan-
diana şi gabriel liiceanu, fiindcă
ar fi exprimat, în ocazii publice,
unele păreri neconforme cu privire
la migranţii care au invadat eu-
ropa. şi, cine ştie, se prea poate ca,
mâine- poimâine, să aflăm că toţi
oamenii cu proasta deprindere de a
exprima opinii cât de cât proprii, va
să zică neautorizate de vreo agenţie
de sugestie orwelliană de monitori-
zare a gândurilor şi sentimentelor,
sunt decretaţi nu doar „legionari” şi
„nazişti”, termeni pe care, în naivi-
tatea mea, îi credeam aplicabili ex-
clusiv unor perioade istorice de-
mult trecute, dar şi pasibili de sancţiuni corporale
altădată la mare preţ, precum biciuirea, trasul pe
roată, jupuirea de viu ori, în cazul acelora din
cale- afară de încăpăţânaţi, descăpăţânarea. ceea
ce reprezintă, oricum am privi lucrurile, tot o
formă de discriminare, aşadar o incorectitudine
politică.

Poate că lumea în care trăim nu e cea mai
rea dintre lumi, dar nu e, cu siguranţă, nici cea
mai bună. ea pare tot mai hotărâtă să ne sfideze
bruma de judecată, să ne contrazică habitudinile,
să ne schimbe convingerile intime, rămase intacte
şi după traversarea unor epoci la o adică infinit
mai negre, să ne controleze până şi gândurile încă
nerostite, să ne impună democratic şabloanele de
gândire ale unei majorităţi ilustrate cu deosebire
prin supunere la pieritoarele slogane ale momen-
tului. la urma urmelor, ce schimbări s- au petre-
cut în ultimii douăzeci şi cinci de ani? s- au
modificat veşminte, suprafeţe, forme, însă fondul
– agresiv, umilitor, sfidător – a rămas neatins.
credeam că gândul va fi, în sfârşit, lăsat a- şi
spune păsurile şi constatăm că acest drept, pe cât
de legitim, pe atât de intangibil, e valabil doar

între anumite limite, în afara cărora încetează să
mai funcţioneze. credeam că artistul şi gândito-
rul sunt liberi să întoarcă pe toate feţele orice su-
biect li se pare a atinge cât de cât semnificativ
condiţia umană, ca să băgăm de seamă că există
teme şi probleme pe care e recomandabil, dacă nu
primesc un tratament convenabil, să le ocolească.
credeam că scara valorilor nu va mai fi nevoită
să îndure strâmbătăţi, inteligenţa şi talentul
aflându- şi fără împotrivire locurile meritate, ca
să asistăm la instaurarea pe cale democratică a
unor ierarhii zămislite de nepricepere şi prost
gust. credeam că puţinele noastre repere funda-
mentale – limba, credinţa, cultura –, terfelite în
fel şi chip de- a lungul tuturor veacurilor, îşi vor
recăpăta demnitatea, ca să le descoperim batjoco-
rite cum nu cred să mai fi fost vreodată. credeam
că egalitatea în drepturi va fi la locul ei numai în
cadrele organizării sociale, ca să ne trezim că ea
vrea să ordoneze totul, inclusiv sfera valorilor in-
telectuale şi artistice, prin definiţie nedemocra-
tică. credeam că politica însăşi, izvorâtă din
principii, nu din oportunităţi meschine, va înceta
să se mai amestece în teritorii ce- i sunt complet
străine, lăsându- le să se călăuzească după pro-
priile criterii de definiţie, ca să asistăm la specta-
colul substituirii unei politici opresive printr- o
alta de aceeaşi factură (realpolitik), poate că în
aparenţă mai uşor de suportat, dar în fond deopo-
trivă de constrângătoare: credeam că am scăpat
dintr- un univers jalonat de restricţii şi interdicţii,
ca să ne pomenim din lac în puţul „corectitudinii
politice”, înţesat şi el de indicatoare, recomandări
şi avertismente.

ştiu bine că tentativa de a te aşeza de- a cur-
mezişul atâtor anomalii şi al altora (înflorite
dintr- o funciară alergie la puterile spiritului) are,
în ceasul de faţă, puţini sorţi de a le opri înainta-
rea. Probabil că, indată după ‘90, când erau încă
rare şi plăpânde, reuşita ar fi fost mai aproape.
însă după atâţia ani, rădăcinile lor s- au înfipt te-
meinic în solul fiinţei noastre, tulpinile s- au în-
groşat, ramurile au rotunjit coroane ample, florile
au sfârşit de atâtea ori în fructe, din seminţele
purtate de vânturi ale cărora au răsărit alte şi
alte generaţii de anomalii, una mai imună la ata-
curi decât cealaltă. iar aceste valuri succesive de
aberaţii ne- au luat în stăpânire, au devenit parte
a realităţii dimprejur şi, încă mai grav, a peisaju-
lui nostru lăuntric. gândim, iubim, suferim,
visăm, sperăm şi mai ales tăcem în funcţie de ele.

dar, chiar aşa fiind, tot ar merita încerca-
rea. mai sunt încă oameni credincioşi puterilor
minţii, rezemându- şi şubrezenia fiinţei pe tăria
spiritului. mai există semeni pentru care o idee
bine formulată, un poem bine simţit, un roman
bine construit sunt mai de preţ decât toate reuşi-
tele materiale laolaltă. şi, apoi, unul singur de- ar
fi, tot merită. r



12

AnUL XXVII  t nr. 6 (771)  t 2016

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Anul Contemporanul ■ 135

timpul nu este nimic altceva decât
evenimentele pe care le cuprinde –
scria, în ţesătură de aforism, ştefan
aug. doinaş. însumate, dincolo de

orice prefixare, nuanţativă sau explicativă, dar
întotdeauna reducţionistă, evenimentele timpului
nostru ne apar ca ţinând de ordinea unei realităţi
a cărei sintaxă delimitează, cum bine se ştie, o ci-
vilizaţie a consumului. datele acesteia, inventa-
riate cândva, într- o perioadă mai apropiată de
momentul iniţierii, de către spengler, par a fi
acum ale sfârşitului de ciclu. mai exact, într- un
moment în care consumul a devenit nu doar scop
în sine, ci prioritarul şi ultimul principiu al vie-
ţuirii (evităm alt cuvânt), el colapsează, parado-
xal, în propria sa condiţie, anihilând astfel şi ceea
ce iniţial îl provocase, dar sfârşise prin a- i apar-
ţine: relaţia dintre obiect şi subiect. Pentru o su-
mară explicare a acestui proces, vom convoca una
dintre tezele lui Basarab Nicolescu, cea privitoare
la terţul ascuns.

grafic – consideră autorul transdisciplina-
rităţii –, respectiva relaţie poate fi reprezentată
ca două sfere secante, una a obiectului (unitatea
a) şi cealaltă a subiectului (unitatea non- a), zona
de intrepătrundere, de suprapunere constituind
„spaţiul” care include terţul ascuns, aflat în trei
ipostaze ale concretizării: religia, spiritualitatea
şi cultura. forme ale conştiinţei, ipostazierile –
funcţionale „natural” şi exprimând o atare stare
doar în absenţa oricărui strat dogmatic – gene-
rează, printre altele, tipuri particulare ale cu-
noaşterii şi, consecutiv, nivele specifice ale regis-
trului axiologic. în felul acesta, definirea umanu-
lui, la cotele sale înalte, se face numai prin inter-
mediul liniilor de forţă ale terţului inclus, cel
care, prin efect detaşabil (constatat şi în cadrul fi-
zicii cuantice), explică totodată existenţa simul-
tană a unităţii a şi a unităţii non- a.

Ne- am afla, deci, pe un plan al generalizării,
cu superioară argumentaţie ştiinţifică în convo-
carea structurilor intime, de ultimă relevanţă ale
existentului, în raport de care disciplinele „par-
ţiale” – precum sociologia, teoriile diferitelor sis-
teme culturale, psihologia socială, chiar etnopsi-
hiatria, apoi teoria mentalităţilor şi nu mai puţin
cele ale câmpurilor ideologiei etc. – descompun
imaginea tribulaţiilor umanului dintr- un timp
dat. or, în înţelegerea lui Basarab Nicolescu,
asistăm acum la o continuă, accentuată, radicală
tendinţă de distrugere a terţului inclus. dacă vom
revedea, în termeni exacţi (fiindcă formularea ini-
ţială fusese deformată), mult citata aserţiune a
autorului Condiţiei umane privind aşezarea în
„calitate” a secolului 21, nu ne vom îndepărta de

cele spuse până aici, adăugând doar un accent ge-
neralizării menţionate. de fapt, agnosticul mal-
raux nu îngustase problematica la statutul
instituţionalizat al religiosului, drept care denun-
ţase el însuşi limitarea introdusă, opţiunea sa
mergând înspre sublinierea necesităţii ca umani-
tatea să- şi găsească acel model de om care să- şi
împlinească propria condiţie, aceea de fiinţă gân-
ditoare. el arunca în joc întreaga sferă a spiritua-
lităţii, inteligenţei şi gândirii, într- un context,
veacul al 20- lea, care deja semnase despărţirea
violentă (ideologic şi militar) de acestea, proiecţia
fiind redusă la acel apăsat „deloc”: secolul va fi
unul al spiritului sau nu va fi deloc. Nu ştiinţa,
în esenţa sa, era în discuţie, ea fiind încă de
atunci izolată la accesul unei elite care nu se mai
putea oferi dialogului social, având în vedere fi-
reasca, dar radicala închidere în constrângerile
unui cerc a cărui exponenţialitate era şi este ega-
lată de maxima îngrădire a suprafeţei ocupate.
iar dacă vorbim de câmpul expansionar al aces-
teia, concretizat în producţia de bunuri materiale,
mai mult sau mai puţin sofisticate, nu ieşim din
sfera în care producătorul este, simplu, şi consu-
mator, în măsură din ce în ce mai mare captiv
spectaculosului prin care tehnicitatea se oferă ca
surogat al gândirii, iar informaţia ca echivalent
al inteligenţei, din moment ce instrumentul este
privit ca scop în sine. de aceea, coroborând sem-
nificaţiile frazei lui malraux cu elogiul adus cul-
turii şi artei dintr- o altă carte a sa, posibilul, pe
atunci, veac 21 ar fi trebuit să răspundă la între-
barea dacă nu cumva va fi tot mai redusă şansa
oricărui „muzeu imaginar” în faţa unor nefrecven-
tate, prăfuite, inutile „muzee- cimitire”.

întâlnim, şi aici, ca perspectivă, ceva mai
mult, decât realitatea derivată prin mecanica
„obezităţii” conturată de Baudrillard: planşa di-
latată la extrem a religiilor cuprinde şi negarea
acestora, cultura sucombă sub ofensiva industriei
entertainmentului, textele care invadează spaţiul
virtual, dar şi cel tipografic, se reclamă, nu o dată
deliberat, ca operând în afara perimatului prag al
artisticităţii. Pe toate cele trei planuri ale terţului
inclus, sistemul de valori constituit de- a lungul
epocilor prin reconsiderări parţiale, adăugiri, mo-
delări şi, mai ales, trecut prin conştiinţa durabi-
lităţii ca normă a evoluţiei, este contestat la
adăpostul unei actualităţi în care efemerul a în-
locuit ceea ce a fost şi nu se poate deschide decât
înspre imprevizibil. în umbra postistoriei, noul
canon exclude creaţia anterioară, abordată (când
este abordată...) doar prin lentila curiozităţii con-
testatare, aplicate unui aliniament muzeal altfel
inutil. spiritualitatea este redusă la o tehnicitate
neutră, facilă, destinată suprimării efortului in-
telectual, iar cultura se doreşte înscrisă într- un
circuit al prezenteificării ce nu necesită antece-
dente, tradiţii; dimensiunea particularizantă a et-
nicităţii, ca şi expresia formalizată prin specifi-
citate istorică ori mentalităţile care vorbesc des-
pre evoluţie şi personalizează până în straturile
generatoare ale imaginarului etc. se doresc topite
într- o omogenizare căreia nici globalizarea nu i- a
conferit decât semne conflictuale şi, destul de des,
chiar prea des, unele ale mediocrităţii. Nu e deloc
dificil să observăm că multe producţii „literare”
cultivă liniaritatea în expresie, că dicţionarul nu
mai e prelucrat, ci reprodus până la etajele sale
inferioare, că receptarea se măsoară în zona unui
imediat al superficiilor sau chiar a unui teritoriu
al satisfacţiei vulgar psihanalizabile. cu alte cu-
vinte, acel „lector in fabula” al lui umberto eco
devine, elementar, cel mult cititorul „mitologica-
lelor” lui roland Barthes. comunicarea a devenit,
nu- i aşa? „democratică”, coborâtă până acolo unde
„efortul” are indicativul zero: nu o dată, cuvântul
este întors spre stadiul în care era strict comple-
mentar gestului. ca marcă specifică, nu putea fi
decât contestat efortul modernităţii de a alchi-
miza cuvântul pentru a- l aduce pe pragul maxi-

mei confruntări cu imposibilul sau, cum preciza
acelaşi ştefan aug. doinaş: „spre stupoarea de-
mocraţilor, logosul este elitist”, fiindcă el cere sim-
ţul culturii, pătrunderea în edificiul ei milenar,
imaginaţie şi inventivitate, capacitatea de a cu-
prinde sensul în simboluri deschise simţirii, adică
de a- l aduce în starea de „limbaj curent [...] viu şi
accesibil tuturor” (e ideea care jalonează herme-
neutica lui mircea eliade).

asociat modernităţii, completează autorul
sacrului şi profanului, omul actualităţii a pierdut
regula antică a contrastului, instalându- se în con-
fortul contactului orientat prioritar spre „simpla
alăturare de fapte”, într- un tablou care suprimă
„viziunea liberă şi personală asupra existenţei”.
or, trăirea contrastului oferea intelectului şansa
acelei singurătăţi fertile, propice deopotrivă cu-
noaşterii de sine şi actului creator elaborat
într- un orizont al complexităţii rivalizând cu
existenţa, oferită prin concentrare şi cu un plus
de echilibrare, nu departe de un destin surmon-
tând temporalitatea prin utilizarea acesteia, în
timp ce contactul cu suprafaţa fenomenală stimu-
lează socializarea în termenii unei iluzorii liber-
tăţi abandonate tumultului superficiilor cotidi-
anului, libertate decurgând dintr- o fiinţare în
care imediatul devine perspectivă, iar întrebările
sunt puse numai dacă răspunsul de află în efeme-
rul clipei. ca efect, e uşor de constatat că procesul
ajunge să şteargă liniile individualităţii, pierdută
efectiv pe suprafaţa colectivismului care cultivă
excesiv formele redundante ce alimentează şi se
alimentează din organicitatea debilă a numitoru-
lui comun.

Pe linia care ne interesează aici, după ce am
consemnat faptul că post- estetica e capabilă a
structura chiar „anti- estetica”, putem considera
pragul sceptic pe care s- a plasat hegel, iar mai
apoi, printre alţii, heidegger, marcuse şi vattimo,
mai degrabă ca un exerciţiu de relativizare: o teo-
rie stabilă se exercită dinspre şi asupra unui
obiect stabil, nu asupra unuia văzut ca aflat în
„amurg”. Prezentul, însă, tranşează: limbajul li-
teraturii ilustrează şi el, poate chiar la vârf, „uto-
pia comunicării” (Philippe Breton), fiindcă arta
însăşi a fost „de- definită” (harold rosenberg), lă-
sând perspectiva abandonată supoziţiilor de
„după sfârşitul artei” (arthur danto). cu un pas
mai departe, observăm că orice comentariu, fie el
generalizator, fie ordonat disciplinar, conservă ra-
portarea „clasică” la triada autor- operă- cititor. ţi-
nuta analitică- demonstrativă cultivă, însă, un soi

Dacă vom considera tranziţia ca
de- abia iniţiată, în care segment se
va afirma acea capcană a absorbţiei

de substanţă umană? Ca
întotdeauna, intelectualul e pândit
de aşteptare şi tot ca întotdeauna îi

rămâne, în principal, şansa de a
face doar ceea ce ştie el cel mai

bine: să creeze, adăpostit de nişa
propriei sale vocaţii.

Mircea Braga
Între „tradiţia de fază” şi boala de sistem
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de bizară anacronicitate prin inducerea contras-
tului: vechiul normativ este desprins prin aplica-
ţia pe scriitori şi creaţii din trecut, acordân-
du- li- se astfel girul canonicităţii, în timp ce deli-
mitările în actualitate rămân marcate de imposi-
bila selecţie în explozia amorfă a „producţiei”
literare, departe de a fi (nici n- ar putea fi) stabi-
lizată, şi, în consecinţă, fragilizând criteriile şi ac-
centele concluzive. ea însăşi paradoxală, explozia
producţiei literare salvează, tot paradoxal, gesti-
culaţia teoretică axată pe autor şi pe text, fiindcă
„sfârşitul artei” nu este o chestiune a cantităţii,
ci a vechiului normativ axiologic, al canonului. de
aceea, impasul major pare a străjui teoria recep-
tării, pusă în faţa invalidării, de fapt a imposibi-
lităţii utilizării întregului său „program” şi
„instrumentar”, elaborate tocmai pentru a pă-
trunde nivelul valoric al contactului creaţie- con -
sumator.

Pornind de la Wolfgang iser, revedem faptul
că – în raport cu menţionata triadă – demersul
analitic era orientat asupra categoriei cititorului,
având o dublă direcţionare: efectul (Wirkung) şi
recepţia (rezeption), pe cea dintâi instrumentând
în regim asumat ca emisie a textului, iar pe cea
de a doua în regim istorico- sociologic, deci decan-
tând funcţii în timp şi în stratificări sociale. es-
tetica receptării va ajunge, astfel, „la întreaga ei
dimensiune atunci când cele două ţeluri diferit
orientate ale sale sunt raportate unul la celălalt”,
creând o interfaţă, între entitatea- text şi entita-
tea- cititor, de comunicare, de provocare şi de mo-
delare reciprocă, marcând un semnificat în na-
tura specificităţii umane. iser nu refuză „progra-
marea” hermeneutică, dar se desprinde de „ino -
cenţa” reducţionistă a acesteia, sesizând că nu
doar pe segmentul său de interes, ci pe întreg an-
samblul autor- text- efect/receptare condiţionarea
istorică ţine de imanenţă. în plus, „potenţialul de
efect” al textului, exercitat prin „survenirea” îm-
părtăşită receptorului, se activează deoarece, în
mecanismele selecţiei „datelor” de constituire tex-
tuală, „trimiterea la o realitate de referinţă a fost
străpunsă”, dar şi pentru că procesele de combi-
nare semantică „de tip dicţionar” au determinat
potenţarea respectivei realităţi peste marginile
ei.

aşadar, constituirile textuale întind tenta-
cule deopotrivă concrete şi virtuale, teoretic neîn-
grădite, practic incerte în realizarea contactului,
constatare care a dus la ideea necesităţii unei pre-
dispoziţii de accesare, detaliată de h. r. jauss ca
„orizont de aşteptare”. e adevărat, noţiunea de
„aşteptare” a fost simţită, uneori, ca insuficientă:
textul ţi se oferă, de cele mai multe ori, fie şi doar
în câteva sensuri, şi ca un „ne- aşteptat”, depăşind
spaţiul şi formele deja constituite, cel puţin afec-
tiv, în vedera receptării. în cauză nu se află ne-
condiţionat „noul”, insolitul, inovaţia, ci desco-
perirea unui „altceva”, existent, poate, şi în stra-
tificările altor texte parcurse, dar nerealizat de ci-
titor din varii motive. e şi aceasta una dintre
cauzele pentru care nimeni nu a afirmat că recep-
tarea este un proces simplu şi liniar. am putea
spune, de fapt, că mai mult decât un „orizont de
aşteptare”, cititorul, adevăratul cititor posedă, si-
metric cu textul, un „potenţial de receptare”: în
măsura în care, sub condeiul autorului, textul
pune în mişcare mecanismele de spargere a „rea-
lităţii de referinţă”, ca şi pe cele de suprapoten-
ţare semantică, lectorul trebuie să deţină şi el
capacitatea de spargere a realităţii textuale şi de
decodificare a suprafeţei semantice în faţa căreia
se află. teoreticianul se poate exercita, raţional,
asupra acestei mecanici, identificând „surveni-
rea” textuală ca iniţiativă a actului de creaţie de
a poziţiona o altă realitate, descendentă din con-
cret, iar „survenirea” prin lectură ca trăire a unei
realităţi- replică (re- creată) a celei contactate. aşa
cum scriitorul este, până la un punct, un tehni-
cian, cititorul este şi el un tehnician, ambii exer-
citându- se asupra aceluiaşi obiect – textul. doar
de aici înainte lucrurile se complică, fiindcă tot
ceea ce însoţeşte „survenirea” prin receptare ţine
de ascunzişuri aproape întotdeauna inaccesibile
logicii formale, antrenând descătuşări afective,
proiecţii intuitive, disponibilităţi culturale şi ale
simţirii „prelucrate” estetic, experienţă în des-
prinderea stratului subteran al semnificaţiilor,
momente ale aspiraţiei şi refuzului, ale dorinţei
şi efortului de a te lăsa aspirat, abilitatea de a
construi sau de a re- construi – deci un întreg edi-
ficiu ridicat printr- o fenomenologie care suge-
rează un mod particular de a trăi şi de a- ţi
cuprinde trăirea.

centrând astfel evenimentul lecturii, pro-
blematica acestuia rămâne doar superficial, ne-

semnificativ legată de factorul civilizator aferent
evoluţiei tehnologice, condiţionat exclusiv doar
prin nivelul adaptabilităţii. în definitiv, utilizarea
stiloului, a maşinii de scris sau a computerului nu
vizează indicele valoric al textului, cum nici tre-
cerea de la cartea- obiect de hârtie la cea existentă
în virtualul din spatele monitorului nu dinami-
tează apartenenţa şi funcţia ei în spaţiul cultural.
dar mentalitatea coborâtă în zona facilităţii ex-
treme, facilitate instalată atât în planul produc-
ţiei, cât şi în al consumului, se dezvoltă ofensiv
faţă de spiritul culturii, al „sufletului” acesteia.
se doreşte un început absolut, este revitalizat
principiul generaţiei spontanee tradus în negarea
continuităţii, în repudierea asimilării prin revizi-
tarea constantă şi prin înţelegerea emisiilor va-
lorice de care sunt încărcate veacurile trecute, în
abandonarea pe pragul efemerităţii, al conjunc-
turalului dislocat în termenii unui „acum” sufi-
cient sieşi, totul într- o manieră la care nu au
subscris – deşi nu le- a fost străin conflictul gene-
raţionist – nici anticii, nici medievalii şi nici mo-
dernii, probabil fiindcă toţi aceştia mai rămă-
seseră bântuiţi de senzaţia că prezentul e doar
„inconsistentul” care uneşte trecutul cu viitorul
sau de aceea că un prezent continuu este o succe-
siune neistovită în care conservarea şi memoria
nu- şi mai au raţiunea de a exista.

„Noua” orientare (deşi nu prea „nouă”, în
pofida convingerilor celor care au cultivat- o şi o
cultivă, din moment ce ea nu îndepărtează, totuşi,
semne venind din... tradiţie) nu a avut, sub aspec-
tul circulaţiei, efectul scontat: alături de cauze
convocabile prin inciziile sociologiei şi psihosocio-
logiei, politologiei şi chiar teoriei economiei, pen-
tru a nu mai vorbi de dimensiunea educaţională,
s- a ajuns în situaţia în care, rescriind episodul în
care, odinioară, personajele îşi căutau autorul, as-
tăzi scriitorul a ajuns să îşi caute cititorii. să pre-

cizăm: ne interesează, în context, cititorul
obişnuit, cel „real”, cel căruia progresul „natural”
al societăţii ar fi trebuit, se presupune că ar fi tre-
buit să- i asigure un climat în care să nu guver-
neze teama pe care constantin Noica o învăluia
în metafora de prefigurare a unui veac în care va
fi necesară reinventarea alfabetului. Nu acesta,
însă, este locul în care am putea detalia sau
măcar reciti nu puţinele pagini consacrate unei
atari problematici, începând fie şi numai cu ace-
lea ale lui oswald spengler. Ne vom limita, deci,
la o sumară consemnare. sesizăm, în consecinţă,
că primul scriitor care şi- a pierdut cititorul a fost
dramaturgul, ale cărui texte au devenit o raritate
în programele editoriale; că există teatre care nu
simt nici măcar obligaţia „de suprafaţă” de a pro-
pune spectacole pornind de la piesele autorului pe
care l- au adoptat în denumirea oficială a institu-
ţiei; că şi atunci când texte de patrimoniu sunt
puse în scenă, ele sunt atent purificate tocmai

de... literatură; că se preferă spectacole realizate
pe încropiri textuale uneori de o jalnică elemen-
taritate. la rândul ei, poezia e tipărită în tiraje
minime, adesea doar prin „subvenţionare” din
partea autorului, chemat să asigure şi difuzarea
tirajului; lansările volumelor de poezii sunt
aproape de a mima entuziasmul, în faţa unei au-
dienţe în care majoritari sunt apropiaţii poetului,
închizând astfel cercul receptării; tot mai mulţi
poeţi au ajuns să caute spaţii neconvenţionale
pentru a- şi „comunica” versul, de la „recitaluri
stradale” la lecturi în staţii de metrou, deşi este
ştiut că poezia necesită recluziune, timp şi spaţiu
favorabile comuniunii cu textul. Nici soarta ro-
mancierului nu este alta, silit să- şi limiteze
„obiectul său de hârtie” la cele aproximativ 200
de pagini arondate efortului actual de lectură şi,
oricum, făcând cu greu faţă avalanşei de tradu-
ceri în spatele căreia desluşeşti orice înafară de
criterii (la plural, pentru că un criteriu, totuşi,
există!). şi, în sfârşit, criticul, istoricul şi teoreti-
cianul literar nu se mai bucură de receptare nici
măcar din partea cadrelor didactice, pe care pro-
grama şcolară le solicită pe direcţii în care litera-
tura e puţin prezentă şi doar într- o „combina-
torie” aproape semi- culturală (dacă nu mai mult
chiar). iar dacă ne apropiem de multe, de cele mai
multe scriituri oferite pe variile sisteme de socia-
lizare, putem conchide – cu deplina linişte a cer-
titudinii – că, începând cu post-gramaticala
„dez- vrăjire” a comentariilor, cuvântul „like” este
o sinceră apostilă a post-intelectualităţii. Nu
chiar ironic, încheiem întrebându- ne: de ce, oare,
ni se pare că procesul dispariţiei cititorului se
desprinde din emblema fenomenului mai cunos-
cut drept political Correctness? dacă şi Platon a
tratat astfel lucrurile...

am întâlnit, în limbajul specialiştilor în fi-
zica universului, formula „tranziţie de fază”, sin-

tetizând caracteristicile unui feno-
men, se pare constatabil: din când în
când, în momente dificil de delimitat
cauzal şi temporal, undeva, în infini-
tul care ne înconjoară, o bulă (cuvân-
tul „sferă” e impropriu), iniţial sub-
dimensionată, îşi începe expansiunea,
înghiţind totul în jurul său, pe măsura
unei dilatări irepresibile, şi sfârşind,
cândva, prin instituirea unui nou, alt
univers. Basarab Nicolescu lasă a se
înţelege că – prin distrugerea terţului
inclus şi prin prăbuşirea subiectului
în obiect, având drept consecinţă uni-
ficarea funcţiilor categoriale – „întâm-
plarea” unei tranziţii de fază este pe
punctul de a se naşte. radical, jean
Baudrillard (vz., de data aceasta, Cu-
vinte de acces) consideră că procesele
virale ale fractalizării, identificabile
deja sociologic, au condus înspre indi-
vidul multiplicat la infinit, arun-
cându- l către condiţia de clonă: „Cul-
tural vorbind, individul este deja clo-
nat, nu are nevoie să mai fie clonat şi
din punct de vedere genetic, biologic.
poate că va fi, dar, oricum, el este deja
clonat din punct de vedere mental şi
cultural: această evoluţie este perfect
perceptibilă”. sigur, realităţile proce-
selor din cadrul „tranziţiei de fază”
cosmice nu sunt delimitabile etic,
Nietzsche având dreptate când scria
că binele şi răul nu există în natură,
cum nu există nici la scara universu-
lui, ambele fiind supuse doar legităţii
lor interne. Păstrând, încă, o fărâmă
de optimism, am mai putea spera că

tranziţia de fază ar fi doar o boală de sistem, ca
atare având şi remedii. totodată, constatând şi
faptul că, în interiorul mişcărilor asimilate unui
new age difuz, compozit şi confuz, au apărut şi
unele tendinţe de re- spiritualizare (de- ar fi să
menţionăm doar creşterea atracţiei pentru bu-
dism, care nu este nici filosofie, nici religie, ci în-
cercare de reconstrucţie a mentalităţilor, ori
apariţia fenomenului cunoscut ca al copiilor „in-
digo” sau „de cristal”), rămâne de văzut dacă nu
cumva au apărut şi mecanisme de re- echilibrare,
semne că procesul de clonizare nu este, totuşi, în-
cheiat. şi ne- am mai putea întreba, legitim: dacă
vom considera tranziţia ca de- abia iniţiată, în
care segment se va afirma acea capcană a absorb -
ţiei de substanţă umană? ca întotdeauna, inte-
lectualul e pândit de aşteptare şi tot ca întot-
deauna îi rămâne, în principal, şansa de a face
doar ceea ce ştie el cel mai bine: să creeze, adă-
postit de nişa propriei sale vocaţii. r
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Poezia lui virgil mazilescu este repu-
tată, înainte de toate, prin ermetis-
mul ei, prin încifrarea sensurilor,
care, pentru a putea fi percepute,

presupun un anumit efort hermeneutic. există,
totuşi, între poemele de început, şi texte ce se re-
marcă prin limpezimea imagistică, prin acurateţe
semantică. Poetul, cu o existenţă tragică, a publi-
cat relativ puţin. debutul editorial s- a produs în
1968, cu Versuri. în 1970 publică fragmente din
regiunea de odinioară (poeme în proză), în 1979 e
publicat volumul antologic Va fi linişte va fi seară,
cuprinzând numeroase poeme inedite, iar în 1983
este editat volumul Guillaume poetul şi adminis-
tratorul. Poezie ce trăieşte, cum observa ilie con-
stantin, parcă în afara cuvintelor, desprinzân-
du- se de ele, alimentând energiile poemului din
tensiunea greu de disociat a tăcerii şi rostirii, li-
rica lui mazilescu a fost percepută în diferite mo-
duri de critica literară. o parte a criticii a socotit
că mazilescu este un „poet de limbaj”, elaborat,
rafinat, atras de artificiu, nu cu scopul exacerbă-
rii retorice a limbajului, ci, din contră, pentru con-
figurarea unui minimalism poetic, prin distor-
siuni sintactice, blancuri, omisiuni, întreruperi
etc. ce au rolul de a revela o insolitare suplimen-
tară a limbajului poetic. eugen Negrici caracte-
riza lirica lui mazilescu prin formula fericită: „o
stilistică a eschivei”. virgil mazilescu trebuie pri-
vit, însă, nu doar ca un poet al limbajului, oricât
de încifrat, ci şi ca un poet al fiinţei, cu un discurs
liric ce are o miză clar ontologică, dispusă într- un
registru neoexpresionist, un discurs ce încorpo-
rează în sine „«marile teme» ale modernităţii:
moartea, nebunia, suferinţa, Poezia cu majus-
culă” şi care percepe „mistica poeziei ca instru-
ment de mântuire, gravitatea rostirii” (mircea
cărtărescu). 

gheorghe grigurcu observă, cu îndreptă-
ţire, că poezia lui mazilescu poate fi comentată
mai ales în grilă suprarealistă, prin suspendarea
logicii cotidianului şi beneficiile oniricului, ale
ima ginarului nocturn, prin haloul de transcen-
dent ce coboară adesea asupra textului sau prin
jocul intermitent al instanţelor temporale, supuse
unui proces de impersonalizare. grigurcu repro-
şează acestei poezii un „cinism” exagerat şi „diva-
gaţii de gust îndoielnic”, comparându- l pe poet cu
alte structuri lirice afine, de tipul ion vinea,
gellu Naum, Nichita stănescu. gheorghe gri-
gurcu consideră că virgil mazilescu „rămâne prin
melodramatismul său obscur, lucrat cu o îndâr -

jire ce i- a eliminat în bună
parte confuzia şi, mai pre-
sus, ca un personaj memora-
bil al boemei noastre litera-
re”. cornel regman vorbeşte
despre un exces de încifrare,
despre o tentaţie (minima-
listă, am zice noi) a parabo-
lei, concluzionând că, în ca-
drul poemelor lui mazilescu,
„mişcarea favorită este cea
esopică”. 

lucian raicu observă
forţa fascinatorie a poemelor
lui mazilescu, relevând fap-
tul că „poemele acestea au
strania putere de a se im-
pune, de a deveni familiare
în toate detaliile lor aparent
hazardate, încât după ce

le- ai parcurs de două sau de trei ori le regăseşti
încadrate într- un contur de intimitate cordială
chiar şi atunci, şi mai ales atunci, când vorbesc
despre lucruri întru totul neîmbietoare, despre
(să zicem) moarte”. interesantă este şi opinia cri-
tică formulată de valeriu cristea, conform căreia
„o ciudată comuniune se realizează aici pe deasu-
pra comunicării, dincolo de sensul imediat, care
poate scăpa, al cuvintelor înlănţuite adesea într- o
frazare ininteligibilă”. 

criticul al. cistelecan crede că nu se poate
vorbi, în poezia lui mazilescu, de o originalitate
frapantă, semnificativă fiind, mai degrabă, reto-
rica ironiei, „al cărei precipitat – angoasa – pare
o achiziţie involuntară”, dar şi o poetică a omi -
siunii, prin care comunicarea poetică este pusă în
dificultate, iar afectele sunt camuflate, poezia
funcţionând printr- o „inginerie ironică a confesiu-
nii”, configurându- se o „nouă linie tehnologică de
asamblare a unor substructuri” ale poeziei, cu „o
producţie în regim depresiv- convenţional şi încli-
nat spre gratuitate”. criticul concluzionează, con-
siderând, pe bună dreptate, că virgil mazilescu a
ilustrat cu strălucire poezia de atmosferă. desi -
gur, o atmosferă minimalistă, estompată, a epurei
şi retranşării. 

al. cistelecan constată şi radicalizarea gra-
dată a dramatismului liric, cu o amplificare a
mizei existenţiale, „reveria blazată”, tipic mazi-
lesciană, derulându- se „pe liniile unui scenariu al
extincţiei în care patetismul e imanent sugestivi-
tăţii”. criticul consideră, nu fără îndreptăţire, că
„poemele lui virgil mazilescu sunt o capcană: ele
vorbesc despre disperare şi spaimă, despre alie-
nare şi moarte cu afectată plictiseală şi dezinte-
res, cu sarcasm şi oboseală, într- o aparenţă
familiară şi colocvială. cu asemenea şoşele şi mo-
mele el îşi ademeneşte cititorul la marginea pră-
pastiei, lăsându- l acolo în pragul vertijului”.

autorul unei monografii consacrate lui vir-
gil mazilescu, ion Buzera priveşte această poezie
din unghiul contralimbajului pe care ea îl repre-
zintă şi întrupează, în contextul lirismului româ-
nesc postbelic: „Pe cât de neputincios pare poetul
în a- şi exercita funcţiunea, pe atât de vital, de
dur, de încrâncenat chiar devine el când resimte
nevoia inventării unor «contralimbaje», a unor de-
buşee în fond care se vor plia la rigoare pe fluxul
însuşi al poemului.”

Pentru ion Buzera particularităţile esen-
ţiale ale liricii lui mazilescu sunt: sintaxa insolită,
prezenţa unei „poveşti” subtextuale, tentaţia
fragmentarismului discursului poetic, apelul la
fluxul retroactiv al imaginarului, vizionarismul,
epicizarea poemului, mixajul afectiv, predispozi-
ţia spre autocomentariu, „dezumanizarea“ eului
liric, coincidenţa contrariilor etc. desolemnizarea
limbajului, înclinaţia spre frondă, tentaţia mini-
malismului expresiv şi imageriile onirice pot fi în-
tâlnite în majoritatea poemelor lui virgil mazi-
lescu. ilustrativ pentru aceste trăsături ale dis-
cursului liric mi se pare poemul cronică: „iată, de
pildă, cum dintr- un tablou vag alegoric se degajă
o neliniştitoare senzaţie de profunzime, de gravi-
tate şi urgenţă: pe unde plutiră cetăţi vâsleşte şi

lacrima / ochiului nostru care este al doisprezece-
lea / iar dincolo (tânără tânără) o pisică a norilor
/ pipăie ghiozdanul penarul şi călimara / din
ghiozdan – în drumul spre şcoală / drum de
frunză veche noapte bună // noapte bună aici
şezum şi plânsem / şi dacă unei patrii imaculate
/ pasărea i- a spus din când în când la revedere //
de ce trebuie să ne oprim tocmai noi / şi brusc să
ne înălţăm la cer // cu oboseală multă, cu oboseala
din cenuşa / acelei industrii dintre cuvinte // pe
unde plutiră cetăţi ar mai fi oare posibilă / întoar-
cerea absenţei în ambalaje (inimă ochi) de aur”
(cronică).

există, în opera lui mazilescu, o sumă de
poeme care se încadrează în acea tentaţie a lite-
raturii „esopice”, de care vorbea laurenţiu ulici,
poeme caracterizate prin tensiunea imagisticii,
tentaţia parabolei, sugestia protestului: „asocie-
rea frigului cu întunericul este o operă măreaţă –
şi în asemenea condiţii / ce caută ce mai caută
vorbele mici şi grase pe câmpul de luptă ce caută
/ purceii mici şi graşi în cocina din trecutul fiecă-
rei existenţe // şi sub degetele mele fragile părul
celui care afirmă ritos că asocierea / frigului cu
întunericul constituie o operă într- adevăr mă-
reaţă // doreşti tu cumva să- mi mângâi fruntea
vrei tu să îngân repede un marş războinic / o guil-
laume! apune şi soarele mi- a fost dragă ziua de
ieri / se încheie şi veacul – ziua de ieri mi- a fost
dragă” (margareta îl înţelege într- o foarte mică
măsură pe guillaume).

ermetismul lui mazilescu transpare din
versuri în care cuvintele, provenind din registre
semantice îndepărtate, se caută unele pe altele,
sub spectrul unor înrudiri insolite, a unor analo-
gii relevante sau corespondenţe neaşteptate („are
cineva dintre dumneavoastră vreun sânge/ singu-
rătatea se înalţă lângă poduri/ ca un avion al su-
fletului nostru celui mai metalic/ atât vă întreabă
fratele meu şi nimic mai mult/ şi nimeni/ nu se în-
grozeşte se aud apele orbind/ şi atâtea perechi de
buze rătăcite prin coşurile/ gunoierilor domni-
şoară elevă/ domnişoară studentă/ o! moarte în-
sămânţată/ singurătatea se înalţă lângă poduri/
oboseala cu lumânarea ei” (Va fi linişte, va fi
seară). 

virgil mazilescu a fost un poet de o discreţie
desăvârşită. a spus puţine despre poezia altora şi
aproape deloc despre propria lui poezie. de altfel,
într- un poem din volumul Va fi linişte va fi seară,
întâlnim şi o sugestivă po(i)etică implicită a lui
virgil mazilescu, o proiecţie simbolică a unei poe-
zii ce îmbină cu abilitate tranzitivitatea şi refle-
xivitatea: „şi altceva în afară de faptul că m- am
născut şi că trăiesc şi că probabil voi muri cutre-
murându- mă (ceea ce de altfel am vrut să spun şi
acum 2 ani şi acum 3 ani de zile) deocamdată vai
nu pot spune”. doar un lucru ar mai fi de precizat:
virgil mazilescu a fost unul dintre puţinii poeţi
care au ilustrat cu strălucire şi tragism ideea de
libertate a poeziei şi gândirii poetice, într- un mo-
ment în care libertatea era confiscată şi batjoco-
rită.
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Iulian Boldea
Onirismul radical. Virgil Mazilescu

Virgil Mazilescu trebuie privit,
însă, nu doar ca un poet al

limbajului, oricât de încifrat, ci şi
ca un poet al fiinţei, cu un discurs
liric ce are o miză clar ontologică,

dispusă într- un registru
neoexpresionist

virgil mAzilescu

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Octavian Opriş
HEGEL. Filozofia social-politică
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„ar fi la fel de îngrozitor să distrugi libertatea 
acolo unde a rânduit- o cel de sus, 

ca şi s- o introduci unde nu- şi are locul.”
Pascal

după Pravila lui vasile lupu: „cel
ce- şi vicleneşte moşia şi neamul mai
mult decât ucigaşii de părinţi să se
certe.” Noi Pravila n- o urmăm: va-

lorile naţionale şi creştine sunt puse la index; dez-
gropăm arme proletcultiste (pare a fi reactualizat
sloganul semi- analfabetului chişinevschi, fost di-
riguitor al culturii în vremuri barbare: „cu ghiarii
şi cu dinţile”), spre a lovi în cei care- şi iubesc în mod
natural, firesc, etnia. ce- i drept, sunt atâţia impos-
tori ai iubirii de neam (strident „patrioticii” moşte-
niţi din vremi ceauşii, poeţii de pagină întâie ai
româniei literare), că lucrurile devin tot mai con-
fuze, iar naţionalismul, termen rejectabil din p.d.v.
corect politic, este anume confundat cu fascismul,
ba chiar s- a inventat, în derâdere, adverbul naţio-
naleşte: ţara n- are legionari, dar lege anti- legionară
are; ţara are (neo)comunişti, dar staliniştii şi fiii lor
rămân privilegiaţi.

mă întreb şi eu, ca mircea Platon: cine ne
(re)scrie istoria? ieri, roller, academicianul rPr
fără studii încheiate, azi – alexandru florian
care, după câte ştiu din presă, n- are studii de is-
torie, dar cred(e) că ştie bine istoria Pmr/Pcr. o
fi auzit de cazul Nicolae mărgineanu (amfiteatre
şi închisori. mărturii asupra unui veac zbuciu-
mat, dacia, cluj- Napoca, 1991)? savantul clujean
nu era defel înveşmântat politic. amfiteatrul şi
laboratorul îi ajungeau cu prisosinţă. de ce a fost
închis? ca să se distrugă elita ţării, adevărata
crème de crème – cea genetică – şi să se facă loc
pentru tot soiul de nimicarniţe. N- au fost excluşi
din academia rPr Blaga, gh. Brătianu, i. Petro-
vici, g.t. kirileanu, motru, gusti, onisifor
ghibu, P.P. Negulescu, pentru a fi „onorat” a.
toma? iar al. rosetti a fost scos în ‘52 din uni-
versitatea Bucureşti ca latinizant şi cosmopolit.

