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…da, era vremea războiului! l- am
simţit mai bine în Kudritz, satul
german, unde i- am observat pe
unii tineri, adolescenţi sau nu,

în haine militare, la unii, impresionantul pentru
mine şi imaginaţia mea fluturândă, pe epoleţi,
acel cap de mort al armei SS. în vărădia nu era
război, dar dacă aş fi fost mai atent la cele ce vor-
beau adulţii din preajmă, probabil că l- aş fi simţit
şi acolo. era mereu vară în acele sate ale vacan-
ţei, ale fugii, ale despărţirii de tatăl, uneori chiar
luni la rând, un bărbat tânăr, autoritar şi domi-
nant chiar când zâmbea, care vorbea româneşte
şi adesea eu trebuia să- mi traduc iute şi corect în
cap în limba germană pe care o vorbeam şi o ci-
team împreună cu cele două bunici. la vărădie
am început cu adevărat să citesc, în ambele limbi,
acolo, în acei ani a apărut şi a pus stăpânire pe
mine demonul lecturii. de pe la şase, şapte ani
cursivitatea mea în lectură era deja rapidă, ca şi
azi, aproape, şi în orice casă intram, fugeam de
adulţii cam zgomotoşi şi excesiv de sarcastici şi
căutam, prin dulapuri sau colţuri ascunse, cărţi.
mă aşezam atunci pe jos, undeva, ascuns de o mo-
bilă şi mă afundam în litere ca într- o apă.

la vărădia căutam avid cărţi şi în casele ti-
nerilor ţărani cu care eram prieten, cu tomiţă sau
cu valer iorga şi care uneori mă luau la câmp, la
porumb sau la plug, la vie. găseam în casele lor
volume dispărate, hărtănite, în formatul acela cu-
noscut de in folio, serii de aventuri sau din colec-
ţia amante celebre, editura ig. hertz, Jockey
club, aventurile submarinului dox, romane chiar,
adesea fără început sau cu capitole întregi lipsă,
dar mereu primitoare, fierbinţi şi aproape asfi-
xiante pentru spiritul meu care… nu, nu voia să
fugă, ci era avid de ceea ce mai târziu am numit
exotic. o altă lume, alte proporţii şi alte, ciudate
relaţii între adulţi – azi le- aş numi crispate, fac-
tice şi lipsite de ceea ce numim idei, dar atunci
eroii mei de hârtie erau primii semi- marţieni care
poposiseră pe tera! – de jungla enorm de verde şi
stufoasă şi eu aveam voie şi trebuia să- mi imagi-
nez totul, frunzele lungi, lanceolate, arborii înalţi,
ameţitori, ţipetele atâtor animale şi fantasticele
surprize, uneori mortale ce se întâmplau acolo, la
tropice, întinderea unui ocean care, evident, făcea
necontenit valuri de hârtie poroasă, de proastă
calitate, moravuri şi siluete iuţi, cafenii, ca şi o
enormă capacitate a tuturor de a lua în stăpânire
şi de a modela, adesea, lumea. în lumea acestor
cărţulii se aflau şi se perindau o sumedenie de
fapte şi de eroi, peisaje ample şi fantastic, dureros
de diverse şi de colorate pe care în bună parte eu
trebuia să le inventez şi să le desăvârşesc singur,
ghemuit peste file, lipseau însă şi multe lucruri
care au năpădit asupra mea abia peste câţiva ani
când am intrat, şovăitor şi extrem, dizgraţios de
stângaci în aşa- zisa lume reală: lipsea moartea,
acea moarte cu faţa ei glacială, de ghiaţă şi hâdă,
lipseau amintirile eroilor, adică trecutul lor, sau
el defila doar în câteva fraze care azi mi- ar apărea
anoste, detracate, cum sunt azi atâtea pagini so-
fisticate ale unor autori pedanţi şi sofisticaţi la
extrem; existau însă acele relaţii sportive, fără
poză, o psihologie a eroilor mereu ancorată în pre-
zent, iar acel prezent al lor era veşnic transpa-
rent, tonic şi decisiv, chiar şi mârşăviile unora
dintre eroi îmi păreau amuzante, deoarece provo-
cau la dispute eroice şi aveau o coloratură clar in-
fantilă. abia mai târziu, în cărţile „adevărate”,
mi- am dat cu adevărat cont de formidabila şi in-
finita capacitate a ticăloşilor, sadicilor, intrigan-
ţilor de geniu şi a nebunilor sociali de a inventa
răul. de infernul posibil de care ne împiedicăm la
tot pasul, care curge în pâlnia primitoare şi naivă
a existenţei noastre zilnice, dar uneori se stre-
coară şi în istorie şi în judecăţile logice, şi apodic-
tice ale unor stăpâni ai lumii!

e adevărat că tot în satul vărădia am dat
peste o adevărată bibiotecă a notarului paul Nica,
prieten cu bunicii mei. romane, romane adevă-
rate, cărţi de aventuri şi de călătorii, de memorii
sau cugetări, atlase şi albume de artă, pe scurt in-

ventarul succint şi cumva paradigmatic a ceea ce
urma să mă aştepte mai târziu, mai ştii, poate
chiar vocaţia mea! o promisiune de univers, o is-
pită amplă ce sclipea ca un demon amabil din mii
de solzi sclipitori, mai mult chiar: o nălucire, o fan-
tasmă a unei alte realităţi, una pe care, azi, încă,
o consider singură reală. alături de celelalte două:
visul şi arta! reală deoarece conţine, pentru a
vorbi pe scurt, două elemente esenţiale, incondi-
ţionale: unitate şi semnificaţie. viaţa, ceea ce
numim astfel, spuneam, este o înlănţuire sau jux-
tapozare, alăturare nu rareori întâmplătoare,
atroce, aleatorie a unor fapte, evenimente pe care
noi şi cei din jurul nostru le manipulăm după
bunul plac, experienţă şi capacitate intelectuală.
fapte şi întâmmplări care la rândul lor se
schimbă ciudat, oarecum hazardat aşa cum cad
sticluţele colorate într- un tub de caleidoscop şi de-
pind în aşa- zisa lor semnificaţie de prezentul când
s- au comis sau au fost remarcate, când de timp,
de ceea ce numim amintire, deci, de o altă aşezare
şi interpretare nu rareori siluită a lor, sau de ceea
ce numim istorie, marea istorie cu farsa ei cu tot;
când de interesele afunde sau nu, aceleaşi sau al-
tele, cu totul altele, ale celui ce le- a trăit şi de care
el însuşi nu e totdeauna foarte lucid. Sau de firea,
de temperamentul său; nu rareori de poziţia sa so-
cială, de contul său în bancă, de buna sau de reaua
sa digestie, de cei pe care îi are în subordine sau
de şefii de care trebuie să asculte.

în viaţă, în viaţă şi din viaţa adevărată la
sfârşit nu rămâne decât scheletul, şi acesta im-
complet, disparat aşa cum sunt găsite rămăşiţele
osoase ale unui individ dispărut cu ani în urmă şi
căruia trebuie să i se ia mulajul dentar pentru a- l
putea cât de cât identifica. Scheletul, adică fap-
tele mari, grosolane, cele pe care le împărţim cu
milioane şi în talazul enorm al cărora ne pierdem
definitiv acele umbre şi aproape invizibile fire de
praf, pete şi iuţi sclipiri de lumină ideatică care,
se zice, au fost personalitatea noastră, unică şi
misterioasă. Soarta, destinul nostru arogant se
topeşte şi dispare cu o iuţeală cosmică.

dar… despre a cui copilărie înşir eu aici? a
mea s- ar zice, dar, la urma urmei, aş avea eu
acest drept? ce legături intime, organice mai pot
eu pretinde a avea cu acel copil, brun, slab, zăpă-
cit până la dezgust de fenomenele absurde şi ade-
sea brutale care îl înconjurau fără încetare, dar
şi de vuietul confuz şi uneori strident, de pulsiu-
nile care urcau şi coborau fără încetare în cutia
îngustă a trupului său şi adesea se loveau de
coastele sale – fizice sau fantomatice – de închi-
sorile în care trăia, ispitele false, de eşecurile sale
continui, de marile dezamăgiri ce durau o noapte,
ca şi de unele revelaţii ce s- au dovedit apoi, reale,
mai mult decât interesante, însă, e drept, mult
timp după ce acel copil şi aşa- zisele sale drepturi
de a fi sau de a muri, de a dispărea, el a murit
într- adevăr, s- a pierdut, s- a făcut cumva nevăzut;
ca un fel de fum, de fuior al unui foc nezărit de ni-
meni, care arde undeva într- o pădurice, poate lu-
miniş, şi căreia îi spunem, cu o aroganţă ce nu ne
miră, pur şi simplu, viaţă.

ce interesant, mie, celui de azi sau celui ce
am fost cu un deceniu sau două în urmă, mie,
nouă nu ne este dor de acea… fantoşă oarecum
familiară; cine are îndrăzneala să afirme că sta-
fiile ne vin doar din lumea celor care nu mai sunt?
şi- apoi, da, dacă e adevărat, lumea aceasta este
cu mult mai bogată, mai intempestivă, mai vi-
cleană şi mai prezentă – în sensul autorităţii! –
decât vrem noi s- o credem. în orice caz nu este cu
siguranţă limitată doar de zidul de var al unui ci-
mitir!

şi- acum sunt obligat să fac o confesiune. pu-
ţini, foarte puţini oameni, lucruri sau autorităţi
produc asupra mea aerul şi impresia aproape pa-
ralizantă de zăpăceală, de un fel de spaimă admi-
rativă, de un respect învecinat cu adoraţia de tip
religios, ca şi stafia aşa- zisei propriei mele copilă-
rii. de pură şi continuă zăpăceală, de parcă m- aş
afla în faţa unei autorităţi care nu vrea să- şi de-

voaleze nu numai secretul, dar nici fiinţa sau vre-
rea, porunca! a, ar fi foarte simplu, comod şi
cumva laş să spun că acela, copilul care părea că
seamănă aceluia ce nu puţini mă încredinţează că
aş fi fost eu, era un altul! (acel le moi c’est un autre
al unui cunoscut francez.) dar dacă acea fiinţă,
care se pare că a existat, a avut totuşi anumite le-
gături, afinităţi, poate mai ştii, chiar anumite
complicităţi cu cel care se pare că sunt eu, azi,
dacă el, acea măruntă şi firavă gânganie umană,
turtită şi dată la o parte cu neglijenţă de marile
trupuri şi evenimente ale acelui timp, până la li-
mita nefiinţei, dacă apariţia aceea ştia totul?!
dacă, nu cumva, în loc să ne închinăm şi să dăm
absolută crezare adultului sau acelui înţelept care
calcă demn şi respectat pe ultimele dale de mar-
moră ale existenţei, ar trebui să… ne închinăm
lui? iar dacă avem acest curaj să o facem, da, însă
cu o infinită discreţie, zeii, cu osebire cei neîntro-
naţi, alţii, cu siguranţă, decât cei vopsiţi şi în-
ghiontiţi, sufocaţi de respiraţiile a milioane de
adoratori distraţi şi nevrednici, da, aceştia, în can-
doarea lor infinită se vor speria şi se vor schimba
iute în altceva, aşa cum tresare şi dispare un gând
mare pentru care nu eram pregătiţi, pentru care
nu eram poate nici născuţi, da, ei uneori tremură
şi fug, dispar în fiinţa lor ca o briză uşoară pe care
abia se clatină aripile unei păsări.

şi- acum, încă o confesiune. da, e adevărat,
şi nimeni din preajma mea n- a bănuit vreodată,
în unele momente ale mele, de zi sau de noapte,
când fug de ceva, când sunt laş şi nedemn de pro-
priile mele fraze, când am trădat, deşi cel sau cea
pe care i- am părăsit atât de ignobil încă nu au
aflat, îmi ignoră scelerateţa; când scâncesc ca un
prunc prost înfăşat şi nedezmierdat, când mă iz-
besc ca un prost, ca un veritabil prost de zidurile
mişcătoare şi scârţâinde ca la un cutremur ale fi-
inţei mele interioare – sau în ceea ce- mi figurez
eu, în aroganţa mea instalată demult, de a fi fi-
inţa mea interioară!… când îmi pare că mă dez-
membrez şi nici suicidul nu mi se pare o rezolvare
practică…, da, atunci mă aplec uşor şi mă închin
lui şi dacă mai păstrez cumva un rest de insolenţă
din viaţa mea „anterioară”, adică din cea cu un
ceas, o zi sau o lună de dinaintea cutremurului
meu interior, atunci încerc să- l înţeleg. iar dacă
zeii sau norocul meu strict privat mă ajută, îmi
dă minte, nu încerc nici măcar aceasta, ci, recules
cu adevărat, înfrângându- mi atât cât e posibil
pentru un om ultimele resturi de vanitate, mă
aşez încet la poalele lui, ca un covor, fin, mătăsos,
ca să nu disturb acele furtuni melodice de protoni
ce se înfăşoară în jurul său şi încerc, dacă pot, să- l
privesc. da, doar să- l privesc, dacă privirea mea
e suficient de rezistentă, de încercată, de clară
pentru a- i întâlni fiinţa. 