Nicolae mărgineanu era o personalitate în
sfera ştiinţelor psihologice, în consulting indus-
trial, nicidecum „element duşmănos”. şi câte ast-
fel de „elemente duşmănoase” („acei care îngre-
unează sau încearcă să îngreuneze construirea
socialismului în r.P.română) n- au fost trimise în
„unităţi de muncă” prin decretul nr. 6, din 1950.
cine să- i mai fi apărat pe proscrişi, când elita
dreptului (prof. anibal teodorescu, hurmuz az-
navorian, Nicu stănescu, avocaţi fără arginţi) fu-
sese amuţită?

cultura noastră a avut norocul ca jurnalul
fericirii să fie carte salvată din arestul securită-
ţii, când cărţile erau arestate ca şi oamenii. cei
căzuţi din credinţă religioasă în ateism conside-
rau vină gravă „a propaga misticismul” (ca stă-
niloae, daniil sandu tudor, crainic, voiculescu;
altă vină: duşmănia faţă de noua ordine socială,
dar mai ales „simpatia legionară”, de cele mai
multe ori nedovedită.

N. steihardt scrie: „era floarea ţării acolo
în lanţuri”, în închisorile devenite neîncăpătoare:
închisoarea miniştrilor, închisoarea unioniştilor,
închisoarea preoţilor, închisoarea generalilor, în-
chisoarea studenţilor, închisoarea „chiaburoi-
lor”... ordinea comunistă trebuia clădită pe oase
de martiri. 

după un televizionar, experimentul Piteşti,
adevărat iad al luptei de clasă, a fost o nenorocire
istorică, dar e history, doar n- o să comemorăm la
infinit victimele. scoţi orele de istorie din şcoală,
scoţi şi sensibilizarea elevilor pentru eroi, martiri,
sfinţi ai gherlelor comuniste. gata cu astfel de
adevăruri istorice! dar de ce n- ar trebui să ră-
mână vii? şi nici n- au măcar dreptul ca deciziile
de condamnare luate în tribunalul Poporului să
fie anulate.

zeghea s- a purtat cu demnitate la aiud (şi- n
zarcă, închisoarea veche, şi- n celular, închisoa-
rea nouă, la jilava, la sighet, la gherla, la râm-
nicu sărat, la văcăreşti... generalii armatei

române, în haine vărgate, batjocoriţi, bătuţi cu
bâta de maromet, directorul jilavei, erau ame-
ninţaţi că vor curăţa tinetele cu limba, după ce
luptaseră în războiul antisovietic. jertfa prizonie-
rilor de război o dăm uitării. aproape 100.000 de
militari au fost luaţi prizonieri după blestemata
„cotitură” şi duşi în siberii de gheaţă. fapt recu-
noscut chiar de sovietici: „ofiţerii români au ştiut
să moară” (Nu agreez deloc sintagma teatru de
război: îmi sună a teatru cu „actori” morţi). stalin
a ştiut bine ce avea de făcut. minciuna că urss
ne va aduce fericirea, bunăstarea noastră şi a
ţării trebuia aplaudată. furtunos. 

Prioritar, s- a încercat să se distrugă coeziu-
nea socială (ceea ce se întâmplă şi acum dacă se
neagă cu înverşunare existenţa conştiinţei etnice
a românilor unionişti. un argument împotriva „hi-
cleniilor” (vorbă de cronicar)? ţăranii dintr- un
sătuc, Pinticu tecii, numit şi Piciorul iancului, au
riscat să- şi păstreze steagul lucrat manual, cu care
au participat la unire. în ‘40, după cedare, în un-
garia hortystă, steagul românesc a fost ascuns un-
deva în turla bisericii sau între scândurile din pod.
fusese furat în ‘39, apoi recuperat şi pitit într- o
piele de căprioară, în gunoierniţa satului. să mai
spun că pe steag scria „acum ori niciodată”?

Programatic, marii unionişti au fost deci-
maţi în puşcării. iuliu maniu, de trei ori prim mi-
nistru al româniei, a fost ridicat şi dus la
malmaison la 74 de ani, grav bolnav. avea în gea-
mantanul de carton jerpelit, un pulover uzat, o
căciulă uzată, 3 ştergare uzate, ochelarii fără un
braţ, un larousse, o cruciuliţă..., aşa cum se enu-
meră în procesul verbal. 

„dreptatea” fusese interzisă, PNţ- ul – des-
fiinţat în 24 iulie ‘47. „scânteia” lui silviu Brucan
apărea cu 6 pagini, în data de 31 oct. ‘47, pe tema
procesul conducătorilor fostului pnţ. titlurile
erau spăimoase: după înscenarea de la tămădău,
„zeci de mii de muncitori din capitală, întruniţi
în mari mitinguri, au cerut aspra pedepsire a tră-
dătorilor”, „arestarea complicilor lui mihalache,
Penescu, ilie lazăr, carandino”. începuse misti-
ficarea istoriei, care continuă, în zilele noastre, în
„lumina” political correctness.

în termenii „scânteii”, iuliu maniu a fost
condamnat pentru spionaj în slujba anglo-ameri-
canilor şi trădare de popor muncitor. în ultimul
cuvânt, din 10 nov. ‘47, a respins acuzele, nu-
mindu- le, cu fină ironie, „drăgălăşenii”: înaltă tră-
dare, spionaj, complot, răzvrătire, instigare la
război civil, la război contra rusiei şi alte insti-
gări. dovezi? Niciuna. marele bărbat politic a
murit la sighet, în 5 februarie ‘53, la 80 de ani.
fără lumină, fără cruce şi fără mormânt. abia în
12 noiembrie ‘98 a fost reabilitat de curtea su-
premă de justiţie, iar voitinovici, preşedintele
tribunalului Poporului din acei ani, n- a fost atins
nici c- o vâzdoagă. măcar acest voitinovici a recu-
noscut fair- play- ul lui ion antonescu. mareşalul,
aflat pe marginea prăpastiei, şi- a asumat sacrifi-
ciul, a luat asupră- i tot ce s- a întâmplat sub gu-
vernarea sa, începând cu 1940, mai puţin crimele.
şi uite- l criminal de război, ca şi gh. alexianu, ca
şi mihai antonescu, ca şi vintilă horia. ancheta-
rea lui mircea vulcănescu, condamnat în lotul ii
al demnitarilor guvernului antonescu, însumează
27 de vol. vol. 1- 25:6368 file; vol. 26- 27: 294 file.
exilul a numit românia comunistă „închisoarea
morţii” şi aşa a şi fost. Pentru că nu mai aveau
semne de la el, moartea lui mircea vulcănescu a
fost anunţată în ‘49. avea să moară la aiud în
29.x.1952, de miocardită şi de dublă pleurezie. Pe-
deapsa ar fi expirat în ‘54. şi- i condamnat încă, în
ciuda eforturilor urmaşelor sale: criminal de răz-
boi. 

aflu de pe blogul lui vasile gogea că Paro-
hia greco- catolică a cerut, în 25 aprilie 2016, spri-
jin de la preşedinţie pentru reabilitarea casei
memoriale „iuliu maniu”, lucrările fiind sistate
din lipsa banilor. s- o implica iohannis? că pre-
mierul cioloş n- a auzit solicitarea senatorului
sorin ilieşiu pentru salvarea casei de la Bădăcin.
şi vine centenarul marii uniri! 

ce facem? anulăm jertfa grupării de rezis-
tenţă, supranumită haiducii dobrogei (1947-
1950), comandată de gogu Puiu, aromân, venit
din cadrilater, legionar? şi cum să- i spunem Blo-
cului Naţional, organizat în vara anului 1947, din
24 de oameni, membri PNţ, legionari, militari,
ţărani? Nu mişcare de eliberare naţională, nu re-
zistenţă armată naţională? condus de colonelul
ioan uţă şi de inginerul aurel vernichescu. Blo-
cul a fost sprijinit majoritar de ţărani bănăţeni.
N- or fi fost legionari cu toţii. groza l- a scos pe co-
lonelul uţă din armată, iar vernichescu a fost ex-
clus din mişcarea legionară şi a intrat în PNţ. 

după cifra securităţii, au funcţionat 1300
de „bande”. după ion gavrilă ogoranu, „grupuri
de rezistenţă”: în Banat, uţă – vernichescu; în
rodna, Bodiu leonida (organizaţia cruce şi
spadă); în maramureş, ilie zubaşcu şi vasile
dunca; în munţii făgăraş, col. gh. arsenescu,
fraţii Petru şi toma arnăuţoiu, prinşi, după câte
ştiu, de Pleşită; în vrancea, victor lupşa a con-
dus 189 de oameni. „Banditul” vasile Blidaru,
om- legendă al ţării codrului, a luptat 10 ani şi a
fost lichidat de secu în mai, 1958. N- a fost nici le-
gionar, nici simpatizant al legiunii. 

deşi s- a luptat luni şi ani, unii cu furci şi to-
poare contra armelor de foc, până să fie distruse
„bandele”, cartea lui cicerone ioniţoiu, rezis-
tenţa anticomunistă din munţii româniei, 1946 –
1958, nu este lectură obligatorie în şcoli şi în fa-
cultăţile de istorie.

războiul (pentru că război a fost: ogoranu
avea o armată pe urme) din munţii româniei s- a
soldat cu împuşcaţi pe loc, fără judecată, cu gropi
comune, cu mii de condamnări la muncă silnică pe
viaţă. răzvrătitul traian şuşman a declarat:
„mort mă predau, altfel nu”, ceea ce s- a şi întâm-
plat. se ştie cine l- a ucis? miliţienii şi securiştii le
omorau din bătaie părinţii, soţiile, copiii. catrina
şuşman a murit din bătaie la 47 de ani. cei doi
băieţi au fugit în munţi, al treilea a fost închis
pentru că nu şi- a trădat tatăl şi fraţii. jumătate
din sat a venit la înmormântare. în gospodăria
şuşman s- a instalat Postul de miliţie şi securitate
din răchiţele. iar noi vorbim de laşitate la români
în necunoaşterea unor cărţi despre demnitate la
români, ca rezistenţa armată anticomunistă din
românia de denisa Bodeanu şi cosmin Bu-
deancă, ed. argonaut, cluj- Napoca, 2004. Puţin
comentat rămâne şi romanul gulagului românesc,
în două volume, apărute la ed. junimea, de victor
aciocîrlănoaiei, dumnezeu a murit în bărăgan şi
d.o. – domiciliu obligatoriu, despre care ioan
groşan scrie că „este o luminoasă revanşă a me-
moriei asupra unui trecut întunecat”, iar Bedros
horasangian îl vede ca „odiseea celor deportaţi”. 

satul săgagea din munţii apuseni a fost
mutat cu totul în Bărăgan. şi câte sate din Basa-
rabia n- au fost împuşcate, rase de pe pământ şi nu
mai sunt. mai mult încă: avem nevoie de un tri-
bunal Penal internaţional ca să condamnăm bar-
baria obsedantului deceniu şi să- i reabilităm pe
aşa- zişii criminali de război antisovietic? şi nu de
„comisia specială” a lui Băsescu era nevoie, ci de
un memorial al rezistenţei anticomuniste, drept şi
cinstit. mai cu celeritate, dragii noştri jurişti!

„Politica memorială” mioapă rău vede fas-
cişti în cei care au mers până la capăt pentru pă-
mântul lor, pentru idealul micii lor proprietăţi; în
loc să le binecuvântăm memoria, îi îngropăm în
uitare a doua oară. şi s- au executat peste 3 mi-
lioane de ani de închisoare în 10 ani de comunism. 

de ce închidem paginile manualelor şcolare
eroilor, martirilor, sfinţilor? cum spune N. Bre-
ban în istoria dramatică a prezentului. aventu-
rierii politicii româneşti (ed. mNlr, Buc. 2010)
se vrea „sfârşitul conştiinţei de sine a acestui
popor”. acceptăm ca o lege formulată mai mult
decât ambiguu să anuleze jertfa lor? r

Magda ursache
Trădaţi de memorie – 
trădaţi de istorie

Mă întreb şi eu, ca Mircea Platon:
cine ne (re)scrie istoria? Ieri,

roller, academicianul rPr fără
studii încheiate, azi – Alexandru
Florian care, după câte ştiu din

presă, n- are studii de istorie, dar
cred(e) că ştie bine istoria

PMr/PCr
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un titlu inspirat, cum este cel de
faţă, mirajul nilului. mirage of
the nile, dincolo de faptul că re-
prezintă cartea de vizită a unei

cărţi care se respectă, blazonul, misé en abime- ul,
sensul concentrat, esenţa şi deopotrivă strategia
de „capcanare” şi de seducere a cititorului, as-
cunde şi altceva decât lasă să se vadă la o privire
sumară. în cazul doamnei evelyne stănescu-el-
masry, metafora mirajul nilului, ca de altfel tot
ceea ce este legat de egipt, o ţară a misterelor
prin definiţie, are şi o semnificaţie ezoterică,
Nilul, fluviu sacru, putând fi analogat destinului,
după cum ideea de miraj putând fi extinsă: mira-
jul scriiturii, mirajul confesiunii, mirajul reme-
morării, mirajul artei etc. legat de strategia de
seducere a cititorului, deloc întâmplător, Prologul
ce deschide volumul de faţă conţine o propozi -
ţie-cheie de lectură pentru înţelegerea mesajului
cărţii, în speţă „locul şi acţiunea sunt polii ficţiu-
nii adevărate.” m- aş opri asupra ultimelor două
cuvinte, „ficţiunii adevărate”. Pe de- o parte, ar fi
ideea de oximoron, de alăturare a două cuvinte
antitetice, în vederea obţinerii unor efecte stilis-
tice majore, de unde ficţiunea, o „minciună” ade-
vărată. Pe de altă parte, ideea de ficţiune
adevărată duce cu gândul la ficţiune veritabilă,
pură. şi în acest caz, evelyne stănescu- elmasry
ne învăluie cu aura mirajului, întrucât, după cum
vom vedea, cartea ce- i poartă semnătura nu este
atât ficţiune, cât confesiune nudă, alunecare din
adevărul ficţiunii în realul real subtil consemnat.
mirajul nilului îşi dezvăluie la final intenţia,
fiind un omagiu închinat memoriei soţului scrii-
toarei, adham în carte, cel care a dat conotaţii ne-
bănuite „aventurii” de a fi.

evelyne stănescu- elmasry nu scrie sub im-
pulsul experimentului, al revoluţionării scriiturii
cu orice preţ, ci, mai degrabă, al obţi-
nerii efectului surpriză. cartea debu-
tează sub semnul solarităţii, cu fixarea
cadrului în care are loc acţiunea, anii
de tinereţe ai personajului principal,
avalina (alter ego- ul scriitoarei), des-
cendentă dintr- o familie de condiţie
bună din timişoara. cadrul aristocrat,
grădina bogat ornamentată, educaţia
aleasă a eroinei, vedetă printre veri-
şoarele sale, prezenţa discretă a
mamei (personaj de tip axis), primii
fiori erotici, trimit cu gândul la cehov,
la emily Brontё sau la hortensia Pa-
padat-Bengescu. cartea are un „story”,
putând fi lesne interpretată ca roman
al devenirii sau ca roman al emancipă-
rii, însă totul este condensat, trimite-
rile în timp fiind enunţate pe- alocuri
telegrafic, fără arborescenţe şi dera-
paje narative inutile, ceea ce trădează
intenţia scriitoarei de a evita, pe cât
posibil, ficţionalizarea, preferată fiind
concentrarea pe realul confesiv. aşa se
explică de ce, doar după câteva pagini,
saltul narativ evident o plasează pe
eroina avalina trecută de optsprezece
ani, căsătorită, studiind arta la Nisa, prilej pen-
tru scriitoare de a se lansa în pledoarii despre es-
tetism, despre istoria artei, despre calofilie. din
frumos, evelyne stănescu- elmasry face o pa-
siune, un stil de viaţă şi profesiune de credinţă,
paginile în care vorbeşte despre istorie şi despre
artă fiind piesele de rezistenţă ale cărţii. misiu-
nea acesteia, ce se doreşte să ofere un model de
educaţie sentimentală şi nu numai, un model de
a reuşi în viaţă, de a trăi frumos, echilibrat şi ar-
monios, este cu precădere una restauratoare.
reacţie antiblazare, cu accentul pus pe rafina-
ment şi pe redescoperirea autenticului, mirajul
nilului îşi conţine nota de originalitate prin reve-
larea dublei calităţi a evelynei stănescu-el-
masry, aceea de scriitor, dublată de creator de
artă, cartea, prin anexele pe care le conţine, fiind
o îmbinare fericită dintre cuvânt şi imagine, din-

tre pledoarie pentru artă şi trăirea efectivă a ei.
refugiul autoarei în lumea artei o determină
să- şi exemplifice textele cu imagini de sine create.
dublul rol de creator invită la călătorii spirituale
multiple, la un excurs imagistic flamboaiant: în
textul- pretext, în cuvânt, în imagine, în artă. to-
posurile scriitoarei, opririle simbolice ale eroinei
(tot atâtea iniţieri), trădează un ochi expert, un
incurabil iubitor de frumos, un posesor de rasă şi
de clasă: Nisa, muzeul renoir, coasta de azur,
plaja de la cannes- sur- mer, restaurantul le che-
val blanc, chateau- musée grimaldi, Boutique
gabrielle chanel, le restaurant des Peintres, la
fondation, maeght din saint- Paul, Bucureşti,
moscova, muzeul ermitaj, st.Petersburg, târgu
jiu, timişoara, egipt, alexandria, agami, platoul
giza, luxor, assuan, valea Nilului. Paradoxal,
operând cu datele realului, ale imediatului, eve-
lyne stănescu- elmasry deschide larg porţile ima -
ginaţiei. atrasă de propriu- i trecut, de mirajul
confesiunii, al istorisirii întru devenire, al scrii-
turii şi al artei fără frontiere, artista creează ima -
gini şi se foloseşte de imagini, toate conferind
emoţie estetică. Prin prisma aceasta, mirajul ni-
lului poate fi considerată o carte şi un album de
artă, un periplu cultural pe calea textului scris şi
pe calea imaginii.

există două feţe- chipuri ale scriitoarei în
discuţie, „adolescenta”, dublată de „matura”. eve-
lyne stănescu- elmasry îmbină scrisul stângaci,
adolescentin (când vorbeşte despre sine), cu fraza
profesionistă (când face consideraţii asupra isto-
riei şi artei), de unde „transfigurarea” acesteia şi
cele două tipuri de discurs. impactul artelor vi-
zuale, impactul cuvântului scris, dar şi emoţia re-
memorării dau naştere la trăiri succesive
proiectate pe fundalul unei poveşti de dragoste
dintre românca avalina şi arabul adham, perso-

naje care reuşesc să se sustragă tuturor inconve-
nientelor sociale. întâlnirea dintre cei doi este
una de natură providenţială, întâlnirea dintre su-
fletele- pereche, prilej de a experimenta o viaţă
feerică împreună, sub auspiciile solarului invocat.
contactul avalinei cu alexandria natală a lui
adham şi cu egiptul este, în primul rând, unul de
natură estetică, este momentul reinventării sim-
bolice a ei ca fiinţă, al descoperirilor profunde şi
al debutului ca artist plastic. high- life- ul alexan-
drin, cultul egiptenilor pentru familie şi pentru
artă, integrarea în familia musulmană (unde va
descoperi o altă mamă deosebită şi oameni excep-
ţionali), mărturiile istorice întâlnite la tot pasul
o solicită, dar îi şi conferă trăiri nebănuite.

Carte- album sau album- carte, ce se pre-
tează la a fi citită, dar şi răsfoită (privită), mirajul
nilului este şi o carte ce abundă de feminitate.

indiferent însă de statut, cartea creează impresii,
fie de lectură, fie de natură vizuală. carte cele-
bratoare (a existenţei, a frumosului şi a întâlniri-
lor providenţiale), situată sub pecetea mirării, a
sacrului şi a tainei, mirajul nilului reuşeşte per-
formanţa unei duble confesivităţi (prin cuvânt şi
prin culoare) şi a transmiterii unei poveşti din in-
teriorul unei poveşti. aparte de acestea, mesajul
subliminal conţinut de carte este acela că, acolo
unde există determinare, pasiune, talent, ambiţie
şi voinţă, existenţa în sine poate deveni o formă
de artă.

mirajul zborului vine să întregească mirajul
multiplu pe care- l ascunde mirajul nilului: egip-
tul- miraj, arta- miraj, textul- miraj, tabloul-mi -
raj, iubirea- miraj. cartea în sine reprezintă un
caz aparte în care creatoarea îşi foloseşte imagi-
naţia mai mult în picturile din anexe decât în tex-
tul confesiv ca atare, fundamentat pe date reale,
verificabile, existente în biografia scriitoarei. la
rândul lor, tablourile însoţitoare de text conţin un
sâmbure de real dătător de inspiraţie, la care se
adaugă imaginaţia, trăirile interioare şi aportul
de subiectivism al artistului. Prin comparaţie, în
acest caz, tablourile evelynei stănescu- elmasry
„falsifică” realitatea, o „ficţionalizează” mai abitir
decât textul confesiv în sine. în plus, există două
tipuri de fixare a realităţii în mirajul nilului, am-
bele conţinându- şi aura de mister, nespusă, crip-
tică, hieroglifică: prin scris şi prin imagini-
le-simbol. această formă de „ezoterism” explică
întrucâtva trecerile în revistă ale scriitoarei,
enunţurile lapidare, telegrafice, pasajele lipsite
de „barocul” relatării. în spiritul feminităţii care
se degajă din carte, al emancipării la care se face
recurs, scriitorul- artist lasă deliberat intactă zona
de mister nerevelat ce se suprapune şi pe decenţa
de a nu face abuz de ego.

un loc aparte în mirajul ni-
lului, alături de noţiunea de este-
tism atât de des invocată, îl
constituie timpul şi spaţiul, fixate
şi ele prin scris şi prin pictat. egip-
tul fiind, în esenţă, timp conservat,
la timpul istoric autoarea adaugă
fragmente de timp personal, am-
prentat de eu. experienţa egiptu-
lui (contemplarea care generează
autocontemplarea) trezeşte în eve-
lyne- avalina conştiinţa şi impor-
tanţa artefactului, ce iau în cazul
de faţă forma cărţii şi a tabloului.
relaţia de iubire cu adham o desă -
vârşeşte, îi rafinează concepţia des-
pre cultură şi artă. evelyne stă-
nescu-elmasry reţine din viaţă lu-
crurile cu adevărat importante, de
aceea refuză pierderea în detaliul
nesemnificativ. faţă de pictură, în
scris artista se păstrează pe cât se
poate obiectiv- „neutră”, orientân -
du- şi discursul cu precădere către
istorie şi artă, de unde şi caracterul
paideic al mirajului nilului. o do-
vadă că evelyne- avalina nu ţin-

teşte celebritatea şi nici supralicitarea calităţilor
omului excepţional, e impresia de „frivolitate” a
textului neterminat, care nu are pretenţii la
(capod)operă, fiindcă, nu- i aşa, dată fiind relaţia
de iubire cu adham, ce depăşeşte limitele fiinţă-
rii, personajul şi deopotrivă, persoana scriitoarei
consideră că adevărata operă e propria viaţă.

mirajul nilului poate fi percepută şi ca o
carte- vernisaj, ca o carte- simeză, ce adăposteşte o
pletoră de trăiri, dar şi urme ale trecerii-petrece-
rii, carte ce se pretează a fi valorizată atât de cri-
tica literară, cât şi de critica de artă. r

■ evelyne stănescu- elmasry, mirajul nilului.
mirage of the nile, timişoara, editura david
Press Print, 2013, 217p.

Florin-Corneliu Popovici
Fluviul destinului, mirajul confesiunii

Carte- album sau album- carte, ce se
pretează la a fi citită, dar şi

răsfoită (privită), Mirajul Nilului
este şi o carte ce abundă de

feminitate. Indiferent însă de
statut, cartea creează impresii, fie
de lectură, fie de natură vizuală



la vremea lui, eclesiastul zice cum că
este „o clipă prielnică şi o vreme pen-
tru orice îndeletnicire de sub cer” şi
urmează o enumerare. În acest spi-

rit, cum aţi caracteriza, stimate domnule rector,
vremea noastră care pare că se refuză oricărei cla-
sificări? 

vremea noastră este cum este „şi ca dânsa
suntem noi”, cum ar spune Poetul. în transilva-
nia, un mucalit ar zice că este cumva, fiindcă ni-
ciodată nu a fost să nu fie cumva! dar, dincolo de
glumă, avem motive să fim îngrijoraţi, chiar dacă
impresia generală, aproape mereu, este că vremu-
rile contemporane sunt proaste, faţă de „vârsta
de aur”, plasată întotdeauna în trecut. îngrijora-
rea de acum vine pe un fond imens de aşteptare,
care a fost subminat puternic de nesiguranţa zilei
de mâine (criza pornită în 2008) şi de reculul uni-
unii europene, divizată de rivalităţi naţionale, de
egoisme, de teamă, de recrudescenţa unor ideolo-
gii de extremă dreaptă, de asalturile violenţei
aduse de atentate etc. Ne temem mai ales de criza
valorilor care au consacrat lumea noastră, care
i- au dat viabilitate şi care, de multe secole dacă
nu de milenii, i- au garantat existenţa. de două
mii de ani încoace, clasicismul greco- roman şi
creştinismul ne- au fost repere de viaţă, ghiduri
de urmat, îndreptare morale. de circa o jumătate
de mileniu, prin renaştere, omul a devenit mă-
sura tuturor lucrurilor, atunci instaurându- se
cultul pentru frumuseţea corpului şi a spiritului
omenesc. ideea de imitare a antichităţii clasice a
fost dusă mai departe şi a condus la reguli de vie-
ţuire şi de convieţuire în comunitate, reguli care
s- au validat în timp şi care au condus la rezultate
excepţionale. în secolul luminilor s- a impus cul-
tul raţiunii, ideea că prin cultură şi şcoală se
poate ajunge la libertate, ideea că educaţia face
din „trestia gânditoare” care este omul o fiinţă
demnă de perfecţiunea zeilor, a lui dumnezeu.
secolul al xix- lea a preamărit libertatea indivi-
duală şi emanciparea naţională, veştejind tira-
niile de orice fel, umilirea fiinţei umane şi
asuprirea popoarelor în imperii atotputernice. fi-
nele Primului război mondial a adus lumii recu-
noaşterea internaţională a dreptului popoarelor
la autodeterminare. 

apoi însă, prin dictaturile de extremă
stângă şi de extremă dreaptă, prin totalitarismele
de tot felul, prin nemaiîntâlnite violenţe şi crime,
lumea s- a învălmăşit, s- a crispat, s- a închis în po-
luri de putere şi de interese, a ajuns să dispreţu-
iască parcă valoarea supremă – omul. iar oame-

nii sunt acum, pe bună drep-
tate, dezorientaţi, speriaţi,
uşor de manipulat. Nu cred să
fi fost vreodată, în societăţile
democratice, vreo lipsă de în-
credere în clasa politică, în
ins tituţiile statului, în factorii
de putere, aşa de mare cum
este în acest moment. este,
poate, nevoie de noi para-
digme de viaţă, primenite şi
adaptate noilor realităţi, para-
digme pe care le bănuim doar,
dar nu le stăpânim încă, nu le
prefigurăm, nu le cunoaştem.
vreau să cred că mintea ome-
nească – neegalată de nicio
creaţie artificială – este destul
de puternică, de inventivă, de
adaptabilă şi de prevăzătoare,
spre a le descoperi şi aplica,
aşa cum a făcut întotdeauna. 

sunteţi specialist în istorie medievală. Cât
de „întunecat” a fost, cum se mai spune, evul
mediu?

după un mileniu de lungă istorie, evul
mediu a intrat în declin, ca orice epocă şi, în acei
ani de „oboseală”, s- a creat prejudecata că se cu-
vine reînviată (mai exact, imitată) antichitatea
greco- romană. atunci s- a creat prejudecata „întu-
necimii” medievale! evul mediu, ca orice perioadă
istorică, are lumini şi umbre, care nu trebuie com-
parate cu ceea ce a urmat, ci cu valorile de atunci,
cu idealurile lumii de atunci sau cu ceea ce a fost
anterior. din acest punct de vedere, evul mediu
este plin de „lumini”, deoarece atunci s- au creat
marile construcţii romanice şi gotice, vitraliile,
bolţile, statuile de fiinţe fantastice etc. Pe baza
mecanismelor simple (pârghia, planul înclinat,
scripetele), oamenii medievali au creat opere de
arhitectură aflate în picioare şi astăzi. acei oa-
meni au creat oraşele înconjurate cu ziduri, mu-
zica bazată pe ritm, teatrul din cetate, cu
participarea publicului, au inventat arme noi de
apărare şi de atac, au dat viaţă poeziei muzicale
a trubadurilor şi truverilor, au creat manuscrise
miniate unice, au conservat, în mănăstiri, operele
antice etc. restul – adică crimele inchiziţiei, ius
primae noctis („dreptul primei nopţi”), sărăcia
lucie a şerbilor, războaiele endemice etc. – sunt
mai mult poveşti ulterioare, augmentate de o
ima ginaţie prea bogată. crimele inchiziţiei se văd
mai mult după secolul al xv- lea, reînvierea scla-
viei se remarcă după marile descoperiri geogra-
fice, discriminarea etnică, omogenizarea forţată
etc. se practică începând cu epoca modernă. asta
nu înseamnă că evul mediu a fost o vârstă de aur,
ci că a fost o perioadă normală, cu bune şi cu rele,
la nivelul pe care îl atinsese atunci lumea. 

Globalizarea între proiect 
şi desfăşurare 

secolul al XiX- lea a fost al naţiunilor. din
secolul XX au fost vii dezbateri privind dispariţia
naţiunilor. acum la ordinea zilei este globaliza-
rea, funcţională în domeniile economic şi tehnolo-
gic, globalizarea a avut efecte aproape imprevi-
zibile în plan socio- cultural. paradoxal, se afirmă
o puternică tendinţă de afirmare a identităţii et-
nice. Cum apreciaţi acest fenomen?

lumea contemporană – grăbită şi superfi-
cială, sub multe aspecte – s- a grăbit să „decre-
teze” moartea naţiunilor şi naşterea societăţii
globale. Numai că naţiunile nu s- au născut prin
voinţa cuiva, prin legi votate de parlamente, pe
de o parte, iar pe de alta, naţiunile nu au avut
nicio vină pentru crimele comise în numele lor.
Naţiunile s- au format încă de la finele evului
mediu, prin acumulări succesive şi treptate, în
urma eşecului „globalizării” de atunci. imperiul
şi Papalitatea au încercat să formeze societăţi
umane generale, ecumenice, fără să reuşească.

salvarea din acest impas a venit prin formarea
comunităţilor etnico- naţionale. Nici globalizarea
nu se poate face la comandă, ci trebuie să vină fi-
resc, din nevoile profunde ale comunităţii, din
epuizarea rolului naţiunilor etc. or, o asemenea
epuizare, se pare, nu s- a produs încă. oamenii
continuă să trăiască grupaţi după limbile pe care
le vorbesc, după conştiinţa originii comune, după
cultura lor, după credinţe, tradiţii şi obiceiuri etc.
luăm multe, azi, unii de la alţii, dar nu suntem
dispuşi să renunţăm la identităţile naţionale, re-
gionale, locale. câtă vreme aceste elemente vor
persista, globalizarea, în felul în care a fost înţe-
leasă de ideologii săi din secolul al xx- lea, ră-
mâne doar teoretică. 

Care va fi statutul naţiunilor într- o lume
globalizată?

cum spuneam, lumea se globalizează sub
anumite aspecte, care, dacă nu intră în contradic-
ţie cu valorile naţionale, pot exista şi pot persista.
va trebui să ne obişnuim cu o lume globalizată
formată încă din naţiuni. semnalele în acest sens
au fost clare imediat după căderea comunismului,
dar factorii politici de anvergură au refuzat să
vadă realitatea. urss s- a destrămat în state
aproape naţionale, pe baza criteriilor etno- ling -
vistice. cehoslovacia şi iugoslavia s- au desfiinţat
tot datorită tradiţiilor etno- lingvistice şi confesio-
nale (religioase) diferite. unii, superficiali sau
răuvoitori, vedeau şi frângerea româniei – for-
mată târziu ca stat naţional – uitând că românii
din transilvania, moldova şi valahia vorbeau
aceeaşi limbă, aveau (în proporţie de aproape
90%) aceeaşi credinţă etc. germania nu s- a unifi-
cat fiindcă era nevoie de un stat mai mare şi mai
puternic în centrul europei, ci pentru că locuitorii
din est formau acelaşi popor cu cei din vest. ideea
uniunii europene este frumoasă, dar nu are încă
„reţeta” potrivită de funcţionare, tocmai fiindcă
naţiunile sunt încă realităţi vii şi nu doar cele
est- europene – blamate mereu, pentru felurite
rele, multe imaginare –, ci mai ales cele occiden-
tale, din anglia, franţa, olanda, irlanda. Nu
est- europenii s- au opus iniţial uniunii
europene şi constituţiei europene, ci ve-
chile naţiuni orgolioase din occident! 
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Istoria – memoria comunităţilor

Elena Solunca în dialog cu Ioan-Aurel Pop

Istoria este memoria colectivă a
comunităţilor, iar a şterge această

memorie înseamnă a forma
comunităţi infirme, bolnave. Să ne
gândim cum s- ar manifesta un om
fără memorie! Ar fi bun de închis
într- un ospiciu! Memoria este o

componentă fundamentală a
inteligenţei.



În acest context, care este rolul is-
toriei ca disciplină de învăţământ? Cât
de explicabile – că justificabile nu sunt

– sunt propunerile de reducere a orelor de istorie
şi limbă naţională?

a te răzbuna pe disciplina istorie pentru ta-
rele europei şi ale „educaţiei europene” este la fel
de absurd ca şi cum ai vrea să reduci orele de ma-
tematică din şcoală pe motiv că elevii au aver-
siune pentru această materie. istoria este
memoria colectivă a comunităţilor, iar a şterge
această memorie înseamnă a forma comunităţi
infirme, bolnave. să ne gândim cum s- ar mani-
festa un om fără memorie! ar fi bun de închis
într- un ospiciu! memoria este o componentă fun-
damentală a inteligenţei. oamenii, pentru a
putea lua decizii, compară realităţi, fapte, întâm-
plări din trecut. tot ceea ce ne înconjoară devine,
în mod iremediabil, trecut: prezentul durează o
clipă şi trece, viitorul este imprevizibil şi incert,
dar când vine spre noi ajunge să fie şi el prezent
şi apoi trecut. trecutul este marea experienţă a
omenirii. ignorarea lui, chiar dacă nu pare să
aibă urmări imediate, ne condamnă la moarte
lentă. limba şi istoria ne ajută să fim noi înşine,
dar ne ajută mai ales să fim europeni, să trăim în
comunitate. reducerea orelor de istorie şi de
limbă şi literatură română mai aduce cu sine un
rău imens: privează tinerele generaţii de cultura
generală, de cunoaşterea lumii, de bagajul de cu-
noştinţe necesar vieţuirii şi convieţuirii. cel mai
bun computer este mintea omenească, iar, dacă
această minte ajunge să fie vidă, lumea se strică,
se întristează, se perverteşte, se micşorează şi
moare. 

Cum se poate imagina personalitatea unui
om care nu cunoaşte istoria ţării mai întâi şi, fi-
reşte, a omenirii? altfel spus, un om fără memoria
identităţii. 

oamenii fac parte cu toţii, fără excepţie, din
diferite colectivităţi. omul este o fiinţă socială şi
nu poate trăi izolat, iar traiul în comunitate pre-
supune existenţa unor convingeri, a unei conşti-
inţe a identităţii respective. în cadrul conştiinţei
identităţii locale, naţionale, europene etc., com-
ponenta referitoare la trecut este fundamentală.
Numai că trecutul respectiv nu este literă
moartă, aşa cum, în chip tendenţios sau din igno-
ranţă, îl consideră unii. trecutul este pur şi sim-
plu viaţă trecută, care a fost reală, palpabilă,
prezentă, pentru cei care au trăit acea viaţă. a- l
priva pe un tânăr de cunoaşterea trecutului na-
ţional şi universal este ca şi cum l- ai scoate din
viaţă şi l- ai destina din start morţii, neantului.
un om fără memoria identităţii se dezumani-
zează, devine manipulabil, executor docil al unor
ordine elaborate de alţii. 

Să ai conştiinţa misiunii care îţi 
revine şi stăruinţa să o urmezi

sunteţi şi un adevărat ambasador al istoriei
şi culturii noastre – sunteţi invitat la manifestări
ştiinţifice internaţionale, susţineţi conferinţe în di-
ferite centre universitare. Cum sunt receptate? Ce
atrage în mod special interesul ascultătorilor?

interesul oamenilor pentru trecut este
mare, fiindcă oamenii ştiu să perceapă trecutul
ca pe experienţa acumulată a omenirii, a colecti-
vităţii. atracţia publicului pentru o conferinţă
este legată de feluriţi factori, de la tema propusă
până la farmecul expunerii, de la metodele de pre-
zentare până la ambianţa în care se realizează
totul. cel mai important lucru este însă – din câte
îmi dau seama de ani de zile – sinceritatea confe-
renţiarului, onestitatea sa, convingerile sale ba-
zate de ideea de bine, de adevăr, de dreptate, de
frumos. Publicul este ca un senzor foarte sensibil
şi simte imediat artificialul, minciuna, prefăcăto-
ria. fireşte, oamenii sunt atraşi de subiecte spec-
taculoase, unele de istorie contemporană, dar şi
de teme din antichitate şi din lumea contempo-
rană. istoria românilor este şi ea foarte gustată –
dincolo de dracula – numai că nu avem cu toţii
chemarea necesară (talentul) de a o face inteligi-
bilă, fascinantă, interesantă. Poate ne lipseşte ta-
lentul oratoric, poate erudiţia, poate pasiunea … 

sunteţi de ani buni rector al universităţii
din Cluj- napoca. Ce anume din trăsăturile tinerei
generaţii este dătător de speranţă?

spun mereu că studenţii de astăzi nu sunt
nici mai buni, nici mai răi decât înaintaşii lor. Nu
am sentimentul decadenţei promoţiilor actuale,
pe care unii colegi de- ai mei îl au şi îl clamează
destul de des. fireşte, azi sunt mult mai mulţi
studenţi decât odinioară şi vin la studiile supe-

rioare aproape fără selecţie. fiind mulţi ca
număr, sunt mai mulţi ca altădată şi cei dezinte-
resaţi, cei mai puţin pregătiţi, cei superficiali. dar
proporţia celor buni şi pasionaţi este constantă,
în totalul tinerilor. această universitate – cea
mai veche (fondată la 1581), cea mai mare şi, în
multe domenii, cea mai prestigioasă din ţară – s- a
refondat la 1919, în cadrul regatului româniei,
cu scopul de a arăta măsura înaltă a valorii inte-
lectuale a poporului nostru. Prin studenţii şi pro-
fesorii săi, a reuşit cu prisosinţă să facă acest
lucru, chiar şi în vremuri de restrişte. studenţii
au conştiinţa acestei misiuni a universităţii şi se
străduiesc să o urmeze. 

dar de îndoială şi, de ce nu, amărăciune?
evident, studenţii de azi nu mai citesc atâ-

tea cărţi în formă clasică, nu se mai duc la biblio-
teci precum o făceau cei de dinaintea lor, nu mai
scriu caligrafic de mână şi nici nu pot scrie foarte
repede cu propria mână etc. dar au alte modali-
tăţi de informare, pe care cei de dinainte nu le
aveau. sigur, educaţia tinerei generaţii nu se mai
face în conformitate cu idealurile mele de socie-
tate sănătoasă. unii tineri sunt pasionaţi de lu-
cruri trecătoare, facile şi nu mai muncesc aşa de
înverşunat ca odinioară. generaţia mea era obse-
dată de şcoală, pentru că majoritatea credeam că
fără şcoală temeinică nu putem ajunge nimic în
viaţă. acum trăim într- un cadru haotic, în care
planurile de învăţământ, programele şcolare, ma-
nualele se modifică prea des şi nejustificat, în
care nu se mai transmit suficiente cunoştinţe, în
care idealurile de bine, de corectitudine, de cinste
şi onoare sunt ocolite sau obturate. speranţa în
tânăra generaţie există şi se justifică, numai că,
probabil, nu ştim noi, maturii de azi, să fim la
înăl ţimea acestor speranţe…

Goana după „nou” reuşeşte ades să oculteze
adevărata valoare. Care sunt sau ar putea fi efec-
tele colaterale şi cine le suportă?

„Noul” acesta este într- adevăr, în multe ca-
zuri, înşelător. Pe vremuri, când studenţii făceau
„învăţământ politico- ideologic”, aducându- se un
elogiu „omului nou”, un coleg a întrebat tenden-
ţios dacă această laudă excesivă nu incumbă un
dispreţ faţă de „omul vechi” care făurise lumea ci-
vilizată, care ridicase catedralele, care scrisese ca-
podopere etc. sub pretextul „noului”, se ignoră
valori şi suntem învăţaţi să fim mărginiţi şi igno-
ranţi, sub pretextul „noului” ni se spune să ope-
răm cu metode, nu cu fade cunoştinţe, ca şi cum
fără bagaj de cunoştinţe am putea trăi! Ne bazăm
tot mai mult memoria pe aceea a computerelor,
uitând de necesarul creierului omenesc, de exer-
ciţiul memoriei, de duelul interior al minţii noas-
tre. efectele colaterale ar fi crearea de mecanisme
manipulabile în loc de personalităţi umane inde-
pendente, creatoare şi ingenioase. 

Cum pot fi contracarate? 
de două mii de ani încoace – de când s- a

conştientizat zestrea clasicismului greco- roman şi
a creştinismului (dar şi a celorlalte mari religii) –
omenirea a experimentat cu succes un mod rela-
tiv unitar de educaţie şi a pregătit pentru viaţă
oameni deosebiţi. înainte de a schimba radical
acest sistem, ar trebui să avem certitudinea că cel
nou este mai bun. or, noi, departe de a face acest
lucru, ne hazardăm în fel de fel de experimente
ciudate. copiii buni s- au format, de exemplu, în
familii bune, iar acum distrugem familia! copiii
buni au ascultat de secole basme cu feţi- frumoşi
şi ilene- cosânzene, cu tineri viteji şi bătrâni înţe-
lepţi, cu pilde despre viaţa frumos trăită, iar
acum văd filme în hd care preamăresc moartea,
armele letale, fiinţele odioase, răul, vacarmul,
crima etc. copiii buni s- au format în şcoli bune,
studiind matematica, limba română, istoria, geo-
grafia, biologia, chimia, fizica, educaţia fizică, mu-
zica etc., iar acum inventăm materii precum
educaţia pentru drepturile copilului, educaţia an-
treprenorială, educaţia sanitară şi sexuală, edu-
caţia rutieră şi câte alte „educaţii”, încurcând
intenţionat seturile de cunoştinţe cu disciplinele
şcolare şi renunţând la obiecte de studiu consa-
crate şi verificate. ar trebui să ne decidem odată
pentru valoarea efectivă, pentru educaţia reală,
pentru ceea ce ştim că dă rezultate bune pe ter-
men lung. 

Cu nişte ani în urmă, s- a afirmat că ritmul
schimbărilor tinde să depăşească posibilităţile
omului de adaptare. uneori aşa pare a se petrece
în viaţa de toate zilele. În învăţământ putem vorbi
chiar de anume performanţe şi rezultatul este ne-
mulţumirea celor mai mulţi – elevi, profesori, pă-
rinţi. se vorbeşte şi de o educaţie pentru schim-
bare. Care ar fi principiile unei astfel de educaţii? 

este evident că acum „planeta se grăbeşte”
şi că ritmul schimbărilor este debordant. Nouă ne
place să vorbim de aşezare, de stabilitate, de li-
nişte şi de tihnă, dar acestea sunt tot mai rare.
este nevoie de educaţie pentru schimbare, dar fă-
cută după principiul echilibrului. romanii aveau
o vorbă, de care noi uităm adesea şi care a asigu-
rat stabilitatea de circa 1250 de ani a statului
pornit de pe râul tibru şi extins apoi pe trei con-
tinente: „calea de mijloc este de aur” (aurea me-
diocritas). ce bine ar fi să ştim să schimbăm
educaţia, s- o adaptăm noului, dar păstrând valo-
rile perene în cadrul ei. omul nu şi- a schimbat şi
nu- şi va schimba – în ciuda înnoirilor năucitoare
– esenţa sa umană. aceasta înseamnă că în om şi
umanitate rămân anumite constante, anumite
elemente fixe, care se cuvin cultivate mereu, in-
dependent de schimbări. 

Cum ar trebui să fie concepută ecuaţia edu-
caţiei pentru viitor? mă gândesc la cele două as-
pecte – instrucţie şi modelare a personalităţii. 

şcoala, de când e lumea, a transmis cunoş-
tinţele acumulate de omenire, a creat condiţiile
pentru dobândirea de noi cunoştinţe, tehnici etc.
prin cercetare şi a format caractere. şcoala a in-
struit şi a educat mereu. chiar şi prin disciplinele
cele mai aride şi mai „exacte”, se face educaţie.
Nu cred că, pentru viitor, trebuie să ne propunem
metode speciale pentru educaţie. în şcoala bine
făcută, educaţia corectă şi utilă pentru societate
vine de la sine. 

sunteţi şi directorul Centrului de studii
transilvane al academiei române, din păcate
mai puţin cunoscut dincolo de cercul specialişti-
lor. Care este, în mare, programul ştiinţific al
acestui institut? 

centrul de studii transilvane (cst), func-
ţionând azi în cadrul academiei române, vine
dintr- o veche tradiţie a intelectualităţii transilvă-
nene, în cazul de faţă al intelectualităţii româ-
neşti. Nucleul său a pornit în lume pe la 1934,
când s- a creat la universitatea „regele ferdinand
i” din cluj, şi a apărut periodicul „revue de
transylvanie”, sub direcţia profesorului silviu
dragomir. obiectul de studiu al cst cuprinde
toate aspectele legate de trecutul transilvaniei,
cele istorice, literare, etnografice, juridice etc.
între anii 1942- 1947, acest institut a pregătit

toată documentaţia istorică necesară delegaţiei
româniei la conferinţa de Pace de la Paris, din
1946- 1947. apoi, în 1948, centrul a fost desfiinţat
de regimul comunist, acesta reapărând în 1991.
azi cst continuă – cu foarte puţini cercetători –
vechea tradiţie, abordează teme noi, specifice sen-
sibilităţii acestui început de nou mileniu şi, prin
sectorul său editorial, publică „transylvanian re-
view” şi o serie de cărţi, în cadrul mai multor co-
lecţii. o operă de căpetenie a cst este istoria
transilvaniei – apărută până acum în trei volume
(din cele mai vechi timpuri până în 1920), în lim-
bile română şi engleză – scrisă de istorici români,
maghiari, germani, evrei etc. din transilvania. 

Cum vă pregătiţi pentru împlinirea unui
secol de la marea unire?

Pentru anul 2018 – sărbătoarea celor 100 de
ani trecuţi de la marea unire, instituţia pregă-
teşte volumul al patrulea, care va cuprinde istoria
acestei provincii a româniei de după Primul răz-
boi mondial până la zi. vrem să ne pregătim pen-
tru cinstirea secolului trecut de la 1 decembrie
1918 prin ceremonii sobre şi pline de demnitate,
potrivite rememorării celui mai important act al
naţiunii române din toate timpurile – făurirea
statului naţional unitar român. r
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în filosofia marxistă se vorbeşte mult
despre orânduirile social- politice, mai
ales despre capitalism şi socialism, res-
pectiv comunism, considerate ca forma-

ţiuni social- economice, caracterizate prin aşa- nu-
mitele „moduri de producţie”. modul de producţie
este compus din forţele de producţie şi relaţiile de
producţie. forţele de producţie cuprind mijloacele
de producţie, adică uneltele şi obiectele muncii,
iar relaţiile de producţie se referă la relaţiile de
proprietate şi la relaţiile de repartiţie. acestea
sunt concepte economice clasice, valabile pentru
caracterizarea oricărei formaţiuni social-econo-
mice, respectiv a celor cinci orânduiri: comuna
primitivă, sclavagismul, feudalismul, capitalis-
mul şi comunismul, cu faza iniţială a socialismu-
lui, cum ni se tot spunea. economiştii occidentali
au şi alte variante, dar, oricum, nu recunosc orân-
duirea comunistă ca formaţiune economică dis-
tinctă. Nu ne- ar interesa nici pe noi, dar, din
păcate, le- am trăit pe amândouă pe pielea noas-
tră, şi am fost nevoiţi să observăm ceva deosebiri.

marxiştii considerau că mecanismul trecerii
de la o formaţiune social- economică la alta, mai
precis de la una inferioară la una superioară, se
petrece datorită dezvoltării progresive a forţelor
de producţie, respectiv a mijloacelor de muncă (a
uneltelor), care determină schimbarea relaţiilor
de producţie (de proprietate şi de repartiţie).
aceasta, fireşte, acolo unde au fost menţionate is-

toric orânduirile amintite, căci, altfel, au existat
şi mai există încă zone în care populaţiile se gă-
sesc tot în comuna primitivă. sunt altele care
n- au cunoscut sclavagismul sau care n- au trecut
prin feudalism.

există multe explicaţii ale lipsei de progres,
unele geografico- climaterice, altele psiho-antro-
pologice. mai nou s- a dovedit că multe populaţii
considerate primitive sunt, de fapt, urmaşele
unora mult mai evoluate, a căror civilizaţie a fost
distrusă. aceasta, după descoperiri arheologice,
dar şi după limbajul lor care conţine cuvinte şi
formaţiuni lingvistice neutilizate în viaţa lor obiş-
nuită sau folosite fără a le mai înţelege. ceea ce
nu infirmă totuşi posibilitatea de progres în con-
diţii prielnice. dar ele rămân ca semnale de
alarmă pentru viitorul omenirii care, oricât de
avansată ar fi, din anumite motive, catastrofale
sau nu, poate să parcurgă drumul invers, către
involuţie.

marxiştii erau interesaţi însă de trecerea de
la capitalism la comunism şi considerau că nu se
poate face decât prin revoluţie. aceasta, deoarece
capitaliştii, în ciuda faptului că dezvoltă forţele
de producţie, respectiv mijloacele de muncă, prin
mecanizare şi automatizare, datorită proprietăţii
private, nu perfecţionează şi relaţiile de producţie
şi de repartiţie pentru stimularea în continuare
a dezvoltării forţelor de producţie şi a interesului
celor care muncesc, a proletarilor lipsiţi de pro-
prietăţi pentru creşterea producţiei. căci orice
progres conduce numai la îmbogăţirea proprieta-
rilor.

soluţia preconizată era transformarea pro-
prietăţii private asupra mijloacelor de producţie
în proprietate socială, a întregului popor. Numai
că proprietarii nu sunt de acord şi, simplist vor-
bind, trebuie să fie obligaţi. exemplul a fost „co-
muna din Paris”, care a şi încetăţenit termenul
de „comunism”, considerat că aminteşte şi de co-
muna primitivă, singura orânduire fără proprie-
tate privată.

oricât de incredibilă părea această teorie,
ea a fost adoptată de proletariat şi a condus la nu-
meroase revoluţii anticapitaliste, dintre care una
a fost victorioasă. cu sprijinul cui s- a făcut şi ce
s- a urmărit de către cei care au finanţat- o nu ne
mai interesează. clar este faptul că, şi în acest
caz, situaţia revoluţionară a fost ambiguă. Până
şi bolşevicii considerau că a fost de fapt o revolu-
ţie burghezo- democratică împotriva orânduirii
feudale a rusiei ţariste, transformată în revoluţie
socialistă. Nu este clară însă participarea la re-
voluţie a unui număr imens de proletari, adică de
muncitori industriali, într- o ţară feudală. unii

analişti consideră că revoluţia a
fost chiar anticapitalistă, că
rusia dispunea de un potenţial
economic uriaş, pe care occidenta-
lii au încercat să- l distrugă (fi-
nanţând revoluţia) şi chiar au
reuşit pentru o bună perioadă de
timp. alţii consideră că a fost o
simplă lovitură de stat prin care
bolşevicii au deturnat revolta ar-
matei ruseşti, mai mult ţără-
nească decât proletară, de la
frontul antigerman la ocuparea
marilor proprietăţi agricole ale
rusiei, într- adevăr feudale.

s- a vorbit apoi şi despre
„exportul de revoluţie”, adică de
ocuparea unor ţări în care nu
existau condiţiile pentru declan-
şarea unei revoluţii proletare.
aşa s- a realizat, prin războaie,
după 1917, „extinderea” revolu-
ţiei în toate ţările fostului impe-
riu ţarist.

situaţia s- a repetat după al ii- lea război
mondial, când revoluţiile socialiste au fost „expor-
tate” în toate ţările ocupate de către armata so-
vietică. trecerea la comunism, prin aşa- numita
fază „socialistă”, s- a petrecut în ţări slab dezvol-
tate economic şi aproape ruinate de război, fără
nicio opoziţie între forţele de producţie şi relaţiile
de producţie capitaliste, la noi burghezo-moşie-
reşti. marxist vorbind, fără necesitatea vreunei
revoluţii. a urmat naţionalizarea şi colectiviza-
rea, prin care s- a realizat proprietatea socială a
întregului popor. ce- i drept, chiar de la începutul
trecerii spre socialism, făcând abstracţie de con-
diţiile social- politice, de teroarea şi violenţa prin
care s- au realizat cele două reforme, cu milioane
de victime, a urmat o dezvoltare a industriei,
agriculturii şi a economiei în genere fără prece-
dent, care a contribuit şi la creşterea accelerată a
nivelului de trai, în ciuda datoriilor de război
imen se pe care a trebuit să le plătească ţara noas-
tră.

forma aceasta de exploatare a româniei a
fost şi mai este încă numită „colonială”. Pentru a
obţine cât mai repede şi cât mai multe din presu-
pusele datorii, imposibil de achitat pe linie finan-
ciară, populaţia întregii ţări era condamnată la
muncă silnică, dar contribuia totodată şi la creş-
terea capacităţii economice a statului, la utiliza-
rea resurselor naturale şi la dezvoltarea plani-
ficată a unui sistem care a început treptat să
funcţioneze. românia dispunea însă, ca şi acum,
de bogăţii imense, care au garantat succesele in-
dustriei extractive, siderurgice, de maşini- unelte,
grea şi uşoară, care a contribuit şi la dezvoltarea
agriculturii. după plata datoriei şi retragerea tru-
pelor sovietice a urmat o perioadă de relaxare şi
chiar de bunăstare, cel puţin faţă de condiţiile an-
terioare şi comparativ cu situaţia din celelalte
state socialiste.

datorită unei politici de independenţă tot
mai accentuată faţă de ţările „blocului socialist”,
românia a trecut apoi prin situaţia dificilă de a- şi
asigura piaţa de desfacere a produselor indus-
triale şi agricole în state capitaliste, reuşind to-
tuşi să învingă în multe direcţii concurenţa unor
ţări puternice, dar având multiple relaţii comer-
ciale şi cu parteneri din zone afro- asiatice, cu
avantaje uneori destul de modeste. la toate aces-
tea s- a mai adăugat şi plata unei datorii externe
cu dobândă capitalistă care trebuia achitată cât
mai curând.

se poate considera că trecerea de la capita-
lism la socialism, cel puţin în ţara noastră şi în
cele învecinate, s- a petrecut cu revoluţie socialistă
de import, pe cale violentă cu multe victime, prin
puternică dezvoltare economică, dar fără obţine-
rea bunăstării sperate. în termeni economici, s- au
dezvoltat forţele de producţie în cadrul relaţiilor
de producţie de tip socialist, cu proprietate co-
mună (socială) asupra mijloacelor de producţie şi
cu relaţii de repartiţie echitabile (după muncă),
dar insuficiente pentru a se ajunge la bunăstarea
promisă, nivelul de trai general, cu puţine excep-
ţii, fiind tot mai scăzut faţă de cel capitalist occi-
dental. ceea ce a făcut să crească nemulţumirea
maselor şi a determinat apariţia unor manifestări
de revoltă, la noi restrânse şi uşor de reprimat, în
ungaria şi cehoslovacia necesitând in-
tervenţia armatelor din Blocul ţărilor
socialiste.
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în felul acesta au apărut, ceea ce
părea incredibil din perspectivă mar-
xistă, revoluţiile anticomuniste. ce- i

drept, se vorbise şi înainte, tot în termeni mar-
xişti, despre „antirevoluţii comuniste” şi despre
intervenţionismul capitalist, dar acum, în
preajma anului 1990, revoltele erau realmente
anticomuniste. faptul că ele au coincis şi cu o
transformare (glasnost) a comunismului, şi că se
realizau oarecum planificat (efectul de „domino”),
astfel încât, cel puţin la noi, nici nu se ştie dacă a
fost revoluţie sau lovitură de stat, nu anulează
nemulţumirea generală care a precedat- o şi nici
„delirul” care i- a urmat.

opţiunea a fost pentru capitalism. ea ridică
însă multe probleme. din perspectivă marxistă ar
fi un regres. ce- i drept, nu se pot face, cel puţin
până acum, generalizări, pretinzând că: „a căzut
comunismul”, căci nu mai ştim aproape nimic
despre regimurile din rusia şi china. oricum,
este vorba despre o trecere contrară sau inversă
faţă de trecerea de la capitalism la comunism,
acesta din urmă fiind interpretat, uneori, ca şi
fascismul, ca o simplă anomalie trecătoare a orân-
duirii capitaliste. Nu- i de mirare că orice mani-
festare de opoziţie faţă de noua putere instaurată
după 1990 era numită fascistă (legionară), iar
anumite măsuri populiste ale puterii erau consi-
derate comuniste, dar şi partidele nou înfiinţate,
de „dreapta” sau de „stânga”, se învinuiau reci-
proc de „alunecări” spre extrema dreaptă sau spre
extrema stângă.

Persoanele neimplicate politic nu prea ve-
deau nicio deosebire între aceste „pendulări” co-
munisto- capitaliste, mai ales că personajele cu
roluri de conducători erau adesea aceleaşi. şi
chiar se apela uneori la butada despre deosebirea
dintre capitalism şi comunism: „în capitalism este
exploatarea omului de către om, iar în comunism
este invers!”. iar scepticii erau de părere că nu se
va putea construi capitalismul cu aceiaşi condu-
cători care n- au reuşit să construiască nici măcar
socialismul! şi aveau multă dreptate, căci, de
fapt, nu era nimic de construit, ci, aşa cum s- a do-
vedit imediat după „revoluţie”, era totul de dărâ-
mat.

la început distrugerile au fost minore: afişe,
lozinci, vitrine cu cărţi, monumente, sedii ale co-
muniştilor. când au vrut unii să dărâme şi clădi-
rile (erau vizate casa scânteii şi casa Poporului),
atunci au intervenit forţele armate. dar acestea
n- au mai intervenit în mediul rural, unde, stimu-
laţi sau nu, ţăranii şi foştii conducători ai gospo-
dăriilor colective şi ai gospodăriilor de stat au
început jaful: de animale, produse agro-alimen-
tare, maşini- unelte, fonduri, materiale de con-
strucţii, furaje; distrugerea clădirilor: sedii,
depozite, case de cultură, cluburi, grajduri, silo-
zuri etc., şi, cel mai grav, distrugerea instalaţiilor
de irigaţie, astuparea canalelor şi sustragerea
materialelor de construcţie, de metal, de ciment,
de prefabricate. dezastrul poate fi văzut şi astăzi;
clădiri în ruină, golite de orice materiale trans-
portabile: cărămizi, ţigle, lemnărie. s- a pus ceva
în locul acestora? Nimic! dar aceasta înseamnă
că, cel puţin în aparenţă, a fost distrusă economia
agrară a ţării. Ne- a rămas cea industrială, s- ar
putea zice. şi, într- adevăr, în primii ani, munci-

torii îşi mai puneau
ceasurile să- i tre-
zească de dimineaţă şi
alergau la tramvaie,
la troleibuze şi auto-
buze, iar cei din Bucu-
reşti şi la metroul lui
ceauşescu, ca să nu
întârzie la slujbă. în
câţiva ani însă, a
venit dezastrul. şi s- a
procedat, cum zic unii,
sistematic, în manieră
marxist- economică,
dar inversă, fireşte,
adică s- a început cu
distrugerea industriei
extractive prin închi-
derea minelor. minerii
au protestat vehe-
ment, dar au fost con-
sideraţi comunişti,
manipulaţi etc., şi,
până la urmă, bătuţi
cu tancurile! dar mi-
nele s- au închis. a fost
lichidată şi industria
siderurgică din lipsă de materie primă, după care
a urmat industria constructoare de maşini, ata-
cată din trei direcţii: a produselor siderurgice, a
energiei şi a pierderii pieţelor de desfacere. indus-
tria uşoară a păţit- o la fel, fiind lichidată ulterior
de concurenţa supermagazinelor occidentale şi
orientale.

spectacolul dezastrelor pare apocaliptic.
sunt regiuni întregi ale vechilor platforme indus-
triale comuniste care zac în ruine ca după un răz-
boi atomic. sute de nevoiaşi dau cu ciocanele în
ziduri ca să le extragă structura metalică sau
scormonesc prin munţi de gunoaie. în zonele mai
populate a fost curăţat terenul fostelor întreprin-
deri şi chiar arat (nivelat), ceea ce ne duce cu gân-
dul la cetatea cartagina, căreia romanii, după
cucerire, i- au dărâmat zidurile, au arat şi au ni-
velat terenul ca să- i piară amintirea pentru tot-
deauna. la noi au făcut uneori ceva în plus, au
construit clădiri de supermagazine străine care
ne smulg ultimii bănuţi din buzunare ca să- i ducă
spre ţările lor îmbelşugate.

Părerile „analiştilor” sunt împărţite. unii
consideră că totul s- a petrecut după un plan dia-
bolic al forţelor străine de falimentare a româ-
niei, alţii consideră dimpotrivă că noi şi condu-
cătorii noştri suntem incapabili de a ne conduce.
şi- au băgat şi psihologii coada, că am fi un popor
de cleptomani, de sinucigaşi, lipsiţi de spirit au-
tocritic, leneşi etc. cu toate că cele aproximativ
cinci milioane de români care au emigrat spre oc-
cident, lucrează acolo „pe rupte”, cum lucrau, de
altfel, şi pe vremea comuniştilor, când aveau
unde.

cum, necum, s- a căzut şi în greşeala, pe
care se zice că ceauşescu a plătit- o cu viaţa, de a
ne împrumuta la băncile capitaliste, care ne cer
dobândă şi ne obligă să nu construim nimic prin
care am putea să câştigăm şi să le plătim datoria.
se zice că ne „înrobesc” în felul acesta şi ne trans-
formă într- o colonie. dar şi despre exploatarea so-

vietică a româniei se spunea că a fost colonială.
mare deosebire însă. care se vede cu ochiul liber.

fără să intrăm în amănunte, este cunoscut
faptul că în toate coloniile (capitaliştilor sau so-
cialiştilor) se munceşte, cum se zice, de voie sau
de nevoie, căci stăpânitorii caută profituri şi, în
consecinţă, fac investiţii. unele state coloniale au
devenit foarte bogate, problema fiind acolo a re-
voltei faţă de stăpânirea străină care a determi-
nat apariţia luptelor pentru eliberare şi obţinerea
independenţei. întâmplător sau nu, prin elibe-
rare, s- au produs şi în colonii dezastre economice,
războaie civile cu milioane de victime. adică, fă-
când abstracţie de războaie, ceva asemănător cu
ceea ce se petrece pe la noi. libertate, anarhie,
mizerie. regimul neocolonial, faţă de cel numit
uneori „neocomunist”, nu ne pare chiar atât de
distructiv pe plan economic (agricol şi industrial).

cert este că regimul actual de la noi nu
poate fi numit colonial şi nici măcar neocolonial.
Perspectiva noastră de trecere este totuşi de la so-
cialism spre capitalism. dar ce fel de capitalism?,
cum se zice, fără capital! fără industrie, fără
agricultură, fără comerţ, şi chiar, cel puţin în per-
spectivă, fără locuitori!

mizeria evidentă de la noi le este bine cu-
noscută occidentalilor, care, nici nu mai putem
zice preventiv, au început să ne trimită „ajutoare
europene”, porţii de făină, zahăr şi ulei, care se
distribuie gratuit şi pentru care se calcă real-
mente în picioare populaţia care trăieşte la limita
subzistenţei.

da, situaţia seamănă într- adevăr cu ceva
din capitalismul modern, dar cu ceva chiar mai
trist decât regimul colonial – regimul rezervaţii-
lor naturale, în care sunt închise, pe teritorii în-
tinse, lipsite de orice industrie, agricultură sau
comerţ, populaţii considerate înapoiate, animale
pe cale de dispariţie, păsări, peşti şi reptile,
plante exotice şi aşa mai departe. Populaţiile din
rezervaţii sunt hrănite cu „ajutoare”. ele nu mai
trebuie să muncească şi evident că nici nu mai au
unde.

Perspectiva este fireşte sumbră. Noi însă nu
ne vom lăsa, se va zice. dar nici „pieile roşii” din
rezervaţiile americane nu s- au lăsat şi au pierit
peste douăzeci de milioane înainte de a fi închişi.
şi mai trebuie spus că aveau, spre deosebire de
noi, şi ceva armată şi armament. mai prăpădiţi
erau aborigenii australieni şi neozeelandezi, pri-
copsiţi şi aceştia de către psihologi cu tot felul de
metehne, că nu le place să înveţe, că practică
„abandonul şcolar”, ca pe la noi, şi că, în loc să
muncească, stau şi cerşesc ajutoare. să le fie ru-
şine!

unii se gândesc la nişte rezervaţii speciale,
obţinute prin regionalizare. căci, ni se spune, aşa
vor fi „absorbite” mai bine ajutoarele europene,
fondurile nerambursabile şi, apoi, care se des-
curcă mai bine, de ce să suferim noi din cauza ce-
lorlalţi, adică regiunea noastră, oraşul nostru, în
rest, dumnezeu cu mila.

şi, fireşte, vin cei care stau pe margine şi fi-
losofează, nu era oare mai bine pe vremea comu-
niştilor? adică, atunci când treceam de la
capitalism la socialism, decât acuma când trecem
invers?

Nu era mai bine şi nu este nici acum. dar
eu nu pot să prevăd altceva şi, în glumă, desigur,
le spun prietenilor că, în orice caz, trăim mult mai
bine şi chiar foarte bine, faţă de anul viitor... r
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după lectura recentei sale cărţi dos-
toievski – nietzsche. elogiul sufe-
rinţei (editura academiei, Bucu-
reşti, 2013), un eseu interdiscipli-

nar remarcabil, de o uriaşă combustie interioară,
aura christi îmi trimite o carte scrisă la o ten-
siune similară, dar de o cu totul altă factură, an-
corată în cascada vieţii literare şi culturale
postdecembriste: acasă – în exil. Neîndoielnic, un
titlu mai mult decât provocator, marcând bătă-
liile literare duse de autoare pe malurile dâmbo-
viţei după descinderea din Basarabia natală, care
a format- o până la 26 de ani. titlul poartă în el
oarecum dâra de memorie a celebrei cărţi din
1927 a lui julien Benda, la trahison des clercs,
prin care filosoful şi prozatorul îi acuza pe cărtu-
rari că şi- au trădat menirea spirituală/ estetică,
aventurându- se în bătăliile politice şi ideologice
ale vremii. modelul lăsat de Benda a marcat şi pe
alţi scriitori şi gânditori, la noi, cel mai cunoscut
caz de după 1989 fiind Nicolae Breban, care, în
2009, a surprins lumea literară cu trădarea cri-
ticii, carte care, împreună cu altele trei „prefigu-
ratoare” (Confesiuni violente, 1994, spiritul
românesc în faţa unei dictaturi, 1997, aventurie-
rii politicii româneşti. istoria dramatică a prezen-
tului, 2010), au şi făcut din prozator un inte-
lectual la fel de incomod, ca să mă exprim eufe-
mistic, ca şi Paul goma, cezar ivănescu sau
adrian marino, cel care ne- a lăsat, în postumi-
tate, fulminanta carte confesivă Viaţa unui om
singur (2010). trădarea criticii, căreia aura
christi îi dedică un întreg capitol în cartea de
faţă, a stârnit disputa chiar începând cu titlul,
sintagma ascunzând o ambiguitate, aş zice, chias-
matică. mai mulţi comentatori s- au întrebat, ali-
mentaţi chiar de „traducerea” brebaniană: cine pe
cine trădează? criticii sau critica? întrebări care,
după opinia mea, n- au vrut decât să ocolească
miza majoră a cărţii lui Nicolae Breban, redu-
când- o, ca şi în cazurile goma, ivănescu, marino,
la simple răbufniri temperamentale şi comple-
xuale resentimentare, denigrând imaginea unor
critici şi scriitori din prim- planul vieţii literare.
reducţia aceasta va fi şi mai uşor aplicabilă cărţii
aurei christi, care, prin titlul acasă – în exil, ar
putea fi acuzată că n- ar face decât să „mimeze”
umbra maestrului ei de azi, Nicolae Breban. în
prefaţa la dostoievski – nietzsche. elogiul sufe-
rinţei, Nicolae Breban anticipa privitor la reacţia
criticii (cea vizată în propria carte) faţă de eseul
aurei christi: „eseul ei va fi ocultat sau răstăl-

măcit în atâtea şi atâtea moduri, mai mult sau
mai puţin viclene, cu care ne- a obişnuit publicis-
tica literară”. din acest punct de vedere, acasă –
în exil este cu mult mai „vulnerabilă”, cu cât nu
mai abordează o temă ancorată în secolul al
xix- lea, ci direct din plasma infernal- labirintică
a strictei actualităţi literare. comparativ cu Ni-
colae Breban, aurei christi i s- au găsit deja alte
„păcate”, cu etichetări prăpăstioase, de care au-

toarea are cunoştinţă, reamintindu- le în diverse
locuri din acasă – în exil: o „walkirie” a publicis-
ticii (gheorghe grigurcu), „nebună”, „bestie” pusă
pe „scandal”, „nemernică” (vezi şi demascarea
plagiatului în cazul lev tolstoi) etc., toate urmă-
rind „decredibilizarea” şi minimalizarea demer-
sului critic prin recursul la confuzia punctelor de
vedere. dar un asemenea mod de a răspunde la
chestiuni de importanţă majoră dezvăluie, cum a
demonstrat mihai ralea, o gravă carenţă a inte-
ligenţei critice. în strălucita lui carte de eseuri
Valori (1935), ralea defineşte inteligenţa ca evi-
tare a confuziei punctelor de vedere. reiau şi aici
exemplul său cu scena celor două studente de la
fizică. în plină dispută pe o anume temă, una
dintre ele, nemaiavând argumente, a izbucnit în
plâns, zicând: „aşa- mi trebuie mie dacă stau de
vorbă cu o tuberculoasă!”. Nu se întâmplă acelaşi
lucru cu aceia care, în plină „polemică”, în loc de
argumente vin cu etichetări? „metodă” des folo-
sită în anii proletcultismului, dar nu numai, con-
fuzia punctelor de vedere reizbucnind, în
avalanşă, şi după 1989.

avertizată asupra perfidiei falselor polemici
ale etichetatorilor, deşi îşi subintitulează volumul
polemice, aura christi mărturiseşte: „Nu am
stofă şi nici vervă de polemist”, maestrul ei fiind
dostoievski şi nu Bielinski. Poate, dar numai în
sensul că argumentele polemicilor sale sunt, cu
precădere, de ordin existenţial, nu raţionalist. de
unde şi folosirea pluralului de la adjectiv – pole-

mice, iar nu de la substantiv – polemici. e ceea ce
dă substanţă şi originalitate felului ei de a pole-
miza, care face din aura christi o figură incon-
fundabilă a literaturii şi eseisticii feminine de la
noi, apropiată oarecum de verva magdei ursache
sau a isabelei vasiliu- scraba, mai ales prin miza
majoră a apărării valorilor naţionale.

într- o recentă cronică (pathos) la volumul
antologic tragicul visător (editura ideea euro-
peană, Bucureşti, 2013), prima selecţie de acest
fel din opera poetică a autoarei, ştefan Borbély
constată că, organizate diacronic, „poemele con-
stituie un sistem existenţial bine închegat, co-
erent până la detaliu”, dovadă că aura christi „a
gândit dintotdeauna poezia ca sistematicitate
bine definită, compusă din simboluri teme şi sce-
narii care se repetă obsesiv, sub diferite forme
sau ipostaze. Pivotul principal îl reprezintă recur-
sul la mit (e foarte multă mitologie în poemele
aurei christi!), combinat cu un complex al «căde-
rii» (sau «uitării») în lume, în care se regăsesc, de-
opotrivă de pregnante, atât scenariul clasic
christic, al fiinţei pure, sacrificiale, care se în-
carcă de «păcat» fiind forţată să trăiască în lume,
cât şi cel complementar, gnostic, al fiinţei de lu-
mină aruncate în lume, făcute să suporte spasmo-
dic vicisitudinile unei existenţe impuse, care o
violentează.” am puternice motive să cred că
această coerenţă holistică a viziunii sale poetice
se răsfrânge la nivelul întregii opere, inclusiv la
eseistica de largă respiraţie şi la publicistică. mai
mult de atât, aura christi a învăţat să- şi constru-
iască volumele, ridicându- le la rang de carte,
ceea ce puţini scriitori români ştiu să facă. 

într- o disociere temperamental- stilistică,
ştefan Borbély împarte poetele în „posesive”/ „de-
vorante”, altele în „pasive”, lăsându- se posedate
de viaţă, ca aura christi, în cazul ei mărcile sti-
listice centrale fiind reflexivul impersonal şi cel
pasiv: „aura christi nu merge, ea însăşi, în în-
tâmpinarea vieţii, nu stârneşte furtuni şi nu iscă
patimi, ci aşteaptă ca viaţa – atroce câteodată,
tandră şi delicată alteori – să vină peste ea, să o
trăiască, să i se întâmple. Nu ştii niciodată foarte
precis cine anume se consumă sau suferă în
aceste poeme: autoarea, care şi- a «chircit» eul
pentru a putea suporta «zidul» atroce din exte-
rior, sau viaţa însăşi, înţeleasă în sens metafizic,
general, care o ia pe fiinţa numită aura christi
ca pretext cosmic, jucându- se cu ea, supunând- o
încercărilor, oferindu- i elixiruri sau, dimpotrivă,
otrăvuri.” de unde şi obsedanta întoarcere a mo-
tivelor, simbolurilor, miturilor, la modul contra-
punctic, mod stilistic- muzical prezent, deopotrivă
şi în eseuri, inclusiv în publicistica din acasă – în
exil, doldora de repetiţii şi reveniri, aparent re-
dundante. Polemicile ei nu sunt „atacuri”, cum
s- ar putea crede, ci, paradoxal, forme de
întâmpinare a violenţelor, adesea atroce, ale vie-
ţii literare. autoarea reacţionează, dionisiac, dacă
vreţi, în sensul dat cuvântului reacţionar de către
eminescu.

vorbeam de grija pentru arhitectonica volu-
melor. e prezentă şi în acasă – în exil, chiar dacă
materialul este publicistica risipită, în bună
parte, în revistele Cultura şi Contemporanul.
dacă eseul despre dostoievski şi Nietzsche e con-
struit „treimic”, aici ne propune o carte heptago-
nală, cu „şapte peceţi” (eminescu) de desfăcut în
viaţa literară actuală, toate „cazurile” supuse,
contrapunctic, dezbaterii fiind, de facto, unul sin-
gur: destinul culturii româneşti, destin pe care o
româncă venită din infernul celor două veacuri de
rusificare basarabeană îl resimte cu o
acuitate sângerândă. cu ani în urmă, în
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Nu e vorba de cazuri izolate,
nesemnificative, ci de un fenomen
foarte grav al „revizionismului”
postdecembrist al deţinătorilor

puterii în cultură, fenomen asociat
cu acela al demitizărilor menite să
elimine din centralitatea canonică

a literaturii şi culturii române
valori ca Eminescu, Iorga, Blaga,

Rebreanu, Ion Barbu, Mircea
Eliade, Marin Preda, Nichita

Stănescu, Marin Sorescu ş.a.m.d.
Radiografierea fenomenului a fost

realizată îndeobşte de două
cărţi- eveniment semnate de Gabriel
Andreescu şi Nicoleta Sălcudeanu

Theodor Codreanu
Ceea ce nu poate fi negociat

n Semnal editorial
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● Acasă – în exil, polemice
● Noaptea străinului, roman
● Sculptorul, roman
● Orbita zeului, poeme
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1992, reţineam reacţia similară a lui du-
mitru matcovschi, supravieţuitor, la li-
mita morţii, al aceleiaşi condiţii istorice.

se ştie că ideologia „corectitudinii politice”, care
ne- a cotropit, după 1989, a pus sub semnul între-
bării existenţa naţionalului, acesta – spre Binele
global al umanităţii – trebuind să dispară printr- o
mankurtizare a tuturor popoarelor de pe planetă.
un intelectual de prestigiu (între mulţi alţii, al-
tminteri) scria atunci, într- o publicaţie din ţară,
aproape cu indignare ideologică „europeană”, că
noi nici măcar nu mai avem dreptul să ne consi-
derăm români, fie şi numai prin faptul că nici un
individ nu mai are sânge curat românesc, ca şi
cum românitatea ar fi, pur şi simplu, o categorie
strict biologică, nu una spirituală. am reţinut în
cartea mea basarabia sau drama sfâşierii reacţia
lui dumitru matcovschi: „cum adică nu există un
român cu sânge curat în românia? dacă nu
există, e pierdută ţara, dar dacă nu există în ro-
mânia, există în Basarabia.”1 sânge spiritual, eu-
haristic! Probabil nu întâmplător revoluţia de
renaştere naţională a pornit din Basarabia, într- o
vreme când dictatorul de la Bucureşti n- avea altă
ţintă decât să conserve comunismul, zicând că
acesta va pieri „când o face plopul pere şi răchita
micşunele”. atunci când, după 1992, asupra Ba-
sarabiei s- a renăpustit crivăţul siberiei, via
transnistria, aura christi a descins încrezătoare
la Bucureşti. curând însă va descoperi că lupta
va fi aici la fel de grea ca pe malurile Bâcului. a
trebuit să se transforme, în fragilitatea ei, într- o
războinică (o „walkirie”), cum se arată în acasă –
în exil. ceea ce constituie, de altfel, drama inte-
lectualului român de la eminescu la mircea
eliade şi cezar ivănescu. eliade spunea, în pu-
blicistica de tinereţe, că face parte dintr- o gene-
raţie „fericită”, în sensul că pentru prima oară
generaţia lui se poate dedica efervescenţei crea-
toare, fără grija idealului naţional înfăptuit la 1
decembrie 1918. Numai că tăvălugul istoriei ne- a
călcat iarăşi, sfâşiindu- ne geografia, istoria, spi-
ritualitatea. o spune în conferinţa- eseu din 1953,
destinul culturii româneşti, unde subliniază, cu o
forţă genială, primejdia adusă de ocupaţia sovie-
tică, primejdie care, din păcate, este departe de a
se fi încheiat după 1989, cuceriţi fiind acum de ur-
maşa vicleană a ideologiei marxist- leniniste, nu-
mită politically correct, având aceeaşi ţintă a
nimicirii identităţii româneşti. în acest nou
mediu s- a trezit scriitorul român, somat să se „pi-
teştizeze”, de bună voie şi nesilit de nimeni, cu
educatori de felul lui vladimir tismăneanu şi al
celor din grupul pentru dialog social, care au blo-
cat un veritabil dialog în sânul intelighenţiei ro-
mâneşti. de aici realitatea crudă a ceea ce aura
christi numeşte trădarea scriitorului.

în capitolul al vi- lea, discursul critic se
transformă, papinian, în dramă existenţială:
„cine sunt eu? de unde vin? încotro mă îndrept?
cred că aceste întrebări, ce alcătuiesc titlul unei
capodopere gauguiniene, mi- au dat şi îmi dau în
continuare de lucru. le consideram, uneori, stu-
pide, inutile sau, mai grav, un mod de a irosi tim-
pul. or, laolaltă cu problemele ultimative, aceste
întrebări – ca un câine de rasă bine dresat şi to-

tuşi năbădăios – se întorc şi îmi fac zdrenţe liniş-
tea. apoi, ca şi când n- ar fi de- ajuns, apar varia-
ţiuni sau ramificaţii ale aceloraşi grave întrebări,
care hrănesc neliniştea şi imposibilitatea de a
găsi soluţii”. certitudinea era că vine din Basa-
rabia, de acasă, acasă în românia, precum visase
viaţa întreagă grigore vieru să treacă Prutul. în-
toarcerea acasă după două sute de ani n- a tămă-
duit- o de exilul interior trăit între Prut şi Nistru,
exil atât de puternic cimentat în două veacuri,
cum spune mihai cimpoi în o istorie deschisă a
literaturii române din basarabia. de unde şi sen-
timentul dur al aurei christi că vine acasă tot în
exil, într- o ţară copleşită de „legenda neagră” pro-
movată în lume şi în interior chiar de politicieni
şi de intelectuali, unde sub acoperişul unei dicta-
turi „cu aparenţele unei democraţii, s- a practicat
pe scară largă, cu complicitatea scriitorilor care
au trădat, erodarea creatorilor de vârf ai culturii
române vii”, de la eminescu şi rebreanu până la
Nicolae Breban şi adrian marino. şi concluzia
centrală care ascunde chiar miza întregii cărţi:
„acasă, în Basarabia, am asistat la o deznaţiona-
lizare masivă, pusă la cale în statele periferice –
inclusiv în republica sovietică socialistă moldo-
venească – de imperiul sovietic. de două decenii,
acasă, în românia, asist la deznaţionalizarea ro-
mânilor şi urmăresc modul în care ţara mea şi a
strămoşilor mei este supusă unui proces de de-
construcţie şi de mankurtizare. Nu cred că feno-
menul globalizării, răspândit pe mapamond, a
clătinat identitatea francezilor, a nemţilor, spa-
niolilor sau rădăcinile altor naţiuni. oricât de
straniu ori deplasat ar suna pentru urechile unor
comentatori români, adepţi ai politicii corecte, voi
spune un adevăr familiar naţiunilor mari ale
lumii. există lucruri ce nu pot fi negociate. între
acestea sunt ţara, familia, limba, identitatea şi
neamul”. or, în românia aceste dimensiuni ale
fiinţării noastre se „negociază” de peste două de-
cenii, în condiţii mistificatorii de intimidare, ame-
ninţare că nu poţi fi „în rândul lumii”, „european”
şi globalist, dacă nu renunţi la propria identitate,
la propriile resurse umane, naturale, spirituale.
or, scriitorul român, de la cronicari la şcoala ar-
deleană, paşoptişti, marii clasici, generaţia marii
uniri, cea interbelică au fost păzitori ai fiinţei ro-
mâneşti prin forţa creaţiei şi a ethosului lor, cu
întrerupere în deceniul proletcultist, pentru a se
revigora cu generaţiile lui Nicolae labiş, a lui Ni-
chita stănescu, a lui Nicolae Breban, ioan ale-
xandru, a lui cezar ivănescu şi a aurei christi,
de îndată ce o parte dintre optzecişti s- a trezit din
torpoarea simulacrelor postmoderniste. sintagma
din titlu are, acum, o dublă trimitere: scriitorul
român a fost trădat de elitele politice postdecem-
briste, după cum scriitorul, la rându- i, şi- a trădat
menirea de păzitor al fiinţei naţionale. soluţia,
crede aura christi, este, pe de o parte, heidegge-
riana păzire a fiinţei de către poeţi, pe de alta, în-
toarcerea la vechea tablă a valorilor europene şi
româneşti, toate abandonate de mentalitatea pos-
tmodernistă: „Poezia îşi află rădăcinile pretutin-
deni, ea revigorează viul, viaţa şi, ar fi spus
descoperitorul voinţei oarbe de a fi, acel «grăunte
de iubire adevărată», fără care în ţara frigurilor
mari, care este poezia, sau acasă – în exil, nu ai
cum să rezişti”.

cu întoarcerea la poezie (în definitiv, limba
care adăposteşte fiinţa), aura christi se întâl-

neşte cu julien Benda din trădarea cărturarilor,
întoarcerea la esteticul trădat de scriitori de dra-
gul ideologiilor lucrative. această dimensiune
străbate cartea autoarei noastre, ferind- o, astfel,
de acuza înregimentării în altă ideologie mili-
tantă, fie şi opusă „corectitudinii politice”. Princi-
piile şi figurile literare pe care le apără se ivesc
în luminişul valorii, singurul care îndrituieşte la
revizuiri critice, în sensul lovinescian al cuvântu-
lui, luminiş ocultat de căderea în revizionismul
„corect politic” de după 1989. Principalii scriitori
„trădaţi” cărora aura christi le ia apărarea sunt:
adrian marino, Nicolae Breban, Paul goma, Ni-
colae Balotă, Nichita stănescu, ion caraion, şte-
fan aug. doinaş, augustin Buzura, eugen
uricaru, cezar ivănescu, mircea iorgulescu,
Petru romoşan ş.a. Primilor doi le închină capi-
tole speciale.

după 1989, locul ideologiei marxist-leni-
niste a fost luat de „corectitudinea politică”, nu de
o veritabilă democraţie a statului de drept. Perfi-
dia a constat în aceea că noua ideologie s- a înfă-
ţişat ca opusul celei marxist- leniniste, ca
anticomunism. filosofii au demonstrat demult că
extremele se ating până la confuzie. straniul pa-
ralelism dintre „corectitudinea politică” şi mar-
xism- leninism a fost remarcat de gânditori,
oameni politici şi scriitori ca struan stevenson
(europarlamentar britanic), james finn garner
(autorul celebrelor, de- acum, poveşti corecte poli-
tic de adormit copiii)2 sau de filosoful William s.
lind3. Postmodernitatea a ajuns să se confunde
cu această nouă ideologie, abandonând ceea ce am
numit postmodernismul înalt4 occidental din anii
’80. în literatura română postdecembristă, ideo-
logia „corectă” a pătruns ca doctrină est- etică im-
pusă de militantismul parizienilor de la „europa
liberă”, monica lovinescu şi virgil ierunca, pă-
rinţii fondatori, împreună cu doctrinarul „socie-
tăţii deschise” de tip gorbaciovist, george soros,
şi cu ideologul „revoluţiei” din decembrie 1989,
silviu Brucan, a grupului pentru dialog social.
succesul a fost asigurat de banii miliardarului
soros, genialul speculant la Bursă, apoi de pres-
tigiul imens, binemeritat, al militanţilor
anti- ceauşişti monica lovinescu şi virgil ierunca,
primiţi zeieşte în ţară de uniunea scriitorilor, de
gds. Pe această filieră (demonstraţia aparţine
Nicoletei sălcudeanu5), criteriul estetic în valori-
zarea literaturii a fost abandonat în favoarea
celui est- etic, purismul moral de factură mani-
heistă (cu ingerinţe catare) devenind noua armă
ideologică de luptă împotriva oponenţilor, armă
cu care au ocupat, altminteri, instituţiile de cul-
tură postdecembriste. aşa s- a născut revizionis-
mul, pseudomorfoză culturală de esenţă similară
cu revizionismul din perioada proletcultistă.
orice revizionism fundat pe alt criteriu decât cel
estetic (singurul în stare să domine ideologicul
prin ontologic) duce, inevitabil, la fabricarea de
liste (cu pretenţii „canonice”). tot ce nu intră pe
aceste liste este considerat malign, bun de extir-
pat din „tabla de valori acceptate”. fireşte, tradi-
ţia listelor negre este veche, culminând cu
inchiziţia, cu ideologiile secolelor xix- xx, comu-
nismul, nazismul etc. ar fi suficient să reamintim
lista neagră (un volum de câteva sute de pagini)
a operelor interzise de către regimul comunist în
1948. sau de lista pictorilor „degeneraţi” de scos
din muzeele germane, în vremea lui hitler. Nu în-
tâmplător aura christi îşi concentrează demersul
ei în jurul sintagmei tabla de valori acceptate
emisă de unul dintre marii beneficiari ai puterii
culturale postdecembriste, horia- roman Patapie-
vici. de cine acceptate? se întreabă, pe bună drep-
tate, autoarea. de o instanţă inchizitorială,
ascunsă sub masca „elitismului” şi care se folo-
seşte de instituţii ale statului, precum cNsas,
pentru a elimina „incomozii” şi a frânge destine?