Se spune în scripturi că legiunile îngereşti
cele mai apropiate de tronul ultim, tronarii, sunt
dotaţi cu şase perechi de aripi pentru a se apăra
de lumina, de fiinţa lui, de existenţa, de posibili-
tatea Sa de necuprins. Nu, nu în acest fel mă
apropii eu de acea fantomă sau ce- o fi, în momen-
tele mele de pierdere sau, mai ştii, de odihnă a
eului, de adevăr! şi nici măcar cu reculegere, ca
faţă de o divinitate acceptată; în nici un caz cu
ideea sau pretenţia de a înţelege cât de cât ceva,
chiar dacă mi- ar spune cineva sau mi- aş imagina
eu însumi, pretenţios cum am fost mereu, că acel
ceva face sau a făcut parte din mine. Nu, cu sigu-
raţă nu, în faţa unei asemenea viziuni şi mai ales
într- un asemenea moment de maximă sinceritate
– şi aici, acest substantiv abstract îşi găseşte în
fine locul! – orice afară de simpla şi susţinuta, cu-
rajoasa contemplare, este nelalocul ei, o simplă şi
ruşinoasă pierzanie. un eşec. r

■ fragment din vol. viaţa mea,
în lucru
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Nicolae Breban
Era vremea războiului…

nu, cu siguraţă nu, în faţa unei
asemenea viziuni şi mai ales
într- un asemenea moment de

maximă sinceritate – şi aici, acest
substantiv abstract îşi găseşte în

fine locul! – orice afară de simpla şi
susţinuta, curajoasa contemplare,

este nelalocul ei, o simplă şi
ruşinoasă pierzanie

nEditorial



donatien alphonse françois, mar-
chiz de Sade, a devenit, datorită
psihanalizei şi altor ştiinţe care în-
cearcă să cerceteze şi să explice

comportamentele sexuale deviante ale oamenilor,
un nume mult mai răsunător decât cunoaşterea
propriu- zisă a operei sale l- ar îndreptăţi să fie.
am recitit de curând, ca să- mi verific anumite
reacţii de tinereţe, Cele o sută douăzeci de zile ale
sodomei sau şcoala libertinajului (în traducerea
tristanei ir); cred că e cazul să ne punem, des-
chis, întrebarea cum îl putem citi pe iconoclastul
libertin poropovăduitor al viciului ca necesitate a
naturii? un verdict rigid îl citează, după un pres-
tigios dicţionar francez, michel delon, autorul
unei stufoase introduceri a volumului: „oricare
i- ar fi voga de- o clipă, opera lui Sade ţine mai de-
grabă de studiile patologice sau psihanalitice
decât de literatură şi nu se adresează decât unor
specialişti sau curioşi”. îl citim, prin urmare, pe
scriitor pentru a identifica în ficţiunile sale un in-
ventar behaviorist, apt să întregească materia cu-
tărui op ştiinţific. pentru a putea crea clasificări
de care, de regulă, natura nu ţine seama şi pentru
a bifa, astfel, voluminoase teze doctorale. Sărma-
nul Sade! prizonier la Bastilia mare parte din
viaţă, a ajuns acum prizonier al unor tratate la
fel de drastice precum cele ce i- au decis, în secolul
al xviii- lea, viaţa. ce e drept, cu greu s- ar putea
găsi un material mai propice unor asemenea
abordări, juste până la un punct, dar nici mărgi-
nirea operei lui Sade la un set de cazuri bune doar
de studiat nu mi se pare corectă.

Să încercăm, prin urmare, să citim cartea
sa de căpătâi ca pură literatură, să vedem ce
anume rezistă şi ce scârţie într- un edificiu care
s- ar fi vrut mult mai amplu decât autorul a reuşit
să realizeze. în proiectul care nu a mai apucat să
fie finalizat, romanul ar fi trebuit să fie o epopee
a desfrâului, surprins, cu o acribie demnă de o
cauză mai bună, în toate formele sale legate de
sexualitate. din cele patru părţi planificate, fie-
care cuprinzând isprăvile celor patru prieteni de-
pravaţi, demoni ai lubricităţii, pe timpul a
treizeci de zile, autorul nu a apucat să o redacteze
decât pe cea dintâi. Spre norocul posterităţii sale,
risc să afirm, căci rari ar fi fost cititorii care ar fi
avut atâta penitentă pacienţă, încât să ducă la
bun sfârşit o lectură care, odată deprinsă cu şi
aclimatizată în mediul deloc comod al imaginaţiei
sadice, ar fi avut de îndurat redundanţa acestui
sistem care, odată constituit, nu mai lasă loc sur-
prizei. după descrierea, pe o sută de pagini, a mi-
nuţioaselor pregătirilor de rigoare, a „eroilor”
maratonului erotic şi a victimelor sau complicilor
acestora, urmează povestirile unor zgipţuroaice
încă pofticioase şi reculul pe care acestea îl stâr-
nesc asupra poftelor satrapilor cotropiţi de pa-
timă. care, firesc (ciudat cuvânt, în cazul con-
templării lumii lui Sade) trec la fapte. deocam-

dată, pe 5oo de pagini îndesate, devenim martorii
unui infern al desfrâului pe care nici Bosch nu
l- ar fi putut reda în toată demenţa sa. este cunos-
cută deviza marchizului, conform căreia „totul
este bun când este excesiv”, aşa că nimic nu are
de ce să ne mire. mai mult decât atât, autorul mai
găseşte, printre atâtea scene care mută erotismul
în terifiant, în grotesc, şi răgaz pentru a filosofa,
căutând să confere faptelor deviate pe care le des-
crie o justificare teoretică. iată- l de pildă punând
senin totul pe seama unei anumite perversităţi a
naturii: „...dacă în crimă nu aflăm acest soi de
gingăşie pe care- l are virtutea, nu este ea oare
mai sublimă, nu are neîncetat un caracter de mă-
reţie şi desăvârşire care este şi va fi mereu mai
puternic decât plictisitoarele şi efeminatele far-
mece ale virtuţii? Ne veţi vorbi despre cât de fo-
lositoare este una ori cealaltă? dar cine suntem
noi ca să iscodim legile naturii şi avem noi oare
putinţa de- a hotârî dacă nu cumva, viciul fiindu- i
la fel de necesar ca şi virtutea, firea ne insuflă
poate, în părţi egale, o chemare spre una sau spre
cealaltă, din pricina nevoilor ce- o animă?” Nu tre-
buie să ne facem, prin urmare, probleme de acu-
rateţe a îngurgitării scenelor hard, ceea ce putem
contempla prin intermediul paginilor lui Sade nu
e decât una din ipostazele ceva mai deocheate în
care natura, plictisindu- se să fie mereu cuminte
şi chivernisită, mai evadează uneori. este, redusă
la esenţă, filosofia marchizului.

la Sade însă normalitatea este abolită fără
drept de apel, astfel încât nu se mai poate vorbi
despre un echilibru firesc, natural între bine şi
rău, între virtute şi viciu. calea cea dreaptă este,
pentru el, nu numai de evitat, ci chiar de combă-
tut. Simţurile satirilor din Cele o sută douăzeci de
zile ale sodomei nu pot fi aţâţate decât prin cul-
tivarea unei cruzimi extreme, prin anularea ce-
luilalt ca persoană şi transformarea sa în jucărie
sexuală. gândul la virtute anulează, de pildă,
orice pornire lubrică a ducelui de Blangis, care re-
prezintă o sumă a viciilor, o chintesenţă a tipului
uman care îl face până şi pe încercatul autor să
se dezică, timid, nu- i vorbă, de această radicali-
zare a răului: „Se născuse prefăcut, dur, porunci-
tor, barbar, egoist, pe cât de risipitor pentru

plăcerile sale pe- atât de zgârcit când trebuia să
fie de folos, mincinos, mâncăcios, beţiv, poltron,
sodomit, incestuos, ucigaş, incendiator, hoţ, şi nici
măcar o singură virtute nu răscumpăra atâtea
vicii. dar ce zic eu? Nu numai că nu proslăvea nici
una, ci le ura şi- adesea era auzit spunând că un
bărbat, pentru a fi cu- adevărat fericit în această
lume, trebuie nu doar să se dedea tuturor viciilor,
ci să nu- şi îngăduie vreodată vreo virtute, iar că
problema nu era numai aceea de a face mereu
răul, ci chiar de- a nu face niciodată binele”. este
deja prea mult pentru ca aceasta lume- bolgie să
mai cantoneze în sfera verosimilităţii. dar inte-
resul lui Sade e mai curând tezist decât artistic,
el are de demonstrat că prea plinul e posibil – teo-
retic măcar. că natura poate găzdui şi astfel de
specimene, că nu le stă împotrivă, ba chiar le ac-
ceptă.

excesul este nota dominantă a romanului
lui Sade. cine are răbdarea şi interesul (profesio-
nal) poate inventaria, citindu- l, majoritatea boli-
lor de comportament sexual, de la sodomie (care
asta este, dacă nu îmblânzim diagnosticul din
motive de corectitudine politică), incest, coprofi-
lie, până la unele care nici măcar nu au fost cata-
logate, întrucât reprezintă atitudini intruvabile
faţă de partener (impropriu numit astfel). încape
aici o considerabilă doză de cinism, susţinut, după
cum voi încerca să demonstrez, din motive este-
tice, de un cinism care intră într- o anumită logică
a naraţiunii. exact pe aceeaşi filieră a mers pa-

solini în ecranizarea romanului, în inco-
modul său film salo, înţelegând că Sade
este un manierist pur sânge, astfel încât
abundenţa cruzimilor şi pululaţia (nu, nu
sunt în spiritul său) de concupiscenţă de-
viată ţine şi de o anumită ironică tendinţă
de a umple ficţiunea cu un balast de im-
oralitate care să devină insuportabil.
între zidurile celulei sale, Sade se amuza
desigur la gândul grimaselor pe care ce-
tăţenii onorabili le vor face citindu- i elu-
cubraţiile bine conduse retoric. totul e un
joc ce riscă să alunece către estetism şi
trebuie acceptat cum grano salis. altfel,
literatura lui Sade te poate plictisi aşa
cum o fac, după o prea îndelungată „con-
sultare”, filmele porno. oricât ţi- ar aţâţa,
la început, simţurile, acestea devin, bănu-
iesc, extrem de previzibile. pentru că, în
ciuda aparenţelor, opţiunile erotice ale
oamenilor nu sunt nici ele atât de va-
riate... ei bine, lubricul marchiz se stră-
duia să convingă de contrariul acestei
poate ignorante ipoteze.

cum îl citim pe Sade, aşadar? rela-
xaţi, cu amuzament, gustându- i jocul şi
admirându- i truvaiurile epice. o litera-
tură acceptabilă, nu de primul raft, dar
care a făcut carieră pentru că şi- a atins
scopul: a şocat. şi, nu încape îndoială, o
va face şi de acum înainte. autorul însuşi
se juca, făţiş, cu lectorul presupus, încer-
cându- i perspicacitatea şi luându- l niţel
peste picior: „şi- acum, prietene cititor, se
cade să- ţi pregăteşti sufletul şi mintea
pentru cea mai plină de necurăţii poves-

tire ce se va fi făcut vreodată de când e lumea
lume, o asemenea carte neîntâlnindu- se nici la
antici, nici la moderni. (...) fără îndoială, multe
dintre rătăcirile pe care le vei vedea zugrăvite îţi
vor displăcea, lucru pe care- l ştim prea bine, însă
vei găsi alte câteva care te vor aţâţa până acolo
c- o să rămâi fără ceva sămânţă şi iată tot ce ne
trebuie. de n- am fi spus totul, de n- am fi analizat
totul, cum am fi putut ghici ceea ce- ţi convine? tu
trebuie să iei ce- ţi place şi să laşi restul; şi, încetul
cu încetul, totul îşi va găsi locul”. r
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Recitindu-l pe marchizul de Sade

Cum îl citim pe Sade, aşadar?
Relaxaţi, cu amuzament,
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truvaiurile epice. O literatură

acceptabilă, nu de primul raft, dar
care a făcut carieră pentru că şi- a
atins scopul: a şocat. Şi, nu încape

îndoială, o va face şi de acum
înainte

portretuL marchizuLui de sade de charLes-amédée-phiLippe
van Loo (circa 1761), singuruL portret pentru care sade a stat



limbă, viaţă domestică, obiceiuri, in-
stituţii – programul junimist era unul
bazat pe o abordare antropologică a
realităţii româneşti, considerată ho-

listic, ca sistem coerent şi legitim de sensuri şi va-
lori. iată, trecute în revistă, cum abordau autorii
Convorbirilor, variile aspecte ale unităţii, indepen-
denţei şi propăşirii naţionale. 