Primul caz la care se opreşte aura christi
este adrian marino. cartea postumă a acestuia
Viaţa unui om singur (editura Polirom, iaşi,
2010), considerată îndrituit „una dintre cele mai
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1 interviu acordat lui mihai ciocanu, în Columna,
chişinău, nr. 12/1992.

2 cf. james finn graner, poveşti corecte politic de
adormit copiii, trad. din engleză de felicia mardale, edi-
tura humanitas, Bucureşti, 2006

3 Pentru amănunte, a se vedea theodor codreanu,
de la marxism la „corectitudinea politică”, în „însemnări
ieşene”, revistă de cultură, iaşi, seria a treia, anul i, nr. 2,
octombrie 2009, pp. 12- 17.

4 a se vedea theodor codreanu, transmodernismul,
editura junimea, iaşi, 2005, col. „ananta. studii transdis-
ciplinare”, capitolele postmodernismul înalt, i, ii, iii.

5 Nicoleta sălcudeanu, revizuire şi revizionism în li-
teratura postcomunistă, colecţia „aula magna” a editurii
muzeului Naţional al literaturii române, Bucureşti, 2013.
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mari cărţi de memorii date literaturii române”, a
declanşat procesul postum al „compromiterii” de
către cei vizaţi în paginile necruţătoarei confe-
siuni marinoiene, sub acuzaţia colaborării cu se-
curitatea. cu mijloace similare, în 2008, reacţie
la cărţile despre marin Preda şi Nicolae labiş, a
fost „linşat” mediatic, grăbindu- i- se moartea,
cezar ivănescu. mecanismul a funcţionat şi în în-
depărtarea lui augustin Buzura de la conducerea
icr în favoarea lui Patapievici, apoi cu eugen
uricaru, scos din cursa pentru preşedinţia usr,
şi exemplele pot continua până la cazul central al
cărţii aurei christi, acela al lui Nicolae Breban,
şi el un „incomod” de anvergură prin publicistică
şi, mai ales, prin cărţile amintite, în frunte cu
trădarea criticii.

aşadar, nu e vorba de cazuri izolate, nesem-
nificative, ci de un fenomen foarte grav al „revi-
zionismului” postdecembrist al deţinătorilor
puterii în cultură, fenomen asociat cu acela al de-
mitizărilor menite să elimine din centralitatea ca-
nonică a literaturii şi culturii române valori ca
eminescu, iorga, Blaga, rebreanu, ion Barbu,
mircea eliade, marin Preda, Nichita stănescu,
marin sorescu ş.a.m.d. radiografierea fenomenu-
lui a fost realizată îndeobşte de două cărţi-eveni-
ment semnate de gabriel andreescu6 şi Nicoleta
sălcudeanu, lucrări la care aura christi apelează
frecvent, aducând propriile argumente. în esenţă,
veritabilii oponenţi ai regimului dictatorial din
ţară s- au văzut etichetaţi drept „colaboraţionişti”,

pe când „anticomuniştii” autocronici (cum i- a
numit Paul goma), inexistenţi sub regimul ceau-
şescu, nu numai că îi fac uitaţi pe cei care au exer-
citat poliţie politică în structurile serviciilor
secrete, dar transformă protestatarii şi victimele
în vinovaţi. argumentând, prin stăruitoare inves-
tigaţii în arhive, că adrian marino şi Nicolae Bre-
ban n- au fost colaboratori ai securităţii, gabriel
andreescu scrie: „rolul călăilor şi victimelor se in-
versează, toţi nevinovaţii devin vinovaţi, iar ade-
văraţii vinovaţi devin eroi.” (apud aura christi,
p. 230). dintr- o convorbire a lui Breban cu gene-
ralul- anchetator Nicolae Pleşiţă, se trage conclu-
zia „colaboraţionismului”, cu acuzaţia că a mai
fost şi „agent de influenţă” al regimului, pe când
numeroasele convorbiri ale altor scriitori cu gogu
rădulescu (care avea în subordine securitatea),
şeful lui Nicolae Pleşită din Biroul executiv al co-
mitetului central al Pcr, nu numai că n- au fost
colaboraţionişti, dar sunt consideraţi „anticomu-
nişti” (p. 235). estimp, Breban este catalogat, nici
mai mult, nici mai puţin, ca „antianticomunist”(!),
când, în realitate, el n- a vizat decât „bolşevismul
anticomunist”, cum nimerit i- a spus Norman
manea.

justiţiarii purismului moral maniheist, in-
capabili să iasă din cadrul raţionalist al logicii bi-
nare, nu numai că nu pot avea detaşarea
nietzscheană a lui dincolo de bine şi de rău (sin-
gurul raport valid între artă şi morală, scos în re-
lief, pancronic cu Nietzsche, de titu maiorescu),
dar se văd neajutoraţi şi în ceea ce priveşte eva-

luarea obiectivă a istoriei româneşti (vezi cărţile
de o vastă documentaţie ale istoricului american
larry l. Watts7). trebuie distins între primul Ni-
colae ceauşescu al anilor 1966- 1971, al anului
1968, când a fost posibilă ascensiunea generaţiei
’60 împotriva efectelor devastatoare ale proletcul-
tismului, ca resurecţie a spiritului naţional, pre-
văzută de mircea eliade în destinul culturii
româneşti (1953), şi cel de al doilea Nicolae ceau-
şescu, al tezelor din iulie, 1971, care a produs
fractura gravă dintre politica externă de indepen-
denţă faţă de moscova şi politica internă de res-
tricţii ale libertăţilor spirituale şi materiale. ca
şi alţi scriitori ai vremii (al. ivasiuc, Paul goma
ş.a.), observă aura christi, „Nicolae Breban l- a
admirat pe primul ceauşescu, dictatorul luminat
care a liberalizat românia, smulgând- o din uci-
gătorul marasm proletcultist.” (p. 88). ascensiu-
nea lui până la membru supleant în comitetul
central al Pcr putea fi o garanţie că politica ofi-
cială se îndreaptă spre calea organică a româniei,
spre ieşirea totală din sistemul bolşevic moscovit.
vrem nu vrem, precizează Nicolae Breban, mo-
mentul 1968 a schimbat cursul istoriei, deschi-
zând drumul spre prăbuşirea imperiului bolşevic. 

atunci când ceauşescu a dat primul semn
că se opune acestui drum, fie şi pe via comunis-
mului extrem- oriental, Nicolae Breban şi- a dat
demisia din comitetul central, eliminat fiind şi
de la conducerea revistei românia literară, spre
a fi preluată pentru „debrebanizare”, de echipa
george ivaşcu – Nicolae manolescu. gestul lui
Nicolae Breban din 1971 a deschis calea celorlalte
disidenţe, culminând cu Paul goma, din clipa
când ceauşescu n- a fost în stare să respecte prin-
cipiile „coşului iii” ale conferinţei de la helsinki,
din 1975, anume respectarea drepturilor omului
(larry l. Watts). solidarizarea generaţiilor de
scriitori în anii ’60- ’70, pe care Breban a susţi-
nut- o din răsputeri şi a elogiat- o şi prin portretele
prietenilor din tinereţe realizate în trădarea cri-
ticii (Nicolae manolescu, matei călinescu, ion Ne-
goiţescu, eugen simion, d.r. Popescu, Nicolae
Balotă, augustin Buzura, Nichita stănescu, lu-
cian raicu ş.a.), a fost posibilă prin credinţa apă-
rării spiritului creator naţional sub semnul
esteticului. fisura târzie, scoasă la iveală în 1989
şi propulsată în prim- planul vieţii politice şi cul-
turale, ţine de puterea bicefală din rândurile par-
tidului comunist, aceea orientată spre moscova,
a foştilor kominternişti, şi, pe de altă parte, „na-
ţionalii” care au produs desprinderea de moscova,
făcând figură aparte în tratatul de la varşovia.
şi acum vine partea stranie a istoriei recente: răs-
turnarea din 1989 a însemnat nu victoria spiritu-
lui naţional reprezentat de disidenţi ca Paul
goma, Nicolae Breban, dumitru ţepeneag, virgil
tănase ş.a., ci n- a fost decât revanşa bătrânilor
kominternişti moscoviţi raliaţi la „perestroika”
gorbaciovistă (vezi scrisoarea celor şase, în frunte
cu silviu Brucan), moscoviţi care i- au absorbit, în
victoria lor, şi pe urmaşii bătrânilor (vladimir
tismăneanu et comp.). trebuie răspicat spus: re-
voluţia din decembrie 1989 a fost naţională, dar
a fost contracarată de furtul de revoluţie al ve-
chiului curent promoscovit întruchipat de silviu
brucan. aşa se face că foştii kominternişti s- au
văzut în postura de a- şi schimba părul din comu-
nişti în „anticomunişti”, ferchezuiţi, în ultimă în-
făţişare, cu eticheta de… neoconservatori! în
acestă capcană au căzut şi oponenţii regimului co-
munist sprijiniţi de aripa „europei libere” pari-
ziene reprezentată de monica lovinescu şi virgil
ierunca. tot ce s- a petrecut în ultimii 24 de ani
în românia, cu prăbuşirea generală a ţării (eco-
nomic, cultural, spiritual), în pofida intrării în
Nato şi în ue, îşi are sorgintea în acest nod gor-
dian al istoriei româneşti. Bunăoară, în condam-
narea oficială a comunismului nu disidentul
naţional Paul goma a fost chemat s- o facă, ci vla-
dimir tismăneanu, „disident” fabricat în ultimul
ceas, urmaş al părinţilor care ne- au adus comu-
nismul pe tancurile sovietice, transformat peste
noapte în „neoconservator” de formaţie… pseu-
doamericană!

gruparea care a preluat cu maximă fideli-
tate doctrina est- etică a parizienilor, în care ko-
minternismul reşapat a găsit o adevărată mană
cerească, coroborată cu politically correct, a fost
grupul pentru dialog social, operă a lui Brucan

(când a aflat de implicarea lui Brucan, monica lo-
vinescu a avut o tardivă tresărire de regret!) şi a
lui george soros, ideologul perestroikăi gorbacio-
viste (a se vedea cartea acestuia pentru o trans-
formare a sistemului sovietic, una dintre primele
traduse, nu întâmplător, la editura humanitas a
lui gabriel liiceanu, în 1990). vechiul bicefalism
de sub dictatură a reizbucnit şi în sânul scriitori-
mii cu o violenţă incredibilă. zadarnic a încercat
un spirit lucid ca eugen simion să- i pună capăt,
în numele esteticului, ca atitudine apolitică. ma-
niheismul catar (cum l- a catalogat încă N. stein-
hardt, citind jurnalul de la păltiniş) a devenit
conduita inflexibilă a lui gabriel liiceanu, care
militează, obsesiv, în numele Binelui, acesta ne-
fiind decât de partea „boierilor minţii”, după cum
Binele era altădată doar apanajul nomenclaturii
comuniste. în trădarea criticii şi în alte texte Ni-
colae Breban este cea dintâi voce a unui mare
scriitor care demontează rolul nefast jucat de
grupul pentru dialog social, beneficiarul de vârf
al puterii culturale postdecembriste („Nimeni nu
mai ascunde astăzi faptul că gds- ul, de pildă,
este cel care conduce de douăzeci de ani cultura”,
zice prozatorul). situaţia a dus la distrugerea ros-
tului scriitorimii, prin trădarea rolului ei de apă-
rător al valorilor şi creativităţii naţionale. aura
christi subliniază, laitmotivic, acest aspect. au-
torul animalelor bolnave consideră că gds, ca
„organizaţie culturală exclusivistă”, susţinută şi
de Nicolae manolescu, plus de o reţea de instituţii
publice din ţară şi din străinătate, a fracturat cul-
tura română, fenomen la care nici usr, nici aca-
demia română n- au reacţionat, permiţând
„cantonarea spiritului critic românesc în ţarcul
mizelor minore”, având ca principală consecinţă
expedierea „marilor spirite fondatoare ale neamu-
lui românesc” „în tagma valorilor învechite”, in-
ventându- se, în schimb, „o tablă de valori accep-
tate”, care este, de facto, „intruziunea brutală a
politicului în judecata estetică, pentru ca să se re-
curgă, ca pe vremuri, la un soi de «politică de
cadre», valoarea unei opere fiind decretată prin
grila apartenenţei la partidul x sau y”. asta în
vreme ce principalul lider este doar un excelent
librar şi editor (dar nu de literatură naţională,
humanitas nefiind de factura gallimard!), însă
nu şi un mare filosof şi scriitor, în pofida imaginii
create.

în urma acestor demontări necruţătoare,
argumentează aura christi, Nicolae Breban a
fost supus, dosariadei, una dintre maculările mi-
zerabile ale unei mari personalităţi de după 1989
(vezi capitolul Cazul nicolae breban). autoarea
realizează o veritabilă apărare a lui nicolae bre-
ban, evocând celebra apărare a lui socrate. Pot fi
inventariate două decenii de atacuri numai în ro-
mânia literară, afirmă aura christi. şi asta asu-
pra unei personalităţi pe care a cunoscut- o foarte
bine şi pentru care poate depune mărturia: „Ni-
colae Breban e unul dintre cei mai curaţi oameni
cunoscuţi de mine vreodată. şi am cunoscut câ-
ţiva”. 

oare nu tocmai de asta a trebuit să existe
„cazul Breban”?

am sărăci cartea aurei christi reducând- o
la apărarea personalităţii unuia dintre marii pro-
zatori ai europei contemporane. cartea ei pune
şi problema plagiatului (cu acea stranie meta-
morfoză a lui george stanca în ghenadi strun-
gar, jefuitor al traducerii jurnalului tolstoian,
realizată de janina şi ion ianoşi!). include o an-
tologie de texte realizată de ancheta contempo-
ranului pe tema Valorile româniei – valori
europene, precum şi două dialoguri ale aurei
christi cu gabriel andreescu şi olimpiu Nuşfe-
lean, toate având rostul întregirii mesajului pole-
micelor autoarei. miza majoră este literatura
română aflată în zodia cumpenei. aura christi
spune adevăruri grave, riscând, la rându- i, să se
expună pe sine linşajului mediatic. Poate că e
prea îndârjită, prea pune toate la inimă, dar o
face cu toată responsabilitatea, sprijinindu- se,
prin cele două motouri, pe profetismul eminescian
din poemul dramatic andrei mureşanu, dar şi pe
gândul profund al unuia dintre maeştrii ei, frie-
drich Nietzeche: „un popor nu se caracterizează
atât prin oamenii mari, pe care îi are, ci, mai ales,
prin felul în care îi recunoaşte şi îi stimează pe
aceştia”. r

prefaţa la vol. acasă – în exil,
apărut la editura ideea europeană

■ aura christi, acasă – în exil, colecţia seria de
autor aura christi, editura ideea europeană,
2016

6 gabriel andreescu, Cărturari, opozanţi şi docu-
mente. manipularea arhivelor securităţii, editura Polirom,
iaşi, 2013.

7 larry l. Watts, fereşte- mă, doamne, de prieteni...
războiul clandestin al blocului sovietic cu românia, trad.
din engleză, de camelia diaconescu, editura rao, Bucu-
reşti, 2012; larry l. Watts, Cei dintâi vor fi cei din urmă.
românia şi sfârşitul războiului rece, trad. din engleză,
de adriana Bădescu, editura rao, Bucureşti, 2013.



colecţia Clasici Contemporani litera
continuă cu un alt titlu de excepţie,
de svetlana aleksievici – ultimii
martori (poslednie svideteli, 1985),

amintiri ale adulţilor care în vremea celui de- al
doilea război mondial erau copii. dintre toate
scrierile svetlanei aleksievici, ultimii martori
este cea mai sfâşietoare. căci ce poate fi mai cum-
plit decât copilăria în timp de război, mai tragic
decât inocenţa supusă violenţei şi anihilării? Per-
sonajele acestei cărţi, băieţi şi fete, aveau, în pe-
rioada celui de al doilea război mondial –
conflictul poate cel mai inuman din istorie, între
trei şi doisprezece ani, dar rănile căpătate atunci
le sângerează până în ziua de azi. şi totuşi, în po-
fida suferinţelor descrise, textul dobândeşte o ex-
traordinară forţă evocatoare pentru că reuşeşte
să reconstituie poezia inerentă vârstei copilăriei.
tulburător prin încărcătura sa de adevăr şi răvă-
şitor sufleteşte, ultimii martori ne schimbă pers -
pectiva asupra istoriei, a războiului, a copilăriei
şi a vieţii. svetlana aleksievici: „am căutat genul
literar cel mai potrivit cu viziunea mea asupra
lumii, care să reflecte modul în care urechea mea
aude, iar ochii mei văd viaţa. [...] am încercat mai
multe şi în final am ales unul în care vocile ome-
neşti vorbesc ele însele. [...] eu nu înregistrez însă
pur şi simplu istoria seacă a evenimentelor şi a
faptelor, ci scriu o istorie a sentimentelor umane”.
cărţile svetlanei aleksievici au fost sau vor fi pu-
blicate în 43 de limbi şi în 47 de ţări.

în colecţia Clasici Contemporani litera a
apărut, de aceeaşi autoare, cartea războiul nu
are chip de femeie şi urmează să apară soldaţii
de zinc (ţinkovîe malciki, 1989), despre experien-
ţele soldaţilor sovietici în războiul din afghanis-
tan.

„svetlana aleksievici este unul dintre cei
mai valoroşi scriitori ai vremurilor noastre. proza
ei nu este feminină, ci aspră precum războiul 
[…], dar, prin expresivitatea ei, devine artistică,
palpabilă, profund emoţionantă.” (vladimir voi-
novici)

„eu l- am aduNat cu mâiNile 
mele... e alB, alB...“

jenea selenea – 5 ani
În prezent e ziarist.
în duminica aceea... 22 iunie...
Plecasem cu fratele meu după ciuperci. era

deja vremea hribilor albi. Pădurea noastră e
mică, ştiam acolo fiecare tufă, fiecare poieniţă,
unde cresc diferite soiuri de ciuperci, poame şi

chiar flori. unde e răchiţica,
unde e sunătoarea cea gal-
benă. iarba- neagră liliachie...
Ne întorseserăm deja acasă,
când am auzit un bubuit ca
de tunet, venit din cer... am
ridicat capul: deasupra noas-
tră erau vreo douăsprezece–
cincisprezece avioane... zbu-
rau sus, foarte sus; nu ştiam
ca avioanele noastre să zboa -
re vreodată atât de sus. se
auzea bubuitul: uuuuuu!

atunci am văzut- o pe
mama: alerga spre noi –
plânsă, ciufulită, cu vocea sa-
cadată. asta mi- a rămas im-
presia primei zile de război –
mama nu ne striga cu blân-
deţe, ca de obicei, ci: „copii!
copiii mei!“ avea ochii mari,
nu mai avea faţă, numai
ochi...

Peste două zile, proba-
bil, a ajuns în sătucul nostru

un grup de soldaţi ai armatei roşii. Prăfuiţi, asu-
daţi, cu buzele uscate, beau cu sete apă de la fân-
tână. şi cum au mai prins viaţă!... cum s- au mai
luminat la faţă când au apărut pe cer patru
avioane de- ale noastre! am observat pe ele nişte
stele roşii clare. „ai noştri! ai noştri!“ strigam îm-
preună cu soldaţii. dar, deodată, nu se ştie de
unde, au ţâşnit nişte avioane mici, negre, s- au în-
vârtit în jurul alor noastre, ceva a pârâit undeva,
a bubuit. ştiţi, ca şi cum... ai rupe o muşama sau
o pânză... dar un sunet mai puternic... încă nu
ştiam că aşa pârâie de la înălţime rafalele de mi-
tralieră. în urma avioanelor noastre atacate s- au
întins nişte dâre roşii de foc şi fum. Bu- bum! sol-
daţii stăteau în picioare şi plângeau, fără să se
ruşineze de lacrimile lor. am văzut prima oară...
prima oară... un soldat al armatei roşii plân-
gând... în filmele de război la care mergeam să
mă uit, la noi în sat, nu plângeau niciodată.

iar după aceea... mai târziu, peste vreo câ-
teva zile, din satul kabaki a dat fuga sora mamei,
tanti katia. Neagră, îngrozită. Povestea că în
satul lor au venit nemţii, i- au adunat pe activişti
şi i- au dus la marginea satului, iar acolo i- au îm-
puşcat cu mitralierele. Printre cei ucişi se afla şi
fratele mamei, deputat al sovietului sătesc. co-
munist de multă vreme.

şi acum ţin minte cuvintele mătuşii katia:
– i- au crăpat capul, eu i- am adunat creierul

cu mâinile mele... e alb, alb...
a stat la noi două zile. şi povestea întruna...

repeta... în aceste două zile i- a albit părul. şi,
când stătea alături de mătuşa katia, mama o îm-
brăţişa şi plângea. iar eu o mângâiam pe mama
pe cap. mi- era frică.

mi- era frică să nu încărunţească şi ea...

„vreau să trăiesc! vreau să trăiesc!...“

Vasea Harevski – 4 ani
În prezent e arhitect.
de la imaginile astea, de la focurile astea...

asta e bogăţia mea... ăsta e luxul prin care am
trecut...

Nimeni nu mă crede... Nici mama nu m- a
crezut... când, după război, am început să- mi
amintesc, s- a minunat: „N- ai cum să- ţi aduci
aminte aşa ceva, erai mic. ţi- a povestit cineva...“

dar nu, îmi aduc aminte chiar eu...
ţâşnesc bombele, iar eu mă agăţ de fratele

meu mai mare: „vreau să trăiesc! vreau să tră-
iesc!“ mi- era frică să mor, deşi ce puteam şti eu
pe atunci despre moarte? îmi aduc aminte chiar
eu...

mama ne- a dat mie şi fratelui meu ultimii
doi cartofi, ea n- a făcut decât să se uite la noi.
ştiam că sunt ultimii cartofi. am vrut să- i las şi
ei o bucăţică... şi n- am putut. Nici fratele meu n- a
putut... Ne era ruşine. groaznic de ruşine.

Nu, chiar eu...
l- am văzut pe primul nostru soldat... cred

că era tanchist, uite, nu ştiu precis... şi am aler-
gat la el: „tata!“ iar el m- a ridicat în braţe spre
cer: „fiule!“ 

ţin minte tot...
ţin minte cum vorbeau adulţii: „e mic. Nu

înţelege“. iar eu eram surprins: „ce ciudaţi sunt
adulţii ăştia! cum de sunt ei convinşi că eu nu în-
ţeleg nimic? înţeleg tot“. chiar mi se părea că în-
ţeleg mai mult decât ei, pentru că eu nu plân-
geam.

războiul este manualul meu de istorie. sin-
gurătatea mea... am pierdut timpul copilăriei, ea
a dispărut din viaţa mea. sunt un om fără copilă-
rie, în loc de copilărie, am avut războiul. 

aşa, în viaţă, m- a mai tulburat după aceea
iubirea. când m- am îndrăgostit...

am cunoscut iubirea...

„PriN ButoNiera PeNtru Nasture...“

inna levkevici – 10 ani
În prezent e inginer constructor.
chiar în primele zile... chiar de dimineaţă...
deasupra noastră au început să cadă bom-

bele... Pe pământ erau stâlpi şi cabluri. oameni
speriaţi, toţi fugeau din case. toţi fugeau afară
din casele lor, dar, oricum, se avertizau unii pe
alţii: „ai grijă, e un cablu!“, ca nimeni să nu se îm-
piedice şi să cadă.

în dimineaţa zilei de douăzeci şi şase iunie,
mama a dat salariile – era contabil la uzină –, iar
seara ne refugiam deja. şi, când am plecat din
minsk, am văzut cum ardea şcoala noastră. Pe
toate ferestrele tâşneau flăcări... aşa de vii... aşa
de... aşa de puternice, până la cer... Plângeam în
hohote. mama avea patru copii, trei mergeau pe
jos, iar cea mică, în braţe la ea. mama era încă
neliniştită că luase cheia, dar uitase să încuie
apartamentul. încercase să oprească nişte ma-
şini, strigase şi se rugase: „luaţi- i pe copiii noştri,
noi mergem să apărăm oraşul“. refuza să creadă
că nemţii erau deja la minsk. oraşul fusese pre-
dat.

Pentru ea era ciudat şi de neînţeles ce se în-
tâmpla sub privirile noastre. mai ales moartea...
lângă cei ucişi erau răsturnate ceainice şi oale.
incredibil de multe. totul arsese... Parcă fugeam
pe cărbuni aprinşi... eu fusesem mereu prietenă
cu băieţii. am crescut cam zvăpăiată. mi se părea
interesant să văd cum zboară bombele, cum şu-
ieră şi cum cad. eram la un moment dat întinsă
la pământ, acoperită cu paltonul; şi prin buto-
niera pentru nasture mă uitam atent... lumea
aleargă... ceva atârnă de un copac... când mi- am
dat seama că în copac atârnă ceva dintr- un om,
am înţepenit. am închis ochii...

sora mea irma avea şapte ani, ea ducea pri-
musul şi pantofii mamei şi se temea groaznic să
nu- i piardă. erau nişte pantofi noi, de un roz pal,
cu toc pătrat. mama îi luase din întâmplare,
poate şi pentru că erau lucrul cel mai frumos pe
care îl avea...

şi cu cheia, şi cu pantofii ne- am întors re-
pede în oraş, unde totul arsese. curând, am înce-
put să ne luptăm cu foamea. culegeam şi
mâncam lobodă, mâncam flori! s- au terminat re-
pede şi lemnele. Nemţii incendiaseră livada mare
a colhozului din afara oraşului – se temeau de
partizani –, aşa că ne duceam cu toţii şi tăiam de
acolo buturugi, ca să avem ceva lemne, să încăl-
zim soba acasă. din drojdie făceam ficat: prăjeam
drojdia în tigaie şi căpăta gust de ficat. mama îmi
dădea bani să cumpăr pâine la piaţă, şi acolo, o
femeie bătrână vindea iezi, şi eu mi- am imaginat
că o să- mi salvez familia dacă o să cumpăr unul.
iedul o să crească şi o să avem mult lapte. şi am
cumpărat un ied de toţi banii pe care îi aveam la
mine. Nu mai ţin minte cum m- a certat mama,
atât îmi amintesc că, vreo câteva zile la rând, am
stat flămânzi: banii se terminaseră. fierbeam
nişte zeamă, i- o dădeam iedului să mănânce, îl
luam cu mine în pat ca să- i fie cald, dar el tot în-
gheţa. şi curând a murit... a fost o tragedie... am
plâns toţi foarte mult, nu i- am lăsat să- l scoată
din casă. cel mai mult am plâns eu, mă conside-
ram vinovată. mama l- a scos noaptea, pe furiş, şi
ne- a spus că fusese mâncat de şoareci. dar, în
timpul ocupaţiei, am ţinut toate sărbătorile din
mai şi octombrie. sărbătorile noastre! ale noas-
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tre! cântam mai ales, familia noastră iubeşte mu-
zica. chiar dacă aveam cartofi fierţi, uneori şi o
singură bucăţică de zahăr pentru toţi, în ziua res-
pectivă ne străduiam să pregătim ceva cât de cât
mai bun, chiar dacă a doua zi rămâneam flă-
mânzi. dar am ţinut toate sărbătorile. intonam
în şoaptă cântecul preferat al mamei: „dimineaţa
colorează zidul vechi de la kremlin...“ Neapărat...

o dată, o vecină copsese plăcinte ca să le
vândă şi ne- a propus: „luaţi angro de la mine şi
le vindeţi la bucată! sunteţi tinere, aveţi picioa-
rele iuţi“. m- am hotărât să mă apuc de treaba
asta, ştiind că mamei îi era greu să ne hrănească
singură pe toţi. vecina aduce plăcintele, eu şi sora
mea irma stăm şi ne uităm la ele:

– irma, nu ţi se pare că plăcinta asta e mai
mare ca ailaltă? zic eu.

– aşa mi se pare...
Nici nu vă imaginaţi cât de mult voiam să

gustăm o bucăţică.
– hai să rupem puţin, după aceea mergem

să le vindem.
am stat aşa două ore şi n- am mai avut ce

duce la piaţă. apoi vecina a început să fiarbă per-
nuţe – un fel de bomboane, de mult nu mai există
– nu ştiu de ce – în magazine. Ne- a dat pernuţele
să le vindem. iar am început cu irma să vorbim
despre ele:

– uite, pernuţa asta e mai mare, mult mai
mare decât celelalte. hai, irma, s- o lingem puţin!

– hai!...
aveam un palton la trei persoane, o singură

pereche de pâslari. adesea stăteam acasă. încer-
cam să ne spunem poveşti unul altuia... Nişte
cărţi... dar nu era interesant. Pentru noi intere-
sant era să visăm cum se va termina războiul şi
cum vom începe să trăim după război. cum o să
mâncăm numai plăcinte şi bomboane. când s- a
terminat războiul, mama a îmbrăcat o bluziţă de
crep. Nu mai ţin minte cum de- i rămăsese, pentru
că toate lucrurile bune le schimbaserăm pe ali-
mente. Bluziţa avea manşete negre şi mama le în-
doia ca să nu aibă nimic sumbru în ţinută, ci să
fie luminoasă.

imediat ne- am dus la şcoală şi din primele
zile am început să învăţăm cântece pentru pa-
radă...

„am auzit Numai ţiPătul mamei...“

lida pogorjelskaia – 8 ani
În prezent e doctor în biologie.
toată viaţa am ţinut minte ziua aceea...

Prima zi fără tata...
eu voiam să dorm. mama ne- a trezit dimi-

neaţă devreme şi ne- a spus: „e război!“ ce vis mai
e şi ăsta? am început să ne pregătim de plecare.
încă nu ne era frică. toţi ne uitam la tata, iar el
era liniştit, ca de obicei. era activist de partid.
fiecare, a spus mama, trebuie să ia ceva cu el. eu
nu m- am gândit la nimic, dar sora mea cea mică
şi- a ales o păpuşă. mama l- a luat în braţe pe fra-
tele meu mai mic. tata ne- a ajuns când eram deja
pe drum...

am uitat să precizez că locuiam în oraşul
kobrin, în apropiere de Brest. iată de ce războiul
a ajuns la noi chiar din prima zi. Nici n- am apucat
să ne dezmeticim. adulţii mai că nu vorbeau,
mergeau în tăcere pe jos, pe cai. şi ţi se făcea
frică. toată lumea mergea întruna, oamenii sunt
mulţi şi tac cu toţii.

când ne- a ajuns tata din urmă, ne- am mai
liniştit. tata era stâlpul familiei, pentru că mama
se căsătorise de foarte tânără, la şaisprezece ani.
Nici nu ştia să facă de mâncare. tata era orfan,
ştia de toate. ţin minte ce ne mai plăcea când
tata avea timp şi putea să ne gătească ceva gus-
tos. Pentru toată familia era sărbătoare. acum
nimic nu mi se pare mai gustos decât grişul pe
care ni- l făcea tata. cât timp am mers singuri,
l- am tot aşteptat. cu nici un chip nu puteam să
ne imaginăm să rămânem fără el în timpul răz-
boiului. aşa era familia noastră.

Nimeriserăm pe lângă un convoi mare de
care... se mişca încet. uneori, toată lumea se
oprea şi se uita la cer. căutau din ochi avioanele
noastre... în zadar...

la amiază, am văzut nişte soldaţi încolo-
naţi. mergeau călare şi erau îmbrăcaţi în uni-
forme noi ale armatei roşii. caii erau sătui,
voinici. Nimănui nu i- a trecut prin minte că ar fi
putut fi diversionişti. Ne- am zis: „sunt ai noştri!“
Ne- am bucurat. tata le- a ieşit în întâmpinare, şi
eu am auzit ţipătul mamei... N- am auzit împuş-
cătura... Numai ţipătul mamei: „aaaaaa! îîîîîî!....“
e vocea mamei sau nu? a mamei! ţin minte că

soldaţii nici măcar n- au descălecat... când mama
a început să strige, eu am luat- o la fugă. toţi au
zbughit- o care încotro... fugeam în tăcere. au-
zeam numai cum ţipă mama... am alergat până
ce m- am împiedicat şi am căzut în iarba mare...

caii noştri au rămas pe loc până seara. au
aşteptat. Noi ne- am întors acolo când a început
să se însereze. am văzut- o numai pe mama stând
şi aşteptând. cineva a spus: „ia uitaţi- vă, a albit!“
ţin minte cum cei mari au săpat o groapă, cum
ne- au împins apoi de la spate pe mine şi pe su-
rioara mea: „mergeţi! luaţi- vă rămas- bun de la
tata!“ eu am făcut doi paşi, dar n- am putut să
merg mai departe. m- am aşezat pe pământ. su-
rioara mea s- a pus alături. frăţiorul nostru dor-
mea, era mititel de tot, nu
înţelegea nimic. iar mama
noastră era întinsă, incon-
ştientă, într- o căruţă, nu ne
lăsau să ne ducem la ea. aşa
că nici unul dintre noi nu l- a
văzut pe tata mort. Nu ne- a
rămas aşa în memorie. eu
mi- l aminteam tot timpul,
nu ştiu de ce, într- un veston
alb. tânăr şi frumos. chiar
şi acum, când sunt mai în
vârstă decât era el.

în regiunea stalin-
grad, unde am fost evacuaţi,
mama lucra la colhoz. ma -
ma, care nu ştia să facă
nimic – să prăşească răsa -
durile, să deosebească ovă-
zul de grâu –, devenise
fruntaşă. Nu- l mai aveam pe
tata, şi nu eram singurii.
altul nu avea mamă. sau
frate. sau soră. sau bunic.
dar nu ne simţeam orfani.
tuturor le era milă de noi şi
ne creşteau. o ţin minte pe
tanti tania morozova. îi
muriseră ambii copii, trăia
singură. şi ea îşi rupea de la
gură pentru noi, ca mama
noastră. era o străină, dar
în timpul războiului s- a apropiat de noi. când a
mai crescut, frăţiorul nostru spunea că nu avem
tată, dar avem două mame: pe mama noastră şi
pe tanti tania. aşa am crescut toţi... cu două, trei
mame...

mai ţin minte că, pe drum, când mergeam
să ne refugiem, am nimerit sub bombardament şi
am fugit să ne ascundem nu la mama, ci la sol-
daţi. după ce s- a terminat bombardamentul,
mama ne- a certat că fugiserăm de la ea. degeaba:
cum au început din nou bombele, am fugit tot la
soldaţi.

când minskul a fost eliberat, ne- am hotărât
să ne întoarcem acasă, în Bielorusia. mama noas-
tră e născută la minsk, dar când am coborât în
gara din minsk, nu mai ştia încotro să meargă.
era cu totul alt oraş. Numai ruine... Nisip din pie-
tre...

după război studiam deja la academia
agricolă din oraşul gorki... locuiam la cămin,
stăteam câte opt fete în cameră. toate eram or-
fane. Nu fuseserăm cazate separat – eram prea
multe. şi nu eram singura cameră. ţin minte că
noaptea ţipam toate... eu săream din patul de fier
şi începeam să bat în uşă, voiam să plec undeva...
fetele mă prindeau, şi atunci începeam să plâng.
la fel şi ele. Plângea toată camera. şi a doua zi
dimineaţă trebuia să mergem să audiem cursu-
rile.

odată, pe stradă, am întâlnit un bărbat care
semăna cu tata. cu tatăl meu. m- am ţinut mult
după el... doar nu- l văzusem pe tata mort...

„Noi câNtam, iar soldaţii PlâNgeau...“

Volodea Cistokletov – 10 ani
În prezent e muzician.
era o dimineaţă frumoasă...
marea de la începutul zilei. albastră şi li-

niştită. erau primele zile, venisem la sanatoriul
pentru copii sovet- kvadze de la marea Neagră.
am auzit bubuitul avioanelor... am sărit în apă,
dar şi acolo, sub apă, se auzea. Nu ne- am speriat,
am început să ne jucăm „de- a războiul“, fără să
bănuim că undeva era deja război. Nu în joacă,
nu cu manevre militare, ci de- adevăratelea.

Peste câteva zile am fost trimişi acasă. eu,
la rostov. în oraş căzuseră deja primele bombe.
toată lumea se pregătea de lupte de stradă: se

săpau tranşee, se ridicau baricade. oamenii învă-
ţau să tragă. iar noi, copiii, păzeam lăzile în care
se puneau sticle cu amestec incendiar, aduceam
nisip şi apă, în caz că ar fi luat foc ceva.

toate şcolile se transformaseră în spitale
militare. în şcoala noastră, nr. 70, era instalat
spitalul militar de campanie pentru răniţi uşor.
acolo au trimis- o pe mama. Primise permisiunea
să mă ia şi pe mine, ca să nu rămân singur acasă,
iar când ne- am refugiat, unde se ducea spitalul,
acolo ne duceam şi noi. după un bombardament,
îmi aduc aminte de un morman de cărţi în mijlo-
cul cărămizilor sparte; am ales una, se numea
Viaţa animalelor. mare, cu nişte ilustraţii fru-
moase. N- am dormit toată noaptea, nu mă pu-

team opri din citit... ţin
minte că nu luam cărţi de
război, nu voiam deloc să ci-
tesc despre război. doar des-
pre animale şi păsări...

Noiembrie ’42... direc-
torul spitalului militar a or-
donat să mi se dea uniformă;
e adevărat, a trebuit să fie
modificată urgent. o lună în-
treagă însă n- au reuşit să- mi
găsească cizme. aşa am de-
venit elevul spitalului mili-
tar. un soldat. ce făceam?
Bandajele te puteau scoate
pur şi simplu din minţi.
mereu lipseau. trebuia să le
speli, să le usuci, să le faci
sul. ia încercaţi să faceţi mii
de suluri pe zi! iar eu mă
descurcam chiar mai repede
decât adulţii. mi- a ieşit bine
şi prima ţigară artizanală...
când am împlinit doispre-
zece ani, un sergent- major
de cazaci mi- a întins zâm-
bind un pachet de mahorcă,
ca unui militar cu drepturi
depline. am început să
fumez... Pe ascuns, să nu mă
vadă mama... aşa credeam
eu, desigur. eh, era groaz-

nic... foarte greu m- am obişnuit cu sângele.
mi- era frică de cei arşi, cu feţele lor negre...

la un moment dat au fost bombardate nişte
vagoane cu sare şi parafină, şi am luat totul la
mână. sarea a ajuns la bucătari, parafina, la
mine. a trebuit să deprind o îndeletnicire necon-
semnată în nici un opis militar – să fac lumânări.
era mai rău decât cu bandajele! aveam sarcină
să fac lumânările astfel încât să ardă cât mai
mult, atunci când nu era curent electric, în timpul
bombardamentelor. medicii nu întrerupeau ope-
raţiile nici în timpul bombardamentelor, nici când
erau trageri. atâta doar, noaptea închideau feres-
trele. le acopereau cu cearşafuri, cu pături.

mama plângea, iar eu visam să fug pe front.
Nu credeam că aş fi putut fi omorât. o dată ne- au
trimis după pâine... doar ce ne- am îndepărtat
puţin, şi a început tirul de artilerie. trăgeau cu
mortiere. un sergent a fost omorât, eu am suferit
o contuzie. mi- am pierdut graiul, iar când, peste
un timp, am reînceput să vorbesc, m- am trezit
uşor bâlbâit. aşa sunt şi acum. toţi s- au minunat
că rămăsesem în viaţă, dar eu aveam un alt sen-
timent: oare s- ar fi putut să fiu omorât? cum să
mă omoare pe mine? am mers cu spitalul militar
prin toată Bielorusia, prin Polonia... am învăţat
cuvinte poloneze...

la varşovia, printre răniţi se afla şi un ceh
– trombonist la opera din Praga! directorul spi-
talului s- a bucurat de prezenţa lui şi, când cehul
s- a mai întremat, l- a rugat să meargă prin sa-
loane, să caute muzicanţi. au încropit o orchestră
minunată. Pe mine m- au învăţat să cânt la violă,
la chitară am învăţat singur. Noi cântam, iar sol-
daţii plângeau... cântam cântece vesele...

aşa am ajuns până în germania...
într- un sătuc german distrus am găsit o bi-

cicletă pentru copii, căzută pe undeva. m- am bu-
curat. m- am urcat pe ea şi am început să merg.
ce bine mergea! în timpul războiului nu văzusem
nici un obiect pentru copii. uitasem că există aşa
ceva – jucării pentru copii...

uitasem, pentru că eu am fost copil în tim-
pul războiului... r

traducere din limba rusă de 
antoaneta olteanu

editura litera
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Constantina Raveca Buleu
Geo Şerban despre Mirajul
francez al lui Mihail Sebastian

opera, personalitatea şi, mai ales,
destinul lui mihail sebastian au
generat mii de pagini şi multiple
perspective în literatura română

de după 1989, interesul pentru recuperarea cri-
tică a scriitorului fiind concurat de fascinaţia
exercitată de background-ul ideologic şi de pater-
nitatea influenţelor care i-au traversat creaţia şi
opţiunile existenţial-culturale. cel mai avizat
dintre criticii dedicaţi reconstituirii operei scrii-
torului interbelic este, fără îndoială, geo şerban,
în suita eforturilor sale – încununate până acum
cu mai multe ediţii memorabile – înscriindu-se şi
un elegant volum apărut în 2015 la editura ha-
sefer, mirajul francez. incursiuni, popasuri pe o
hartă redesenată de Geo Şerban, care adună arti-
colele scrise de mihail sebastian sub zodia admi-
raţiei pentru cultura franceză. Panoramarea
acestora revelează un comentator avizat şi de-
complexat, cu impecabile repere canonice, din
rândul cărora, în conturarea studiului introductiv
al volumului, geo şerban selectează prezenţa spi-
rituală a lui montaigne în economia creatoare a
lui mihail sebastian şi îi alocă un rol epicentric
în cartografierea valorilor la care scriitorul aderă
şi în funcţie de care îşi formulează opţiunile, de
la cele culturale la cele umane. 

urmărind mărturiile întâlnirilor culturale
dintre scriitorul interbelic şi filosoful renascentist
francez, multe dintre ele fiind impregnate de o ne-
cesitate existenţială exprimată aproape frenetic,
studiul intitulat În confreria fidelilor lui mon-
taigne accentuează importanţa celebrelor eseuri
în configurarea mirajului francez al lui sebastian,
precum şi transformarea lor într-un spaţiu de re-
fugiu şi într-o oglindă în care afinitatea funcţio-
nează reasigurator. „...discipolul prelua din
panoplia de arme a modelului său spiritual –
apreciază criticul –, deprinderea să nu cedeze dis-
perării cauzate cotidian semenilor de asediul unor
situaţii congestionate”. dusă mai departe, lecţia
atitudinală se decantează într-o solidaritate vir-
tuală cu toate spiritele infuzate de gândirea lui
montaigne, mihail sebastian notând: „de aici, de
la bucureşti, nu mi-e greu să spun că m-aş înţe-
lege de minune cu orice om tânăr de pe glob, care
l-a citit şi-l iubeşte pe montaigne”. 

sebastian înţelege prin „modelul mon-
taigne” o toleranţă umană de tip universalist,
asociată unei ordini intelectuale selective. geo
şerban vede în recursul lui mihail sebastian la
montaigne o „fortificare strategică”, esenţială în
contextul politic al epocii, evidentă statistic – în
1935, referinţele lui sebastian la montaigne se in-
tensifică în raport cu anii anteriori – şi detensio-
nantă discursiv, deoarece el sublimează impli-
caţiile sumbre ale istoriei reale într-un palier sim-
bolic, de altitudine intelectuală. Prin extensie
idealizantă, valorile sferei montaigne sunt asimi-
late tuturor valorilor promovate de francofonie,
un text publicat în rampa (în 11 mai 1935) subli-
niind acest lucru: „sunt, în acest ocean de violenţe,
câteva insule de demnitate umană, în care liber-
tatea, respectul omului, răspunderea faţă de viaţă
îşi păstrează greutatea şi sensul. prima dintre
aceste insule spirituale este franţa”. toate acestea
îl determină pe geo şerban să concluzioneze că
„substanţa «mirajului francez» consta, aşadar,
într-un cod de convingeri propice ameliorării con-
diţiei umane şi putea servi de pavăză persoanei
preocupate a se debarasa de capcana manipulării
mentale”.

o stratagemă circumspectă se desenează
subtil, crede autorul studiului, şi în siajul tradu-
cerilor din lirica franceză (poezii semnate de
francis jammes), publicate de tânărul mihail se-
bastian în universul literar, condus la acea vreme
de camil Petrescu, cu care el este incompatibil
ideologic, dar cu care se regăseşte pe tărâmul pa-
siunii pentru cultura franceză, fiindcă semna-
lează o anumită precauţie în relaţia cu perso-

nalitatea covârşitoare a lui Nae ionescu. de alt-
fel, studiul În confreria fidelilor lui montaigne se
încheie cu o generoasă inserţie din pledoaria lui
camil Petrescu pentru aprecierea operei drama-
turgului, din care nu lipseşte intuiţia matricei
scepticismului lui mihail sebastian, catalogat
drept „un sceptic de mare clasă, iar maestrul său
era montaigne”.

epocii de fervoare prilejuită de lectura poe-
ziei lui francis jammes îi este consacrată prima
secţiune a volumului, Continuitate & moderni-
tate, în care preambulul rugăciunii poetului fran-
cez (tradusă în 1928, împreună cu andrei tudor)
şi reflecţiile din 1936 despre epoca acestei tălmă-
ciri sunt acompaniate de un portret sensibil al
poetului de la Hasparren, publicat în 1927 în Cu-
vântul. în acest text, mihail sebastian, punând
sub semnul întrebării validitatea estetică a înge-
mănării omului şi a poetului, sancţionează grefa
biografică şi excesele ei printr-o sentinţă ce echi-
valează cu un gest preventiv, dar inoperant pen-
tru propria sa posteritate critică: „detestăm cu
drept cuvânt anecdota literară – de cele mai multe
ori răscolire meschină şi inutilă a unor intimităţi
străine”.

acuitatea diagnosticului, verificată în
oglinda lui montaigne, rafinată de o estetică per-
sonalizată fermă duce, în cele din urmă, la reeva-
luarea utilităţii sufleteşti a călătoriei, care
încetează să mai fie, pentru mihail sebastian,
doar „eliberare de sine”, devenind în schimb „eli-
berare de circumstanţe”. episoadele turneelor pa-
riziene ale autorului, din care se decantează acest
exerciţiu de libertate, transcrise în paginile revis-
telor Cuvântul şi rampa din anii 1930-1931 şi
1936, sunt adunate în partea a doua a volumului,
intitulată ochiul avid de spectacolul lumii. într-o
interesantă lecţie de receptare şi aculturaţie, bre-
viar de călătorie izolează farmecul lucrurilor vă-
zute nu în „frumuseţea” locurilor, ci în „maniera
lor de a se prezenta privitorului”, subliniază capa-
citatea călătoriei de a individualiza şi de a atribui
expresivitate elementelor cotidiene, remarcă efec-
tele memoriei selective de la capătul ei şi se des-
fată în „sentimentul pe care ţi-l comunică drumul,
sentimentul identităţii umanităţii tale”, în faptul
că „te regăseşti în lume şi în străinătăţi, te revezi
în viaţa altora şi te identifici acolo, simţi că este
dincolo de tine o existenţă care e tot a ta – cum
spune atât de frumos emily brontë”. 

în această existenţă de ordin secund, reflec-
tată în jurnalul de vacanţă pe care sebastian îl
trimite revistelor la care colabora, savurarea al-
terităţii şi metamorfozarea ei într-un „acasă” vre-

melnic şi capricios are loc în compania fragmen-
tară a mirajului francez, chiar şi atunci când
scena nu mai este capitala franţei. o capitală pe
care dramaturgul nu încetează s-o mai caute gra-
ţie poeziilor lui lamartine, nostalgiei pentru o
seară ploioasă pe malurile senei sau reveriilor
prilejuite de rafinamentele culturale pe care Pa-
risul le întreţine chiar şi de departe. însă, acelaşi
jurnal trădează, pe alocuri, şi incapacitatea elibe-
rării totale de existenţa primă, evidentă şi gene-
ros investigată de scriitorul confruntat cu aspec-
tele cotidiene autohtone, care-i declanşează me-
moria afectivă compensativă. astfel, într-un text
intitulat Colmyr la puya, mihail sebastian re-
marcă: „degeaba am umblat departe de ţară, de-
geaba am uitat lucruri vechi şi am iubit altele noi
– sufletul meu de om de la dunăre nu poate să
treacă fără emoţie pe lângă o barcă cu pânze şi pe
lângă o luntre de pescar”. 

dincolo de amplele descrieri ale geografiei
sale simbolice, configurate la capătul unor plim-
bări pe străzi şi prin istorie, sau de mărturiile ex-
perienţei acut personalizate a muzeelor sale,
Parisul articolelor-jurnal ale lui mihail sebastian
înseamnă intensitate culturală, experimentată
fără poze dogmatice, cu o privire de ansamblu, în
care se armonizează obiectivitatea, aviditatea cu-
noaşterii şi umorul subtil. o mostră în acest sens
furnizează o seară futuristă la paris, relatare de-
taliată, narativizată cu un ireproşabil instinct
comic, a conferinţei „unui revoluţionar vesel”, ma-
rinetti. „el nu ia nimic în serios – observă scriito-
rul român, continuând –: de ce i-am face
nedreptatea de a-l lua pe el însuşi altminteri. am
râs, deci, am aplaudat şi am strigat (imaginar)
ura”. interesante sunt şi articolele dedicate expo-
ziţiei coloniale, suită de deconstrucţii fragmen-
tare ale impresiei prime de „bâlci somptuos”.

mirajul francez dobândeşte amploare în
schimbarea de registru din secţiunea a treia a vo-
lumului, orizont catalizator, rezervată cu precă-
dere literaţilor şi inaugurată cu un text despre
Proust (proust, creatorul de oameni), cel care,
mărturiseşte autorul, îi înlocuise „toate pasiunile
posibile”, pentru ca, ulterior, entuziasmul febril
să lase locul unei lucidităţi proprii criticului lite-
rar. comentariile despre creaţia lui apollinaire,
jacques rivière, Pierre choderlos de laclos (a
cărui descoperire este semnalată într-o scrisoare
către camil Petrescu), andré gide, stendhal, al-
bert thibaudet sau jean giraudoux completează
tabloul mirajului literar francez trăit de către mi-
hail sebastian, căruia i se adaugă evocarea unor
compozitori precum ravel sau elogiul adus unui
filosof, alain, cel al cărui scris – apreciază mihail
sebastian – „coboară în linie directă din mon-
taigne”.

incursiunea iniţiatică a lui geo şerban în
geneza „mirajul francez” al lui mihail sebastian
decopertează, în partea de început a vieţii lui se-
bastian, geografia cotidiană şi culturală a oraşu-
lui Brăila din epoca formării scriitorului,
insistând asupra activităţii şi ecourilor Cercului
Voltaire. de această geografie ţine şi relaţia scrii-
torului cu fratele său, Poldy hechter (stabilit ul-
terior la sceaux), cu care el a împărtăşit o vreme
pseudonimul Pralea. rezultatul unor cercetări
asupra căror geo şerban promite să revină, arti-
colele acestuia sunt transcrise în addenda volu-
mului, multe dintre ele emanând aceeaşi pasiune
pentru cultura şi civilizaţia franceză care animă
şi scrierile lui sebastian. r
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geografiei sale simbolice,
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Yehudi Menuhin, 
100 de ani de la naştere

sir yehudi menuhin (n. 22 aprilie 1916,
New york – d. 12 martie 1999, Berlin)
a fost un celebru violonist şi dirijor

american, descendent al unei familii de evrei emi-
graţi din rusia. Pe lângă cetăţenia americană, a
dobândit ulterior şi cetăţenie elveţiană (1970) şi
britanică (1985), fiind înnobilat în marea Britanie
cu titlul de lord menuhin of stoke d’abernon. sir
yehudi menuhin a avut una din cele mai lungi şi
prestigioase cariere muzicale ale secolului al
xx- lea. în 1927 yehudi menuhin a venit în ro-
mânia, la vila luminiş, locuinţa din sinaia a lui
george enescu, pentru a lua de la acesta primele
lecţii de vioară. în tinereţe, yehudi menuhin a
plecat la Paris pentru a studia vioara cu george
enescu. o prietenie profundă i- a legat pe cei doi
până la moartea lui enescu, în 1955. opiniile des-
pre acest mare muzician sunt elogioase. e unul
dintre cei mai mari muzicieni ai secolului al
xx- lea, un fabulos violonist, dirijor cu o carieră
longevivă – 70 de ani –, una dintre cele mai pres-
tigioase din istoria muzicii. a fost un copil-mi-
nune de la 7 ani, a cântat, cucerind publicul cu
concertul nr.1 de mendhelson-Bartholdy. scria
despre enescu că va fi una dintre marile descope-
riri ale secolului al xxi- lea. „enescu a fost cel care
mi- a aprins imaginaţia, deschizându- mi o per-
spectivă în tumultul şi măreţia lui Bach. enescu
va rămâne pentru mine absolutul prin care eu îi
judec pe alţii”. datorită lui enescu,yehudi menu-
hin a fost un mare prieten al românilor. Primul
festival enescu s- a bucurat de participarea sa di-
rectă. a fost sufletul festivalului. yehudi menu-
hin n- a fost numai copil-minune, a fost şi un
adolescent magnific, care a făcut turnee ambi-
ţioase în lumea întreagă. a fost căsătorit de două
ori, căsnicii din care au rezultat patru copii. doi
cu prima sa soţie, Nola Nicholas, şi doi din a doua
căsătorie, soţia sa fiind balerina britanică diana
gould. a fost un artist implicat în evenimentele
epocii sale. în timpul celui de- al doilea război
mondial, la vârsta de 25 de ani, a susţinut circa
500 de concerte pentru trupele aliate. N- a ţinut
cont de cortina de fier, a călătorit în ţările estice,
ştiind câtă nevoie era de muzică. cu deosebire în
ungaria, din cauza marii sale iubiri pentru Bela
Bartok. după război cânta pentru cei care au su-
pravieţuit lagărelor de concentrare. în 1959 s- a
stabilit la londra. după mult timp, 25 de ani,
cere cetăţenia engleză. în 1958 înfiinţează prima
orchestră de cameră, în care cântă acompaniat de
sora sa hephzibah menuhin. a fost mereu în cău-
tare de noutăţi în muzică, astfel a colaborat cu
prea puţin cunoscutul şi misteriosul muzician in-
dian ravi- shankar. activitatea sa discografică
este de admirat. una dintre cele mai importante
imprimări este cea din 1933, când a cântat îm-
preună cu george enescu – Concertul pentru 2
viori de Bach, disc care obţine marele Premiu al
discului gramophon. în 1963, la londra, într- un
mare concert, yehudi menuhin introduce pentru
prima dată simfonia i de george enescu, lucrare
pe care englezii o cântă cu ardoare în fiecare an.

a fost un muzician care a iubit mereu in-
strumentul la care a cântat, vioara; a scris şi un
manual în 1972: „6 lecţii de vioară”. iar în 1977
scrie o carte autobiografică: Călătorie netermi-
nată. a fost un talent incontestabil, mulţi au
văzut în el geniul. ascultând- o pe silvia marco-
vici a spus încântat: „e aproape perfect!”. a murit
în 1999, la 12 martie, la vârsta de 83 de ani. îşi
mai dorea să facă multe lucruri noi. 

Kierkegaard – 
un geniu straniu

ocarte ce merită reluată la lectură
adeseori este mirarea filosofică a
jeannei hersch, apărută în tradu-

cere română la editura hasefer, în 1994. Nu
putea lipsi sören kierkegaard (se citeşte soeren
kirkegor), care a trăit în danemarca între anii
1913- 1855, adică o viaţă extrem de scurtă pentru
un filosof, ca pentru orice om. karl jaspers îşi ale-
sese ca modele iniţiale pe kierkegaard şi pe

Nietzsche. ambii maeştri au avut o viaţă plină de
dificultăţi, datorită unei sensibilităţi acute şi unei
lucidităţi rar întâlnite. au respins retorica, tot
ceea ce afirmau era rezultatul unor trăiri proprii,
ei trăiau prin propria gândire, desigur, după ce
au asimilat un vast tezaur de cunoştinţe. un spi-
rit critic neiertător chiar cu ei înşişi, cei chemaţi
să privească lumea cu un ochi cercetător, prudent
şi reflexiv. de aici şi suferinţele îndurate. copilă-
ria şi adolescenţa lui kierkegaard seamănă oare-
cum cu aceea a lui kafka, fiind dominată de
autoritatea tatălui, om de afaceri, devenit bigot
la bătrâneţe. când s- a născut, tatăl avea deja 56
de ani, ceea ce nu l- a ajutat să se apropie prea
mult de părintele său. copilul avea tendinţa să
creadă în mistere, stafii, juca diverse roluri, mas-
cat fiind, însuşi tatăl privea cu neîncredere şi tri-
steţe comportamentul ciudat al fiului, dar nu este
de mirare, din moment ce educaţia creştină pe
care i- o oferea părintele nu se baza pe optimism,
pe speranţa mântuirii, ci a regretelor eterne pen-
tru Păcatul originar, crucificării domnului ş.a.
în 1830, sören se înscrie la teologie, conform do-
rinţei tatălui. viaţa sa capătă o turnură mai lu-
minoasă, intră în cercuri de prieteni, intelectuali
de talia scriitorului andersen ş.a.

tânărul îşi caută modele în faust al lui go-
ethe sau în don juan, eroul popular din numeroa-
sele scrieri care circulau în europa. Prima sa
iubire a fost regine olsen, dar este de la început
chinuit de îndoieli, le împărtăşeşte iubitrea în scri-
sori pasionale, ei se logodesc, în 1840, an în care îi
moare tatăl. înclinat spre mistică, el caută o comu-
nicare cu tatăl defunct, se dedică studiilor filoso-
fice, în 1841 scrie Conceptul de ironie raportat la
socrate. rupe logodna, regine se umileşte, îl roagă
să revină, sören scrie jurnalul unui seducător,
pentru a se înfăţişa mai rău decât era. regine s- a
căsătorit cu filosoful schlegel. kierkegaard publică
fragmente filosofice, este deopotrivă pornit pe
calea renegării, dar şi a preamăririi creştinismu-
lui, a Bisericii. respinge cu o multitudine de argu-
mente, hegelianismul, raţionalismul lui hegel,
opunându- i individualismul, credinţa fiecărui in-
divid în parte, cinstea acestuia. în pamfletul Clipa,
filosoful îl atacă pe episcopul martens, un adept al
lui hegel. se opune religiei oficiale, susţinute de
stat. fire pesimistă, depresivă, scrie alternativa,
post- scriptum, maladia morţii. se consideră un fi-
losof privat, dar nu a părăsit niciodată dialectica,
unde hegel era maestrul. 

kierkegaard era un revoltat, el considera
că libertatea permite oricui să poarte masca pe
care o doreşte, fără a- şi pierde identitatea inte-
rioară. Cuvântul lui dumnezeu, lucrare din ulti-
mii ani de viaţă, ni- l înfăţişează ca pe un iov în
căutarea cuvântului salvator. de aici a pornit şi
Nietzsche, care se năştea cu 11 ani înaintea mor-
ţii lui kierkegaard. el a fost şi un pre-existenţia-
list, din el s- au inspirat filosofi ai secolului xx.
ca şi scriitori. Pe iisus christos, filosoful îl ca-
racteriza ca pe un Paradox absolut. comparând
exemplul lui socrate cu cel al mântuitorului, fi-
losoful afirmă că socrate stimula cunoaşterea
adevărului, iar iisus era însuşi adevărul. în pri-
vinţa existenţei, el o împărţea în trei stadii: es-
tetic, etic şi religios. kierkegaard ne îndeamnă la
subiectivism, la ironie şi la autoironie, numai ast-
fel adevărul se poate revela. 

credem că are dreptate. despre influenţa
sa ne spun şi enciclopediile (inclusiv Wikipedia).
în cursul secolului al xix- lea, influenţa gândirii
lui kierkegaard s- a exercitat asupra unor scriitori
scandinavi, ca henrik ibsen şi august strindberg.
abia un secol mai târziu, concepţiile sale filosofice
se reflectă în scrierile reprezentanţilor filosofiei
existenţiale, ca albert camus, gabriel marcel,
martin heidegger, jean- Paul sartre, karl jas-
pers, precum şi ai „dialecticii negative” (theodor
adorno). şi scriitorul ceh franz kafka a fost pro-
fund influenţat de operele lui kierkegaard.

în literatura română influenţa operei lui
kierkegaard a fost una târzie, operele sale au în-
ceput să circule abia în perioada interbelică, în lim-
bile franceză, italiană sau engleză şi i- au influen-
ţat pe mircea eliade, emil cioran, Nicolae stein-
hardt, max Blecher etc. după 1947, romanele lui
Nicolae Breban don juan şi pândă şi seducţie au
repus în circulaţie multe dintre ideile din jurnalul
seducătorului, emise de kierkegaard. 

operele lui kierkegaard au început să fie
traduse în limba română începând cu anii ‘90. r

un suc foarte special, zicea goethe, este
sângele între cele ale elementului apă.
între cele ale elementului foc, la fel de
specială este căldura din sângele nos-

tru. când pierdem focul din sânge, murim. când pier-
dem apa din sânge, murim.

vă amintiţi? i- au înţepat coasta cu o lance, ca să
vadă dacă murise. din trupul său s- a scurs sânge şi
apă. au considerat că e mort şi nu i- au mai zdrobit flu-
ierele picioarelor. dar noi ştim de la medicii legişti:
când cineva e mort, sângele său nu mai are apă şi nu
mai curge, se încheagă.

Precizarea aparent banală („ci unul dintre ostaşi
cu suliţa a împuns coasta lui şi îndată a ieşit sânge şi
apă”), nu e deloc aşa. Pur şi simplu apa e aceea ce in-
dică prezenţa viului. ce fel de viu, dacă înaintea aces-
tui pasaj, evanghelistul spusese: „şi plecându- şi capul,
şi- a dat duhul”?! ce fel de viu fără duh?! căci în sân-
gele nostru locuieşte duhul, devreme ce, pierzându- ne
sângele, murim.

misteriul aces-
tor vorbe aparent
banale ale evanghe-
listului e grandios.
sângele lui iisus fu-
sese locuit de duhul
lui hristos. duhul
lui iisus nu mai era
în sânge, e adevărat,
căci „şi- a dat duhul”.
dar era prezentă
acolo sinea spiri-
tuală a lui hristos,
adică acel ceva pe
care îl are, de pildă,
îngerul, dar nu- l are,
încă nu- l are omul
neîndumnezeit. acel
ceva viu s- a scurs şi
evanghelistul l- a nu -
mit apă. acel ceva
nu era muritor. s- a
scurs, mai întâi, în

lumea elementului aer din atmosfera înconjurătoare.
atunci, dacă un cosmonaut ar fi fost prezent deasupra
atmosferei circumterestre, ar fi văzut un miracol: pen-
tru întâia oară, Pământul îşi arăta vizibilitatea învă-
luită în albastru. acum, acest albastru e cu adevărat
banal pentru văzul omenesc prezent deasupra atmos-
ferei circumterestre. ziua sa de naştere atunci a fost.

mai târziu, ezotericii rozicruceeni au descris mi-
racolul aşa: eterul vieţii din sângele lui iisus a impreg-
nat eterul elementului pământ al planetei Pământ şi
i- a dat viaţă nouă pentru toate epocile ce vor urma.
acest eter al vieţii hristice care s- a scurs, mai întâi, în
elementul aer, apoi în elementul pământ al planetei,
are a fi sămânţa din care se va împlini vorba apocalip-
tică „ceruri noi, Pământ nou” dacă omenirea va şti să
ude sămânţa aceea cu „lacrimi duhovniceşti, apa viului
din noi”.

intuiţia rozicruceană nu stă închisă într- o puşcă-
rie ezoterică. ea este accesibilă oricui şi este accesibilă
celor cu inima curată. este cazul elenei cărăuşan, au-
toarea volumlui de versuri sânge de nisip (editura
şcoala ardeleană, cluj, 2016) căruia poetul ion mure-
şan îi scrie o prefaţă înalt- intuitivă. Nu face vorbire
despre cine ştie ce artă poetică. ci, pur şi simplu vede
personajele ce trăiesc în sângele povestit de elena că-
răuşan: timpul, calea, cuvântul. aşadar, iată, un trup
poetic modest, lipsit de strălucirile căutate de snobi,
dar înveşmântat în cele mai înalte intuiţii (pe care nu
le caută decât cei săraci cu duhul). Pentru criticul lite-
rar consecvent uneltelor ale, poezia elenei cărăuşan
nu face gaură în cer. Pentru înţelegerea smerită a poe-
tului care nu se joacă de- a formele fără fond cu inima
sa, cum este cazul lui ion mureşan, îndată curge sânge
şi apă dintr- o astfel de poezie aparent fără viaţă. Nu
ştiu cine trebuie felicitat. fericit poetul care a dat prilej
prefaţatorului, sau fericit prefaţatorul care a văzut pri-
lejul? una peste alta: rareori vezi o astfel de întâlnire
între prilej şi inima care să pulseze împreună cu el. r
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fraţii karamazov şi karamazov- tatăl
fac parte din aceeaşi familie, sunt
membrii aceleiaşi familii. „aceeaşi
familie” înseamnă că fiecare dintre

ei reprezintă o „vârstă” a omului, o „vârstă” în
sensul larg al termenului, cel pe care- l dă kierke-
gaard „stadiului existenţei”. un om poate expli-
cita – prin viaţa sa – doar una dintre aceste
„vârste” ale omului, dar le poartă latent pe toate
– aşa cum ne lasă să înţelegem dostoievski prin
interferenţele, rezonanţele şi influenţele pe care
le presară printre membrii familiei karamazov:
în fiecare dintre ei se aude, fie mai desluşit, fie
estompat, glasul celorlalţi patru, gata oricând să
irumpă în realitate. „tipul ideal” parcurge „cu-
minte” pe „scara vieţii” sale cele cinci stadii ale
existenţei, fiind alioşa în adolescenţă, ivan în ti-
nereţe, dimitri (mitia) la maturitate, feodor Pav-
lovici la senectute… smerdeakov – fiul
„nelegitim”, paricidul şi sinucigaşul – vlăstarul şi
servitorul bătrânului tată, întrupare a unui „de-
desubt” ruşinos, caricatură a „fratelui” fiului risi-
pitor – împinge până la extrem „linia karama-
zov”, reprezentând cel de- al cincilea stadiu, cum
vedea, atipic. 

viziunea lui dostoievski asupra „evoluţiei
morale” a omului este terifiant de lucidă, sfâşietor
de realistă, cutremurător de obiectivă – cum este
şi firesc pentru întemeietorul ştiinţei tragicului
vieţii. 

marea idee adusă de omul de ştiinţă rus
este aceea că transpune în ordine morală ceea ce
este evident în ordine fizică: la fel ca orice alt
simţ, simţul moral al omului este supus dezorga-
nizării şi destructurării. moralitatea şi religiozi-
tatea fiinţei umane sunt afectate iremediabil de
trecerea timpului, timpul nu iartă pe nimeni, pe
„omul interior” la fel de puţin ca şi pe „omul exte-
rior”. Prin aceasta dostoievski contrazice şi corec-
tează o prejudecată puternic înrădăcinată în
minţile noastre şi reflectată în nenumărate opere
filosofice şi religioase: aceea că legile care guver-
nează planul spiritual sunt diferite faţă de cele
care guvernează planul fizic şi că, prin urmare, în
interior – omul nu doar că nu este afectat de tre-
cerea timpului, dar mai mult, se află într- o evo-
luţie morală şi religioasă, astfel încât maturitatea
şi bătrâneţea sunt epocile cele mai reprezentative
pentru „autorealizare”, cum numea maslow tre-
buinţele cele mai de sus ale omului. Pornită
dintr- o tendinţă a omului de a se refugia de
asalturile ruinătoare ale timpului într- o „cetate
interioară”, pretins inexpugnabilă, inalterabilita-
tea temporală a „vieţii interioare” este obţinută
printr- o simplă inversiune: dacă sensul timpului
fizic este spre descreştere, slăbire, dezorganizare,
îmbătrânire, moarte, atunci sensul timpului inte-
rior, spiritual este acela de creştere, întărire, or-
ganizare, întinerire, viaţă (veşnică)! o întreagă
tradiţie religioasă a perpetuat această perspec-
tivă evolutivă, progresivă asupra vieţii morale şi
religioase (spirituale) a fiinţei umane – inversă
decăderii sale fizice şi intelectuale/ mentale. o
bună parte din psihologie a transformat această
credinţă în teorie sau mai curând în presupoziţia
oricărei teorii asupra dezvoltării, fiind încurajată
în acest sens şi de supremaţia pe care a dobân-
dit- o evoluţionismul, aplicând legea evoluţiei la
nivel de specie ca lege la nivel de individ. 

lucid, cu mijloace literare – dar în fond cu
minte ştiinţifică – dostoievski „desface” acest mit
al imortalităţii umane interioare aşa cum crivăţul
siberian împrăştie puful rămas din floarea unei
păpădii. interior, omul este la fel de vulnerabil ca
şi în exterior, nu doar trupul, ci şi sufletul lui îm-
bătrâneşte, se alienează, se alterează, moare...
sensibilitatea morală este ca orice altă sensibili-
tate supusă sclerozării, rigidizării.

figura lui alioşa karamazov ne arată că
adolescenţa este vârsta maximei înfloriri sufle-
teşti, morale şi religioase. impresionabil, visător,

compătimitor, empatic, credincios, emotiv, pate-
tic, entuziast, milos, alioşa karamazov este încu-
nunat de o iubire ce uneşte lumea de aici şi cea
de dincolo, se aruncă, plângând, cu braţele des-
chise deasupra pământului vrând să cuprindă
cerul… Nimic nu ni- l aminteşte pe „tânărul sedu-
cător” al lui kierkegaard captiv al „interesantu-
lui”, vânător de plăceri efemere şi sofisticate,
fascinat numai de libertatea sa, manifestând o
moralitate la fel de laxă precum infinitul posibi-
lităţilor ce i se deschid în faţă… dimpotrivă, ado-
lescentul alioşa karamazov trăieşte în categoria
„eternului”, este logodit cu dumnezeu, este fră-
mântat de cea mai mică posibilitate de a cădea în
ispită, îşi impune limite – ale cumpătării, ale în-
frânării –, adică omagiază printr- o riguroasă ad-
ministrare a finitudinii sale trupeşti infinitatea
lumii, a divinităţii şi a sufletului său. „seducăto-
rul” estetizant al lui kierkegaard este pus în miş-
care de dorinţa de a „experimenta” sau de a
„cunoaşte” lumea; perseverenţa cu care urmă-
reşte să- i culeagă florile şi provocările este ega-
lată numai de rapiditatea dezinteresului faţă de
ele de după satisfacerea curiozităţii. dialectica
„interes- dezinteres” care asigură, în viziunea fi-
losofului danez, dinamica vieţii tânărului „esteti-
cian” este complet inoperantă în cazul tânărului
om religios înfăţişat de dostoievski în persoana
lui alioşa karamazov. un kierkegaard infuzat de
ştiinţa lui dostoievski ar fi fost nevoit să aşeze ca
prim stadiu al vieţii omului conştient stadiul re-
ligios – în care tânărul interesat de răpirea fecio-
riei tinerelor fete ar fi devenit tânărul preocupat
de păstrarea propriei castităţi, în care aventurilor
sale agreabile şi mundane le- ar fi luat locul uce-
nicia pe lângă stareţul zosima, ale cărui miresme
post- mortem îi produc un extaz mistic…

cu ivan karamazov trecem la o altă „vâr-
stă” a omului, la un alt stadiu al existenţei –
poate cel mai apropiat de stadiul „estetic” din cro-
nologia kierkegaardiană. vârsta la care omul se
transformă într- un dandy cvasi- nihilist, cvasi-ci -
nic, având mintea deschisă nu doar spre cuvân-
tul lui dumnezeu ci, în egală măsură, într- un
spirit democratic şi tolerant, şi spre şoaptele in-
sinuante ale diavolului, dispus să- şi acomodeze
„principiile” necesităţilor contingenţei şi interese-
lor egoiste. Nu putem
spune că ivan karamazov
este un alioşa trecut prin
apostazie, dar este sigur
că este un alioşa care a
renunţat la absolut: el
crede în „eul” său mai
mult decât în dumnezeu
şi vrea să- şi afirme indi-
vidualitatea în mai mare
măsură decât să mărturi-
sească adevărul. oricum,
o vorbă de duh, o ironie
bine plasată, un cuvânt în
doi peri cu bătaie lungă, o
noutate sunt preferabile
adevărurilor deja cunos-
cute, oricât de sacre şi de
indubitabile ar fi. ivan
este un ianus, priveşte si-
multan în interiorul său
„ideal” şi spre exteriorita-
tea relativizantă a lumii
între care încearcă să gă-
sească o cale de mijloc. în
echilibristica lui pretinde
să fie susţinut dintr- o parte de dumnezeu, din
cealaltă de mâna diavolului, să „împace” –
printr- un sofism, printr- o vorbă de şagă, printr- o
ironie, un zâmbet sau printr- un aer de mister –
Binele şi răul, adevărul şi falsul. de fapt, ivan
karamazov crede în adevăr, după cum crede în
dumnezeu – dar nu mai crede că adevărul este
întotdeauna chiar cea mai bună „afacere” şi nici

dumnezeu cel mai bine venit oaspete în această
lume, după cum ne- o şi arată prin parabola ma-
relui inchizitor. deseori falsul este mai util omu-
lui şi diavolul mai favorabil lumii, iar dacă uneori
ivan mai are accese „morale” ele se datorează mai
curând capriciului decât principiilor, ori capriciu-
lui de a „crede” pentru un moment în principii.
Personajul creat de dostoievski în ivan karama-
zov – alunecos, diplomat, elegant – surprinde
exact, cu precizie matematică, momentul de tur-
nură a „inflexibilităţii” morale spre disponibilita-
tea la compromis care defineşte „intrarea în
viaţă” a unui tânăr ieşit din adolescenţă. fără să
fie complet imoral, jucând la două capete, ivan
karamazov ilustrează punctul de cotitură, incipi-
tul degringoladei etice. 

dimitri karamazov – fratele mare – a treia
vârstă sau al treilea stadiu al existenţei. stadiu
la care singurul principiu este cel al voinţei şi sin-
gura morală cea a luptei pentru viaţă – cu tot ce
înseamnă: iubire, sexualitate, dorinţă de zămi-
slire, pasiune, căsătorie, avere, bani. Pentru di-
mitri dumnezeu este deja doar o „jucărie” bună
pentru ţânci precum alioşa, bătăliile serioase se
dau exclusiv pe frontul imanenţei. dacă ivan încă
încerca să găsească o justificare intelectuală a
răului, fie şi a răului absolut (răstignirea lui
dumnezeu), pentru dimitri lucrurile sunt cu
mult mai simple: binele este tot ce foloseşte îm-
plinirii dorinţei mele, răul este tot ce se opune sau
se interpune între dorinţa mea şi realizarea ei. Bi-
nele este acordul dintre dorinţă/ voinţă şi lucrul
dorit, răul este dezacordul dintre voinţă şi lucrul
dorit. iar răul trebuie eradicat, exterminat, ucis
– chiar cu preţul încălcării celor mai elementare
şi sfinte principii, chiar cu preţul paricidului,
dacă tatăl însuşi stă în calea dorinţelor. în invo-
luţia sa dimitri se apropie periculos de mult de
ideea ultimului grad de decădere morală. totuşi,
eliberarea de ultima legătură morală nu se pro-
duce decât „teoretic”, paricidul rămâne la stadiul
de idee: dimitri păcătuieşte numai prin gând –
un gând îndeajuns de înfiorător ca să justifice în
propriii săi ochi justeţea pedepsei primite. di-

mitri realizează în ultimul ceas – cu ce i- a mai
rămas nealterat din simţul său moral – că a gândi
un asemenea rău este aproape indistinct de a- l în-
făptui. dar, din nou, aceasta – neînfăptuirea pa-
ricidului gândit – este singura sa legătură, atât
de şubredă, cu morala principiilor. în rest a depă-
şit- o cu totul, a înlocuit- o cu morala „setei de
viaţă” ale cărei legi încep întotdeauna cu „vreau…!” 

Horia Pătraşcu
Stadiile karamazoviene 
ale existenţei

Marea idee adusă de omul de
ştiinţă rus este aceea că transpune

în ordine morală ceea ce este
evident în ordine fizică: la fel ca

orice alt simţ, simţul moral al
omului este supus dezorganizării şi

destructurării. Moralitatea şi
religiozitatea fiinţei umane sunt
afectate iremediabil de trecerea

timpului, timpul nu iartă pe
nimeni, pe „omul interior” la fel de

puţin ca şi pe „omul exterior”
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cu feodor Pavlovici şi smeredeakov toate
legăturile cu morala sunt tăiate. simţul binelui
este total atrofiat, omul decade la starea de mo-
luscă morală. în bătrânul tată karamazov nu mai
există decât senzitivitate primară, libidinozitate
în stare pură, iar singura cale pentru procurarea
plăcerilor sale – strict fizice, strict materiale –
este cumpărarea lor. Pe cât de lipsit de orice ca-
pacitate de seducţie, pe atât de măcinat de o de-
menţă sau cecitate morală – feodor Pavlovici
contrazice teoria evoluţionismului spiritual.
omul nu evoluează, ci involuează, se degradează
moral pe măsură ce înaintează în vârstă. Bătrâ-
neţea pe terenul căreia, conform unei îndelungi
tradiţii, suntem tentaţi să plasăm realizarea sta-
diului religios şi cetatea lăuntrică, fortificată de
timp, se vădeşte incapabilă să susţină asemenea
edificii. solul ei este nisipos, la bătrâneţe nu doar
puterile fizice, ci şi cele sufleteşti slăbesc, nu doar
judecata logică, ci şi judecata morală se destruc-
turează. din fericire, graţie slăbiciunii fizice, obo-
selii, plictiselii, dispariţia sau îmbolnăvirea
simţului moral la vârstnici nu este atât de vizibilă
şi nici nu poate produce prea mari efecte. oricum
există şi o serie de automatisme bine fixate, teh-
nici de disimulare, apoi rutina însăşi a vieţii lor
îi fereşte pe bătrâni să ia decizii morale sau să ac-
ţioneze în zona publică – astfel încât relevanţa
faptelor şi deciziilor lor este redusă la o sferă în-
gust- privată. 

în sfârşit, ajungem la cel de- al cincilea sta-
diu al decăderii morale: smerdeakov. cel de- al
patrulea fiu al lui karamazov pare a fi climaxul
întregii degringolade morale, depăşindu- şi chiar
tatăl, suprimând şi ultima oprelişte – interdicţia
paricidului. smerdeakov duce la perfecţiune răul
tuturor celorlalte patru stadii, reuşind să instau-
reze în el domnia absolută a răului neumbrită de
nicio scânteie a binelui. smerdeakov este o inte-
ligenţă malefică, diabolică, ce adună polenul tu-
turor florilor răului răsărite pe câmpiile sufletului
uman din care alcătuieşte mierea otrăvitoare a
lui „totul e permis”. unei asemenea inteligenţe
nu- i mai stă în cale absolut nicio restricţie – el le
poate demonta pe toate cu răceala unui intelect
pur, nedublat de vreun simţ moral. Poate fi ima -
ginat ceva mai imoral, mai decăzut, mai decrepit
şi detracat decât bătrânul tată karmazov? iată- l
pe smerdeakov – urmaşul dezmoştenit, „ultimul
om” al lui zarathustra, mogâldeaţa scabroasă, fu-
runculul care a „colectat” întreaga esenţă a uma-
nităţii. cel de- al cincilea „stadiu” al existenţei
este smerdeakov, culme paradoxală a depravării
unde realizarea este egală extincţiei, unde împli-
nirea este sinonimă prăbuşirii. smerdeakov nu
are vârstă – el însoţeşte fiecare stadiu, e prezent
în toate stadiile degringoladei morale: în ivan, în
dimitri, ca şi în feodor Pavlovici. „saltul” la acest
stadiu poate fi făcut oricând – nu depinde de nici
un „progres” pe calea imoralităţii. odată ce nu
mai suntem alexei, smerdeakov s- a născut deja
în noi, aşteaptă doar prilejul să iasă la suprafaţă.

raskolnikov este un caz aparte – o îngemă-
nare de alexei şi smerdeakov.

figura adolescentului, a tânărului moral,
religios, idealist – revine des în romanele lui dos-
toievski. Nu este rostul acestui eseu să facă o pre-
zentare completă a acestora. este suficient să
amintim titlul unui roman – adolescentul şi nu-

mele unui personaj celebru, ca ipostază a binelui
necondiţionat – prinţul mîşkin – tânăr şi el. Pen-
tru dostoievski, primul stadiu al vieţii conştiente,
tinereţea, este de o înaltă moralitate şi religiozi-
tate. adolescenţa este o culme a moralităţii – din-
colo de care nu urmează decât decăderea – fizică
şi deopotrivă morală.