în materie de „integrare europeană”, Convor-
birile promovau ideea apartenenţei românilor la ci-
vilizaţia europeană, dar vedeau în acest lucru un
prilej de servilism. deşi puternic înrâuriţi de cul-
tura germană, junimiştii nu exitau să sancţioneze
în paginile Convorbirilor literare mesianismul ger-
man, inflamat de victoria obţinută de prusia împo-
triva franţei lui Napoleon iii în războiul din
1870- 71. astfel, scriind despre cartea deutschland
und frankreich, de ludwig Brunier, anonimul re-
dactor junimist nota sardonic, într- o notiţă din
1872: „autorul îşi propune, în această comparaţie
între germania şi franţia, să demonstre că naţiu-
nea francesă s- a distins şi se distinge în lume prin
următoarele însuşiri naţionale: cruzime, fală, ză-
dărnicie, minciună, plecarea la pradă şi jaf, in -
toleranţă, lăcomie, slugărie, neştiinţă şi prea mare
închipuire de sine – o listă de însuşiri din cele mai
respectabile. din contra naţiunea germană este,
după numitul autor, nu nu mai în privirea rolului
exterior pe care în fi ne l- a căpătat după cum îl me-
rita de mult, dar şi în privirea perfecţiunei naturei
şi a disposiţiunilor sale, desigur naţiunea cea în tâi
de pe pământ. această carte este intere santă pen-
tru a se vedea cum spiritul cel rece, nepărtinitor şi
cunoscător de sine al germa nilor a început a se fal-
sifica – o falsificare ce se observă foarte clar în apre-
ţuirea producerilor literare. până mai dăunăzi
râdeau de francezii cei înfumuraţi, care ziceau des-
pre dânşii că sunt «la grande nation qui marche à
la tête de la civilisation de tout le monde» şi iată
acuma serioşii Nemţi apucaţi de ace eaşi nebunie,
«la folie des grandeurs», formă caracteristică de ne-
bunie a secolului al xix- lea”.

atitudinea dezinhibată şi preocupată mai
presus de orice de interesul naţional se vede şi din
recenzia lui a. d. xenopol la tratatul de economie
politică al lui ioan Strat. în acest text, xenopol face
apologia protecţionismului economic, indispensabil,
după părerea sa, dezvoltării economice a statelor
mici: „de aice se poate vede că dezvoltarea indus-
triei în o ţară este ceva absolut necesar, şi fiindcă
aceasta nu e cu putinţă pe cât timp ţări îna intate
cu secule îi fac concurenţă, urmează că sistemul
protecţionist aplicat cu înţelepciune este necesar,
până când industria naţională, ajungând la o dez-
voltare oarecare, poate să sus ţină libera concu-
renţă. recunoaştem cu d- l Strat că sistemul
protecţionist are şi multe rele în sine; dar aceste
rele sunt ale presentului; bi nele e ascuns în viitor,
şi desigur că acolo unde presentul, care e un mo-
ment, vine în cum pănă cu viitorul, care nu are
capăt, nu vom sacrifica pe acesta celui dintâi. mai
amintim apoi că sub sistemul protecţionist s- a dez-
voltat industria germaniei. pe de o parte nimicind
piedicele în lăuntrul ţării, pe de alta slăbind concu-
renţa cu ţările mult mai naintate, prin o protecţiune
înţeleaptă, ajunse germania a avea astăzi o indus-
trie din cele mai înfloritoare. de asemene e cunos-
cut că america îşi dezvoltă in dustria sa, care ţine
în cumpănă pe cea engleză cu ajutorul sistemului
protecţiunii”. (tractatul de economie politică al
d- lui ioan strat)

Nu doar protecţionismul economic, ci şi pro-
tecţia socială fac parte dintre ideile junimiştilor.
dacă otto von Bismarck va combate socialismul
dând naţiunii germane, în anii 1880, cea mai gene-
roasă legislaţie referitoare la protecţia socială exis-
tentă în europa victoriană (concediu medical,
compensaţie pentru accidente de muncă, pensie de
bătrâneţe), iată ce scria anticomunistul xenopol
despre modul în care trebuie abordată, în spirit na-
ţional- conservator, problema socială, a inegalităţi-
lor dintre bogaţi şi săraci: „desigur că ideea unei
împărţiri mai drepte a puterii şi bogăţiilor între
membrii societăţii are pentru sine adevărul, şi

această idee, pentru a putea fi adusă la conştiinţa
omenirii, trebuia să se prezinte sub caracterul cel
mai exclusiv, sub paradox cum le- a susţinut proud-
hon că «proprietatea e un furt» şi altele asemene.
dar această idee a avut urmări fericite, a dat naş-
tere unor sisteme eco nomice ca acele a lui list,
carey, dühring, care nu caută să bazeze nedrepta-
tea şi je fuirea în mod ştiinţific ca malthus şi ri-
cardo, ci recunoscând dreptatea cererii omenirii
caută să descopere legile ce predomnesc în armonia
universului pentru a dedu ce din ele mijloacele de
îndreptare. pe de altă parte însă exagerarea ideii
tinde de a deveni pierzătoare pentru întreaga civi-
lizaţiune, dând naştere unor monştri ca socialismul
şi forma lui cea mai violentă, comunis mul. şi aice
ştiinţa are datorie de a lucra cu energie pentru a
mărgini ideea în sfera până unde este adevărată”.
(studii asupra stărei noastre actuale)

dacă internaţionalismul neoconservator
transferă societăţi întregi pe maidanul vag al „pie-
ţei libere”, naţional- conservatorul xenopol scria în
termeni care consunau cu modul în care puneau
problema reprezentanţi ai conservatorismului cato-
lic social sau în care o vor pune în secolul nostru nu
doar conservatorii autentici şi paleoconservatorii
americani, ci şi socialişti organici, anti- globalişti
precum christopher lasch.

românia Convorbirilor literare e o românie
victoriană, o ţară a legii ca expresie montesquieu-
siană a raporturilor reale existente între lucruri,
persoane şi stări sociale. Sistemul de învăţământ
are, după xenopol, tocmai acest rost, de a obişnui
elevul cu ideea de rânduială, de lege, de criterii so-
lide, pe baza studiului ştiinţelor. dar pe lângă şti-
inţe, şi disciplinele umaniste au rolul lor de jucat în
educaţia copiilor pentru a deveni maturi responsa-
bili. instabilitatea axiologică şi socială nu poate con-
tribui la consolidarea româniei, iar xenopol detec-
tează slăbiciunile culturii române tocmai în falsa
dialectică opunându- i pe cei care cunosc superficial
occidentul celor care trăiesc îmbibaţi de prejudecăţi
provinciale. elitele înstrăinate prin educaţia super-
ficială în străinătate, emigraţia sufletească a româ-
nilor care locuiesc în ţară, dar sunt populaţi de
fantasme occidentalizante, produse în masă în stră-
inătate, lipsa unui solid sistem de valori, a unei or-
todoxii publice care să fie capabilă să constituie
plasa de siguranţă a evoluţiei – pe sârmă, de multe
ori – naţiunii române sunt identificate de xenopol,
dar şi de alţi junimişti, ca fiind rădăcinile minora-
tului cultural şi subservienţei politice ale româniei.
modernizarea româniei se face, conform lui xeno-
pol, prin contactul cu superficia, cu epiderma occi-
dentului, cu primul, şi de multe ori singurul, nivel
de contact: „a doua deosebire în nefolosul nostru
este că europa avea dinaintea sa numai partea cea
bună, spiritul unei civilizaţiuni; noi ne atingem cu
corpul unei civilizaţiuni, în care pe lângă elemen-
tele bune sunt şi multe rele, toate necesare oricărei
dezvăluiri. răul, care pluteşte la suprafaţă, se li-
peşte mai uşor decât binele, care cere muncă şi mul-
ţămeşte mai greu. de aceea avem nenorocirea de a
vede pătrunzând la noi întâi viţiile apusului, alun-
gând moravurile mai pure a unei stări mai simple,
fără însă ca să între în sufletul nostru şi elementele
bune – seriozitatea, iubirea pentru ştiinţă, cultiva-
rea artelor şi a industriei, exercitarea dreptului şi
iubirea de independenţă adevărată – care precum-
pănesc în ţările apusului relele ce le însoţesc”. (stu-
dii asupra stărei noastre actuale).

patriotismul care nu e expresia unui gol de
gândire era, în cazul junimiştilor, unul conservator,
integrator al naţiunii şi pe orizontala unităţii (na-
ţionale), şi pe verticala independenţei naţionale ca
liberă afirmare şi cultivare a identităţii româneşti.
demersul cultural junimist este, dintru bun-înce-
put, unul matur, clădit pe liniile de forţă ale istoriei
naţionale. de aceea, în Convorbiri literare se va dis-
cuta şi despre românii din pind (vezi textele lui
ioan caragiani şi apostol mărgărit din acest
volum), Banat, Bucovina, Basarabia, dobrogea (ali-
pită româniei abia în 1878) sau ardeal. pe de altă
parte, după cum o dovedesc textele despre paşop-
tişti (vezi, de exemplu, costantin Negruzzi, alexan-
dru donici; a.d. xenopol, o corespondenţă literară

între i. eliade şi C. negruzzi din 1836 şi bibliogra-
fie [gr. tocilescu despre nicolae bălcescu]; vasile
alecsandri, a. russo), junimiştii nu erau nişte
anti- paşoptişti radicali, ei îmbrăţişând cauza naţio-
nală pentru care au luptat paşoptiştii munteni şi
moldoveni, dintre care unii – precum ion ghica, va-
sile alecsandri sau c. Negruzzi au colaborat chiar
la Convorbiri literare. după cum se vede şi din acest
al doilea volum al corpusului, paginile revistei Con-
vorbiri literare sunt mult mai simpatetice faţă de
paşoptism decât ne lasă să credem istoricii literari
zigu ornea sau paul cornea care, folosindu- se de
postuma istorie contemporană a româniei (1925) a
lui titu maiorescu, vedeau în junimism o grupare
care „sub aparenţa rigorii ştiinţifice” se opunea ge-
neraţiei paşoptiste şi spiritului ei revoluţionar.1 de
fapt, istoriografia marxistă a dat mişcării paşop-
tiste o interpretare mult mai de stânga decât a fost
în realitate. pentru ca această interpretare a unui
moment crucial – pentru că revoluţionar, rod al lup-
tei de clasă – să fie perpetuată, istoriografii mar-
xişti au modificat coordonatele întregului univers
cultural românesc. astfel, pentru ca distanţa dintre
paşoptişti şi junimişti să îngăduie inserarea temei
luptei de clasă, paşoptiştii au fost mutaţi mai la
stânga eşichierului ideologic, iar junimiştii au fost
mutaţi mai la dreapta, înfundaţi în moşiile lor aşa
cum le stătea bine unor reprezentanţi ai unei clase
sociale în putrefacţie latifundiară.

modelul cultural junimist a funcţionat atât de
bine tocmai pentru că spiritul „evoluţiei” (conserva-
toare) opuse „revoluţiei” (liberale) însufleţea şi
modul în care se raportau junimiştii la paşoptişti
(care, la o recitire a lor despovărată de poncifele vul-
gar- marxiste, apar a fi mult mai naţional-conserva-
tori decât se crede2). de fapt, abia cu generaţia
interbelică, abia odată cu intelectualii legionaro-
trăirişti apare moda despărţirilor de trecut, a rup-
turilor, modă care a continuat până în ziua de azi
cu rezultate dezastruoase pentru consistenţa cultu-
rală şi independenţa naţională ale româniei. Juni-
miştii concepeau construcţia culturală a româniei
ca pe un proiect pe termen foarte lung care, pentru
a putea fi dus până la capăt, cere nu doar talent li-
terar- eseistic, ci perseverenţa pe care ţi- o dă conşti-
inţa naţională. iată cum descria procesul a.d.
xenopol, într- un text despre comemorarea lui şte-
fan cel mare. pentru a duce la bun sfârşit acest pro-
ces, ai nevoie de o elită structurantă (nu de o elită
destructurantă, ca astăzi), pe care junimiştii s- au
străduit cu succes să o reprezinte: „lucrarea în-
ceată în interiorul poporului, concentrarea elemen-
tului bun, luminarea părţii pasive a naţiunei
noastre, înţelegerea asupra mijloacelor de propă-
şire, asupra mijloacelor de îndepărtare a dezbină-
rilor ce ne sfâşie, a relelor materiale şi morale ce se
lăţesc molipsitoare în lăuntrul nostru – iată lucra-
rea ce este menită a aşeza temeliile pe care timpul
va rădica odată viitoarea românie: lucrare înceată
dară nesfărâmată ca acea a polipilor ce rădică in-
sule din sânul oceanului, pe care apoi viaţa îşi aş-
terne covorul său, iar nu ca acea a furtunilor mării
ce nalţă într- o clipă cumpliţii munţi de spumă, ca
iarăşi să- i cufunde în latul ocean!”

după un prim volum (i.1) al corpusului care
a cuprins textele canonice, deja clasicizate apărute
în Convorbiri literare în perioada 1867- 1900, acest
al doilea volum (i.2) ne oferă texte ilustrative pen-
tru talentul, patriotismul, seriozitatea şi, nu în ul-
timul rând, umorul colaboratorilor revistei Convor-
biri literare din perioada ei clasică. r
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România Convorbirilor literare e o
România victoriană, o ţară a legii
ca expresie montesquieusiană a

raporturilor reale existente între
lucruri, persoane şi stări sociale.
Sistemul de învăţământ are, după

Xenopol, tocmai acest rost, de a
obişnui elevul cu ideea de

rânduială, de lege, de criterii
solide, pe baza studiului ştiinţelor.
Dar pe lângă ştiinţe, şi disciplinele

umaniste au rolul lor de jucat în
educaţia copiilor pentru a deveni

maturi responsabili

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

1 z. ornea, junimismul. Contribuţii la studierea cu-
rentului (Bucureşti: editura pentru literatură, 1966), 87.

2 „anul 1848, atât de priincios libertăţii po poarelor,
a fost funest pentru litere. toată lumea se aruncă în arena
politică. lira lui lamartine se discordă, şi telescopul lui
arago prinse ceaţă. prea puţini din români urmaseră cre-
dincioşi cultului muzelor” (c. Negruzzi, „alexandru do-
nici”).



recitesc1 dejunul pe iarbă, un mic, dar
important, text, de dimensiunea roma-
nului, concentrat, construit repetitiv,
muzical. Saturat de viaţă concretă,

afectivitate, întâmplări, fapte, el revizitează logica
povestirii bazată pe capriciile memoriei şi- i adaugă
simultaneismul, fotogramele narative, ochiul cinema-
tografic întredeschis, dar foarte mobil. amintirile
abia schiţate curg liber, anulând sau descoperind pre-
zentul. Naraţiunea, cu focalizare variabilă, dinspre
exterior spre interior, alternează cu rapiditate calei-
doscopică analepsa şi prolepsa. începutul este comu-
nicat printr- o naraţiune tip raport, la timpul prezent
(trecutul fiind prezentificat), la persoana a treia,
aleasă ca strategie a îndepărtării retorice şi a apro-
pierii existenţiale, afective. personajele simple, in-
stinctuale, din mediul sătesc, sunt acţionate adesea
la limita trăirii, de destine crâncene, damnate.

poetica este complexă şi amfibologică: real-
ireală, documentală şi imaginară, factuală şi ficţio-
nală, meta- istorică: determinanţii spaţio-temporali,
Banatul de dinainte şi de după românia mare, dar
şi ungaria, apar reflectaţi literar, epico- poetic, oni-
ric- textualist.

un textualism virtual, despre care se va vorbi
în literatura română abia după 1990 (despre textua-
lismul real vorbindu- se prin 1980, el fiind însă anti-
cipat simultan prin onirismul-estetic, de visarea pur
verbală), există şi la Sorin titel, iată, în acest volum
apărut în 1967. partea a doua începe astfel: „ar
urma probabil acum descrierea nopţii în care, în
sfârşit, eroul se naşte…”. apoi: „această naştere
poate fi descrisă şi aşa”. incertitudinea memoriei
imaginative emană din verb (de felul: poate) ori ad-
verb (eventual). 

poetica este marcată şi de o proză a faptelor
comune şi adesea pierdute, de recuperat şi de aşezat
într- o ordine înaltă sau măcar într- o linie istorică şi
existenţială mult mai apropiată: „iată ziua făcută
din mici lucruri care pot să- ţi scape din mână”.
meta- notaţie de sorginte diaristică. consemnări fi-
reşti, fără interpretări, de plenară viaţă cotidiană. 

un fel de a trăi ideal, acela metamorfozat în
„trecut îndepărtat”, dus în „clar- obscurul reamintirii”,
întrucât memoria şi melancolia transformă durerea
în plăcere, iată ce sugerează motoul extras dintr- o
scrisoare a lui S. Kierkegaard către regina olsen. în
subtext, în subsolul textului, naratorul-scriitor se
descoperă trăind, e drept că dubitativ, dar astfel fiind
cu adevărat, asemenea felului mărturisit de S. Kier-
kegard reginei olsen: „Să credem oare în ele? în
aceste amintiri dulci, în aceste clipe duioase de altă-
dată?” Se închide într- un loc prin care trece doar flu-

xul cinematografic şi textual: „această cameră căl-
duţă a amintirilor…”. Notează că „rămâne doar o bu-
curie accesibilă şi duioasă”, după trăirile dureroase
ale istoriei, cunoscute la vârsta fragedă: „un război
care aruncă deodată copilăria în istorie”, o istorie fal-
sificată propagandistic: „istorioarele (de război, n.
mvB) din cărţile citite în care nu poate să creadă”.

într- un soi de puzzle al memoriei, o poetica de
sursă ontică dă expresie voinţei unui stop- cadru de
viaţă, timp şi destin: „şi acum el vrea să oprească
fuga acestui copil…”. Băiatul, obsedat de ce au
transmis ursitoarele, nu vrea să ajungă bătrân.
(premoniţie auctorială: Sorin titel a murit la 50 de
ani). vagi şi totodată esenţiale urme de bildung etic
şi estetic: naratorul- scriitor, copil şi adolescent fiind,
descoperă „în existenţă ceva cumplit, răutatea pură
şi frumuseţea pură”.

Somnul dragostei care durează, iată ce eviden-
ţiază motoul din rimbaud (bonne pensée du matin)
la partea a treia a cărţii. printr- un procedeu postmo-
dernist intuit de Sorin titel se mai imprimă aici o
aluzie la rimbaud: „Străbătând oraşul ca o corabie
beată”. alt citat, acum anonimizat: „somnul aman-
ţilor care durează încă”.

trimiterile livreşti, de lectură sau simplă ana-
logie survenită prin memoria culturală, sunt va-
riate, iar diferenţa lor creează enigma. Sofia „citeşte
romane din cronin”, autorul-personaj o carte de
Jack london ori îşi aduce aminte de „o carte ciudată
a lui Sadoveanu în care doi oameni merg cu ca-
leaşca”. „ceaiul continuă un timp să fiarbă exact ca
într- o piesă de cehov.”

poematicul intertextualist, gen pastişă, de la
acela „clasic”, de pastel tip alecsandri, la enunţarea
de felul poetului (un oniric care se ignoră, constată
într- un comentariu poetul leonid dimov, oniricul de
concepţie şi rară execuţie estetică) mircea ivănescu.

tablouri, culori, forme. impresionism: titlul
cărţii trimite direct la mic dejun pe iarbă, iniţial
baia, de edouard manet, 1863, expus la Salonul re-
fuzaţilor, telescopaj între tradiţional şi modern, o fe-
meie nudă, ca în renaştere, şi doi bărbaţi bine
costumaţi, în primul plan, cel neorealist, neoclasic,
planul secund fiind lejer impresionist. de la pictu-
ralitate spre senzorialitatea obiectuală şi invers.

realitatea, indirect trăită, devine mediată poe-
tic, cinematografic, pictural. tablourile se măresc.
personajele se transformă şi intră unele în altele (v.
pp. 77- 78), ca păpuşile ruseşti sau cutiile chinezeşti.
apar cadre, secvenţe filmice. iepurele care pătrunde
sub roţile maşinii în „acea scurtă clipă trecătoare”
anticipă romanul amplu Clipa cea repede. în partea
a patra a cărţii, unde fotografia devine realitate, so-
ţiei fotografului, în rolul privitorului, al receptorului,
i se evidenţiază forţa imaginaţiei. 

realul este golit până la starea de vis. corido-
rul nesfârşit din vis comunică deplin cu unul apărut
şi la prozatorul d. ţepeneag. pe lângă poetica gene-
rală, înainte de a fi particularizată, a onirismului
estetic, mai există şi alte incidenţe cu ţepeneag, cum
ar fi realul politic2 trucat oniric, în secvenţa cu
aplauzele mulţimii, teama autorului- personaj de a
pierde acceleratul, privirea „prin gaura cheii”. 

realismul iniţial, precizia scriiturii, ajung
bine, derutant chiar, deturnate, într- un postmoder-
nism „tehnic”, prin problematica indecisă, tonul,
timbrul, limbajul (fraza), pe deplin personalizate. 

amestec temporal, spaţial, evenimenţial. des-
crieri contrapunctate. puzzle. instantanee. Stop-
cadru. memoria fluctuează, este când puternică şi
când slăbită. după „un fel de amnezie totală”, sur-
vine brutalitatea revelării realului. prezentul devine

incitator: „râul invitând la o prospeţime nostalgică
şi dureroasă…”. dorinţa este de retragere într- un
trecut revelator: „căutând uneori un trecut în care
să se oglindească!” 

discursul metatextual, inclus din perspectiva
personajului- autor sau autorului- personaj, eviden-
ţiază conştiinţa unui limbaj apropiat, sustras perso-
najelor, apoi resemnificat, cu o teleologie soterio-
logică agresiv-existenţială. onto-retorică hermeneu-
tică, de „evaziune” în alteritatea umană, de impu-
nere a unui alter ego. „efortul de a prelungi destinul
celor din cafeneaua arhiplină, de a încărca vorbele
lor cu semnificaţii! ar fi vrut să se simtă salvat, eli-
berat prin această posibilitate, de a intra cu brus-
cheţe în existenţa altora.” Nu- i aşa că ni- l aminteşte
oarecum pe patrick modiano? în partea întâi din de-
junul pe iarbă, de Sorin titel, realitatea este evi-
dentă, uşor de (re)cunoscut, ea pluteşte, ca să spun
astfel, şi încă viu, energic, la suprafaţa textului.3 o
familie, un început de lume, din Banat, simplă,
există exclusiv biologic, deloc diferit faţă de lumile
realiştilor paradigmatici. timpul este marcat de re-
pere sacre şi existenţiale: paşti, crăciun, anotimpuri,
naştere, nuntă, moarte. Spaţiul are identitate geo-
grafică precisă: margina, la piatră, în peri, în ro-
vină, micul canton Nimişeşti; vecinătăţile: zorani
(reamintiţi sub zăpadă), făget (unde Naratorului i- a
scos doctorul amigdalele), câteva oraşe din Banat: ti-
mişoara, lugoj, Buziaş. materia vieţii, vom vedea,
este comunicată, narativizată, într- un mod nou. 

erosul este aici dominant, făţiş sau discret.
Soţii, copii încă, de la 14 ani, ana şi pavel, au o căs-
nicie trainică, până la adânci bătrâneţi, deşi femeia,
aventuroasă, ajunge hoaţă de cai. fiul lor, dumitru,
este iniţiat în erosul fierbinte al unei ţigănci. căsă-
torit forţat la 17 ani, are şi el un fiu, titus, care
moare de meningită, în urma jocului la care este for-
ţat. dumitru se însoară iar cu „regăţeanca” veta (fe-
meie din sudul româniei mari, de după 1 decembrie
1918) şi are un alt fiu, pe caius, nepriceput la carte,
dar atras de meserie. dumitru este un eşuat în iu-
bire, el nu a iubit femeile, ceea ce- i hotărăşte desti-
nul. moare ca urmare a unei boli de ficat. veta se
mărită cu un pensionar.

fratele mai mare al lui dumitru, Simion, ple-
cat în războiul mondial dintâi, împreună cu un vecin,
mitru lui ivaşcu, îi scrie soţiei, numită tot ana. rân-
durile apar transcrise cu întreaga fidelitate (a)gra-
maticală, ca în poetica factuală, autenticistă. dorul
lui după soţia ana există simultan cu aprinderea
pentru o tânără unguroaică. după război, el se îm-
bată des, o bate pe ana şi este el însuşi bătut într- un
fel corectiv de bătrânul său tată. fiica sa, cornelia,
la vârsta de 3- 4 ani, ştie deja că el a devenit ruşinea
satului şi se roagă ca tatăl să moară. pentru un an,
ana pleacă la un bărbat văduv, dar se întoarce de
crăciun la soţul cel beţiv, care nu mai pare a fi şi vio-
lent, întrucât femeia îl iubeşte. moare ana cealaltă,
aventuroasa, hoaţa de cai, mama lui Simion, dar
imediat moare şi ana, soţia lui Simion, în postul paş-
tilor. Simion nu se dezbară de alcool şi pleacă din sat
în oraşele bănăţene lugoj, timişoara, Buziaş. o
vreme reuşeşte să nu mai bea şi munceşte pe post de
brigadier la un ocol silvic. de acolo îi scrie fiicei,
acum deja elevă. Se- ntoarce vârtos la băutură şi
dese ori cade- n şanţuri. moare de tuberculoză într- o
zi de Sf. ion, sfârşeşte în ruşine, încredinţat că religia
creştină nu e adevărată, după cum îi scrie fiicei: „aici
sunt şi raiul şi iadul”. eşec în cruda realitate.

în partea a doua, naratorul- autor mane-
vrează, ca într- un caleidoscop sau vârtej, numeroase
personaje. Siluete de personaje sau simple nume ori
cognomene. le- aş numi prezenţe actanţiale, dacă le
includem, pe lângă condiţia retorico- gramaticală de
subiecţi, şi predicaţia definitorie. Sunt maica ana,
lenca, moş george, baba cuca, vecinul Jurma, Bar-
bură, cuib, dar încă multe altele. r

1 la prima lectură (Panorama literaturii române în
secolul XX. 3 Proza (Partea a doua), editura Scrisul ro-
mânesc, craiova, 2010), am revelat „modelul textualizant
al visului, care invada realitatea fantasmată printr- un
(auto)control estetic.” şi în continuare: „retorica narativă,
constituită în spirit şi expresie literară în concordanţă cu
căutările înnoitoare occidentale, (neo)avangadiste, mai
ales ale «noului roman francez», capătă amploare şi con-
ştiinţă de sine în dejunul pe iarbă. acest mic roman, din
1968, nu părăseşte universul personal al autorului, con-
struit potrivit unei autoreferenţialităţi (textualităţi) pro-
teice, tot mai suple, variabile, integrative, nu doar formal
dar şi tematic. forma şi tema devin interdependente. S.
titel formalizează teme majore şi tematizează forme ino -
vatoare. el dă prozei o substanţialitate aptă să asimileze
experimentul într- o logică narativă atent motivată. Nu
doar că nu abstractizează şi nu usucă viul, dar îi conferă
astfel o concreteţe neobişnuită. Jocul cu unele categorii ale
naraţiunii (eludarea sau, în fapt, deconstrucţia subiectu-
lui, personajului, modelarea onirică a realului, spectrali-
zarea şi muzicalizarea structurii ritmice a naraţiu-
nii-puzzle) se constituie ca poetică mnemotehnic-imagina-
tivă. aceasta (re)face acelaşi univers predilect, familial şi
familiar, restrâns şi totodată extins în timp şi spaţiu, ob-
servat, derulat ca printr- un caleidoscop, lent sau accelerat,
potrivit amintirilor şi fanteziei narative, care, trebuie
spus, nu alterează, dimpotrivă, autentifică.

fantezia se sprijină pe memorie, dar nu pe memoria
realităţii, ci pe aceea a ideii sau a unei alte fantezii, li-
vreşti, doar în naraţiunea, nu cu mult mai amplă, lunga
călătorie a prizonierului, 1971, tradusă cu succes în
franţa, olanda, Norvegia. modalitatea prelucrării onirice
a materiei epic- textuale este mai apropiată de textele
scurte din noaptea inocenţilor decât de dejunul pe iarbă.
(…) dincolo de autonomia sa, de netăgăduit, şi chiar exem-
plară, dejunul rămâne totodată şi un preambul la ciclul
romanesc care- i încheie opera.” 
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Sorin Titel, scriitor român,
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În partea a doua, naratorul- autor
manevrează, ca într- un caleidoscop

sau vârtej, numeroase personaje.
Siluete de personaje sau simple

nume ori cognomene. Le- aş numi
prezenţe actanţiale, dacă le
includem, pe lângă condiţia

retorico- gramaticală de subiecţi, şi
predicaţia definitorie

2 regăsesc constatări similare pe care le- am făcut în
urmă cu aproape un deceniu şi jumătate: „politicul foarte
estompat, la modul oniric, apare în dejunul pe iarbă, ca vis
livresc, precum în pastelul clasic, vag simbolist, interferat
cu fragmente de real virtual, incert.” „Ne aflăm într- o lume,
nu atât bănăţeană cât, de fapt, românească, unde indivizii
s- au deprins să nu ştie, iar dacă ştiu să nu înţeleagă, să nu
vadă, iar dacă văd să uite, să nu audă, iar dacă aud să facă
pe surzii, ori, dacă recunosc că ştiu, văd şi aud, să ia partea
bună din rău, oricât ar fi el de grav.” (istorie şi conştiinţă
individuală, în „mozaicul”, 9- 10/sept- oct. 2001, pp. 15- 16.)
„efectul, prezent şi în ficţiunile lui Sorin titel, este acela
al unei subversiuni generale (etice, politice, religioase etc.),
în numele vieţii eterne şi misterioase, triumfătoare şi fra-
gile.” (vina, într- o etică a subversiunii ontologice, în „fami-
lia”, nr. 9, septembrie 2001, pp. 58- 65.)