Prin aceasta dostoievski se înrudeşte spiri-
tual cu o magnifică pleiadă de gânditori, poeţi şi
scriitori „tragici”, adepţi ai unui „pesimism sănă-
tos”: hesiod – cu mitul vârstelor lumii, heraclit –
cu teoria incendiului final, chiar Platon cu ideea
lui a reîntoarcerii ca progres, ca evoluţie, şi cu
cealaltă idee potrivit căreia tinerii, adolescenţii
sunt cei mai apţi pentru filosofie, adică pentru în-
suşirea şi asimilarea Binelui, tragicii greci etc… 

dostoievski ne spune un lucru simplu, un
adevăr care are de partea lui evidenţa naturii:
omul decade atât din punct de vedere fizic, cât şi
din punct de vedere moral. din punct de vedere
fizic îmbătrâneşte, din punct de vedere moral –
se ticăloşeşte. şi are şanse cu atât mai mari să ur-
meze neabătut cursul natural al lucrurilor cu cât
nu ştie sau nu vrea să ştie nimic despre aceasta,
cu cât se leagănă cu iluzia că timpul nu curge în
defavoarea lui, ci şi îşi imaginează că, cel puţin
din punct de vedere moral timpul îl face să acu-
muleze, să evolueze, să progreseze (aşa numita
„experienţă de viaţă” ori „şcoala vieţii”). 

avantajele pe care le aduce această conşti-
inţă tragică sunt indenegabile: omul, avizat în
privinţa pericolului de a- şi pierde sufletul, va face
totul să şi- l păstreze, va face exerciţii „morale” –
aşa cum, pentru a- şi păstra condiţia de sănătate,
face exerciţii fizice. acelaşi lucru pe care îl face în
ordine fizică, trebuie să- l facă şi în ordine spiri-
tuală: să- şi menţină cât mai mult starea de tine-
reţe, adolescenţa. aşa cum omul încearcă să
„păcălească” timpul, să meargă împotriva curen-
tului lui, să facă şi în privinţa celor spirituale: să
încerce să rămână cât mai mult timp, dacă se
poate toată viaţa un etern adolescent, un tânăr
perpetuu. singurul mod în care putem lupta îm-
potriva morţii este „tinereţea fără bătrâneţe”.

a rămâne fidel celei mai înalte realizări pe
care ai atins- o în viaţă – căci adolescenţa în-
seamnă creştere, iar creşterea nu are altă finali-
tate decât atingerea celei mai înalte perfecţiuni
(fizice, mentale, spirituale) – înseamnă a te opune
din răsputeri descompunerii morale, ce urmează
ca o umbră descompunerea fizică şi intelectuală.

acest efort rezultat din lupta conştientă îm-
potriva tendinţei naturale omului spre putres-
cenţă morală (resemnare, înăcrire, renunţare),
din consecventa raportare la ipotaza ideală a si-
nelui propriu formulată în adolescenţă în contra
neîncetatelor invitaţii la compromis reprezintă un
adevărat eroism etic al omului, adevăratul com-
portament moral al fiinţei umane. tot ce umani-
tatea a creat mai bun se datorează acelor oameni
care au refuzat „adaptarea” la realitate, încer-
când din răsputeri să adapteze realitatea la mo-
rala lor, la idealurile şi modelele lor (al căror cel
mai înalt nivel l- au elaborat în tinereţe): de la ar-
tişti până la oamenii de ştiinţă, de la inventatori
până la descoperitori cu toţii au încercat să su-
pună lumea modelului lor, chiar dacă acest model
sau ideal a însemnat cunoaşterea obiectivă a
lumii. acei oameni care şi- au cultivat ca cele mai
de preţ facultăţi – iubirea, compasiunea, mirarea,

afectivitatea, credinţa, dorinţa de cunoaştere. în
afară de această cale nu mai există decât calea
sclerozei, a rigidităţii, a morţii... calea decăderii
morale… să rămânem, pe cât posibil, alexei ka-
ramazov!

Ne- am putea întreba dacă ideea paricidului
– atât de riguros dusă până la ultimele sale con-
secinţe de către smerdeakov prin sinucidere – nu
reprezintă o formă de asasinare a „eului ideal”, a
conştiinţei morale – a cărei cea mai înaltă întru-
chipare am văzut că o întruchipează alexei. de
aceea toate personajele karamazoviene, cu excep-
ţia lui alexei, în măsura în care- şi trădează eul
ideal format în adolescenţă sunt atrase ca de un
magnet atât de ideea paricidului cât şi a deicidu-
lui, fapt lesne de înţeles dacă acceptăm ideea psi-
hanalitică conform căreia conştiinţa morală a
omului (supra- eul) are drept figuri emblematice
– figura tatălui şi a lui dumnezeu. în cele din
urmă, sinuciderea nu este decât punctul final al
decăderii morale, celelalte forme fiind – în mă-
sura în care atentează la acest eu ideal – sinuci-
deri parţiale. 

iubirea – această „iluzie” adolescentină,
această preocupare a adolescenţilor şi tinerilor
este, după dostoievski, calea însăşi de salvare a
omului. omul nu ajunge la dumnezeu decât prin
iubirea lui omenească, iubindu- l pe dumnezeu
prin om şi pe om prin dumnezeu. iubirea despre
care vorbeşte dostoievski este cu adevărat tean-
drică. spre deosebire de dumnezeul lui dosto-
ievski, dumnezeul lui kierkegaard este exclu-
sivist, gelos şi solicită sacrificarea celui mai pre-
ţios, celui mai iubit, de aici elogiile închinate de
autorul de librete hegeline lui avraam, ca şi rup-
tura de logodnica sa cu care ţine să- l onoreze pe
dumnezeu. în timp ce raskolnikov sau dimitri
se logodesc cu domnul logodindu- se cu iubitele
lor, sonia, respectiv gruşenka, soren nu vede
altă cale de a se dedica total lui dumnezeu decât
părăsindu- şi logodnica. Pentru kierkegaard fe-
meia este o piedică în calea spre dumnezeu, pen-
tru dostoievski femeia deschide calea către
dumnezeu. 

în ambiţia omului de a se salva singur, de a
ajunge la mântuire şi la dumnezeu numai pe spe-
zele sale se poate întrezări un întreg filon al gân-
dirii occidentale (pretenţia subiectivităţii abso-
lute, autosuficiente, ale cărei jaloane importante
sunt stoicismul, raţionalismul, idealismul şi pro-
testantismul), în vreme ce „filosofia” lui dosto-
ievski aparţine unei tradiţii (mai curând răsă-
ritene) a relaţiei, a mântuirii prin celălalt sau îm-
preună cu celălalt. în această perspectivă nimeni
nu poate alcătui o entitate separată, o „monadă”
suficientă sieşi – cum i- ar plăcea să creadă lui
kierkegaard în privinţa bărbatului, căci în pri-
vinţa femeii ştim ce crede, anume că există numai
ca „stimulent” (negativ) al bărbatului în tribula-
ţiile lui solitare înspre supremul solitar dornic
doar de inimi singuratice. 

chiar dacă atât pentru dostoievski, cât şi
pentru kierkegaard femeia se defineşte numai în
raport cu bărbatul, faţă de concepţia absolut mi-
sogină a lui kierkegaard, înfiorătoare, aproape
patologică, dostoievski pare că vorbeşte dintr- un
alt mileniu. da, şi pentru scriitorul rus femeia nu
se defineşte decât în raport cu bărbatul, dar acest
lucru este perfect echilibrat de faptul că bărbatul
însuşi se defineşte numai în raport cu femeia. 

Pentru dostoievski omul nu este capabil să
se salveze – şi nici să trăiască – de unul singur.
salvarea vine mereu din afara lui, graţie iubirii,
iubirii pe care o primeşte şi iubirii pe care o dă-
ruieşte. alexei karamazov îl iubeşte pe dumne-
zeu, iubindu- i în acelaşi timp lumea pe care a
făcut- o, iubindu- i creaturile – oricât de decăzute
ar fi. dimitri karamazov este salvat graţie iubirii
gruşenkăi. raskolnikov însuşi este salvat de iu-
birea soniei. şi exemplele ar putea continua.

dostoievski ne apare astăzi ca un luminos
spirit ştiinţific, realist, unul care ştie că „evoluţia”
naturală a omului este înspre disoluţie, destruc-
turare şi decădere morală şi tocmai de aceea
poate indica metodele corecte de a întârzia,
amâna sau chiar aboli acest efect al traseului nos-
tru înspre moarte. r
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„de- a- ndoaselea”, într- adevăr, dar
nici pe departe în sensul cărţii
lui huysmans, Biblia estetis-
mului decadent al sfârşitului

de secol al xix- lea. dacă pe covorul roşu al osca-
rului se perindă regizorii unor pelicule mediocre,
precum titanicul, dacă Nobelul merge către poves-
titori de veche şcoală picarescă, dacă peliculele oc-
cidentale evoluează între rafinamentul crimei şi
primitivismul interlop, în schimb ceea ce cu aro-
ganţă este etichetat drept „gen minor”, „literatură
marginală” sau „cultură populară” îşi apropie prac-
tici discursive de valoarea celor care, în epoca ro-
mantică, au ridicat balada foclorică a evului mediu
la rangul de poem filosofic. începi să îl crezi pe sal-
man rushdie care vede în literatura unor ţări din
lumea a treia (mai ales realismul magic sud-ame-
rican, adoptat ca model narativ şi în unele din ro-
manele sale) un factor de revitalizare a artei
occidentale sau atunci când propune confraţilor din
commonwealth să îi cucerească pe englezi... în
limba engleză – limba foştilor stăpâni coloniali. Nu
doar seducţia exercitată de imaginarul indianului
american, în seama căruia pune asturias istoriile
alternative şi amestecul realist- fantastic, este aşa-
dar de luat în calcul când evaluăm şansele mănuşii
aruncate către centrul imperial, ci ambiţia cuceririi
centrului însuşi cu propriile arme... retorice. 

genul fantastic se dovedeşte a fi cel mai com-
petitiv, colonizând albia literaturii mainstream,
dar nu puţine sunt cazurile în care telenovelele
care au luat locul ecranizărilor celebre în serial
(gen forsyte saga) manifestă ambiţia trasformării
fiecărui cadru într- un adevărat paysage moralisé.
motive ale tradiţiei mitopoetice occidentale (du-
blul, nemurirea, savantul fanatic care încearcă să
depăşească condiţia umană, fiind distrus de pro-
pria creaţie, trupul muritor fertilizat de creator
prin concepţie imaculată) servesc drept cadre sim-
bolice unor fabule locale, un serial precum Clona
dovedind capacitatea scenaristei de a problema-
tiza un experiment genetic din punct de vedere şti-
inţific, juridic, religios sau etic. la antipozi,
urmăresc unul dintre serialele indiene prin care
se încearcă emanciparea unui imens popor, des-
prinderea de cutume arhaice sau practici antiso-
ciale. victimizarea femeii, căsătorită de copilă sau
care, prin pierderea soţului, suferă moartea civică
este o temă frecventă. inspiratul regizor prelu-
crează prin scene paralele episodul în care două
asemenea personaje, excluse de la ceremonia pu-
blică a unei nunţi (a soţului fetiţei cu o altă tânără
bogată), o înscenează în casa rămasă goală, mâ-
nuind două păpuşi care reprezintă mai curând
propria lor spectralitate socială decât pe miri.

cei care insistă să caute performanţă este-
tică în locurile consfinţite prin tradiţie sunt însă
pe punctul de a lăsa orice speranţă. ce valoare are
actul artistic într- un peisaj pestriţ, anarhic, fără
aderenţă la o poetică, la un program estetic, în
epoca universalizării scrisului şi uniformizării sale
la nivelul kitsch al literaturii de consum sau al ba-

nalităţii confortabile a blogurilor? desigur, mai
are doar semnificaţie pentru „egoistul estetic” kan-
tian, care supune totul propriului interes de mo-
ment, fără să se întrebe dacă ceea ce îl satisface
are vreo valoare în ordinea culturii. dar cine îl mai
citeşte pe kant? am auzit într- adevăr nu de mult,
la o emisiune „culturală”, pe un tânăr care proceda
silogistic, ceea ce însemna că nu se poate înşela.
Premisa numărul unu: capacitatea de lectură e li-
mitată. Premisa numărul doi: el urmăreşte deja
blogurile câtorva persoane, e la current cu vieţile
lor, concluzia impunându- se de la sine: ce să mai
caute în biblioteci? cum multă literatură contem-
porană, uneori strecurată şi în manuale, e scrisă
la nivel de blog, ce să- i reproşăm tânărului? o se-
siune la domiciliu de internet cu nunţi, botezuri,
turism şi seri la club face cât un goethe…

aceste observaţii sceptic- amare, cărora le- am
adăugat o amplificaţie barocă, aparţin criticului şi
istoricului literar mircea Braga, autorul unei post-
feţe la volumul utopii, dileme, solitudini – pragu-
rile poeticului în secolul XX, publicat de diana
câmpan la editura academiei la sfârşitul anului
trecut. formată la aceeaşi şcoală a hermenuticii
literare şi exerciţiului comparat, cu predilecţie
pentru spaţiul romanic, asemeni maestrului său,
diana câmpan s- a apropiat însă şi de analiza dis-
cursului, peisajul dispers al poeziei ultimului veac
şi jumătate fiind unificat printr- o metaforă cogni-
tivă: pragul, nu în sensul de trecere, ci de închi-
dere într- un spaţiu al solitudinii. contrar tipo-
logiei îndeobşte acceptate, între literatura postro-
mantică (decadentism, simbolism), modernism şi
postmodernism nu ar exista opoziţii sistematice
(îngăduind tipologii) din cauza proliferării în inte-
riorul fiecărei faze a unor mişcări extrem de ete-
rogene, ci mai curând o continuitate prin persis-
tenţa unei poetici a crizei. cartea e o colecţie de
eseuri despre poezia modernităţii târzii, o herme-
neutică a capodoperelor şi prin aceasta un festin
de idei, imagini şi comentarii erudite. deşi re-
marcă, în opoziţie cu foucault, leo strauss sau
kuhn, inexistenţa unui regim de cunoaştere spe-
cific fiecăruia dintre cele trei „valuri”, diana câm-
pan deschide fiecare capitol menţionând spiritul
tutelar al timpului, sursa principală de idei tra-
dusă mai apoi de voci distincte în registre complet
diferite. din modestie sau din obişnuinţa acade-
mică de a acoperi literatura preexistentă dedicată
unui subiect, autoarea îşi împleteşte comentariul
cu pasaje frecvente şi extinse de critică a receptă-
rii, preferinţele sale mergând către critici intere-
saţi nu doar de opere individuale, ci de dinamica
ideilor: george călinescu, eugen lovinescu, a. e.
Baconsky, Nicolae Balotă, adrian marino, matei
călinescu, ion Pop... Putem vorbi, aşadar, de o is-
torie mai curând tipologică decât narativă, cu ac-
cent pe imaginar. 

Nu subversivul Nietzsche, care a făcut din
deconstrucţia moralei şi metafizicii o „ştiinţă ve-
selă”, a fost umbra virgiliană a primei crize, ci ver-
laine, autorul manifestului decadenţei, tributar lui
Baudelaire şi hedonismului în varianta esteti-
zantă a rebelului antiburghez, dandy. apatia hră-
nită de zona crepusculară a utopiilor imperiale,
progresiste, scientiste, înecate în suficienţa, mate-
rialismul vulgar şi stilul convenţional al burghe-
ziei, e sursa unui ethos reactiv, care se sustrage
realităţii pentru a deveni consumator de fantezii
estetizante şi evazioniste, sau exapansiuni cos-
mice, expresioniste. celebrul ţipăt al lui munch,
interpretat în general ca spaimă în faţa alterităţii
cosmosului, îi prilejuieşte dianei câmpan un em-
patetic (în spiritul curentului), expresiv şi original
comentariu: „silueta cu chipul livid, fără trăsături
certe – luată la întâmplare dintr- o serie uniformă
de indivizi goliţi de personalitate – aşezarea mâi-
nilor spre anularea auzului şi întoarcerea privirii
neantizate către un Nimic frivol, potenţate prin
singurătatea potopitoare, asumarea ţipătului
către Nicăieri ca alarmă pentru izbucnirea crizei

de identitate…”. figuraţia stilizată, abstractă a
expresionismului, etichetată tradiţional ca arheti-
pală, este redefinită în sensul conceptului de
„anarhetip” prin care corin Braga desemnează
mişcarea inversă, de descentrare sau desfacere a
centrului unic în particule autonome. deşi lipsite
de nume proprii, care să le confere o identitate
unică, personajele numite de trakl sora, străinul,
mica oarbă, orfanii morţii nu sunt nici entităţi ge-
nerice, ci rămân prizonieri într- un tărâm paraxial,
al solitudinii absolute. 

solitudinea este conceptul care inserează o li-
niuţă de unire între două tradiţii considerate ante-
rior disjuncte: expresionism (orfic, dualist) şi
ermetism (închidere în forma codificată), rama teo-
retică propusă fiind hermeneutica lui h.r. jauss.
dacă Blaga figurase anterior în compania expresio-
niştilor germani, îl vedem acum pe ion Barbu în ga-
leria ermetiştilor francezi (eluard, valéry) şi italieni
(ungaretti, montale, Quasimodo). Narcisismul aso-
ciat tinerei Parce în abisul privirii (valery: „mă ve-
deam privindu- mă”) sau al propriei figuri în oglinda
iubitei- Poezii (eluard) sau în construcţiile transcen-
dente ale geometriei şi lumilor posibile (ion Barbu)
este atenuat în favoarea unei interpretări existen-
ţialiste („omul atins de zeul necunoscut”, împrumu-
tat de Nichita stănescu de la vasile Pârvan). 

foarte interesant comentariul despre spa-
ţiul- cuib „în care să se aşeze poetic ideea”, la lu-
cian Blaga, văzut ca evoluând de la orizontul fizic/
simbolic ondulat la metafizica marelui anonim,
mai aproape de o heideggeriană tetradă: „şi zarişte
cosmică şi cenzură transcendentală, şi demonul, şi
zodia marelui orb”. la Blaga nu e vorba de o aspi-
raţie ascensională, ci de întâlnirea dintre pământul
care urcă şi transcendentul care coboară. acest
spaţiu- cuib ar putea fi asemuit unui modul din co-
loana infinită a lui Brâncuşi, lipsa centrului şi
structurii ierarhice fiindu- i recunoscute lui Brân-
cuşi ca anticipări ale deconstrucţiei postbelice.

în tabloul proiectat ca tipologie mai curând
decât istorie a poeziei, „des- vrăjirea lumii şi asu-
marea solitudinii intelectualizante”, o ipostază de-
finită prin recurs la marcel raymond şi g.
vattimo, aduce laolaltă în cap. iii adepţi ai inte-
lectualismului formal, absolutizat nu numai în ra-
port cu realitatea şi istoria, dar şi cu poetul însuşi
ca eu psiho- empiric care se vede înlocuit de măşti
retorice: jorge luis Borges, umberto saba, fer-
nando Pessoa, marin sorescu. cu rafael alberti,
Pablo Neruda, rilke, odiseas elitis, vasile voicu-
lescu, serghei esenin, dar şi marin sorescu în altă
ipostază, singurătatea nu mai este resimţită ca
lipsă sau damnare, ci ca spaţiu poetic, ascensional,
protector sau sofianic, în care se reînfiripă străve-
chiul dialog al omului cu divinitatea. 

cu acest studiu tematist în linia lui gilbert
durand, diana câmpan a realizat un tablou dina-
mic al poeziei moderniste şi postmoderne, care toc-
mai prin porozitatea graniţelor trasate de cate-
goriile propuse demonstrează inadecvarea demer-
sului contrar al unei istorii, operând cu rigide de-
marcaţii cronologice şi tipologice. Poate nu e totuşi
neavenit să ne întrebăm dacă această ruptură din-
tre poet şi lume (este citată splendida metaforă a
lui g. călinescu: „turnul de fildeş din poet”) nu a
mai avut o cauză exterioară literaturii şi anume
ambiţia, mai ales a omului occidental, de a- şi apro-
pia speculaţiile ştiinţei, care, în perioada de refe-
rinţă, a însemnat solipsismul psihologiei fizio-
logice a lui Wundt, criza conceptului de materie în
fizică, relativismul şi incertitudinea observaţiei ex-
perimentale, suprematizarea subconştientului de
către psihanalişti etc. Pe departe mai puţine satis-
facţii vin însă din asemenea curiozităţi faustice
decât plăcerea lecturii acestui demers hermeneu-
tic care se menţine „în limitele regale ale poeticu-
lui”. r

Maria-Ana Tupan
Un studiu al poeziei 
modernităţii târzii

n (Con)texte

Diana Câmpan deschide fiecare
capitol menţionând spiritul tutelar

al timpului, sursa principală de
idei tradusă mai apoi de voci
distincte în registre complet

diferite
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ceea ce lipseşte în covârşitoare mă-
sură democraţiei este autoritatea.
amurgul, agonia, declinul şi sfârşi-
tul acesteia echivalează cu neanti-

zarea şi sacrificarea principiilor şi valorilor
majore, universale în schimbul valorilor minore,
particulare, individuale.

încă după cele două războaie mondiale se
vorbeşte de o criză a occidentului. aceasta ar
consta nu atât în răsturnarea vechilor valori, cât
în înlocuirea acestor valori cu orizont şi semnifi-
caţie universală, ce ordonau, structurau şi cen-
trau existenţa omului în familie, societate,
univers, cu „meteorii efemeri” ai valorilor şi idio-
sincraziilor particulare, egoiste, individuale care,
dimpotrivă, destructurează, descentrează şi fărâ-
miţează existenţa umană. o criză, deci, nu are
de- a face cu simpla răsturnare a valorilor, ci cu
înlocuirea valorilor „tari”, universale, superioare
cu altele „slabe”, particulare şi inferioare celor
dintâi. Nimeni nu s- ar putea gândi, bunăoară, că
trecerea de la concepţia sau paradigma geocen-
trică la cea heliocentrică a fost un regres sau o
„criză”, după cum nici trecerea de la fizica ato-
mist- newtoniană la fizica cuantică nu ar putea fi
socotită o involuţie. din contră, cele două treceri,
deşi conţin schimbarea, respectiv răsturnarea pa-
radigmei, sunt privite ca un real progres, ca o
reală (r)evoluţie, deoarece în ambele cazuri noua
valoare paradigmatică e superioară celei vechi,
prin universalitate, integrând tot mai multă rea-
litate şi dilatându- ne tot mai mult câmpul, per-
spectiva, orizontul, punctul de vedere.

criza, aşadar, oricare ar fi forma ei, apare
doar atunci când simţim că ne împuţinăm, că ne
micşorăm, că ne restrângem aria, amplitudinea,
plenitudinea sau universalitatea fiinţei, când în
tot ceea ce facem nu (mai) există un cer, un ideal,
un punct cardinal sau o stea polară care să ne de-
păşească, care să ne transceandă.

este ceea ce caracterizează democraţiile oc-
cidentale de după al doilea război mondial, când
apariţia drepturilor omului, în 1948, a dus la o
răsturnare a paradigmei sociale şi morale, „mo-
rala datoriei” (lipovetsky) fiind înlocuită cu o
nouă morală, morala drepturilor. înlocuirea pa-
radigmei datoriei, tributară principiilor altruiste,
cu paradigma drepturilor, tributară plăcerilor
egoiste, a determinat treptat o scădere atât de
masivă, o devalorizare atât de dramatică şi o sub-

minare atât de drastică a autorităţii, încât în-
treaga criză a occidentului ar putea fi văzută sub
semnul unei crize fără precedent a autorităţii
masculine, a autorităţii „tatălui”, respectiv a au-
torităţii principiului.

dacă vechea morală, „morala datoriei” era
întemeiată pe logica masculină, a autorităţii „ta-
tălui”, care sacrifica individualul în numele prin-
cipiului, a generalului (tatăl care- şi sacrifică
copiii pentru a salva autoritatea principiului),
noua morală, morala drepturilor este întemeiată
mai curând pe o logică complementară, pe o logică
feminină care, dimpotrivă, sacrifică principiul în
numele individualului (mama care sacrifică prin-
cipiul pentru a- şi salva copiii). astfel, substitui-
rea eticii majore a datoriei – faţă de un principiu
superior mie, care mă transcende – cu etica mi-
noră a drepturilor – faţă de propria- mi persoană
exclusiv – a generat în timp o criză de proporţii a
autorităţii masculine prin această mutaţie spre
logica feminină, permisivă, laxă şi neautoritară,
a drepturilor, atât de specifică democraţiilor
noastre occidentale.

iată cum pentru prima oară logica feminină
a reuşit să se impună politic în faţa logicii mas-
culine şi să creeze, culminând cu epoca postmo-
dernă, o societate democratică tot mai „deschisă”,
dominată nu de valorile datoriei, abnegaţiei, fide-
lităţii, devotamentului, sacrificiului şi depăşirii
de sine, ci de valorile narcisist- egoiste ale indivi-
dului preocupat doar de fericirea şi bunăstarea
personale. această logică feminină, specifică de-
mocraţiilor noastre, stimulează mai ales narcisis-
mul, hedonismul şi consumerismul individului,
dorinţele şi pulsiunile imediate, posesiunile
egoiste şi fericirea privată, palpabilă şi materială,
indivizii nemaivând şi nemaiconcepând altă preo-
cupare decât aceea a raportării exclusive la ei în-
şişi, gravitând doar în jurul drepturilor egoiste ce
ajung astfel să subestimeze, să desfiinţeze sau să
anuleze flagrant logica masculină a datoriei şi a
autorităţii oricărui principiu de ordine superior
care transcende capriciul individului. 

drept urmare, instituţia autorităţii se pul-
verizează, se atomizează şi se descentralizează
atât de mult, încât îşi pierde complet puterea, dis-
par ideile diriguitoare, ideile- forţă, ideile- vector,
idealurile, toate acestea fiind înlocuite cu idei/va-
lori particulare, personale care nu au forţa de pro-
pulsare şi survolare deasupra sau dincolo de
individ. însăşi valoarea supremă în democraţie,
libertatea individuală, nu depăşeşte statutul de
idee particulară câtă vreme urmărirea binelui
propriu devine o „afacere” personală, un „profit”,
un scop egoist şi o valoare individuală pentru care
luptăm ca şi cum ar avea o semnificaţie/valoare
universală.

substituirea valorilor şi principiilor univer-
sale, tributare logicii şi autorităţii masculine, cu
valorile particulare şi narcisist- egoiste ale logicii
feminine reprezintă, aşadar, marele inconve-
nient, marele neajuns şi marea „criză” cu care se
confruntă azi democraţiile, logica democraţiei ţi-
nând nu de o logică universală, autoritară, mas-
culină, ci mai curând de o logică privată,
particulară şi personalistă, prin excelenţă femi-
nină, guvernată de „principiul plăcerii”, al mate-
rialismului şi consumerismului fără limite...

dacă din punct de vedere psihanalitic
mama, nu tata, e aceea care stimulează şi poten-
ţează narcisismul copiilor, omnipotenţa şi exce-
siva lor libertate, dacă nu cumva aceasta e
frânată, cenzurată sau limitată de autoritatea pa-
ternă, atunci metamorfoza, transferul acestei pul-
siuni, tendinţe sau dorinţe inconştiente în plan
social şi politic va duce la o societate maternalistă,
creată după chipul şi asemănarea mamei, stimu-
lând drepturile narcisist- egoiste ale copilului-ce-
tăţean, adică la o societate democratică slobodă,
neînfrânată, necenzurată şi nelimitată, din pă-
cate, de supraeul sau autoritatea paternalistă.

aceeaşi mamă al cărei sân hrăneşte copilul
şi a cărei grijă, până la obsesie, este aceea de a
nu- i lipsi sau de a- i asigura copilului tot ce are ne-
voie, va lua în plan politic forma sânului demo-
craţiei, un sân imens şi nesfârşit care făcând din
plăcerea consumerismului de toate tipurile un
scop în sine întârzie să- şi „înţarce” copiii, să- i ma-
turizeze, să- i autonomizeze şi să- i responsabili-
zeze, infantilizându- i astfel şi reducându- i la o
dependenţă direct proporţională cu stimularea
exponenţială a nevoilor şi dorinţelor lor, transfor-
mându- i cu timpul în „obiecte” consumate de alte
guri, tot mai mari, adevărate găuri negre. 

consecinţa ultimă a acestei logici feminine
sau maternaliste a democraţiei este, după cum se
poate observa, narcisismul, egoismul, materialis-
mul, consumerismul şi nu întâmplător aici, în
această „logică”, tronează sfidător mall- urile, su-
permarket- urile şi mega- urile, toate acestea pu-
tând fi văzute ca un imens pântec, ca un imens
container, ca un imens regressus ad uterum sau
ca o imensă gură, dornică în fantasma ei de a în-
ghiţi cât mai mult, dacă se poate întreaga lume. 

Nu vreau să fac aici, direct sau indirect, o
apologie exclusivistă a logicii sau autorităţii mas-
culine, respectiv a societăţilor paternaliste care
au avut, aşa cum se ştie, excesele şi derapajele
lor, astfel încât era firesc şi justificat ca logica fe-
minină să- şi facă apariţia, să intervină şi să în-
cerce, ca soluţie, să mai îmblânzească, să mai
nuanţeze, să mai încălzească şi să mai umanizeze
principiile rigide care uneori, asemenea patului
lui Procust, nu acopereau toată complexitatea in-
dividului. era, deci, perfect legitim, cel puţin
până la un punct, ca logica feminină să încerce a
suplini, a completa, a compensa anumite carenţe,
goluri, „traume” sau inadvertenţe create de logica
masculină şi să- şi deschidă, prin urmare, porţile
inimii pentru toţi copiii/cetăţenii ei, favorizându- i
nu doar pe cei puternici, ci şi pe cei slabi, oferind
astfel tuturor drepturi şi şanse egale de dezvol-
tare.

Nimic mai firesc şi mai natural decât ca lo-
gica feminină a inimii să fie complementară logi-
cii masculine a raţiunii, nu- i aşa? însă dezechili-
brul a apărut atunci când logica feminină s- a ge-
neralizat, s- a autonomizat, s- a desprins şi s- a se-
parat de logica masculină, nereţinând şi nein-
tegrând valorile cardinale ale acesteia, ba, dim-
potrivă, prinzând tot mai mult teren şi putere, s- a
„răzbunat”, disipând, atomizând, descentrând şi
sacrificând orice formă universală de autoritate.
astfel, balanţa dintre autoritate şi libertate, din-
tre datorii şi drepturi, dintre valori universale şi
valori particulare a început să se încline, să
atârne, să cântărească şi să prevaleze injust în
favoarea celor din urmă, dând frâu liber porniri-
lor şi pulsiunilor inferioare, infantile, egoiste,
narcisiste, consumeriste şi materialiste care au
reuşit, precum un grup terorist, să ucidă autori-
tatea în punctele ei cele mai vitale, mai centrale
şi mai nodale, cum ar fi religia, morala, familia,
şcoala, educaţia, care în absenţa autorităţii au
ajuns să fie complet desacralizate.

e timpul, poate, ca cele două direcţii, ca cele
două orientări, ca cele două logici să fie armoni-
zate, integrate şi unificate pentru a nu ne mai
confrunta cu atâtea dezechilibre şi crize majore.
de aceea, autoritatea, valorile universale trebuie
puse în conjuncţie cu valorile particulare, indivi-
duale, după cum morala datoriei trebuie conju-
gată cu morala drepturilor pentru o societate
completă, plenară şi, sper, nu doar utopică sau
ideală. r

Ramona Ardelean
Logica feminină a democraţiei

Aceeaşi mamă al cărei sân
hrăneşte copilul şi a cărei grijă,
până la obsesie, este aceea de a

nu- i lipsi sau de a- i asigura
copilului tot ce are nevoie, va lua

în plan politic forma sânului
democraţiei, un sân imens şi

nesfârşit care făcând din plăcerea
consumerismului de toate tipurile

un scop în sine întârzie să- şi
„înţarce” copiii, să- i maturizeze,

să- i autonomizeze şi să- i
responsabilizeze.
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constatarea că „lumea a căzut în mâi-
nile mass- media”, lansată cândva ca
sumbră profeţie a devenit azi un an-
goasant adevăr obştesc, îngrijorător,

fireşte, prin consecinţe. „masa planetară” despre
care amintea e. morin (1962) e o evidentă realitate;
prin convergenţa pieţelor şi „eroziunea electronică”
a planetei asistăm la instalarea unui perfid totali-
tarism media, căpătând accente nebănuite în epoca
iconismului, impunând o unică civilizaţie prin inva-
zia culturii media. o cultură, aşadar, de rang mediu
şi extensie planetară prin transconsumerism. tele-
tropismul epocii, stimulând neoanalfabetismul tv,
face din cultura media un eficient agent al globali-
zării; altfel spus, mass- media nu sunt doar un vehi-
cul cultural, ci propun o nouă cultură, subjugată de
ideologia divertismentului.

sub pecetea epocii pe care o traversăm, con-
fuză şi crizistă, generând avalanşa anxietăţilor post -
modernităţii, „hibridarea culturală a omului global”,
cum scria z. Bauman, nu ni se pare o falsă alarmă
în contextul proliferării haotice a comunicării me-
diatice. mai ales că noi purtăm o dublă ereditate,
codul cultural fiind, observa cândva e. morin, echi-
valentul sociologic al codului genetic. şi dacă influ-
enţa asupra „stocului ereditar” nu poate fi
tăgăduită, e indiscutabil că substituţia nici nu poate
fi gândită, chiar mărşăluind spre o unică civilizaţie
(world culture). în pofida uriaşei audienţe, a bom-
bardamentului informaţional sufocând planeta, mij-
loacele de comunicare în masă „fabrică”, s- a zis,
noncomunicare; feedbackul e anemic, interacţiunea
comunicativă slăbeşte pe măsură ce ne instalăm,
deloc confortabil, în evul media. fenomenul media-
tic, deschizând accesul „la lume”, transformă reali-
tatea în „fenomen discursiv”, fabulatoriu, scena-
rizat, spectacularizat. evident, nimeni nu ar putea
nega rolul mass- media în fortificarea modernităţii,
devenind acum, în lumea simultaneităţii, chiar
mediu de existenţă (mod de viaţă), modelând orga-
nizarea socială şi confiscând, hedonistic, cotidianul,
punând în joc exersatele tactici ale seducţiei. şi, în
acelaşi timp, observând că suprainformarea coexistă
cu dezinformarea, că rezistă întinse zone de „sub-
dezvoltare comunicaţională” prin distribuţia inegală
a puterii şi a resurselor, că, în fine, difuzarea, chiar
planetară fiind (prin globalizarea pieţelor), ascultă
orbeşte, odată cu creşterea presiunii competiţionale,
de logica vitezei şi a profitului. intră, aşadar, în
cursa frenetică a consumului, bucurându- se de o
largă penetranţă şi adresabilitate. devenind, însă,
comercială, epidermică şi „culinaristică”, propunând
– pe suportul high- tech – un şuvoi de modele şi im-
agini- ghid, sfârşind prin a infantiliza publicul, îndo-
bitocit prin soap- operas şi publicitate stupidă. şi
dacă terry eagleton visa la o improbabilă cruciadă
morală, j. Baudrillard nu ezita să observe că, „fan-
tasmatică” azi, comunicarea este „victima unui
exces de comunicare”. dar cultura comercială îl în-
grijora pe leavis încă din anii ’30, dând tonul preo-
cupărilor de Cultural studies prin grupul din jurul
revistei scrutiny. din păcate, globalizarea media-
tică, plonjând în simultaneism, nu înseamnă şi res-
tituirea / receptarea unei „societăţi comunicative”;
animalul media („omul terminal”) este o „maşină de
privit”, captiv al culturii media. televizorul este me-
dium- ul predilect într- un univers „dilatat”. s- ar
părea că c. W. mills nu s- a înşelat când anunţa,
cumva profetic, că „istoria care îl afectează în pre-
zent pe fiecare om este istoria mondială”. şi dacă,
sub trendul mondializării, difuzarea este, inevitabil,
supranaţională (civilizaţia fiind, astfel, o expansiune
exterioară a culturii), comunicarea globală ne face
părtaşi / victime la un insidios neocolonialism cul-
tural (michel de certeau), sincronizarea însemnând,
îndeosebi, un cosmopolitism ieftin, păgubos, cultu-
raliceşte alienant.

„Prinsă” în năvodul reţelelor informatice, teh-
nice, financiare şi comunicaţionale, omenirea a con-
ştientizat puterea mass- media. or, producţia de
mesaje a devenit o adevărată industrie culturală. să
aibă ea doar un rol narcotizant, înţelegând că ceea
ce ni se oferă sub eticheta de cultură de masă (pentru
mase) funcţionează ca sistem propriu, nu doar cumu -

lând efectele mijloacelor de informare? oricum, dacă
media a remodelat societatea şi sensibilitatea gene-
raţiilor, transformând comunicarea într- un „feno-
men de civilizaţie totală”, şi celelalte canale se
redefinesc brutal în raport cu televiziunea. fiindcă
dictatura audiovizualului în societatea mediatică, în
păienjenişul multimedial, este o evidenţă, sfidând
diatribele antitehnologiste; saltul de la logocentrism
la imagocentrism înseamnă accesul la un limbaj uni-
versal, placat, e drept, pe fundamentalismul pieţei.
leo Bogart, încă în 1956 (v. the age of television),
avertiza că expansiunea tv (teletropismul) în-
seamnă şi invazia culturii „de mijloc”. microbul tv
generalizează „sindromul de duminică” (j. fried-
man) şi ne invită în societatea „de spectacol” (guy
debord). or, spectacolul mediatic, sub aparenţa omo-
genizării, ne condamnă la sedentarizare. şi să nu
uităm, tv (văzut de unii ca drog) este un medium
prin excelenţă nonselectiv (Noelle-Neumann). iar
mass- media trebuie înţelese ca „mediator universal”
(edgar morin), „prescriind” lumea de azi.

mcluhan vorbea de „trei ere comunicaţio-
nale”, predominanţa unui medium fiind, se ştie, cri-
teriul periodizant (era tribal- orală, cea tipografică şi
cea a circuitului electronic). Nu e aici locul de a- i dis-
cuta opera şi de a stărui asupra uriaşei sale influ-
enţe, după cum, reparatoriu, ar trebui redescoperiţi
„strămoşii” săi ideatici (uitatul harold innis, în pri-
mul rând). cert e că limbajele noilor media pro-
voacă, direct şi indirect, un cumul de efecte
schimbând sensibilitatea umană; implicit, modul
nostru de a percepe şi de a asimila lumea. deloc în-
tâmplător l. mumford era de părere că modificarea
raportului dintre simţuri provoacă o revoluţie cultu-
rală.

globalizarea mediatică (văzută ca „industria-
lizare secundă”, cum a şi fost definită) înseamnă,
într- un sens, reîntoarcerea la tribalism. satul pla-
netar, anunţat profetic de mcluhan, s- a ivit şi rolul
media a fost decisiv. iată, aşadar, că mass- media nu
reprezintă doar un vehicul cultural, ci chiar produc
o nouă cultură. va înlocui ea (fraudulos) cultura? 

suntem, să recunoaştem, martorii acestui de-
clin. iar tabloidizarea, ascensiunea jurnalismului
popular (pathosul people), interesul pentru indivizi
şi evenimente futile, nu pentru teme publice, viola-
rea intimităţii, exhibarea vieţii private (transferată
zgomotos în spaţiul public) flatează apetitul publi-
cului „de consum”. cum trăim într- o societate „de in-
formaţie”, „branşată” la mass- media, evident că
tele- existenţa întreţine această seducţie, aplatizând
exigenţele. neoteleviziunea (u. eco) se manifestă
pulsional, cvasi- hipnotic, prelungeşte o relaţie afec-
tivă, subminează puterea decizională şi cultivă, pe
fundalul infantilizării, o atenţie lipsită de critică. să
nu uităm apoi de acea participare imaginară (prin
proiectare şi identificare), denunţată demult de e.
morin şi, desigur, de persuasiunea publicitară, in-
ducând opinia că fericirea ar fi la îndemâna fiecă-
ruia în universul consumist. seducţia mediatică ne
aruncă, aşadar, prin efectele escapiste, într- o servi-
tute voluntară, denunţată ca atare, beneficiind de
un tratament de izbitoare virulenţă criticistă, fără
consecinţe notabile însă.

cu deosebire, comercializarea imaginii face
ravagii. flatând gustul jos şi seducând prin cultiva-
rea plăcerii, mass- media livrează în flux producţii
escapiste, serializate, imagini emblematice (îndeo-
sebi din lumea frivolă a starurilor), în fine, produce
dezinteres pentru viaţa publică, fiind, s- a spus, o
sursă majoră de pasivitate. maşinăria people face
comerţ cu emoţii şi sentimente încurajând voyeuris-
mul publicului, generând efecte uniformizatoare,
evazioniste. star- systemul propune „domnia mer-
cantilă a viP- urilor” şi face din starizare o nouă mi-
tologie. celebritatea acestor personalităţi „glamour”
le transformă, în febrilul context publicitar, în mo-
dele de identificare (atitudini, roluri), de mare suc-
ces în imageria publică. imaginea publicitară, prin
supraexpunere, beneficiază de „aură mediatică” (a.
rouillé) şi creează iluzia proximităţii. publicizarea
vieţii acestor staruri (lady di, de pildă) întreţine o
copleşitoare emoţie colectivă, chiar la scara planetei.
fiindcă, orice comunicare este o încercare de a influ-

enţa. ceea ce publicultura, animată de vectorul pu-
blicitar, o confirmă din plin. oricum, mitul comuni-
cării transparente trebuie abandonat; omniprezentă,
generalizată, comunicarea este asimetrică, ambiguă /
ambivalentă, cu numeroase capcane, obstacole, mize
ascunse. iar receptarea, ca proces interpretativ, in-
ferenţial, trezind rezonanţe emoţionale rămâne,
nota xavier molénat o enigmă sociologică.