3 am semnalat cândva „un realism integrativ, în în-
ţelegerea şi în practicarea literaturii” (adevăr literar şi du-
mentar, în „contemporanul. ideea europeană”, nr. 51- 52
(551- 552), 20- 27 decembrie, 2001, p. 12).



două obiective majore au călăuzit
politica externă românească la în-
ceputul secolului al xix- lea, înain-
tea izbucnirii primului război

mondial. cum le- a formulat într- o ocazie ion pe-
trovici, acestea sunt: a) „dezrobirea ardealului”,
ca o condiţie şi b) „alipirea la patria mamă”, ca
scop final de realizat. Să amintim că cele două ex-
presii, „dezrobirea ardealului” şi „alipirea la pa-
tria mamă” sunt folosite curent în limbajul epocii.
în istoria naţională a românilor, ardealul a repre-
zentat întotdeauna o importantă deosebire ca
„leagăn al românismului”, dar a fost, totodată, şi
canalul prin care occidentul european, mai evo-
luat din toate punctele de vedere, şi- a exercitat
fascinaţia şi atracţia dar şi influenţa sa. într- un
eseu întitulat „maiorescu şi eliberarea ardealu-
lui” din 1928, ion petrovici remarca – „ardealul
a fost în românia antebelică – cu toate că avea şi
alte revendicări naţionale – socotit ca expresia
cea mai autentică a idealului nostru naţional.”

după ce a suferit numeroase înfrângeri şi
umilinţe, ca rezultat al unei politici de alianţe in-
teligente şi ferme, românia, vechiul regat, cum
mai era numit, iese din primul război mondial ca
făcând parte din tabăra învingătorilor. recom-
pensa a fost pe măsura privaţiunilor îndurate, o
nouă construcţie statală pe harta politică a euro-
pei care îşi purta cu fală denumirea: românia
mare; „românia dodoloaţă”, cum îi spunea lu-
cian Blaga în Hronicul şi cântecul vârstelor. pen-
tru prima oară în istoria lor – să sperăm că nu şi
pentru ultima oară – românii şi- au văzut toate –
aproape toate – provinciile pe care le locuiau
unite sub acelaşi unic sceptru conducător, acela
al regelui ferdinand i, zis „întregitorul de neam
şi ţară.”

peste câţiva ani numai – în 2018 – se va ani-
versa centenarul acestui măreţ eveniment istoric
din existenţa românilor. „românia mare” s- a năs-
cut prin unirea ardealului în primul rând, dar şi
a celorlalte provincii româneşti, Basarabia şi Bu-
covina, cu ceea ce s- a numit vechea românie, „ve-
chiul regat.” actul unirii celei mari a exprimat
dorinţa firească şi liberă a românilor de pretutin-
deni, de a se uni cu ţara, pentru a- şi făuri cu toţii
împreună un destin istoric comun. dorinţa
aceasta bătea cu deosebire vie mai ales în sufle-
tele românilor ca un vis neîmplinit de veacuri.
„până atunci – spune d.d. roşca într- un interviu
– predecesorii noştri şi noi, tinerii intelectuali ar-
deleni, nu visam decât unirea cu ţara; odată cu
sfârşitul războiului, ţara reîntregită crea cadrul
potrivit şi obligaţia generaţiei noastre de a se in-
tegra cu valorile ei proprii în contextul culturii ro-
mâneşti şi universale.”

***

constituţia interioară a româniei mari, „in-
tegrarea” de care pomenea d.d. roşca, a consti-
tuit un proces complex şi îndelungat. în primul
rând că trebuiau armonizate, puse de acord nişte
provincii aflate pe trepte foarte diferite ale nive-
lului lor de dezvoltare istorică generală. Supra-
vieţuirea cu succes a noii construcţii politice
statale a româniei mari necesită un fundament
comun solid, durabil. era necesară o acomodare
reciprocă aşezată pe o reală cunoaştere de sine şi
de celălalt. circulau şi de o parte şi de alta preju-
decăţi suficient de înrădăcinate în mentalul colec-
tiv, încât să nu provoace uneori disensiuni care
persistă până astăzi. distincţia curentă în pe-
rioada interbelică, regăţean şi ardelean, s- a încăr-
cat uneori de accente ironice, devenind, după caz,
purtătoarea unei anumite superiorităţi valorice
nu totdeauna motivate. integrarea în discuţie
viza cu mult mai multe planuri decât „cel al cul-
turii româneşti”, privea realitatea globală a pro-
vinciilor româneşti, să zicem viaţa în generali-
tatea sa, iar aceasta s- a petrecut, de foarte multe
ori, într- un ritm prea lent.

în toamna anului 1936, mircea eliade se în-
toarce din vacanţă din occident şi întră în ţară pe
oradea mare. ceea ce constată în gara oradea îl
surprinde absolut neplăcut: după aproape două-
zeci de ani de la marea unire nu s- au schimbat
prea multe, situaţia existentă dovedind indife-
renţă şi nepricepere, dar şi incapacitate, lipsa pu-
terii de a asimila şi transforma. îşi consemnează
impresiile într- un articol întitulat „miracole din
românia mare”, apărut în vremea, an ix, nr. 455,
la 20 septembrie 1936. iată un pasaj mai lung,
semnificativ pentru starea de lucruri semnalată
– „S- au schimbat numai chipurile şi steagurile.
încolo, aceeaşi atmosferă ungurească. oamenii se
pleacă pe ferestre şi strigă hamalii în ungureşte.
hamalii intră în compartimente şi ţi se adresează
în ungureşte. Nu strică să ştii câteva cuvinte ro-
mâneşti, pentru vameşi şi pentru sergentul de
gară. dar nu e deloc obligatoriu. Se găsesc destui
care să- ţi vorbească direct în ungureşte.

ai ajuns la oradea mare. ce miraculoasă
este această cetate, cu ce siguranţă se părăgineşte
gara, cum se jupoaie şi se murdăreşte fiecare păr-
ticică din tot ce am cucerit noi cu atâta jertfă şi
atât noroc! oradea mare a rămas ca în 1916: o
gară ungurească. Nici un decor românesc, nici un
ornament cu gust făcut. o lăsăm să se părăgi-
nească, atât.”

***
diferenţele de dezvoltare dintre provinciile

româneşti au impus încă din epocă întrebarea co-
rectă în fondul ei: cine s- a unit cu cine, ardealul
cu vechiul regat sau invers, vechiul regat cu ar-
dealul? problema aceasta nu a fost ocolită nici de
constantin Noica, care o reia în 1940, într- un mo-
ment dificil al istoriei noastre în formularea – „în
istorie, unirea româniei s- a făcut prin alipirea
ardealului la patria mumă, dar în câmpul spiri-
tualităţii unirea se face prin alipire la ardeal, de
parcă ardealul ar fi patria- mumă!” cu o inteli-
genţă ce priveşte lucrurile mai la rece şi lucrează
lucid şi tăios în manieră geometrică, more geome-
trico, constantin Noica separă clar între două
planuri de realitate: a) un plan este acela al fap-
telor politice. formarea marilor colectivităţi na-
ţionale unitare are la origine un „centru formator”
în jurul căruia s- a coagulat, apoi, coeziunea între-
gii naţiuni. şi c. Noica alege două exemple din is-
torie: italia cu Sardinia şi germania cu prusia,
două cazuri istorice care seamănă cu cel româ-
nesc. „ardealul nostru a putut fi considerat o pru-
sie a româniei. ştim cu toţii că nu în jurul
ardealului ne- am închegat noi ca stat naţional, ci
că ardealul e cel care s- a alipit ţărilor româneşti.”
în acel moment al istoriei noastre când s- a înfăp-
tuit marea unire numai vechiul regat era acela
care putea oferi schelele gata ridicate ale unei vii-
toare construcţii politice pe care istoria s- o acre-

diteze chiar dacă nu pentru un timp mai îndelun-
gat. la 30 august 1940, cum se ştie, am pierdut
prin arbitrarul dictat de la viena ardealul de
Nord. B) celălalt plan este acela al realităţilor
spirituale. „dar – observă constantin Noica –
dacă aşa s- a întâmplat în ordinea de fapt a isto-
riei, pe planul spiritualităţii româneşti centrul
nostru naţional este în transilvania.” ardealul
este locul de convergenţă al energiilor naţionale
unde odată cu reprezentanţii şcolii ardelene sen-
timentul naţional românesc a primit pentru
prima oară un contur clar, afirmat răspicat. el s- a
trezit ca rezultat al opoziţiei faţă de situaţia de
fapt socială şi politică existentă în ardeal, total
diferită de cea întâlnită în aceleaşi timpuri isto-
rice, secolul al xviii- lea, în moldova şi în munte-
nia. pentru a se putea afirma în plan intern ca o
forţă de opoziţie faţă de ceilalţi conlocuitori din
ardeal – maghiari, germani, evrei – românii au
trebuit să adopte o atitudine de acţiune militantă
pentru înfăptuirea crezului lor naţional. dar, prin
aceasta să culeagă şi roadele influenţei pozitive
exercitate de convieţuirea paşnică alături de cei-
lalţi conlocuitori.

***
constantin Noica abordează istoria naţio-

nală a românilor din perspectiva a două unghiuri
opuse: „starea de somn”, „somnul”, somnolenţa ro-
mânească în istorie şi „starea de veghe”. într- un
loc îşi mărturiseşte chiar intenţia, pe care până
la urmă nu a realizat- o, de a scrie o lucrare pe
tema somnului în istoria românilor. tema
aceasta a unei atitudini negative, specific româ-
neşti, faţă de istorie, a fost frecventată de mai
mulţi dintre intelectualii epocii interbelice deve-
nind un adevărat loc comun. o formulare preg-
nantă găsim la lucian Blaga sub forma ideii
dezvoltate pe larg pe pagini întinse ale vastei sale
opere a unui „boicot al istoriei” ca atitudine spe-
cific românească în faţa istoriei. variaţiuni pe
această temă găsim la emil cioran, care de la im-
petuosul tânăr din schimbarea la faţă a româ-
niei şi până la ultimele sale lucrări se lamentează
pe marginea ideii unei românii ciudate, în afara
istoriei, încăpăţânat rurale, care rătăceşte prin
timp ca o fantomă.

desigur, ceea ce s- a numit „refuzul” sau
„boicotul” istoriei la români îşi are nişte cauze
bine determinate chiar în istoria noastră. parti-
ciparea noastră la istorie nu ne- a oferit decât pri-
lejul unor experienţe negative; era de preferat în
această situaţia adoptarea unei atitudini de pa-
sivitate, de rezervă faţă de şi de retragere din is-
torie. acea timiditate de care vorbeşte şi c. Noica.
istoria nu a oferit cu generozitate românilor pri-
lejuri de satisfacţie, favorabile, în care să poată
găsi îndemnuri către mobilizarea de a face o isto-
rie cu adevărat de mare format. românii au fost
înclinaţi – observă constantin Noica – să parti-
cipe pasiv, contemplativ şi admirativ la Natură,
la fiinţă şi au adoptat acelaşi comportament şi
faţă de timp, de istorie. participarea intensă la
acestea, cosmos, fiinţă, Natură, ne- a inculcat
sentimentul înşelător că am putea fi eterni ca ele.
dimensiunea românească a eternităţii se lămu-
reşte metafizic prin împrejurarea că marele cos-
mos fiind veşnic, neschimbat şi de neschimbat în
orânduirea sa fundamentală, clădit pe nişte legi
eterne, exprimând o necesitate „de fier”, cum ar
zice d.d. roşca, cheamă la o retragere în simplă
contemplaţie pasivă. experienţa copleşitoare a
naturii făcută de un popor majoritar de oameni
de la ţară, ţărani, ne- a rupt de istorie, ne- a opus
acesteia. Nu am avut în „modestia”
noastră, zice constantin Noica, aro-
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Vasile Muscă
Constantin Noica şi dimensiunea
spirituală a Ardealului

După ce a suferit numeroase
înfrângeri şi umilinţe, ca rezultat

al unei politici de alianţe
inteligente şi ferme, România,

Vechiul Regat, cum mai era numit,
iese din Primul război mondial ca

făcând parte din tabăra
învingătorilor. Recompensa a fost
pe măsura privaţiunilor îndurate,

o nouă construcţie statală pe harta
politică a Europei care îşi purta cu

fală denumirea: România Mare;
„România dodoloaţă”, cum îi

spunea Lucian Blaga în Hronicul şi
cântecul vârstelor

constantin noica
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ganţa făuritorilor de directive ale isto-
riei. faptul este de natură să explice
predominanţa la români a unui puter-

nic sentiment panteistic de confuzie cu natura şi,
în general, să lămurească motivele ruralismului
nostru persistent prin care am rămas în istorie.
or, filosofia este un produs al oraşului şi nu al sa-
tului, constituie o marfă purtând însemnele ur-
banităţii, remarcă c. Noica. „filosofia nu este
posibilă decât în oraş, printre oameni, pe pieţele
acelea de care nu se dezlipea Socrate. Singură în-
tâlnirea cu celălalt ţi- o dă. e încă prea multă na-
tură în românia.” uimitorul fenomen filosofic
numit Socrate nu poate fi priceput fără a admite
ca fundal atena clasică a secolului v î.e.n. condi-
ţia naşterii şi la noi a filosofiei este despărţirea
de ruralismul nostru secular şi angajarea pe calea
unei civilizaţii orăşeneşti care să ne rupă de na-
tură şi să opună conştiinţa faţă de natură.

pentru constantin Noica, ardealul repre-
zintă „starea de veghe” a neamului românesc.
„ardealul – scrie acesta – reprezintă starea de
veghe a românismului.” tema anistorismului
nostru este preluată în varianta somnului nostru
istoric. privaţi de sentimentul unei misiuni isto-
rice proprii nu suntem făcuţi pentru a juca rol is-
toric. perseverăm într- o istorie minoră în
marginea marii istorii a lumii. „timiditatea” ro-
mânească de a face istorie, taxată sub diferite de-
numiri ca „neputinţă”, „boicot”, „refuz”, „retra-
gere” din istorie, conturează o stare specifică de
an- istorism, chiar anti- istorism, care, pentru c.
Noica, ne- a provocat un „somn istoric”, echivalent
al „boicotului istoriei”, teoretizat de lucian Blaga.
„Somnul în istoria românească. Noi am venit să
trecem prin toate modurile somnului, de la marea
letargie naţională în care am trăit veacuri de- a
rândul până să ne căpătăm conştiinţa de neam,
până la adormirea celor buni din mijlocul nostru.
Somnul ne- a mântuit aducându- ne în noi înşine,
dar somnul ne- a şi paralizat păstrându- ne prea
mult în noi înşine.”

raportat la această stare de „somnolenţă”
întinsă la dimensiune naţională, ardealul repre-
zintă, după c. Noica, starea opusă, „de veghe” a
românismului. funcţia sa spirituală este aceea de
a spune un nu situaţiei date. el reprezintă forţa
capabilă de a face pozitivul spunând nu, este
da- ul din nu, din faust- ul lui goethe, care îl si-
tuează în fruntea mişcării ce duce de la „o istorie
umilită” către „o istorie triumfătoare” (expresiile
îi aparţin lui c. Noica). în trecutul nostru „ardea-
lul era cel care împingea neamul românesc către
istorie”, „sortit să ţină treaz duhul românesc în
istorie.” când ceilalţi în jur dormeau pătrunşi de
somnul lipsei de istorie, ardealul a stat de veghe,
a fost chinuit de rodnica insomnie în care a gândit
lucid şi responsabil asupra destinului românesc
în lume. „funcţia spirituală a ardealului e de a
nu se împăca, de a nu consimţi, de a nu se aşterne
somnului aceluia care acoperă atât de multe
etape din istoria noastră.” Nu dorim să insistăm
în continuare în această direcţie cu citate din
constantin Noica: numărul lor poate fi sporit mai
departe.

constantin Noica investeşte ardealul cu o
misiune de înaltă importanţă naţională. aceasta
aduce o rază de speranţă pentru afirmarea unei
conştiinţe noi, vii, însoţite de un mesaj activist de
care istoria noastră duce lipsă. întocmai ca pro-
fesorul său de la universitatea din freiburg, la
începutul anilor ’30 ai secolului trecut – mă gân-
desc la celebrul discurs rectorial din mai 1933 –
credea, legat de ridicarea mişcării naţional-socia-
liste şi „noul început” adus de aceasta, în nevoia
apariţiei unui „om nou”. acelaşi sentiment al ne-
cesităţii unui „om nou” îl încerca la noi constan-
tin Noica. în retortele spiritualităţii ardeleneşti
credea acesta în anii de început ai celui de- al doi-
lea război mondial, în 1940 – se prepară noul tip
uman de român care deocamdată aparţine viito-
rului. „pentru că tipul de om românesc – observă
c. Noica – se face în ardeal îndrăzneam noi să
spunem că acolo e şi centrul spiritualităţii româ-
neşti”; şi în alt loc – „acolo – este vorba de ardeal
– în laboratorul sufletului ardelean, ni se pare că
se constituie tipul viu de om românesc.” acest nou
tip uman ne va aduce „mentalitatea de stăpân” –
slăbiciune observată în repetate rânduri şi de
către emil cioran – în lipsa căreia ne- am împăcat
prea uşor cu o situaţie de „supus” şi „rob”, chiar
şi când nu era cazul. ardealul susţine un mesaj
activist, crede c. Noica, singurul prin care ne
putem afirma în istorie. Noul tip uman care se
pregăteşte susţine un activism ce oferă singura
soluţie de putere care împinge românismul în di-
recţia întâlnirii cu marea şi adevărata istorie. r

ð
Premiile Cafenelei critice, la
finalul stagiunii 2015- 2016

Joi, 16 iunie a avut loc ediţia a 192- a a Cafe-
nelei critice (seria a doua, de la reluarea din 2008;
ediţiile primei serii s- au ţinut în perioada
1994- 1998): gală de decernare a premiilor Cafenelei
critice pentru „stagiunea” 2015- 2016.

a fost anunţată ca premiză excelenţa tuturor
invitaţilor stagiunii. au fost apoi oferite – totuşi! –
următoarele premii:

premiile speciale ale stagiunii – pentru ediţii
consacrate unor mari proiecte culturale:

■ proiecte culturale: 1. Shakespearologie (Sha-
kespeare – 400): george volceanov şi colectivul de
traducători ai operelor shakespeariene – versiune
nouă! –, violeta popa, lucia verona, horia gârbea,
alexandru călin [ediţia 170, 29 octombrie 2015]

■ proiecte culturale: 2. arte vizuale: alexan-
dra titu, curatoare principală a proiectului omul
împotriva vieţii/arte în bucureşti (septembrie-oc-
tombrie 2015) & echipa: cristina Bolborea, marius
Burhan, reka csapo dup, dorina horătău, mihaela
lazăr şi patricia teodorescu (curatori în cele şapte
spaţii de expunere); [ediţia 168, 15 octombrie 2015]
şi constantin prut, autor al dicţionarului de artă
modernă şi contemporană (ediţia a iii- a, editura po-
lirom, 2015) [ediţia 184, 24 martie 2016]

premiile stagiunii:
■ cei mai literari invitaţi ai stagiunii: 
Nora iuga [ediţia 178, 11 februarie 2016 – la

85 de ani!; 
cu o evocare a lui george almosnino] 

şi mircea cărtărescu [ediţia 183, 17 martie
2016 – la 60 de ani!]

■ cei mai cercetători literari ai stagiunii:
eugen Negrici [ediţia 169, 22 octombrie 2015

– la aproape 75 de ani (în noiembrie)!]
şi mircea anghelescu [ediţia 179, 18 februarie

2016 – la 75 de ani!]
■ cel mai politolog invitat al stagiunii: gabriel

andreescu [ediţia 190, 26 mai 2016]
de asemenea, s- au acordat numeroase di-

plome speciale, diplome de fidelitate şi chiar şi pre-
mii instantanee ale cafenelei critice – pentru
solidaritatea colocvială!

a fost ediţia a patra a acestor premii acordate
pentru prestaţiile din timpul „stagiunilor” Cafenelei
critice.

gala a fost întreruptă de un anunţ privitor la
invalidarea alegerilor locale din Bucureşti şi la
desem narea ca primar general a... amfitrionului Ca-
fenelei critice! Solicitat să- şi anunţe proiectele prio-
ritare, acesta a menţionat în primul rând extinderea
Cafenelei critice în întreaga capitală!

în cadrul galei au cântat muzicienii mircea
florian şi Bogdan mihai Simion. 

*

Premiile Cafenelei critice 
2013, 2014, 2015:

2013 (la ediţia 100):
premiile stagiunii 2012- 2013:
● invitatul stagiunii: ion ianoşi
● cel mai novator eveniment cultural al sta-

giunii discutat la Cafeneaua critică: Bienala meta
– romelo pervolovici, maria manolescu, radu per-
volovici, adrian drăgoi

● cel mai impresionant moment al stagiunii:
mihaela miroiu
2014:

premiile stagiunii 2013- 2014:
■ cel mai spectaculos poet-prozator-improvi-

zator: florin iaru 
■ aurel vlad şi florica prevenda – pentru ta-

lentul memorialistic cu care şi- au povestit carierele
vizuale

■ cel mai muzical/electronic invitat al stagiu-
nii: adrian enescu

premiile speciale ale stagiunii:
■ vladimir epstein – pentru tîrgul internaţio-

nal de carte gaudeamus, la retragere!
■ daniel Barbu – pentru curaj intelectual şi

pentru rezistenţa la scandări şi la lunetele sparte!
2015:

premiile stagiunii 2014- 2015:
■ aurelian octav popa – cel mai muzical invi-

tat al stagiunii
■ Nicolae manolescu – cel mai istoric literar al

stagiunii
■ claude Karnoouh – cel mai francez invitat

al stagiunii
premiul special al stagiunii:
■ florin iaru, iosif Klein- medeşan, Bogdan

murgescu, dorel şandor, cristian teodorescu – pen-
tru ediţia democraţie şi alegeri, cu vizionarea şi ana-
liza dezbaterii finale a alegerilor prezidenţiale

nBref

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

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

inclusiv pachetelor promoţionale şi reducerilor deja existente
Oferta este limitată 

Fiţi printre primii care beneficiază de ea
www.ideeaeuropeana.ro
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cum arată o dimineaţă desăvârşită?
răspunsul venit în minte surprin-
zător de repede este atât de simplu,
încât are puterea de a mă pune pe

gânduri şi în timp ce scriu aceste rânduri. este o
dimineaţă obişnuită. o dimineaţă, în care mă tre-
zesc neaşteptat de devreme; neaşteptat pentru
membrii familiei mele vreau să spun. e puţin tre-
cut de ora şase. la sfâşitul lunii august, când se
face ora şase, în ţara mea, românia, ziua se în-
gână cu noaptea. Nu mai e noapte, dar nici ziuă
nu s- a făcut deocamdată; bezna e lăptoasă, difuză
şi era să zic niţel diluată; deci, se anunţă zorii de
zi, prevestiţi de zeiţa cea cu mâini albe – cum o
descrie neîntrecutul homer – aurora. îmi fac ca-
feaua şi nelipsitul ceai chinezesc; e un ceai negru,
tare, în a cărui esenţă arunc câţiva globi de jas-
min dragon phoenix, aşa încât parfumul să nu fie
prea puternic. mă uit pe geam, ca să urmăresc
spectacolul reîntoarcerii treptate a lumii – un pic
lenevoase şi parcă nesigure – la lumină.
luându- mi cafeluţa şi nelipsitele ţigări şi încer-
când să- l potolesc pe pisoiul meu, Bagheera, care
arde de nerăbdarea – exprimată relativ zgomotos,
deci, convingător – de a o zbughi afară, după ce îi
scot mâncarea de la frigider, ca să se încălzească
până la temperatura camerei, îl urmez spre te-
rasă, de unde Baghi ţâşneşte în semiobscuritatea
de- afară de cum am deschis uşa masivă, atentă
să nu fac vreun zgomot. e o linişte de ţi se aude
respiraţia. încep să cânte piţigoii şi vrăbiile;
zboară de pe gardul înalt, de doi metri, şi se
opresc pe ramurile salciei creţoase coţofenele gu-
ralive şi iuţi. în tentativa de a mă trezi, trag aer
în piept, făcând exerciţii de respiraţie şi redu-
cându- mă la privire. de circa un an, de când mi
s- a făcut implantul de cristalin la ambii ochi, nu
mă mai satur să admir bogăţia culorilor şi a for-
melor din jur. trebuie să- mi las ochii, zi de zi, să
se reobişnuiască cu lumina atât de puternică,
încât câteodată se întâmplă să o simt ca pe o se-
cure înfiptă în creier. e o linişte care parcă rare-
fiază bătăile inimii. Bagheera caută nelipsitele
şopârliţe, pândindu- le şi făcând- o pe vânătorul
isteţ şi rapid. împărţindu- mi atenţia între Baghi,
care nu trebuie lăsat fără supraveghere, şi tran-
dafirii spectaculoşi, din timp în timp, urmăresc
avioanele care spintecă, la mare înălţime, cerul,
apoi, cu respiraţia tăiată – dimineaţă de dimi-
neaţă aproape – după ce îl salut şi pe conte – rot-
tweilerul crescut de mine, care îmi răspunde
prompt, dacă nu a avut o noapte de nesomn – aş-
tept răsăritul. oricât de senin ar fi cerul în ajun,
se stârneşte un pui de vânt ce pare a- ţi sculpta li-
niile feţei, mâinile şi, mai ales, aşteptările. apoi,
încet- treptat, cerul se colorează într- un roşu dens
între ramurile salciei vecinilor, crescută specta-
culos de repede, ca şi când o divinitate incertă i- ar
turna zi de zi viaţă la rădăcini.