*
recent, profesoara lăcrămioara cocîrlă, a

fructificat editorial o solidă teză de doctorat, abor-
dând – din perspectivă semio- lingvistică – discursul
televizual, transdisciplinar prin natura lui (v. inte-
racţiuni comunicative în dezbaterea culturală, edi-
tura Pim, iaşi, 2015). ideea ar fi mijit la un seminar,
în vremea studenţiei, recunoştea. interesată, chiar
pasional, de comunicarea mediatică, autoarea con-
struieşte un demers analitic blindat metodologic, sa-
turat informaţional, satisfăcând standardele unei
riguroase cercetări ştiinţifice, la conjuncţia ştiinţelor
limbajului cu cele ale comunicării, pe trei axe (se-
miotică, mediatică, discursivă). structurată în cinci
capitole, lucrarea, dacă va beneficia de ecoul media-
tic meritat, va fi, neîndoios, una de referinţă în do-
meniu, impresionând prin bibliografia luxuriantă şi
analizele punctuale, conduse cu rigoare, inovative
conceptual (precum: text- discurs televizual, imagi-
nar televizual), acordând un rol determinant dimen-
siunii afective în desfăşurarea interacţiunilor
comunicative. subliniind, desigur, şi rolul comuni-
cării nonverbale, cu spectrul manifestărilor corpo-
rale ale interactanţilor; sau fenomenul didacticităţii,
implicit, eliminând decalajul semio- cognitiv între in-
stanţa productivă şi cea receptivă.

o carte grea, indiscutabil, rod al unor investi-
gaţii întinse, „tehnice”, constituind, etapizat, un cor-
pus de studiu, selectând un grupaj de dezbateri
culturale (tvr 1), cu un puternic grad de interacti-
vitate. echipată cu un util index de termeni, lucra-
rea d- nei cocîrlă se dovedeşte o contribuţie
originală, interdisciplinară, filtrând critic şi prelu-
crând varii sugestii din bogata literatură de specia-
litate, cercetată acribios, inclusiv prin stagii de
documentare în franţa. învingând un şir de dificul-
tăţi, inventariate cu sinceritate (caracterul multica-
nal şi plurisemiotic al discursului televizual, ca să
pensăm doar un exemplu), autoarea sistematizează
savant, cum nota felicia dumas, pachetul concluziv.
dar porneşte, dezvoltând o viziune hiperoptimistă,
de la o premisă doar pe jumătate adevărată: că te-
leviziunea, ca producător de texte specifice, ar fi un
posibil suport educativ în masă. Nu putem ignora,
credem, robi ai fotoliului, suportând cotidian bom-
bardamentul mediatic, supremaţia divertismentului
ca nouă ideologie, infantilizarea („şi imbecilizarea”)
publicului, reculul lecturii, amorţirea spiritului civic
în societatea spectacolului. ceea ce ar îndreptăţi,
complementar, un examen al peisajului mediatic în
ramă sociologică, impunând o distanţă igienică, re-
flexivă, protectoare faţă de invaziva şi seductiva cul-
tură media. dar cum lăcrămioara cocîrlă a decupat
un grupaj de dezbateri culturale (şapte), de cert ra-
finament intelectual, evident că mizează pe şansa
contracarării acestui rol alienant, manipulativ al
tv. şi nu excludem ca, în viitorul apropiat, tot dom-
nia- sa să întreprindă o amplă cercetare şi din un-
ghiul „păcatelor” televiziunii, devenită, demultişor,
un tiranic membru al familiei. Prin survolul compe-
tent asupra literaturii de specialitate, manevrând
dezinvolt aparatul conceptual, propunând contribu-
ţii originale în analiza limbajului mediatic, autoarea
oferă toate garanţiile unor viitoare exegeze de răsu-
net, devenind vizibilă. deocamdată, ne- a bucurat cu
această carte care, vorba profesorului sucevean
ionel c. corjan, „trebuia să apară”, ajutându- ne să
ne descurcăm în hăţişurile lumii televizioniste. şi în-
cercând a împiedica, prin goana după rating, scu-
fundarea în mlaştina subculturii. r

Adrian Dinu Rachieru
Dictatura mediatică

■ Polemos Globalizarea mediatică (văzută ca
„industrializare secundă”, cum a şi

fost definită) înseamnă, într- un
sens, reîntoarcerea la tribalism.

Satul planetar, anunţat profetic de
McLuhan, s- a ivit şi rolul media a

fost decisiv. Iată, aşadar, că
mass- media nu reprezintă doar un
vehicul cultural, ci chiar produc o

nouă cultură. Va înlocui ea
(fraudulos) Cultura?



volumul eseistica lui Vintilă Horia - 
deschideri către transdisciplinari-
tate, realizat de scriitorii şi cercetă-
torii mihaela albu şi dan anghe-

lescu, a apărut, în condiţii excepţionale, la edi-
tura aius, craiova, în 2015, cu ocazia aniversării
centenarului naşterii marelui scriitor. 

cartea se referă şi cuprinde o parte dintre
eseurile lui vintilă horia publicate în limba ro-
mână în diverse reviste culturale ale diasporei ro-
mâne din occident, unde scriitorul s- a autoexilat,
după 1945, o dată cu supunerea româniei de
către trupele sovietice şi instaurarea regimului
de inspiratie bolşevică. Pentru că între anii
1940- 1944 activase ca reprezentant al ambasade-
lor româniei la roma şi viena, în calitate de şef
de cabinet al ministerului Propagandei, în 1946
vintilă horia a fost condamnat la Bucureşti, în
contumacie, de un aşa- zis tribunal al Poporului
la 25 de ani de muncă silnică, tânărul scriitor a
rămas în străinătate. după 23 august 1944, îm-
preună cu soţia, a cunoscut viaţa în lagărele ger-
mane, până la eliberarea lor de către trupele
engleze. după aceea a trăit în calitate de exilat în
italia (1945- 1948), în argentina (1948- 1953) şi de
atunci în spania cu o întrerupere de 4 ani
(1960- 1964) când s- a stabilit la Paris, unde câşti-
gase Premiul goncourt pentru romanul scris în
limba franceză dumnezeu s- a născut în exil, pre-
miu pe care a fost nevoit sa- l refuze, datorită unei
campanii politice murdare pornită de la Bucu-
reşti, cum că scriitorul ar fi făcut parte din miş-
carea legionară. la această campanie s- au raliat
şi câţiva scriitori de stânga francezi, desigur sti-
pendiaţi de regimul comunist din românia. ade-
vărul era că el a publicat în ţară la unele pu-
blicaţii cuziste, dar ştim că a. c. cuza se desprin-
sese de legiune din 1927, când profesorul ieşean
s- a desolidarizat public şi ireconciliabil de acţiu-
nile violente şi criminale ale fanaticilor lui c. z.
codreanu.

după 1990, au fost traduse în limba română
unele romane ale scriitorului (poezia a fost în per-
manenţă scrisă în limba maternă), a mai apărut
o carte de eseuri publicate în ţară până la exil, re-
cent a fost descoperită şi publicată de editura vre-
mea o carte de memorii, scrisă tot în limba
română; rămân însă încă multe din scrierile sale
apărute în italiană, franceză şi spaniolă necunos-
cute publicului român. Prin urmare, studiul şi cu-
legerea de eseuri realizate de cercetătorii mihaela
albu şi dan anghelescu constituie una din încer-

cările reuşite de a- l readuce pe marele creator exi-
lat în ţara pe care a fost nevoit să o părăsească şi
în care n- a mai avut timp să se reîntoarcă, scrii-
torul plecând din această lume în 1992.

eseistica lui Vintilă Horia – deschideri către
transdisciplinaritate aduce aşadar în atenţia pu-
blicului cititor aspectele mai puţin mediatizate
ale personalităţii scriitorului vintilă horia şi, mai
cu deosebire, activitatea sa de eseist cu mari des-
chideri către transdisciplinaritate.

cartea se deschide cu un studiu amplu în
care este prezentată mai întâi, pe scurt, generaţia
din care a făcut parte scriitorul, câteva note bio-
grafice, o schiţă a activităţii sale literar-publicis-
tice din ţară, care s- a constituit drept bază solidă
pentru bogatul palmares de mai târziu, precum
şi o analiză a eseisticii scrise în exil. la activita-
tea de scriitor sunt adăugate informaţii asupra
celei de conferenţiar şi de profesor, oferind citito-
rului român de astăzi date necunoscute (sau doar
parţial cunoscute). anexa include o selecţie din
studiile şi eseurile publicate în limba română în
revistele exilului. unele dintre acestea, chiar dacă
au mai fost republicate în ţară în anii din urmă,
sunt – în opinia noastră – de importanţă primor-
dială în edificarea tiparului eseistic gândit de v.
horia, precum şi a temelor predilecte, dar şi a mo-
dului de analiză şi interpretare a unor probleme
filosofice, literare şi politice prin care scriitorul a
fost recunoscut ca unul dintre cei care realizaseră
o sinteză inovatoare prin ştiinţa reunificării con-
trariilor.

în anexă sunt inserate de asemenea un set
de scrisori de la şi către vintilă horia, acestea
contribuind la reliefarea personalităţii destinata-
rului ori a expeditorilor, dar şi a epocii în care ei
au trăit. unele pasaje vin să completeze totodată
şi istoria literaturii noastre. 

din întregul volum se desprinde cu claritate
faptul că eseurile lui vintilă horia pun în lumină
nu numai un mare maestru al cuvântului, ci şi un
gânditor la curent cu noile descoperiri ale ştiinţei
şi filosofiei contemporane, precum şi o mare con-
ştiinţă a secolului trecut.

readucerea în ţară a operei acestui mare
român universal, a acestui mare om al secolului
xx, este o datorie. Ne bucurăm că în această se-
cătuire a spiritului românesc, în această secetă
de repere în spaţiul din care a fost expulzat scrii-
torul, dar pe care l- a binecuvântat printr- o operă,
există oameni care fac eforturi să- i dea locul me-
ritat şi în istoria literaturii române, după cum
şi- a câştigat- o, cu multă trudă, dar şi cu mult
succes, în istoria limbilor universale, de împru-
mut. r
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Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
Poem în trepte
cu buzele sărate
îmi vorbeşte zeiţa dimineţilor pierdute
în bătăliile
ce inima le poartă

sub zidurile nopţii
din petice se-ntrupă lumina
din adunarea întregului spectru

în vie rotaţie

e un vapor în flăcări
luminând în întuneric

peste talazuri
cu văpăi ce-şi cântă melodia

din lemnele tari
îmbătrânite

ale aşteptării

după gratii am petrecut
zile încărcate de lovituri
fără milă se avântau bastoane

din tălpi până în creştet

eşti privitor la întregul spectacol
rostogolit din treaptă în treaptă

urmăreşti
ca de la mari înălţimi

trecerea trupului
prin malaxoarele pustietăţii

şi nimeni
nimeni nu opreşte

creşterea ierbii

Geo Constantinescu
O restituire necesară: eseistica
din exil a lui Vintilă Horia

n Patrimoniu cultural

readucerea în ţară a operei acestui
mare român universal, a acestui
mare Om al secolului XX, este o

datorie. ne bucurăm că în această
secătuire a spiritului românesc, în
această secetă de repere în spaţiul
din care a fost expulzat scriitorul,

dar pe care l- a binecuvântat
printr- o operă, există oameni care

fac eforturi să- i dea locul meritat şi
în istoria literaturii române

Realitatea TV: 
Realitatea românească cu Octavian Hoandră 
în fiecare vineri şi sâmbătă la 21.00

Trinitas TV: 
Cultura azi cu Vasile Bănescu 
în fiecare duminică şi luni la 21.00

n Emisiuni de cultură
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toţi oamenii sunt fraţi
confucius, kong zi 

în hangzhou, în dialog de
voie, mai mult imaginar, cu
su su, directorul imperiu-
lui mătăsii care se numeşte

Wensli, câte puţin despre china, des-
pre oraşul care este supranumit raiul
pe Pământ şi mai mult despre rolul
mătăsii în viaţa chinezului. domni-
şoara su su arată ca un model de talie
internaţională şi este pregătită ca pu-
ţini alţii în cultura mătăsii şi civiliza-
ţia chineză. vorbeşte despre mătase
cu dragoste, evidenţiind dulceaţa, mo-
liciunea şi totodată fermitatea aces-
teia.

Numai mătasea poate avea o
textură plină, dar să fie uşoară, lune-
coasă, poate să fie simplă şi în acelaşi
timp elegantă, luxuriantă. este produ-
sul cu propriul drum, bătătorit secole
în ambele direcţii sau mai bine zis în
toate direcţiile, o cale internaţională
pavată de mătasea desfăşurată sub pi-
cioarele noastre dintr- un sul imens de
mătase pornit din inima chinei. o fe-
meie a inventat- o, în urmă cu cinci mii
de ani, lei zu, soţia împăratului gal-
ben, şi i- a spus si, un caracter scris
care este la fel de elegant ca produsul
real. 

Pe drumul mătăsii au circulat
dacii, intervenim noi, şi tot pe un ast-
fel de drum a ajuns la marea Neagră
unul dintre vestiţii comandanţi de oşti
ai dinastiei han, în anul 96. acest dis-
tins general căruia românii ar trebui
să- i ridice statuie, a lăsat informaţii
despre vremea lui decebal. 

china este patria a 1,3 miliarde
de oameni, cu o cultură veche de
cinci-şase mii de ani, posesoare a nu-
meroase invenţii. cred că ar trebui să
se facă un studiu al creaţiilor similare
ale omenirii împlinite separat, în
china şi în ceea ce noi numim apus, în
europa şi america, în alte civilizaţii.
china are aproape patru duzini de mo-
numente înregistrate la uNesco,
este vizitată de foarte mulţi turişti,
care vin să admire locuri şi monu-
mente unice, de valoare, cum ar fi ma-
rele zid, oraşul imperial din Beijing,
Qufu – reşedinţa lui confucius, mor-
mintele ming, mausoleul Primului
împărat, fluviul albastru, munţii car-
stici guilin şi aşa mai departe, şi des-
igur să cumpere mătase.

china este sursa culturală de
seamă pentru asia de sud şi est. chi-
nezii au dăruit străinilor, cu inima
deschisă, toate orientările lor artistice,
realizările în ştiinţă şi administraţie,
legile şi concepţia de viaţă, gândirea şi
filosofia cunoaşterii omului şi a lumii,
care cel puţin i- au inspirat pe vecini,
dacă nu au fost preluate întocmai.
gândirea lui confucius este funda-
mentul felului de a trăi în asia. limba
chineză este limbă civilizatoare, a
avut şi încă deţine marca apropierii
dintre oameni, a prieteniei. Numai
conceperea mătăsii a fost ţinută multă
vreme ascunsă, şi nu din egoism, ci
pentru că era un produs de business.
era, cum se înţelege astăzi, marcă în-
registrată şi aparţinea familiei impe-
riale. multe medicamente foarte
eficace se produc şi astăzi sub patentul
familiei care le- au inventat cu sute
sau mii de ani în urmă. 

hangzhou este patria mătăsii, a
peştelui, a orezului...

sunt opt companii care for-
mează un trust al mătăsii cât un im-
periu, cu ramificaţii şi unităţi de

producţie în toată lumea, de dată re-
centă fiind achiziţionarea celei mai
vestite ţesătorii din franţa. trustul
datează din anul 1975, însumează o
sumedenie de brevete, şi se numără
printre cele 500 de întreprinderi de
substanţă din china actuală. Numai
noi am luat parte la reuniunea aPec,
la jocurile olimpice, la jocurile asia-
tice şi la expoziţia de la shanghai!
cum? cu produsele noastre, cu pre-
zenţa activă a membrilor. 

cu siguranţă că aţi preluat şi aţi
îmbogăţit tradiţia.

Wensli a moştenit cultura mătă-
sii chinezeşti şi nu s- a mulţumit să
producă, este un transportator în
china şi dincolo de graniţe a unor pro-
duse cu valoare culturală, sănătoase şi
cu aspect artistic. Noi îi spunem crea-
tivitate culturală, pe măsura timpuri-
lor de astăzi. Noul drum al mătăsii
asta înseamnă, promovare în lume,
sub toate formele, inclusiv pe internet,
tehnologie şi creativitate, preluarea
industriei clasice, tradiţionale, repre-
zentative, iar prin înglobarea unor în-
treprinderi precum cea franceză sau
hermes textiles, am căpătat profilul
de brand, de marcă globală de presti-
giu.

este un adevărat parc industrial
de o sută de mii metri pătraţi, cuprin-
zând laolaltă producţia, proiectarea şi
designul creativ, logistica modernă şi
turismul industrial.

sunt anual vreo trei mii de pro-
duse noi individualizate. se pune ac-
centul pe domeniile specializate ale
mătăsii, prioritate având sănătatea,
frumuseţea, valoarea culturală. ca
transportator, distribuitor universal,
am explorat, am moştenit şi am apă-
rat cultura tradiţională de mătase şi
totodată eticheta chineză. închipu -
iţi- vă că pe lacul apusului sunt am-
barcaţiuni ca pe vremuri, în care se
află curtezane vestite, din stirpea celei
mai frumoase femei chineze din toate
timpurile – xi shi. lacul apusului
este inima turistică a oraşului-metro-
ploă hangzhou. 

ultimele decenii au însemnat
efort continuu pentru transformări,
arma fiind aceea a creativităţii. desig-
nul s- a inspirat din pictura clasică şi
populară a chinei, pictură pe hârtie,
pe porţelan şi pe mătase. o eşarfă per-
sonalizată este uşor de comandat azi.
clientul îşi alege modelul, materialul
din care să fie confecţionată, după gus-
tul şi nevoile proprii, după interesul
personal, stabileşte schema de proiec-
tare, iar pe internet urmăreşte pro-
ducţia până la livrare, prin inter-
mediul platformei de internet creată
de Wensli. 

calitatea înainte de toate.
în prezent, mătasea din han-

gzhou a imperiului Wensli, mătasea
chinezească râvnită timp de mii de
ani, aduce oamenilor mătasea sub
forma artistică cea mai atractivă, mi-
nune a naturii prin ea însăşi şi creati-
vitate a omului, o transportă din
china în europa şi în america, o oferă
pretutindeni în lume, pe un nou drum
al mătăsii către inima celor însetaţi de
frumos, drum cu valoare de simbol. r

mai 2016, de la templul soarelui,
Beijing, china

Constantin lupeanu
Imperiul mătăsii

n Feedback către un prieten 

sunt născut în moineşti, în
„luna lui marte”, vorba lui Nichita
stănescu, în chiar ziua 25, de Buna
vestire. era 1985. moineştiul îşi
vedea de curgerea lui, eu de naşterea
mea. da, da. dada sunt născut cu 99
de ani mai târziu, în moineştiul lui
tristan tzara. în loc de cv aş putea
să-mi tatuez în palma stângă poemul
meu 19. am urmat colegiul dimitrie
ghika din comăneşti, la o aruncătură
de aripă de moineşti. am bătut apoi,
trei ani de şcoală sanitară Postli-
ceală. sunt aşadar, asistent medical
generalist. Până la urmă şi poezia e
tot o şcoală sanitară vindecătoare.
Post cutremur, post revelaţie. citesc
cu ardoare şi împărtăşesc uneori, ce-
lorlalţi revelaţiile mele de lectură, re-
velaţii care mi-au modificat adN-ul.
acesta sunt eu, numărat aproape pe
degete şi aceasta este prima mea ie-
şire în lume. în lumea mare de hârtie.
adN-ul meu modificat de lecturi e
acum tuş tipografic. 

aveam nouăsprezece ani,
terminasem liceul
şi mi-am vândut trupul. pentru o pâine. 
îl munceam aşa cum tăiam lemnul.
cu frică.
şi-l goneam. ca pe un câine. 
dar nu puteam. sufletul mă iubea. 
îmi făcea cu ochiul de după abrice,
fierăstraie circulare, pendule
şi stive de cherestea. 
eu îl strângeam cu lopata movilă.
suflet de rumeguş. 
el mi se vâra în carne amar. amar-
jucăuş. 
şapte ani a durat jocul acesta. şapte
ani pâine. 
şapte ani lemn. şapte ani frică – de
ziua de mâine. 
la fiecare şapte se mai adăugau câte
şapte. de disperare. 
cădeam în genunchi – lemnul mă
ridica în picioare. 
până într-o zi când sufletul le-a spus
picioarelor că nu se mai poate. 
începuse şi el să devină de lemn.
avea, săracul, dreptate. 
nu mai aveam nouăsprezece ani.
nu mă mai gândeam la ziua de mâine. 
trăiam, acum, cu suflet. lemnul 
nu-mi mai era pâine.

                                    
unde mâna-ţi ca o cupă
dromaderi dromaderi  
trupul tău de şapte seri 
e purtat de lună plină 
barcă-mbarcă sub lumină 
creste adânci şi creste dese 
dromaderi să îţi apese  
întunericul de plastic  
pasul lor deloc elastic  
să-l îngheţe şi să-l crape 
să reverse multe ape 
trupul tău cu palmieri  
care-mbarcă azi şi ieri  
şi deşertul şi lumina  
fabricile şi uzina  
unde mâna-ţi ca o cupă 
toarnă dromaderi  
în supă.

cu monştrii tăi din debara –
aş vrea
unde îţi ţii monştrii din debara  
i-am căutat peste tot 
aş fi vrut să mă împrietenesc cu ei 
să le spun monstruleţi monstruleţi  

de ce vă ascundeţi voi de mine 
arătaţi-vă, dragilor, să fim prieteni  
avem atâtea în comun 
până şi la chip semănăm  
până şi la chip de ce să ne fie teamă
de noi 
până şi la chip semănăm  
ne e chipul după asemănarea
noastră  
unde îţi ţii monştrii din debara 
aş vrea să mă împrietenesc cu ei 
cu monştrii tăi din debara – aş vrea.

foarte frumoasă eşti doamnă
foarte frumoasă eşti doamnă 
când îţi scoţi verigheta  
ca pe o piele, când îţi arunci 
carnea câinilor şi ei latră 
mai fericiţi decât nişte martori care
te-au privit  
cum îl părăseşti pe dumnezeu în faţa
altarului.
foarte frumoasă eşti domnişoară  
când îţi iei de mână păpuşile 
le smulgi capetele, le sfâşii rochiţele 
şi îţi arunci carnea primului venit.
foarte frumoasă eşti copilă 
când iei sânii mamei tale şi le arunci
la gunoi carnea
ca pe un cancer  
pe care ea nu l-a avut niciodată.
foarte frumoasă eşti tu femeie  
doamnă domnişoară copilă 
pentru că ştii să porţi în tine  
toate verighetele, toate păpuşile şi
toţi sânii 
tot aşa cum ştii să-l refuzi pe
dumnezeu, 
să-i sfâşii rochiţa şi să priveşti sânii
lui
care se revarsă peste tine 
şi-ţi hrănesc frumuseţea.
                                     

pe sexul tău plutesc vapoare
au gust de august sânii tăi 
şi-n păr ţi-e spânzurată luna 
prin curbe, munţi şi adânci văi 
îmi rătăceşte mâna
ţi-e roză carnea de mirare 
şi-n sânge oraşele se coc 
pe sexul tău plutesc vapoare  
de mâine nu mai este loc
micsandre-n sălcii dorm grăbite 
au gust de august sânii tăi  
şi-s toate zorile rănite  
de tine-n noi.

şi atunci ele acoperă coşurile
cu părul
s-au copt sfinţii printre crengi 
vin femeile şi-i culeg 
îi stivuiesc unul peste altul 
sfânt peste sfânt 
până li se umplu coşurile  
de sfinţenie. 
uneori vântul mai trece  
printre coşurile cu sfinţi 
mai umflă câte-o aureolă 
şi-atunci sfinţii încep să cânte  
bach, bach, sfântule, cu degete de
femeie  
de ce ne-ai amăgit şi ne-ai lăsat
pradă buzelor lor  
şi-atunci ele acoperă coşurile cu
părul 
îi învelesc ca pe nişte copii 
şi ei tac şi nu se mai opresc din copt 
până ajung ele la casele lor 
scot sfinţii de anul trecut de prin cămări 
şi încep să plângă  
bach, bach, sfântule, cu degete de femeie 
de ce ne-ai amăgit?

Ioan Dogaru

n Debut 



în luna mai a acestui an aniversar al sculptorului
din hobiţa (140 de ani de la naştere), în universitatea
complutense din madrid, a răsunat numele lui Brâncuşi
şi al lucrărilor sale, graţie tezei doctorale a profesorului
diego vadillo lópez, sub îndrumarea decanei facultăţii
de arte frumoase din cadrul universităţii sus-menţionate,
artista elena Blanch gonzález, a cărei temă a fost el ar-
tista obrero [artistul muncitor].

diego vadillo este scriitor, critic literar şi analist de
artă. în plus, face parte din consiliul editorial al editurii
mundibook în cadrul căruia coordonează colecţia acade-
mică, fiind în contact şi cu profesori universitari din româ-
nia. este autorul unui roman care îl are pe tzara ca figură
centrală, de la a cărui naştere s- au împlinit în aprilie anul
acesta 120 de ani, şi al unor meşteşugite articole despre
Brâncuşi, apărute în reviste de specialitate din spania.

Ne- am bucurat să- l intervievăm pe domnul diego
vadillo pe care îl vedem ca un generator de punţi sincro-
nice şi diacronice între spania, Portugalia, statele unite
şi românia, între artiştii moderni ai secolului trecut şi ai
timpurilor de azi. cu orgoliu trebuie să spunem că motorul
acestui generator spaniol se alimentează cu sevă artistică
românească: Brâncuşi, cioran, eliade, eminescu, sebas -
tian, tzara.

Dana Oprica: de când aţi început să vă
orientaţi către românia? Ce v- a atras?

Diego Vadillo: în primul rând, faptul ca
este o ţară care, în termeni generali, are un mare
interes pentru cultură (şi de aceea o naţiune cultă),
şi nu doar pentru propria cultură, ci pentru cea
universală. am putut constata acest lucru din dis-
cuţii cu români, care fac parte sau nu din mediul
artistic şi literar. aceste conversaţii mi- au stârnit
curiozitatea. 

eu citisem câteva opere ale unor autori ro-
mâni cum ar fi tzara, ionesco şi cioran, dar cunoş-
tinţele mele legate de cultura română erau destul
de superficiale. din 2009 aproximativ, am început
să mă documentez şi am asistat la conferinţe legate
de cultura română. îmi amintesc că a fost o pe-
rioadă în care citeam în general cărţi ale autorilor
români. am fost atras în special de literatura ro-
mână din perioada interbelică. aş vrea să îl men-
ţionez pe mihail sebastian, care, din nefericire, în
spania nu este cunoscut de publicul larg. jurnalul
lui sebastian şi jurnalul portughez al lui mircea
eliade sunt cărţile care m- au impresionat cel mai
mult. în opinia mea, aceste lucrări au o valoare
inestimabilă nu doar din punct literar, ci şi istoric,
deoarece sunt mărturii ale unei perioade zbuciu-
mate şi fascinante în acelaşi timp ale istoriei uni-
versale. în timpul cercetărilor mele, am intrat în
contact cu alţi critici de artă şi literari spanioli, spe-
cializaţi în cultura europei de est şi cred că a fost
o colaborare care m- a îmbogăţit foarte mult. 

am realizat un studiu amănunţit al operei
lui Brâncuşi, artist care a revoluţionat arta uni-
versală. în prezent, românia are mulţi artişti va-
loroşi, cu o pregătire academică excelentă. 

faceţi parte din consiliul editorial al editurii
mundi book unde coordonaţi colecţia academică.
aţi reuşit să contactaţi profesori universitari din
românia?

sunt coordonatorul colecţiei academice, la
care lucrăm de aproximativ un an. iniţial, colecţia
a fost concepută pentru a introduce în spania lu-
crări semnate de profesori de la universităţi pres-
tigioase din statele unite, precum harvard,
standford, Boston, etc. apoi au fost incluşi în pro-
iect cercetători de la universitatea complutense
madrid, cu care avem o colaborare bogată şi conti-
nuă. în urmă cu câteva luni, editura a decis să se
deschidă către comunitatea academică din româ-
nia. suntem în contact cu mai mulţi profesori ro-
mâni şi conţinutul lucrărilor pe care le- au trimis
editurii spre evaluare este de o calitate extraordi-
nară. Pentru noi, controlul calităţii este foarte im-
portant şi, de aceea, fiecare manuscris este evaluat
de doi specialişti. evaluarea se face de formă ano-
nimă, mai concret, profesorii care citesc lucrările
nu cunosc numele autorului, pentru a evita să fie
influenţaţi de traiectoria profesională a acestuia
sau de alţi factori. lucrările se publică doar atunci
când ambii specialişti consideră că manuscrisul
este de calitate. Profesorii români sunt foarte bine
pregătiţi şi mi se pare important ca cercetările lor
să fie cunoscute în europa. lansările cărţilor aca-

demice se fac la universităţi din Comunidad de ma-
drid, cum ar fi complutense, autonoma şi alcalá
de henares, cu participarea profesorilor spanioli.

colaborarea cu autorii din colecţia acade-
mică nu se termină odată cu publicarea lucrărilor.
unul dintre obiectivele pe care le avem este de a
stabili legături între comunităţile academice din
diferite ţări. este un proiect ambiţios, care presu-
pune foarte mult efort din partea întregii echipe
care lucrează la această colecţie. 

Cum răzbat apariţiile editoriale în lumea
această tot mai modernă? V- aţi gândit să interna-
ţionalizaţi editura ca să folosesc un termen din eco-
nomia actuală?

încercăm să ne adaptăm. de exemplu, eram
destul de reticenţi în ceea ce priveşte versiunea
e- book, dar cum vă spuneam trebuie să ne adap-
tăm, în special la noile tehnologii. în prezent,
lucrăm la veriunile e- book şi sperăm să le publi-
căm până la sfârşitul anului. 

recent, editura a organizat primele lansări
de carte în Portugalia. au fost prezentate ediţii bi-
lingve, spaniolă- portugheză, şi în luna septembrie
vom organiza prima lansare de carte în limba en-
gleză, în statele unite, la university of Pacific.

ajung cărţile publicate de editura dumnea-
voastră şi la români?

deocamdată colecţia academică este desti-
nată cititorilor din spania şi statele unite. înce-
pând de anul viitor, vom publica şi ediţii bilingve
spaniolă- română, în format clasic şi e- book, pe care
cititorii din toate ţările le pot comanda editurii. în
planul editorial nu erau prevăzute ediţii în limba
română. această propunere a venit din partea mai
multor profesori români şi consiliul editorial a con-
siderat că este mai mult decât oportună, deoarece
ne putem adresa cititorilor în limba română, nu
numai din românia, ci şi din spania. după cum
ştiţi, comunitatea română din spania este nume-
roasă şi universităţile spaniole au foarte mulţi pro-
fesori şi studenţi români.

sunteţi şi scriitor. Vă întreb şi eu precum
sartre în 1948, în Qu’est- ce que la littérature?:
cărui public vă adresaţi?

îmi place foarte mult literatura de caracter
absurd, în stilul lui ionesco sau Boris vian, şi cea
barocă, dat fiind că sunt inspirat de clasicii litera-
turii spaniole, cum ar fi gongora sau Quevedo, de
aceea operele mele sunt o îmbinare a celor două
stiluri. cred că romanele mele au conexiuni cu ope-
rele avangardiste şi de aceea sunt destinate citito-
rilor cărora le plac jocurile de cuvinte, dublul şi
triplul înţeles şi metaforele dificile. 

de ce romanul de compras en tzara [la
cumpărături în tzara], al cărui titlu pare că ne tri-
mite cu gândul la cunoscutele magazine ubicue
zara, rod al iscusinţei în ale croitoriei, designului,
cromaticii, vânzărilor – modei în general şi sub
toate aspectele –, a cunoscutului om de afaceri spa-
niol amancio ortega, sărbătorit şi el anul acesta
în oraşul- sediu arteixo (a Coruña), în luna martie,
cu ocazia împlinirii a 80 de ani de viaţă? preferă
publicul spaniol dadaiştii?

tzara îmi este simpatic, la fel şi duchamp, de-
oarece nici unul, nici celalalt nu au renunţat la nici
cea mai gratuită şi haioasă rebeliune, primul în stilul
lui diogene, iar cel de- al doilea în genul lui Pirron.

am dat acest titlu romanului meu, deoarece
îl are ca figură centrală pe scriitorul român, dar şi
pentru că una dintre acţiunile principale se desfă-
şoară într- un centru comercial. am vrut să propun
cititorilor un joc de cuvinte care să îi determine să
îşi imagineze cum ar fi să intre într- un magazin
dadaist, condus de tristan şi alţi dadişti. 

manuscrisul a primit un premiu, dar nu s- a
ajuns la un acord cu editura respectivă pentru a fi
publicat. în prezent, negociez cu o altă editură in-
teresată în publicarea cărţii şi se pare că va vedea
curând lumina tiparului.

aţi scris şi articole despre brâncuşi. e cunos-
cut sculptorul român în spania sau îl prezentaţi
dumneavoastră?

Brâncuşi este cunoscut nu numai de intelec-
tualii din spania, ci şi de persoanele cu un nivel
mediu de cultură. eu cunoşteam superficial opera

lui, însă am început să studiez profund lucrările
lui în urma unor discuţii avute cu mai mulţi inte-
lectuali români, care mi- au povestit lucruri mai
puţin cunoscute despre artist. Pe parcursul cerce-
tărilor a fost necesar să apelez la ajutorul câtorva
traducători pentru a avea acces la cărţi care sunt
inedite în limba spaniolă, la testamentul artistului
şi alte documente indispensabile.

de ce aţi ales un doctorat centrat pe artistul
muncitor?

în zilele noastre, figura artistului s- a disper-
sat în nenumărate categorii, de la cea artizanală
până la cea conceptuală. trebuie să ţinem seama
însă că, iniţial, artistul era un muncitor care crea
şi pe măsură ce, de- a lungul secolelor, forţa creaţiei
s- a suprapus simplei îndemânări artizanale,
acesta s- a separat de meşterul artizan. se asemă-
nau, atunci ca şi acum, sub aspectul capacităţii de
a manipula manual materia, dar se diferenţiau
clar în ceea ce priveşte talentul imaginativ.

Brâncuşi, pe care îl propun ca exemplu prin-
cipal în teza de doctorat, s- a lăudat cu componenta
artizanală pe care o conţine practica lui artistică,
o componentă pe care  a învăluit-o într- o aură poe-
tică. rezumând, m- a interesat această temă deoa-
rece, în prezent, conceptul de artist plastic s- a
diluat, dacă putem să spunem aşa, în nenumărate
noi figuri artistice. 

lucrarea a fost dirijată de Prof. dr. elena
Blanch, decana facultăţii de arte frumoase de la
universitatea complutense, care este o mare cu-
noscătoare a operei lui Brâncuşi şi care a avut
amabilitatea de a mă îndruma în cercetările pe
care le- am realizat. Pe lângă munca pe care o des-
făşoară în cadrul facultăţii, este o foarte bună ar-
tistă şi una dintre seriile sale de sculptură este
inspirată de lucrările artistului român. stilul scul-
pturilor elenei Blanch coinicide cu parametrii lui
constantin Brâncuşi. la fel ca artistul român,
sculptoriţa spaniolă încearcă să ajungă la esenţa
lucrurilor, printr- un exerciţiu de abstracţie. un alt
punct pe care îl au în comun este că ambii pun în
valoare în aceeaşi măsură poetica şi componenta
artizanală şi le plăzmuiesc în operele lor.

Ce alte personalităţi din peisajul românesc
vă impresionează? 

emil cioran, pentru felul emotiv şi emoţio-
nant în care a interpretat existenţa, în majoritatea
aspectelor sale. de asemenea, mihai eminescu mi
se pare fascinant. după cum ştiţi, multe dintre
poemele sale au fost traduse în limba spaniolă şi
am avut posibilitatea de a le citi. 

mihail sebastian şi mircea eliade sunt în vi-
ziunea mea doi scriitori de referinţă. am avut
acces la două lucrări practic necunoscute ale lui
mircea eliade. am fost martorul unei întâmplări
interesante, pe care îmi face plăcere să o împărtă-
şesc cu dumneavoastră. în urmă cu câteva luni,
luam cina cu câţiva profesori de la facultatea de
ştiinţe Politice şi am început să vorbim despre is-
toria religiilor şi, inevitabil, despre eliade. unul
dintre profesorii care erau prezenţi mi- a spus că
are o piesă de teatru inedită scrisă de eliade, un
manuscris. el este un mare colecţionar de ziare
vechi şi a găsit manuscrisul în paginile unui ziar
pe care l- a cumpărat într- un târg de antichităţi. la
cină era prezentă şi o colegă de la editură, care gă-
sise într- un anticariat o carte publicată de scriitor
în Portugalia. lucrarea este practic necunoscută
şi a trecut neobservată chiar şi de biografii lui
eliade. mi- a atras atenţia că după nenumărate
studii realizate în jurul figurii celui mai important
istoric al religiilor, eliade ne surprinde şi ne stâr-
neşte curiozitatea în continuare.

Ce părere aveţi despre preocupările culturale
de astăzi: sunt aceleaşi peste tot? este un curent ge-
neral care ne face pe toţi, oriunde ne- am afla, să
gustăm acelaşi gen de artă? e ca şi cum ne- am îm-
brăca toţi la fel, că tot l- am amintit mai devreme
pe cel al cărui nume se confundă cu moda prin ma-
gazinele sale?

tot mai mult, datorită globalizării. în zilele
noastre, informaţiile circulă extrem de rapid şi oa-
menii din diferite părţi ale globului sunt în contact
mai mult ca oricând. de aceea, gusturile tind să se
omogenizeze, deoarece există strategii globale de
comunicaţie şi marketing. 

planurile de viitor sunt legate de românia,
spania sau de ambele, pe principiul distanţelor
care scad treptat.

în măsura posibilităţilor şi a timpului de
care dispun, voi termina proiecte legate de ambele
ţări. spania şi românia sunt ţări care au o cultură
bogată şi care încearcă să se cunoască una pe cea-
laltă tot mai mult. deocamdată, această cunoaş-
tere este superficială. din punctul meu de vedere,
contactul, în special cel cultural, reprezintă o opor-
tunitate magnifică de a stabili legături atât între
intelectualii, cât şi între cercetătorii din ambele
ţări. r
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Dana Oprica în dialog cu Diego Vadillo
Brâncuşi, Tzara şi… aniversările 
românilor pe meleaguri cervanteşti

n Corespondenţă din Spania



vreme de o săptămână, în miezul
lunii mai, caravana cinematogra-
fică „români pentru români”, me-
nită a duce filme româneşti în zone

locuite de români din afara graniţelor româniei,
a poposit la cernăuţi şi în localităţi rurale limi-
trofe de prin zonele storojineţ şi herţa din Nordul

Bucovinei. împreună cu dumitru Pohuş (directo-
rul societăţii „gcc global film srl”), autorul
acestei binevenite iniţiative culturale, cu produ-
cătorul şi operatorul mihai gheorghiu, cu remar-
cabilii tehnicieni doru Popescu şi marius cons-
tantin am avut onoarea şi bucuria de a participa
la această benefică acţiune cinematografică, ba
mai mult, mi- a revenit plăcuta misiune de a pre-
zenta fiecare dintre programele de filme proiec-
tate. încă de la intrarea noastră în cernăuţi ne- a
întâmpinat preşedintele societăţii pentru cul-
tură românească „mihai eminescu” din regiunea
cernăuţi, domnul vasile Bâcu, care ne- a fost sta-
tornică, prietenoasă şi generoasă gazdă pe tot
parcursul şederii noastre în Bucovina de Nord.
caravana noastră cinematografică a conţinut
peste 70 de filme, artistice de lung metraj, docu-
mentare şi animate, din care am ales, pentru fie-
care program, în funcţie de natura publicului,
ceea ce ni s- a părut mai potrivit, dar, după înche-
ierea vizionărilor, tot stocul de filme româneşti a
rămas în custodia gazdei noastre, urmând ca res-
pectivele creaţii cinematografice să fie prezentate
de prietenul vasile Bâcu tuturor celor interesaţi,
după plecarea noastră. 

Primul popas cinematografic românesc a
fost la casa de cultură din comuna Pătrăuţii de
jos, unde ne- a întâmpinat o emoţionantă sală ar-
hiplină, tinerească, cu mulţi copii şi adolescenţi,
şcolari din clase mai mici sau mai mari, cu profe-
sori şi părinţi. am considerat că un program ci-
nematografic axat pe opera lui ion creangă este
foarte potrivit pentru numerosul public românesc
din Pătrăuţii de jos, drept pentru care am ales
două filme de animaţie, pupăza din tei de lucian
Profirescu (un film cu o grafică stilizată şi cu un
Nică al lu’ ştefan a Petrii ciufulit şi hazliu) şi
punguţa cu doi bani de margareta Niculescu (un
film cu păpuşi animate de o maestră a genului) şi
lung metrajul de- aş fi... Harap alb de ion Po-
pescu gopo, o adevărată bijuterie cinematogra-
fică, în care strălucitul regizor a adaptat cu multă
originalitate şi libertate povestirea lui ion
creangă la cerinţele unei comedii cinematografice
moderne, cu sprijinul unor actori de prim rang,
printre care florin Piersic (un harap alb cuceri-
tor), cristea avram (frumuseţea spânului fiind –
cum spunea un critic, „tăioasă, ca o lamă de to-
ledo”), george demetru (craiul), eugenia Popo-
vici (crăiasa), emil Botta (vrăjitorul), irina
Petrescu (fata vrăjitorului), septimiu sever şi
constantin codrescu (fraţii lui harap alb), fory
eterle (verde împărat), liliana tomescu (ochilă),
Puiu călinescu (gerilă), florin vasiliu (setilă),
mircea Bogdan (flămânzilă), viorel manta (Pă-
sărilă)... sunt convins că după-amiaza cinemato-
grafică inspirată de opera sublimului povestitor

ion creangă a rămas, pentru spectatorii de acolo,
o amintire de neuitat. gazdele de la casa de cul-
tură din Pătrăuţii de jos, doamnele larisa Po-
pescu şi Natalia Balan, ca şi profesoara eleonora
schipor s- au întrecut pe sine, făcându- ne să ne
simţim ca acasă. cer scuze cititorului pentru o
mărturisire: întâmplarea a făcut ca ziua respec-
tivă (17 mai) să fie şi ziua mea de naştere, gazdele
mi- au oferit o aniversare din suflet, mi- au cântat
„la mulţi ani!” în trei limbi (română, poloneză şi
ucraineană), între noi s- a creat o trainică relaţie
sufletească, fapt care mă determină să vorbesc cu
emoţie, cu respect şi dragoste despre prietenele şi
strănepoatele mele din Pătrăuţii de jos, Natalia
şi larisa...