am văzut nenumărate spectacole ale ră-
săritului: la Bucureşti, paris, ierusalim, moscova,
fundata sau în alte părţi ale lumii. de fiecare
dată însă, aşteptând clipa în care astrul luminos
urmează să apară în toată splendoarea- i monu-
mentală, emoţia e aproape la fel de puternică.
m- am gândit nu o dată la acest ritual matinal şi
la nevoia de el, de aerul curat şi tare, mirosind fie
a iarbă proaspăt tunsă, fie a pădure, a flori de tei
sau a frunze arse toamna târziu, când totul în jur
pare căutat şi răscolit – ca să nu zic răsfoit; căci
şi ea este o carte – de nostalgia morţii, a stingerii
şi a pregătirii pentru vântoaicele şi gerurile ier-
nii. dacă până acum treisprezece- paisprezece ani
aveam nevoie de întuneric, pentru a mă apropia
de mine, adică pentru a scrie, de o vreme – mai
exact, de câţiva ani – ceasul meu interior, straniu,
s- a schimbat, deşi mă cred în continuare un om
al nopţii, date fiind metaforele din poezia mea,
metafore, simboluri ce îşi trag rădăcinile – îmi
scapă din ce motive – din mama noapte. am ne-
voie de aceste dimineţi încete şi nesigure parcă.
am nevoie de lumina lor ce apare ezitant,
oprindu- se la jumătatea drumului parcă, pentru

a aduna putere de pretutindeni. culegând putere
din capriciile florilor de piatră, care la primele ore
sunt închise – ca fluturii în crisalida lor savant
pictată – pentru a se deschide pe măsură ce soa-
rele urcă sus, printre ramurile fragile şi melo-
dioase ale sălciilor, culegând putere sau, probabil,
răbdare, mai exact, ceea ce numim câteodată
stângaci, poticnit, iubire, din roze şi fluturi, din
păsări, scoici sau melci şi somnoase albine, nebă-
nuit de încet, şovăitor parcă, mă ridic sus, la man-
sardă, pentru a asculta muzică de cameră, fie
Beethoven, fie Schubert sau Brahms, apoi pentru
a citi mereu câteva cărţi odată, ca şi când inclusiv
atunci când te afunzi în nesfârşite ore de lectură
ai avea nevoie să schimbi registrul, să nu întârzii
prea mult într- o lume sau într- un segment de
timp, pentru a te arunca peste o vreme, iarăşi, în
apele ei nevăzute, la fel de însetat şi dornic de cu-
noaştere. Nu de orice tip de cunoaştere, ar fi spus
Socrate, care – aidoma învăţăcelului său fidel,
platon – dezamăgit de felul în care se mişcau lu-
crurile în cetate şi retras din iureşul treburilor
urbei în lumea sa, punea un semn de egalitate
între noţiunile de cunoaştere şi cunoaştere de sine.

aceste dimineţi, a căror constanţă e rareori
trasă pe sfoară de călătorii sau obligaţii, respec-
tate mai mult în joacă, pentru a nu afecta echili-
brul interior, sunt aerul fără care nu- mi imaginez
ceea ce numesc eu – poate niţel pretenţios – cobo-
rârea în subteranele fiinţei. câteodată – excedată
ori doar obosită – mă întreb pentru ce toate aceste
pregătiri, la ce bun aceste complicate ritualuri,
repetate cu asiduitatea cu care se înălţau pe vre-
muri temple şi ziduri sau catedrale? pentru ce
alergarea între tine şi lume? o alergare încăpă-
ţânată şi dureros de înceată, repetată zi de zi
aproape, cu pauze trăite cu o intensitate ce- ţi
aduce în actualitatea sufletească, invariabil,
dorul de tine însuţi. pentru a te întoarce acasă, la
tine, în ţara fiinţei tale? pentru a fi tu însuţi şi
pentru a crea condiţii acelei instanţe necunoscute
şi aşteptate, care se exprimă, folosindu- te ca ve-
hicol sau, pur şi simplu, ca instrument. şi proba-
bil pentru alte câteva motive, asupra cărora eziţi
să întârzii, fiindcă, oricum, ştii că, exprimându- le
fără echivoc, într- un limbaj cât mai simplu, de fie-
care dată îţi va scăpa ceva; o substanţă de neprins
în formule va rămâne neînchisă în ţarcul obsesiei
de a defini tot ce mişcă şi tot ce respiră în preajma
ta ori în cercurile de nestrunit ale imaginaţiei vi-
sătoare şi reci, care – încetinindu- şi ritmurile, ra-
refiindu- ţi respiraţia – te va mâna în faţa
laptopului, pentru a- ţi
scrie porţia de fiecare zi:
obligatoriile două pagini,
care încununează o dimi-
neaţă perfectă; fără îndo-
ială, paginile abia scrise,
citite a doua zi dis- de- di -
mineaţă, îţi vor apărea de-
parte de imaginea fără
reproş a unei flori de pia-
tră ori a salciei de la mar-
ginea cişmelei sau a ro -
zelor de un roşu muşcător
ori de un galben putred,
vangoghinian.

aş putea descrie
şi alte dimineţi, înrudite –
printr- o venatură compli-
cată şi, în ultimă instanţă,
de neprins în formule – cu
dimineaţa abia descrisă şi,
teamă mi- e, că orice peisaj
ori vis aş aşeza în drep-
tunghiul paginii, el va
ajunge la vârful intuit: pa-
gina scrisă, pagina visată,
dorită, în urma travaliului
scrisului ieşind – iniţiaţii
ştiu – mai de fiecare dată
altceva decât ţi- ai propus.
decorul, firesc, s- ar

schimba, variind între zilele întunecate, cu o mo-
nedă cenuşie atârnată, în locul soarelui, în pomul
cerului, ori cu dimineţi geroase, cu cerul de un ce-
nuşiu invariabil, în care eziţi să ieşi de sub pla-
puma groasă şi, pe jumătate adormit încă,
deschizi şovăielnic – spre bucuria euforică a lui
conte – ochii, căutând cu privirile spre şemineu,
avid să te bucuri la vederea resturilor rămase din
jarul format în ajun, cu nici câteva ore în urmă... 

din şirul posibilelor versiuni ale dimineţilor
desăvârşite, a căror matriţă am descris- o adi-
neaori, de câteva zile se desprinde cu insistenţă
una, în care freamătul aşteptării concurează li-
niştea, vecinătatea surprizei împunge cu botul
său de abur nerăbdarea, ce lunecă într- o pace ro-
tundă, eliberată silenţios în sentimentul de îm-
plinire. din frumosul şi liniştitul oraş din
sud- vestul Beijingului, xining, provincia Quin-
ghai, începusem să urcăm în direcţia platoului ti-
betan. prin ferestrele mari ale autobuzului,
urmăream fragmentele de munţi, uimită de griul
acestora, care – prin comparaţie cu portocaliul
predominant la delphi – îmi crea un sentiment
de fascinaţie în aşteptare. oare să fie tibetul pre-
ponderent gri? pe măsură ce urcam, munţii creş-
teau în înălţime, pe platourile formate ici şi colo
apăreau din când în când parcele de porumb, apoi
câmpuri întinse de rapiţă, al căror galben ducea
cu gândul la peisajele târzii ale prietenului lui
paul gauguin, van gogh. apoi, a urmat surpriza
de proporţii: masive muntoase întinse, de un por-
tocaliu incredibil, după care îşi dezveleau farme-
cul uriaşi gri, pentru ca de îndată între aceştia să
vezi stânci ameţitor de mari, de un verde intens,
săgetat de dungi mari, cenuşii. pe un asemenea
platou, fotografiat în goana autobuzului, în tăce-
rea vie a celorlalţi poeţi invitaţi la festivalul de
poezie, organizat de autorităţile chineze, pe o
fâşie de un gri supărat, de o densitate impresio-
nantă, în goana cu care se schimbau ima ginile,
am zărit o floarea- soarelui cocoţată pe un vârf de
stâncă, unde, după aparenţe, nu avea cum să
crească ceva anume. acea floare a soarelui – su-
gera peisajul auster, departe de a fi prietenos –
nu avea ce căuta acolo, pe platoul pietros, unde
nu se zărea nici un arbore, nici un arbust, nimic,
cu excepţia ei, a acestei prinţese îngândurate şi
vesele. şi, totuşi, ea întâzia taman acolo – în acel
fragment de peisaj auster – ca o sfidare a ostili-
tăţii din jur, ca o întruchipare a victoriei de a fi
avut forţa şi superbia de a pulveriza ti-
parele şi predicţiile cele mai întunecate. 

Aura Christi
O dimineaţă perfectă

n Din infern, cu dragoste Oare să fie Tibetul preponderent
gri? Pe măsură ce urcam, munţii

creşteau în înălţime, pe platourile
formate ici şi colo apăreau din

când în când parcele de porumb,
apoi câmpuri întinse de rapiţă, al
căror galben ducea cu gândul la

peisajele târzii ale prietenului lui
Paul Gauguin, Van Gogh. Apoi, a

urmat surpriza de proporţii...
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foarte curând, peisajele montane
deveniseră mai austere parcă. peste
vreun sfert de oră după ce văzusem un

cerb fantastic, autobuzul oprise, în sfârşit, în mie-
zul unui platou întins, acoperit cu o iarbă aspră
şi deasă, înţesată cu floricele de munte. coboram
pe rând, cuprinşi de îngândurare, contemplând
corturile frumoase, amenajate în aşteptarea noas-
tră. urma să vorbim despre lume şi despre poezie.
despre locul poeziei în lumea de azi, încolţită de
heriniile decadenţei. urma să punem în discuţie
vocea poetului şi rolul lui pe pământ. până atunci
însă, abia coborâţi din autobuzul masiv, cuprinşi
de frigul aşteptării întâmplărilor ce urmau să ne
ia sub aripa lor generoasă, însoţiţi de nişte zâne
frumoase şi tăcute, amfitrionii noştri, poeţii chi-
nezi, ne atârnau la gât – nu înainte de a- şi pleca
fruntea în faţa fiecăruia dintre oaspeţi – câte o
eşarfă de mătase de un alb imaculat; în nici o ju-
mătate de oră platoul tibetan se regăsi locuit de
un soi de mesageri însemnaţi cu un alb neverosi-
mil, încântaţi de norocul de a putea împărtăşi
onoarea mărturisită de amfitrioni în clipele în
care ne atârnau la gât eşarfele. mă cuprinsese o
emoţie puternică. cedând din cenuşiul nepriete-
nos, cerul se deschisese parcă. Sentimentul de îm-
plinire ce- mi dădea ghes mă pironise locului. abia
atunci trăisem pe viu convingerea nestrămutată
a unei părţi a budiştilor, conform căreia oamenii
de pretutindeni sunt uniţi de o singură forţă,
aceea de a zbura şi, prin urmare, de a prinde ră-
dăcini inclusiv în soluri neprielnice. imaginea flo-
rii- soarelui crescute pe muchia cenuşie a unei
stânci tibetane îmi întârzie şi acum, inexplicabil,
în memorie, ca, de altfel, şi replica unuia dintre
poeţi – ataol Behramoğlu, venit din turcia şi
numit, spre râsul în cascade al celorlalţi prieteni,
„ottoman oppressiv” – „cred că, încetul cu încetul,
încep să pricep din ce motive suport acest frig”. 