Primul popas din ziua următoare a fost în
comuna horbova, pentru locuitorii căreia am ales
filmul istoric fraţii jderi de mircea drăgan, in-
spirat de romanul „ucenicia lui ionuţ” de mihail
sadoveanu, un film din 1973, cu o distribuţie se-
lectă, din care fac parte, printre alţii, gheorghe
cozorici (ştefan cel mare), sebastian Papaiani
(ionuţ jder), george calboreanu (Nechifor căli-
man), geo Barton (comisul manole jder), san-
dina stan (comisoaia ilisafta), iurie darie
(simion jder), ştefan velniciuc (alexăndrel
vodă), george motoi (damian jder), toma dimi-
triu (amfilohie şendrea), emanoil Petruţ (iero-
monahul Nicodim), florin Piersic (vistiernicul
cristea), ioana drăgan (candachia), carmen stă-
nescu (jupâneasa teodo-
sia), marcel anghelescu
(iohan roşu), gheorghe
dinică (medelnicerul du-
mitru), eliza Petrăchescu
(chira)... Pe seară am
ajuns, la câţiva kilometri
distanţă, la mânăstirea
„înălţarea domnului” din
Bănceni (din punctul meu
de vedere o adevărată
„minune a lumii”), unde
ne aştepta o sală entu-
ziastă de copii (măicuţele
de la mânăstire au în
grija lor câteva sute de
copii din zonele limitrofe),
în straie elegante, de săr-
bătoare. micilor specta-
tori de la Bănceni le- am
pregătit filmul de păpuşi
animat domnul Goe de
Bob călinescu (o seducă-
toare variantă cinemato-
grafică a schiţei omonime
de ion luca caragiale
despre un băieţel cam
năzdrăvan) şi lung metra-
jul un bulgăre de humă
de Nicolae mărgineanu, captivanta povestire ci-
nematografică a prieteniei dintre ilustrul poves-
titor ion creangă (dorel vişan) şi poetul
nepereche mihai eminescu (adrian Pintea), prin-
tre personajele principale fiind şi veronica micle
(maria Ploae) şi tinca, tovarăşa de viaţă a lui ion
creangă (mioara ifrim)... alegerea filmelor s- a
dovedit inspirată, cele două filme au fost foarte
bine primite, aplaudate „la scenă deschisă”. după
proiecţie, copiii din Bănceni mi- au cântat şi ei
„mulţi ani trăiască”, iar măicuţele de la mânăs-
tire au invitat delegaţia românească la o gustoasă
„cină de taină”...

succesul filmului un bulgăre de humă ne- a
determinat să programăm filmul cu ion creangă
şi mihai eminescu şi ziua următoare, la căminul
cultural din comuna carapciu (mai ales pentru că
spectatorii principali erau elevii liceului „mihai
eminescu” din localitate). Pentru că spectatorii
erau, de data aceasta, elevi din clasele mai mari,
am programat în deschidere filmul de animaţie
(dar şi cu actori, printre care victor rebengiuc şi
eusebiu ştefănescu) boborul de radu igazsag,
ecranizare a pamfletului cu titlu omonim de ion

luca caragiale, despre aşa numita „republică de
la Ploieşti”, care n- a durat mai mult de 15 ore.
alegerea noastră s- a dovedit, din nou, inspirată,
după-amiaza cinematografică românească de la
carapciu rămânând, pentru spectatori, o amin-
tire de neuitat, după cum ne- a mărturisit şi pri-
marul comunei, domnul Nicolae scutaru, care
ne- a primit, şi el, „cu braţele deschise”.

următoarea zi cinematografică s- a desfăşu-
rat la cernăuţi. după amiază, la Palatul culturii
din localitate au avut loc două spectacole cinema-
tografice. Primul, destinat unor copii din primele
clase primare, cu filmele de animaţie dumbrava
minunată de olimp vărăşteanu (povestea lizucăi
şi a lui Patrocle scrisă de mihail sadoveanu) şi
domnul Goe de Bob călinescu. al doilea specta-
col, destinat unui public tânăr şi matur, a conţi-
nut din nou filmul lui Nicolae mărgineanu un
bulgăre de humă, primit, de asemenea, cu
aplauze, dar n- a mai fost timp de un al doilea
lung metraj, urma, în intenţiile noastre, să ruleze
tragicomedia nunta mută de horaţiu mălăele.
seara, caravana cinematografică „români pentru
români” a fost găzduită de societatea pentru cul-
tura românească „mihai eminescu” din regiunea
cernăuţi, am fost, aşadar, oaspeţii domnului va-
sile Bâcu. spectacolul cinematografic – la care a
participat şi consulul româniei la cernăuţi, dom-

nul ionel ivan – a conţi-
nut impresionantul docu-
mentar istoric serbările
dezrobirii (despre vizita
ms regele mihai şi ms
regina mamă elena la
chişinău şi cernăuţi, pe
teritoriile dezrobite din
timpul celui de al doilea
război mondial) şi un in-
teresant documentar de
lung metraj produs de
tvr despre tezaurul ro-
mâniei la moscova. au
ţinut să fie cu noi, în
seara respectivă, şi noii
noştri prieteni din Pă-
trăuţii de jos, Natalia
Balan, larisa Popescu,
eleonora schipor şi pri-
marul comunei. Printre
participanţi, intelectuali
de marcă din cernăuţi, cu
care ne- am întreţinut în-
delung, unii dintre ei pro-
ducându- mi şi o bucurie
personală, oferindu- mi
date inedite despre buni-
cul meu, valeriu Bra-

nişte, care, înspre sfârşitul veacului al xix- lea a
condus, la cernăuţi, câţiva ani de zile, ziarul „Pa-
tria”.

Neîndoios, caravana cinematografică „ro-
mâni pentru români” şi- a atins principalele sco-
puri în această „călătorie de suflet” prin Nordul
Bucovinei. dintre filmele româneşti prezentate,
după cum am înţeles şi din discuţiile îndelungi cu
spectatorii din cernăuţi şi comunele invitate, au
impresionat îndeosebi lung metrajul un bulgăre
de humă de Nicolae mărgineanu (pe care, de alt-
fel, l- am prezentat de trei ori), un al doilea film
care a stârnit un interes deosebit a fost boborul
de radu igazsag (spectatorii apreciind, deopo-
trivă, verva pamfletară a lui i.l.caragiale, dar şi
modernul limbaj cinematografic propus de regi-
zorul radu igazsag, care „topeşte” în desene per-
sonaje reale, şi viceversa, într-un seducător joc
imagistic), pe locul trei al acestui ad- hoc „podium
de premiere” situându- se substanţialul documen-
tar istoric serbările dezrobirii. r

Caravana cinematografică
„români pentru români” şi- a atins

principalele scopuri în această
„călătorie de suflet” prin nordul
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îndelungi cu spectatorii din

Cernăuţi şi comunele invitate, au
impresionat îndeosebi lung

metrajul Un bulgăre de humă de
nicolae Mărgineanu
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Călin Căliman
Caravana cinematografică. 
„Români pentru români” 
în nordul Bucovinei
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ascrie sau a vorbi despre filosofia ro-
mânească, adică despre ceea ce în
opinia unora nici nu există, consti-
tuie un perfect exerciţiu de inutili-

tate sau, şi mai rău, un prilej de simplu amu-
zament livresc. îndrăznesc să dezvolt aici câteva
consideraţii despre ceva care în decursul secolului
care a trecut a reuşit să devină dintr- o posibilitate
abstractă o realitate vie confirmată pe deplin de
unele remarcabile performanţe. Nu intenţionez
să întreprind aici un bilanţ al acestor perfor-
manţe şi nici să pun în discuţie valoarea lor. mă
restrâng doar să dezvolt câteva consideraţii cu ca-
racter general.

constatările privind o relativă rămânere în
urmă a culturii româneşti în ansamblul ei faţă de
nivelul mai înalt atins în dezvoltarea lor de popoa-
rele mai avansate ale apusului, dar şi a lipsei fi-
losofiei în cadrul spiritualităţii noastre, sunt
frecvente. Nu ne grăbim să înşirăm prea multe
exemple; ne oprim doar la câteva, mai semnifica-
tive. unul este acela al lui Nicolae Bagdasar, isto-
ric al filosofiei româneşti. „împrejurările istorice
– zice acesta, puţin înainte de al doilea război
mondial – în care s- a dezvoltat poporul român
n- au fost din cale afară de favorabile dezvoltării
culturale în genere, deci nici celei filosofice.” ce-
lălalt este acela al lui lucian Blaga. într- o inter-
venţia a sa din 1943 reconfirmă impresia aceasta
negativă cu privire la situaţia filosofiei româneşti.
„Până la întâiul mare război – observă lucian
Blaga – gândirea românească se găsea cu excepţia
unuia sau altui gânditor, într- o fază de tatonare,
de pregătire, de exerciţiu. totul era mai mult un
prolog educativ. sensibilitatea de abia se înfiripa.
uneltele trebuiau făurite. în asemenea condiţii,
gânditorii români se declarau foarte satisfăcuţi
când izbuteau bunăoară să citească sau să- şi în-
suşească pentru un uz publicistic fără pretenţii
vreun mare autor străin. Nu e de mirat că unii in-
telectuali aveau adevărate accese de bucurie când
reuşeau să facă unele comentarii personale pe
marginea gândirii apusene.”

de altfel, trebuie să observăm imediat că
unul dintre cei mai de seamă gânditori români,
mircea florian, spirit ascuţit şi pătrunzător, for-
mat la şcoala criticismului kantian, atrage aten-
ţia asupra contradicţiei interne implicate în
termenul de filosofie românească. în termenul de
filosofie românească stau aşezate într- o unitate
două elemente făcute, altfel, să se excludă: cel
universal, filosofic, şi cel particular, naţional, ro-
mânesc în cazul nostru. tema aceasta revine, de
altfel, de mai multe ori în scrisul lui mircea flo-
rian. să ne oprim, deocamdată, doar la eseul din
1933, filosofie şi naţionalitate, prins apoi şi în vo-
lumul reconstrucţie filosofică din 1943. iată ce
scrie acesta aici: „o gândire cu pecete naţională
sau chiar de rasă se înfăţişează la prima vedere:
1) fie ca o tautologie, ca un fel de axiomă verbală
ce se poate dispensa de dovadă, pentru cuvântul
că orice filosofie sau e naţională, şi în acest caz ea
e un bun, o cinste, o mândrie pentru un neam, sau
crede că se ridică peste naţiune, şi atunci nu me-
rită numele de filosofie, chiar dacă am presupune
că s- a acumulat în cuprinsul ei tot adevărul din
lume; 2) fie ca o absurditate, căci filosofia ori e
supra- naţională, ceea ce nu înseamnă numai
decât cosmopolită – sau dacă vrea să fie naţio-
nală, ea nu serveşte nici filosofiei nici naţiunii,
compromiţându- le pe amândouă, pe temeiul con-
statării că, datorită adevărului universal ce pre-
tinde a îmbrăţişa sau a urmări ca ideal, filosofia
e prietenul oricui, apelează la orice conştiinţă ne-
prevenită şi curată şi de aceea ea preţuieşte inde-
pendent de locuri, vremi şi neamuri.” credem că
acest lung citat clarifică în suficientă măsură
tema luată în discuţie.

aşadar, cum arată faptele istorice, nu avem
o filosofie în cultura noastră medievală şi premo-
dernă. cele câteva manifestări izolate pe care le

putem întâlni sunt departe de a putea forma o fi-
losofie naţională românească. termenul de filoso-
fie a pătruns în cultura română înainte de
apariţia filosofiei ca activitate independentă.
aceasta din urmă se va petrece abia în a doua ju-
mătate a secolului al xix- lea, odată cu titu ma-
iorescu, cel socotit adevăratul părinte al filosofiei
româneşti. în limba română termenul de filosofie
şi filosof apar încă din secolul al xvii- lea. la noi,
observă acelaşi mircea florian, „[...] cuvântul fi-
losof s- a strecurat [...] la mijlocul veacului al
xvii- lea [...] cu prilejul tălmăcirii din slavonă a
unui cod de legi, a pravilelor, în vremea slăviţilor
voievozi vasile lupu şi matei Basarab.” această
vechime şi origine, în esenţă medievală, a cuvân-
tului filosofie în cultura românească este de na-
tură să lămurească şi asupra sensului confuz sub
care circulă cele două cuvinte, de filosofie şi filo-
sof. „filosoful – menţionează mircea florian – era
privit ca astrolog şi cititor în stele, străin de rea-
litate şi cam lunatic, un fel de vrăjitor, vândut
diavolului, un alchimist care umblă să descopere
tainele naturii în scopul de a strămuta, mulţu-
mită «pietrei filosofale», metalele josnice în nobi-
lul şi preţiosul aur.” în afară de greşita utilizare
a termenului de filosofie, acesta ca atare nu a reu-
şit să împlinească în realitate un rol cultural
major. lipsea nu doar o tradiţie culturală româ-
nească în acest sens, dar nu întâlnim nici condi-
ţiile care să impună ca necesară existenţa
filosofiei. c. rădulescu motru va observa pe bună
dreptate că „[...] filosofia pe înţelesul modern, ca
un acord între credinţa dogmatică şi adevărul şti-
inţific, între tendinţele contrare izvorâte din ac-
tivitatea intelectuală a omului modern, nu era în
tradiţia românească. trecutul nostru n- a cunos-
cut conflicte acute de credinţe religioase sau de
concepţii sociale şi politice care să ceară interven-
ţia filosofului.”

trebuie să observăm un fapt ce ni se pare
deosebit de interesant. constatarea absenţei filo-
sofiei în spaţiul preocupărilor culturale româ-
neşti, departe de a acţiona ca un motiv cauzator
de panică, dimpotrivă, se asociază cu un senti-
ment optimist, încurajator cât priveşte un viitor
strălucit al filosofiei româneşti. Nu avem încă o
filosofie, dar vom putea avea una în viitor.
aceasta pentru că în gama largă a vocaţiilor cul-
turale e tot felul care constituie zestrea nativă a
poporului român nu lipseşte nici cea pentru filo-
sofie. de altfel, tema vocaţiei naţionale atât de fe-
ricit dotată, asociată cu ideea unei neşanse care
apasă asupra istoriei românilor, vor deveni locuri
comune ale retoricii culturale româneşti. „Poporul
român, atât de bine înzestrat – constată garabet
ibrăileanu nu fără o oarecare tristeţe la 1909 –
n- a avut norocul şi onoarea să contribuie la for-
marea civilizaţiei europene. românii care n- au
creat nimic au împrumutate aproape tot.” eveni-
mentul de la 1818 al înfiinţării şcolii româneşti
de la sfânta sava de către gheorghe lazăr va

deschide un larg orizont de posibilităţi de mişcare
şi pentru filosofia românească. rezultatele aces-
tei iniţiative nu au întârziat să apară între timp.
aşa se face că într- un text din 1944, după aproape
un secol de la deschiderea şcolii lui gh. lazăr, in-
titulat rolul educativ al filosofiei, c. rădulescu
motru, cel numit Nestorul filosofiei româneşti,
constată faptul îmbucurător: „avem în mişcarea
filosofică aproape toate direcţiile care sunt în fi-
losofia contemporană: ştiinţifică, personalistă,
naţionalistă, empiristă, pozitivistă, criticistă,
idealistă, metafizică, fenomenologică, mistică etc.,
după preferinţele personale ale tinerilor români
care au studiat în universităţile străine.” certi-
tudinea câştigată după evoluţiile înregistrate pe
tărâm cultural de- a lungul secolului al xix- lea a
fost de vasile gherasim în 1927 cu ocazia unei
conferinţe a „asociaţiei profesorilor secundari ro-
mâni”. „este poporul nostru – se întreabă mai
mult retoric cu acest prilej conferenţiarul – capa-
bil de o filosofie a sa originală, o filosofie care, îm-
preună cu sistemele de cugetare ale celorlalte
popoare, să formeze totalitatea de gândire pro-
fundă a omenirii?” şi tot el în continuare: „la
această întrebare răspund hotărât: da. suntem şi
noi capabili de cugetare profundă, suntem şi noi
capabili de creaţie; însă un lucru să nu- l uităm;
nimic nu are valoare dacă nu e străbătut de seva
ce pulsează în organismul poporului nostru.”

dar se pune imediat întrebarea: ce anume
din acest amestec de influenţe străine înşirate de
c. rădulescu motru în raportul său din 1944 se
poate constitui cu adevărat într- o filosofie româ-
nească? ce este de fapt filosofia românească?
Pentru a răspunde la această întrebare să- i con-
sultăm pe gânditorii începutului de drum, cum
văd ei ce trebuie să fie – ar trebui să fie – filosofia
românească. vom proceda printr- un ocol spu-
nând, mai întâi, ce nu este şi nu trebuie să fie o

filosofie românească. în primul rând, o filo-
sofie nu- şi capătă calificativul de româ-
nească numai pentru simplul fapt că este
scrisă în limba română. faptul acesta luat
în sine nu este suficient, poate oferi cel mult
o condiţie.

de altfel, titu maiorescu a încercat, la
vremea lui, să tempereze valurile de entu-
ziasm naţional, introduse de paşoptişti în
cultura română. deviza sa era „înălţarea
impersonală”. el a protestat împotriva în-
trebuinţării abuzive a termenului de naţio-
nal ca certificat de valoare. o operă de artă,
literară în primul rând, dar de asemenea
orice altă creaţie spirituală, nu îşi sporeşte
în niciun fel valoarea numai prin împreju-
rarea că este, pur şi simplu, românească.
Principiul îmbrăţişat de maiorescu este
afirmarea naţionalităţii în limitele adevă-
rului. „chiar patriotismul – scrie t. maio-

rescu –, cel mai important simţământ pentru
cetăţeanul unui stat în acţiunile sale de cetăţean,
nu are ce căuta în artă ca patriotism ad- hoc, căci
orice amintire reală de interes practic nimiceşte
emoţiunea estetică.”

în al doilea rând, filosofia românească nu
este nici ţesătura de idei abstracte pe care de la
înălţimea catedrelor lor o prezintă în universită-
ţile noastre aşa zişi profesori universitari care se
îmbată pe sine, dar şi marea masă a studenţilor
cu apă rece. asemenea idei împrumutate de aiu-
rea nu pot constitui, în lipsa unei susţineri naţio-
nale, fondul unei filosofii româneşti. Nu, nici
acestea nu constituie o filosofie cu adevărat româ-
nească. acest lucru l- a înţeles corect iarăşi titu
maiorescu când îi reproşează lui ion Petrovici,
discipolul venit la începutul secolului trecut să- i
aducă recent apăruta sa carte – probleme de lo-
gică –, că în cultura română o lucrare tratând o
asemenea temă este încă prematură. cu această
ocazie titu maiorescu îi spune: „toate
bune, dar un lucru: o astfel de scriere

Vasile Muscă
Însemnări pe marginea ideii 
de filosofie românească

Este, într- adevăr, nevoie astăzi de
o filosofie românească, o filosofie
care să se aplece asupra realităţii

româneşti, să- i depisteze
conflictele şi convulsiile pentru a

le explica şi înţelege, oferind
teoreme, concepţii, soluţii,

generalizări pentru problemele
sale
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nu e prematură la noi? eşti convins că
s- a ajuns cu evoluţia noastră culturală
până la acest gen de lucrări?” apoi,

după o pauză, continuă mai departe: „vezi cazul
lui rădulescu- motru. el e foarte fecund şi are lu-
cruri bune. dar pare- mi- se că, din cauza pe care
ţi- am spus- o, scrierile lui curg pe deasupra.”

dacă filosofia românească nu este nici una
din acestea, atunci, totuşi, ce este ea? dar să- i
lăsăm iarăşi să răspundă la această întrebare
chiar pe cei care au participat, în epocă, la această
dezbatere. răspunsul lor impresionează şi azi
prin profunzime şi limpezime, prin seriozitate. o
filosofie românească nu înseamnă promovarea
unor împrumuturi operate din patrimoniul gân-
dirii universale, ci o filosofie originară româ-
nească, crescută şi hrănită, ca o condiţie absolut
necesară a sa, din solul realităţilor materiale şi
spirituale româneşti. aşadar, pentru a putea
vorbi de o filosofie naţională românească trebuie,
mai întâi, asigurată independenţa sa în faţa in-
fluenţelor străine venite din afară. în această
luptă un rol hotărâtor l- a avut titu maiorescu, şi
pe acest motiv el poate fi considerat adevăratul
părinte al gândirii româneşti. „şi dacă această fi-
losofie românească se va vărsa vreodată în istoria
culturii universale – scrie c. rădulescu motru
despre fostul său profesor – numele lui titu ma-
iorescu va însemna data unei epoci. cu el începe
trezirea gândirii filosofice româneşti de sub influ-
enţa culturii germane, franceze, engleze.” cu titu
maiorescu calea originalităţii filosofiei româneşti
este deschisă, ca atare există pentru ea şansa
unui viitor.

elevul său, c. rădulescu motru, cel care a
edificat primul sistem filosofic în cultura română,
a încercat să definească ceea ce ar putea constitui
o filosofie românească. el scrie astfel: „[...] argu-
mentarea sistematică prin care o conştiinţă for-
mată în mediul poporului românesc ajunge să- şi
împace, în mod sincer, adevărurile dovedite de
ştiinţă cu credinţele tainice ale experienţei sale
proprii, adică este reflexiunea începută asupra
celor ce se dau ca sigur ştiinţe şi adusă la o gân-
dire unitară cu conştiinţa de sine a omului produs
de mediul românesc.” filosofia este menită a
identifica formule de stingere a unor conflicte de
conştiinţă şi, cu cât aceste conflicte culturale sau
social- politice sunt mai grave, necesitatea de a
dispune de o filosofie este şi ea mai acută. într- o
intervenţie a sa, mircea vulcănescu, acest adevă-
rat martir al gândirii româneşti, fixează cu şi mai
multă claritate condiţiile unei filosofii româneşti,
stabilind trei puncte: „a) existenţa unei activităţi
de filosofare autentică şi originală printre ro-
mâni, născută din motive româneşti; b) existenţa
unui mediu de difuzare a ideilor filosofice în
limba românească, prin grai sau scris, în reviste,
cărţi, cursuri şi conferinţe şi c) existenţa unei pro-
blematici şi a unor sisteme filosofice româneşti.”
Nota comună ce uneşte, la distanţă de câteva de-
cenii, pe rădulescu motru şi mircea vulcănescu
este cea a unei filosofii româneşti ca gândire hră-
nită de o problematică specific românească. la fel
ca în culturile mai dezvoltate ale apusului şi la
români filosofia trebuie să împlinească funcţia de
supremă instanţă spirituală, un adevărat tribu-
nal al spiritului în faţa căruia se judecă toate di-
vergenţele existente în societate.

cum este posibilă existenţa unei „problema-
tici specific româneşti” şi mai ales a unor „sisteme
filosofice româneşti” care să crească din aceasta
este, desigur, o altă problemă, nu lipsită de difi-
cultăţi, motiv pentru care ea nici nu intră în raza
interesului acestui studiu. credem, în încheiere,
că este în avantajul consideraţiilor dezvoltate în
aceste pagini să se reţină ideea susţinută de titu
maiorescu: „filosofia nu pluteşte undeva în de-
părtări; ea este intim legată de orice activitate
spirituală.” sau chiar admiţând că filosofia plu-
teşte în aer, o face deasupra unei problematici na-
ţionale, în atmosfera culturală, dar şi social-po-
litică proprie unei naţiuni.

am plecat de la observaţia întemeiată isto-
ric că în secolele al xvi- lea, al xvii- lea şi al
xviii- lea filosofia a lipsit în ţările româneşti; ea
a devenit posibilă în secolul al xix- lea şi a ajuns
o realitate în secolul al xx- lea. acum, în secolul
al xxi- lea, credem că ea a devenit o necesitate a
vieţii româneşti, cel puţin în formula în care au
gândit- o cei care cu mult înainte au contribuit la
naşterea ei. este, într- adevăr, nevoie astăzi de o
filosofie românească, o filosofie care să se aplece
asupra realităţii româneşti, să- i depisteze conflic-
tele şi convulsiile pentru a le explica şi înţelege,
oferind teoreme, concepţii, soluţii, generalizări
pentru problemele sale. r
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Concurs de poezie şi proză scurtă
„Vintilă Horia”

asociaţia culturală Carmina balcanica, în
parteneriat cu direcţia judeţeană pentru sport şi ti-
neret, dolj, asociaţia pentru tineri streets, craiova,
casa de cultura „traian demetrescu”, craiova, Bi-
blioteca orăşenească „mircea radina”, segarcea, or-
ganizează un concurs de poezie şi proză scurtă
pentru elevii între 14 – 19 ani (pe două grupe de vâr-
stă: 14- 16 ani şi 17- 19 ani).

autorii vor trimite
pentru secţiunea de poezie: 5 poeme
pentru secţiunea de proză: 2- 3 proze (maxi-

mum 10 pagini)
cerinţe de redactare şi expediere. textele vor

fi redactate în times New roman, font 12. expedie-
rea textelor – electronic – în perioada mai – 1 august
2016, pe adresa carminabalcanica@gmail.com. da-
tele de identificare: pe colţul din dreapta, sus: nume,
prenume, clasa, şcoala, localitatea. Premierea va
avea loc la Biblioteca orăşenească „mircea radina”
din segarcea în data de 23 septembrie. câştigătorii
vor fi anunţaţi cu o săptămână înainte de această
dată. diplomele câştigătorilor care nu vor putea par-
ticipa la festivitatea de premiere vor fi expediate
prin poştă. juriul este format din scriitori din cra-
iova, Bucureşti, galaţi, iaşi.

Ion Bogdan Lefter şi Ioan Groşan 
la Casa Memorială „Tudor Arghezi”

muzeul Naţional al literaturii române. casa
memorială „tudor arghezi”. discuţie în aer liber
alături de criticul literar ion Bogdan lefter şi scrii-
torul ioan groşan. întâlnirea a avut loc joi, 26 mai
2016, ora 12:00 şi s- a desfăşurat în cadrul cercului
pedagogic organizat semestrial de unităţile şcolare
din judeţul argeş, la aceasta participând şi profesori
de limba şi literatura română din unităţile respec-
tive. muzeul Naţional al literaturii române şi casa
memorială „tudor arghezi” şi- au propus prin

această iniţiativă sprijinirea sistemului educaţional
şi promovarea educaţiei non- formale la nivelul sis-
temului naţional de învăţământ preuniversitar. ast-
fel, s- a desfăşurat o discuţie teoretică şi de
contextualizare a literaturii române contemporane,
în general, şi a romanului istoric, în mod particular,
în cadrul căreia criticul ion Bogdan lefter a propus
câteva direcţii de analiză, iar scriitorul ioan groşan
a citit fragmente ilustrative din propria sa operă. 

Premiile Filialei Sibiu a 
Uniunii Scriitorilor din România
pentru anul 2015

duminică, 22 mai 2016, a avut loc, la săliştea
sibiului, festivitatea de acordare a premiilor filialei
sibiu a uniunii scriitorilor din românia pentru vo-
lume apărute în anul 2015. evenimentul s- a desfă-
şurat în cadrul manifestărilor culturale care au
marcat împlinirea a 400 de ani de atestare docu-
mentară a şcolii din sălişte şi a beneficiat de spriji-
nul consiliului judeţean sibiu şi al Primăriei
oraşului din mărginimea sibiului. Premierea a avut
loc în sala de festivităţi a şcolii de jos, proaspăt re-
făcută, ca, de altfel, întreg localul şcolii din oraş. 

Pentru acordarea premiilor filialei sibiene a
usr pe anul 2015 juriul a fost format din criticii li-
terari ion dur (preşedintele juriului), dumitru
chioaru şi dragoş varga. evenimentul a fost mode-
rat de preşedintele filialei sibiu a usr, scriitorul
ioan radu văcărescu şi a beneficiat de un public nu-
meros şi select, mai ales din sfera scriitoricească sau
cea a educaţiei, atât din sibiu, cât şi din sălişte, „ca-
pitala mărginimii”, localitate care a dat culturii
noastre şapte membri ai academiei române. 

Premiile acordate sunt următoarele: 
două premii Cartea anului 2015, pentru vo-

lumul ecce nietzsche de mircea Braga, ed. acade-
miei române, şi pentru volumul realismul magic în
proza latino- americană a secolului XX. (re)configu-
rări formale şi de conţinut de rodica grigore, ed.
casa cărţii de ştiinţă.

Premiul pentru Poezie Cercul literar de la
sibiu, volumul Hiatus de mariana codruţ, ed. Pa-
ralela 45.

Premiul de eseu şi critică literară piaţa aura-
rilor, volumul utopii, dileme, solitudini – pragurile
poeticului în secolul XX de diana câmpan, ed. aca-
demiei române.

Premiul pentru Publicistică octavian Goga,
volumul lucian blaga şi ultima lui muză de anca
sârghie, ed. technomedia.

Premiul pentru debut pentru volumul de
poeme Cadrul 25 de ana donţu, casa de editură
max Blecher. 

Peste 16.000 de vizitatori la
muzeele literare ieşene cu ocazia
nopţii Muzeelor

şi în acest an vizitatorii au ales muzeele lite-
rare ieşene ca destinaţie de vizitare la Noaptea mu-
zeelor.  Programul atractiv, expoziţiile speciale şi
artiştii invitaţi cu această ocazie au atras 16.383 vi-
zitatori la muzeul Naţional al literaturii române
iaşi, cu peste 10% mai mulţi vizitatori faţă de anul
2015.

Printre obiectivele muzeale cele mai vizitate
se numără muzeul „vasile Pogor”, muzeul „ion
creangă”, muzeul „sf. ierarh dosoftei mitropolitul”,
muzeul „mihai eminescu” şi colecţia „istoria tea-
trului românesc”. de asemenea, noile puncte mu-
zeale inaugurate recent („dimitrie anghel” de la
miroslava şi „ionel teodoreanu” de la golăieşti) au
primit vizitatori pentru prima oară la Noaptea mu-
zeelor. expoziţia de caricaturi a renumitului artist
costel Pătrăşcanu şi videoproiecţiile de caricaturi

comentate live de artist s- au bucurat de un mare
succes, fiind vizitate la Noaptea muzeelor de 1.000
de participanţi.

muzeul Naţional al literaturii române iaşi
mulţumeşte tuturor vizitatorilor, voluntarilor care
au contribuit la buna desfăşurare a Nopţii muzeelor
şi promite o experienţă interesantă de vizitare şi în
cadrul ediţiei de anul viitor.

Grupaj de Adrian Preda

n Bref
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în numărul din 2 octombrie 2015, româ-
nia literară publica o prelegere acade-
mică extraordinară, importantă cât un
document de stat cu privire la educaţia

naţională. Prelegerea, rostită la chişinău în Basa-
rabia, se intitula „casa limbii române”. conferen-
ţiarul, mare savant şi patriot român, era aca-
demicianul solomon marcus. analiza minuţioasă a
învăţării şi predării limbii române pe ambele ma-
luri ale Prutului începea cu „un element care sare
în ochi. venit aici – spunea solomon marcus – am
observat că „î” din „i” şi „â” din „a” au un alt statut
în mediul academic de la chişinău decât la acade-
mia română de la Bucureşti. dar nu despre asta
vreau să vorbesc ...”, adăuga el. Nu voia, dar „vor-
bea despre asta”, evocând un război de o sută de
ani între „î” şi „â”, între gramatică, istorie şi geo-
grafie, purtat nu doar în interiorul alfabetului cu
literele lui din limba ce- o vorbim, în cartea de ci-
tire, în scrisul cotidian din gazete şi reviste. „mă
voi referi, spunea solomon marcus, la viaţa internă
din această casă a limbii române şi o voi face
având în vedere în mod special şcoala: manualele
şcolare, programele, revistele şcolare, viaţa şcolară.
este greu să lupţi pe două fronturi, dar acţiunea
asupra adversarului extern e considerabil redusă
ca eficacitate dacă trebuie să faci faţă concomitent
unui adversar intern. să pornim în căutarea aces-
tuia din urmă. vom constata că de prea multe ori
şcoala nu e un prieten al limbii române.” mai de-
parte demonstra, cu exemple concrete şi citate eloc-
vente că abecedarul şi manualul „de comunicare”
în limba română, limba învăţătorilor, a profesorilor
şi varianta ei din revistele şcolare în care copiii vor-
besc (scriu) în limba de lemn a celor maturi, pre-
cum şi programa de învăţământ din toate ciclurile
şcolare reprezintă, practic, „adversarii interni” ai
limbii române. Pe scurt, un acut semnal de alarmă,
prelegerea extraordinară a lui solomon marcus
conţinea în sine principiile şi conţinutul reformei
radicale de a cărei urgentă înfăptuire depinde su-
pravieţuirea „casei limbii române” aflată sub
agresiune pe ambele maluri ale Prutului. am sem-
nalat- o ca atare, propunând „forurilor” ca prelege-
rea acad. solomon marcus să fie adoptată ca un
document de stat şi de securitate naţională. Nu
ştiu ce s- a hotărât acolo sus. ştiu că aici jos, pe pă-
mânt, solomon marcus s- a săvârşit din viaţă în
toiul acestei primăveri capricioase. la despărţirea
de acest locuitor ilustru al casei limbii române
scriu acum în românia literară (nr.13, 1 aprilie
2016 ) gabriel dimisianu („în lumea noastră, a li-
teraţilor, a scriitorimii, a alcătuitorilor de gazete
era întruchiparea spiritului înalt, a lucidităţii şi to-
todată a bunătăţii, a prieteniei”), daniel cristea
enache („dispariţia sa lasă nu unul, ci mai multe
locuri goale în lumea noastră academică şi lite-
rară... un intelectual care, spre deosebire de cei ce
fac din problemele lor personale problemele tutu-
ror, făcea din problemele tuturor problemele sale
personale. se implica în cauze care nu erau ale lui
şi din a căror soluţionare nu obţinea un profit. el,
un român evreu, a făcut mai mult şi mai durabil
bine româniei decât legiuni de naţionalişti, iar pa-
triotismul său, alături de meritul academic, intră
în sentimentul de apartenenţă”), mihai zamfir
(„despre el, mari specialişti contemporani din eu-
ropa şi america s- au pronunţat superlativ; marcus
n- a vorbit însă decât rareori despre el însuşi. iar
ultima sa pasiune, reformarea sistemului de edu-
caţie din ţara noastră, poate fi trecută la acelaşi ca-
pitol al altruismului integral.”) solomon marcus a
murit cu „casa limbii române” pe buze: este cea
mai înaltă şi veşnic actuală expresie a testamentu-
lui său spiritual. vor şti „reformatorii” să traducă
în viaţă aspiraţia de a trăi armonios în „casa lim-
bii române”?

geNeraţia desculţă

după o considerabilă absenţă, dumitru radu
Popescu se întoarce într- o „vizită” memorabilă în
paginile româniei literare căreia, ca preşedinte al
u.s. i- a fost şef în ultimul deceniu, cel „satanic”,
din regimul comunist. anunţat, pudic sau pudi-

bond, la pagina i a revistei cu „un eseu de d. r. Po-
pescu”, eseul se intitulează, incomod, „Nicolae ţic,
generaţia desculţă, realismul socialist şi realismul
capitalist”. fără altă avere decât tălpile băşicate de
alergătură pe ogoarele patriei şi printre „fiarele”
din industriile româneşti ce vor lua, în vremea lui
Nicolae ceauşescu, proporţii faraonice, „generaţia
desculţă” este una de publicişti, foiletonişti, nuve-
lişti şi povestitori, mulţi trecuţi prin „şcoala de li-
teratură” unde preda mihail sadoveanu, căutân-
du- l din ochi pe genialul adolescent Nicolae labiş:
„fără familii potenţate, fără neamuri cu elocvente
studii ideologizante, fără cumetrii politice – scrie
autorul Vânătorii regale – generaţia lui Nicole ţic,
radu cosaşu, Petre sălcudeanu, fănuş Neagu, ion
lăncrănjan, ion Băieşu, alecu ivan ghilia, teodor
mazilu, Paul anghel, ilie Purcaru, ion arieşeanu,
Pavel aioanei, Nicole mărgineanu s- a străduit să
arate că structura timpului lor nu se baza pe ab-
surdul lipsei oricărui adevăr – şi că, înainte de ab-
surdul existenţial paradigmatic, absurdul social,
politic, naturalist, palpabil poate ieşi de sub preş.
împroprietărirea ţăranilor, colectivizarea ţăranilor,
şantierele naţionale Bumbeşti – livezeni, restruc-
turarea economică a hunedoarei, reşiţei, galaţiu-
lui, fabricile de ciment, de vagoane, şantierele
naţionale, alfabetizarea, învăţământul obligatoriu
– intrau zilnic în filele ziarelor şi publicaţiilor la
care fuseseră angajaţi condeierii generaţiei des-
culţe. ţic, fănuş, cosaşu, mazilu, Băieşu îi aveau
în faţă, ca vârstă şi experienţă literară, pe titus
Popovici, francisc munteanu, dar mai ales îl aveau
în prim- plan pe proprietarul detaşamentului ab-
surdităţii politice scânteiste, marele comunist-sta-
linist- leninist- anticapitalist, siloviţă Borcan, meta-
morfozat peste ani cu luminările propriei sale con-
ştiinţe, cu bucurie, cu fericire – nu prin chinuitoare
lupte dostoievskiene cu el însuşi! – în cel mai aprig
anticomunist-antisocialist, antimarxist, antileni-
nist, antistalinist, procapitalist danubiano-pontic.
siloviţă Borcan a fost mereu un far scânteietor –
prototipul exemplar al relaţiilor incestuoase cu
toate politichiile!” avem în faţă – în spate! – un pei-
saj uman pestriţ, o epocă istorică paradoxală şi ab-
surdă, un şir de generaţii încrucişate „miciurinist”
şi supravegheate „kaghebist” de o echipă în frunte
cu cei mai capabili de a îmbrăca una după alta
pieile cameleonului perfect, precum Borcan- ul în
care încape orice borhot politico-ideologic... 

o minoră şi aparent benignă greşeală de co-
rectură de la începutul citatului de mai sus („po-
tenţată” în loc de „potentată”) poate deveni una
majoră ce răstoarnă sensul şi istoria lucrurilor aşa
cum au fost şi s- au petrecut. respectivele familii
invocate de d.r.P. nu sunt „potenţate”, adică po-
tenţiale ori posibile la un moment dat. Potentate şi
instaurate cu mâna românească a „turcului” din-
totdeauna în chip de domnii suverane, respectivele
familii potentate denumesc şi anunţă o invazie
ideologică de infractori politici cu piele de came-
leon. Prototipul: siloviţă Borcan dintr- o lungă
serie, campionul „relaţiilor incestuoase” de care
vorbeşte romancierul scriind despre „generaţia des-
culţă” venită după dezastruoasa domnie a „realis-
mului socialist” în viaţă şi în literatură. „Până au
sosit la mal – scrie d.r.P. – scriitorii din generaţia
şaizeci, care n- au scris romane la început, ci, mai
ales, poveştiri, ca să nu dea un raport la zi al com-
plexităţii noilor oameni, prezentând mai ales nişte
inşi suciţi, zgubilitici, scăpaţi din centurile orto-
doxe ale zilei, Nicolae ţic, radu cosaşu, sălcu-
deanu, lăncrănjan, Paul anghel, ghilia – au
stricat comandamentele epocii realismului socialist
şi i- au trimis în rezervă pe fabricanţii oamenilor
noi.” cum au izbutit cei din generaţia desculţă să
înşele aşteptările „realist- socialiste” ale multiplului
siloviţă Borcan trimiţându- i în rezervă pe fabrican-
ţii oamenilor noi? un fapt caracteristic din prima
decadă a dictaturii proletariatului constă în mica
„invazie” a literaturii de inspiraţie istorică: în în-
florirea, subită, a acestei onorabile specii literare
cameleonii de partid identifică „paseismul” şi „apo-
litismul” interbelic şi fuga de prezent a celor ce vin
din „generaţia desculţă” cu prezentul la braţ. Par-
tidul însuşi, prin aceşti critici avizaţi ai săi duce de
aceea o campanie virulentă de combatere a „paseis-

mului”. în cursul campaniei plouă cu indicaţii ce
compun noul decalog şi corset al creaţiei literare:
prezentul patriei socialiste şi făurirea omului nou
sunt principalele, obligatoriile şi exclusivele „surse
de inspiraţie” ale noii literaturi. trecutul e „negru”.
Noua generaţie, şaizecistă, „desculţă”, de publicişti,
foiletonişti, povestitori ori nuvelişti, reporteri cu ar-
ticole la gazete, ia de bună indicaţia partidului şi,
lăsând la o parte „trecutul”, începe să se ocupe în
cărţile ei de obsedantul prezent. ei reprezintă valul
de neoprit ce surpă „malul” indicaţiilor cărora, cu
bună credinţă, li s- au supus: ocupându- se de pre-
zent, dar ca de „infern”. un infern cu toate trage-
diile şi dramele lui ascunse şi preludat de comedia
„interesului general”, cu „reţeta fericirii” a noilor
parveniţi şi cu revolta de carton a „mielului turbat”
dintr- o bună piesă a lui aurel Baranga (spectacol
cu una din cele mai lungi cariere scenice!), cu pra-
ful şi mizeria de sub „Preşul” lui ion Băieşu, cu ado-
lescenţii şi copiii „ciudaţi”, atipici în context, intraţi
pe „Poarta” lui Nicolae velea, autorul unei poves-
tiri, „în treacăt” (1962), în jurul căreia se şi dă
„prima mare bătălie” din literatura cu parfum rea-
list- socialist. „Bătălia” cu infernul din „cancelaria”
vremii continuă şi îşi cunoaşte apogeul în 1965, cu
„leul albastru” al lui d.r. Popescu. Nuvela, o ca-
podoperă, apărută în „luceafărul” e ţinută la pro-
preală, în carantină (în „cuşcă”) aproape două
decenii, până când, în 1981, scapă şi izbuteşte să
intre într- o carte. va urma Biblia infernului – ro-
manul apocaliptic „vânătoarea regală”... început,
aşadar, cu asumarea entuziastă a indicaţiei parti-
nice de a lăsa „trecutul negru” la o parte şi a se
„ocupa” de prezent cu realizările lui, de a reflecta
în opera lor caracterul luminos al vieţii şi actuali-
tăţii socialiste – drumul afirmării componenţilor
generaţiei desculţe descoperă, „reflectă” şi divulgă
întunecimea tot mai adâncă în care aluneca lumea
românească sub dictatura comunistă. e o generaţie
care a vrut să descopere lumina şi a dat peste în-
tuneric. este aici un merit cu atât mai mare şi mai
semnificativ cu cât „reflectarea” literară a acestui
proces social şi uman de proporţii seismice are loc
în timp real, ficţiunea luându- se la întrecere şi ade-
sea chiar întrecând realitatea prezentului din care
ea, urmând „indicaţia” partidului, se inspira! tra-
seul generaţiei desculţe va fi fost de aceea un drum
lung şi obositor, o interminabilă cursă cu obstacole,
fără plasă de protecţie, dar ireversibilă, de- a lungul
căreia unii s- au pierdut ori au murit – ca Nicolae
velea – înainte de vreme. Pe Nicolae ţic, prozator
valoros şi publicist de cursă lungă îl evocă d.r.Po-
pescu în eseul său din românia literară. îl evocă
în postura de autor al unei cărţi trase într- un tiraj
de 10.000 de exemplare, dar o carte care n- a apărut
niciodată! s- a tipărit sub titlul de „doi oameni răi”,
în 1957 (editura de stat pentru literatură şi artă.
colecţia „luceafărul”) şi a fost dată la topit. ci-
neva, bun prieten al lui Nicolae ţic, a „furat” din
tipografie un exemplar ajuns, după 1990, în mâna
lui d.r. Popescu. este doar un episod din lunga,
nesfârşita bătălie cu absurdul şi pentru victoria
„adevărului integral”, purtat pe umerii neîndoiţi ai
acestei generaţii. un adevăr greu de purtat, care
nu le- a rupt oasele. eseul se încheie cu o compara-
ţie, superbă, între grădina cu masa tăcerii de la
tg. jiu şi acea grădină a liniştii înspăimântate
unde, în renaşterea italiană, s- a născut decame-
ronul lui Bocaccio, cu povestirile lui ce i- au scăpat
pe tinerii naratori înfricoşaţi de ciuma ce bântuia
la florenţa. Povestirile generaţiei desculţe, spune
prozatorul, au redeşteptat „orizonturile literaturii
noastre” pândite de „ciuma” realismului socialist:
„e o victorie care trebuie aplaudată din răsputeri”.
aplaudă cineva? deocamdată aplauzele vin din
altă parte şi îndeosebi vin din locuri unde nimic nu
e de aplaudat... r
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