Soarele, într- adevăr, se ascunsese după nori
şi pala de frig abătută subit ne adunase ciucure

în corturi, unde se convocase un senat internaţio-
nal al poeţilor în ale căror mâini, indiscutabil, se
afla dezlegarea problemelor ultimative, de care,
fără îndoială, atârnă soarta lumii. în umbra unei
misii atât de importante, frigul nu era decât solul
unei alte lumi sau ironia vreunei zeităţi răută-
cioase, care ne punea la încercare răbdarea, dar,
mai ales – şi asta în primul rând – rezistenţa. r
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ateneul român, ridicat în linii mari
între 1886 şi 1888, a fost un act
energic al naţiunii române, ghidată
bine de elita sa de- atunci, formată

mai mult din oameni de stat şi intelectuali auten-
tici decât din politicieni şi semidocţi. cred că
acesta este mesajul recentelor cărţi despre soarta
monumentalei construcţii, scrise cu atâta dă-
ruire, pasiune, competenţă şi pricepere de profe-
sorul inginer Nicolae Noica, fost ministru al
lucrărilor publice. cartea despre constructorii
edificiului reconstituie pe bază de surse ceea ce a
fost, aşa cum se cuvine să procedeze orice istoric,
iar profesorul Noica a devenit, de ani buni, un
adevărat istoric, depăşind stadiul unui pasionat
de istorie. pasionatul citeşte mult şi ştie mult, co-
mentează şi îşi spune părerea, pe când istoricul
(specialistul) cercetează în arhive, compară şi
cântăreşte, fiind capabil să stabilească adevărul
(relativ, cum este el) şi să reconstituie fresce din
viaţa trecută. opiniile despre trecut ale diletan-
tului se bazează pe impresii, pe când opiniile spe-
cialistului izvorăsc din realitatea cunoscută,
refăcută, renăscută chiar, cu metodele ştiinţei.
Nicolae Noica este un astfel de căutător avizat,
obişnuit cu documentul şi cu descifrarea mesaje-
lor sale. 

ateneul a fost o mare provocare adresată de
câţiva români bravi propriului popor. „daţi un leu
pentru ateneu” este o expresie cu valoare prover-
bială, intrată în istorie. portretele acestor români
– Nicolae Kretzulescu, constantin esarcu, petre
S. aurelian, v. a. urechia, albert galeron, ale-
xandru orăscu, dobre Nicolau, ion mincu, con-
stantin Băicoianu, leonida Negrescu şi alţii,
vegheaţi şi lăsaţi să lucreze de guvernanţi înţe-

lepţi, ca ion c. Brătianu sau
de principi/ regi luminaţi,
precum carol i – sunt schi-
ţate sau chiar desenate cu
forţă de către autor. Sunt
urmărite toate etapele ma -
rii întreprinderi, de la mo-
mentul fondării Societăţii
„ateneul român”, în 1865,
la ridicarea clădirii centrale
între 1886- 1888 şi de la lu-
crările de construcţie pen-
tru completarea şi termina -
rea palatului ateneului din-
tre anii 1893- 1896 până la
întrunirea parlamentului
reunit de după primul răz-
boi mondial. a doua carte,
dedicată marii fresce şi
maestrului costin petrescu,
evocă cea din urmă etapă,
prin care spaţiul lăsat liber
de jur-împrejurul sălii cen-
trale s- a umplut cu tot tre-
cutul românesc, sublimat în

cele mai înălţătoare scene ale sale. această lu-
crare reproduce albumul pliant al marii fresce,
publicat în 1938, cu o prefaţă de gheorghe ada-
mescu şi cu explicaţia scenelor frescei descrisă de
costin petrescu. confesiunea profesorului Nico-
lae Noica merită cunoscută şi reţinută pentru is-
torie: „am avut şansa să găsesc această lucrare
remarcabilă în biblioteca tatălui meu. cu ceva
vreme în urmă am fost impresionat găsind şi ci-
tind rândurile scrise de costin petrescu la 15 oc-
tombrie 1950. el spunea: „astăzi, la vârsta de 78
de ani, privesc liniştit la zădărnicia atâtor ani, ţe-
suţi de muncă fără răgaz, de iluzii şi atâtea dezi-
luzii, aşteptând resemnat fatalul final şi, cu el,
trecerea în completă uitare”. ce text amar, al
unui mare artist! dar şi cât adevăr! Să ne amin-
tim că regimul comunist, instaurat în 1948, a în-
cercat chiar acoperirea amintirii sale (impozanta
frescă de la ateneul român) cu o pânză a uitării.
vremelnică încercare, neputincioasă cârpă a ru-
şinii”. şi totuşi, costin petrescu nu a rămas în ui-
tare!

amintesc aici – în treacăt – că pictorul cos-
tin petrescu a executat şi fresca „prin cultură la
libertate”, din sala mare (auditorium maximum)
a colegiului academic al universităţii regele
ferdinand i din cluj, construcţie ridicată între
1934 şi 1937. fresca înfăţişează întreaga istorie
culturală a românilor transilvăneni, de la venirea
romanilor conduşi de împăratul traian până la
marea unire. şi aceasta a avut o soartă tristă:
după ocuparea nordului transilvaniei de către
ungaria horthystă, fresca a fost martelată şi aco-
perită cu tencuială, rămânând aşa în tot timpul
regimului comunist. 

Ioan-Aurel Pop
Nicolae Noica despre Ateneul Român

n Cultura istoriei 
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construcţia ateneului român s- a realizat
într- o perioadă foarte dinamică a istoriei noastre,
de după unirea din 1859, când se creau cu mare
repeziciune instituţii de model occidental, pentru
a ieşi din faimoasele „forme fără fond” (ale lui
titu maiorescu) şi a realiza „sincronizarea” cul-
turii noastre (cum avea să spună eugen lovi-
nescu ulterior) cu cea de succes din europa. Nu
toţi contemporanii erau încântaţi şi impresionaţi
pozitiv de ceea ce se întâmpla atunci şi nici con-
ştienţi de opera constructivă petrecută sub ochii
lor. Să ne amintim numai de mihai eminescu şi
de ion luca caragiale. cel dintâi, cum ştim cu
toţii, avea să scrie cu amar în Scrisoarea i: „voi
sunteţi urmaşii romei? Nişte răi şi nişte fameni!/
i- e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!/ şi
această ciumă- n lume şi aceste creaturi/ Nici ru-
şine n- au să ieie în smintitele lor guri/ gloria ne-
amului nostru spre- a o face de ocară,/ îndrăznesc
ca să rostească pân’ şi numele tău… ţară!” sau
„cum nu vii tu, ţepeş doamne, ca punând mâna
pe ei,/ Să- i împarţi în două cete: în smintiţi şi în
mişei,/ şi în două temniţi large cu de- a sila sa- i
aduni,/ Să dai foc la puşcărie şi la casa de ne-
buni!”. în „epigonii”, poetul e la fel de necruţător
cu sine şi cu generaţia sa: „iar noi? noi, epigonii?...
Simţiri reci, harfe zdrobite,/ mici de zile, mari în
patimi, inimi bătrâne, urâte,/ măşti râzânde,
puse bine pe- un caracter inimic;/ dumnezeul nos-
tru: umbră, patria noastră: o frază;/ în noi totul e
spoială, totu- i lustru fără bază;/ voi credeaţi în
scrisul vostru, noi nu credem în nimic!”. despre
caragiale, ce să mai spunem? ridiculizarea socie-
tăţii româneşti de mahala, a clasei politice – for-
mate din gângavi, demagogi, parveniţi, jefuitori
şi inculţi – atinge apogeul. dacă am rămâne doar
la aceste lecturi (şi la altele câteva), am putea
crede că toţi liderii românilor de- atunci au fost
iresponsabili şi că nu s- au făcut decât rele în acei
ani. 

or, revenind la judecata istoriei şi ignorând
impresiile negative ale unora dintre aceşti con-
temporani de marcă, observăm cu totul altceva.
de exemplu, perioada de atunci este numită în li-
teratură epoca clasicilor – a lui creangă, Slavici,
eminescu, alecsandri, caragiale – adică a mari-
lor modele care au ilustrat direcţii şi curente şi
din care s- au desprins direcţii şi curente, prin
emulii lor. dar, dincolo de literatură, între 1859
şi 1918 s- a produs modernizarea rapidă a socie-
tăţii româneşti, în funcţie de programul revolu-
ţiei de la 1848- 1849, pus în practică tocmai în
acele decenii: dubla alegere a lui alexandru ioan
cuza şi unirea principatelor, unificarea institu-
ţională, secularizarea averilor mănăstireşti, re-
forma agrară, reforma învăţământului, reforma
justiţiei, adoptarea constituţiei, crearea acade-
miei române, venirea dinastiei de hohenzollern,
adoptarea leului ca monedă naţională, cucerirea
şi recunoaşterea independenţei absolute, unirea
dobrogei cu românia, crearea Băncii Naţionale,
crearea regatului româniei, autocefalia Bisericii
ortodoxe române, marea unire etc. între toate
aceste împliniri, formarea Societăţii „ateneul
român” şi ridicarea ateneului şi apoi împodobi-
rea lui cu marea frescă, prin forţa întregii na-
ţiuni, se situează în prim plan şi reprezintă acte
de mare responsabilitate culturală şi civică. 

atunci, ştiind toate acestea, cum pot fi jude-
căţile de valoare despre epoca şi lumea de- atunci
aşa de diferite sau chiar diametral opuse? cel mai

general răspuns este simplu: stă în firea ome-
nească să fie aşa, adică să fie contradictorie şi ciu-
dată! mai concret, de- a lungul timpului, aproape
toţi oamenii şi- au criticat aspru vremea lor,
lumea lor, comunitatea lor, viaţa lor. lăudătorii
au fost mai ales conducătorii aflaţi la putere şi cei
„stimulaţi” de aceştia s- o facă. în evul mediu, au

scris bine (pozitiv) mai ales cronicarii plătiţi. în
al doilea rând, oamenii nu acordă statut de „vâr-
stă de aur” epocii pe care o trăiesc, ci unor epoci
trecute. astfel, tot ce a fost rău într- un timp se es-
tompează şi se pierde pentru mulţi, în favoarea
faptelor strălucitoare, a împlinirilor de seamă. la
eminescu, ca la orice romantic care se respectă,
„epoca de aur” este evul mediu, sunt voievozii şi
rapsozii (în occident, menestrelii şi trubadurii),
cronicarii care scriau „cu pană de gâscă şi minte
de aur” (nu „cu pană de aur şi minte de gâscă”,
precum unii dintre cei din jurul său). evident,
noi, generaţia noastră, facem la fel: tot ce se în-
tâmplă în timpul nostru, în locurile noastre şi
preajma noastră – dacă nu suntem protagonişti a
ceea ce se întâmplă – este rău, demn de dispreţ,
demn de milă, aducător de neşansă, prevestitor
de viitor sumbru etc. or, deşi se petrec sub ochii
noştri multe rele şi chiar cataclisme, lumea noas-
tră nu este chiar o comedie neagră sau o tragedie
nemaiîntâlnită. iar intelectualii – mai ales cei
care scriu pentru public – au datoria să nu fie pră-
păstioşi, catastrofici, defetişti şi iremediabil pesi-
mişti. 

profesorul şi inginerul Nicolae Noica este –
prin ceea ce cercetează şi scrie şi prin felul cum
investighează şi publică – un învăţător al neamu-
lui, un stimulator al virtuţilor acestui popor. face
acest lucru deplin conştient că „va da seamă de
ale sale câte scrie” şi o face urmărind mereu cri-
teriul adevărului. domnia Sa nu amăgeşte pe ni-

meni, ci îndeamnă la cunoaşterea vieţii trecute,
la scoaterea din uitare a celor care au construit şi
nu au distrus, ceea ce nu este puţin lucru! printre
rânduri, ne spune că cei care ponegresc mereu şi
relevă numai prevestiri rele – precum casandra
– fac în cetate o lucrare malefică, deoarece, repe-
tând mereu pilde despre ceea ce este şi a fost rău,
ajung să- i convingă pe unii oameni că nu se mai
poate face nimic, că ne- am născut perdanţi, că am
trăit în stadiu larvar şi că vom muri în letargie,
anonimat şi uitare. concluzia pentru aceştia este
clară: nu se mai poate face nimic, fiindcă românii
nu au făcut niciodată nimic! 

l- am urmărit pe profesorul Noica în anii
din urmă şi mi- a plăcut să- l văd implicat şi activ,
preocupat de educaţie, de tineret, de idealuri, de
viitor, de români şi de românia. domnia sa ne
spune mereu să nu uităm că românia există prin
noi, dar şi prin cei care ne- au precedat, prin con-
structorii ei, că românii care au fost capabili să
facă ţara au făcut şi clădiri nemuritoare, de pia-
tră şi de zid, de lemn şi de beton, de metal şi sti-
clă. poate că vocaţia noastră constructivă nu a
fost spectaculară de la început! ştim sigur că stră-
moşii mai îndepărtaţi au stat în bordeie, în case
de lemn, în case de chirpici, că au flămânzit ade-
sea, că s- au chinuit cu viaţa lor modestă. dar alţii
au stat în curţi domneşti şi în palate, au mers la
biserici trainice, ca cele din ţara haţegului (da-
tate de prin secolele xii- xiii), au făcut drumuri
şi poduri, mori, fabrici şi porturi etc. adică au
trăit, au vieţuit, au supravieţuit şi convieţuit. a
le spune mereu tinerilor că am fost ultimii oa-
meni, că nu am fost capabili de nimic, că am fost
laşi şi trădători, că am trăit rău etc. este fals şi
contraproductiv. 

cărţile profesorului şi ministrului Noica
sunt un elogiu adus realismului, cumpătării şi
adevărului. ele pledează pentru calea de mijloc
care este de aur. ele arată că au fost şi români
responsabili, talentaţi, sincer preocupaţi de neam
şi de ţară, parcimonioşi cu banul public, ordonaţi,
organizaţi şi disciplinaţi, demni şi sinceri. Nu
avem de- a face cu o laudă nejustificată adusă ro-
mânilor, ci cu restituirea faptelor românilor, ceea
ce nu este puţin lucru. Ne luăm cu viaţa, ne criti-
căm semenii, ne autocriticăm până la autoflage-
lare, le spunem oaspeţilor numai relele prin care
trecem – dar le augmentăm, le exagerăm cu bună
ştiinţă – ca şi cum am trăi un timp apocaliptic,
într- o ţară fără căpătâi. acest fel de a ponegri
ţara şi realităţile ei, de a exagera răul şi de exalta
aspectele negative nu este un atribut general-
uman, ci un „dar” tipic românesc, o manieră în
care românii nu sunt întrecuţi de nimeni. 

câte un impuls spre echilibru – precum căr-
ţile de faţă – vin ca un balsam, ca o undă de spe-
ranţă, ca o reparaţie morală, ca o chemare la
realism. aşa se cuvine să facă învăţătorii neamu-
lui, iar autorul invocat aici este un astfel de învă-
ţător pentru poporul român. e drept că are şi
sprijin şi susţinători în lume şi, mai ales, în acest
templu al stabilităţii noastre, care este Banca Na-
ţională a româniei. elogiul nostru se îndreaptă,
de aceea, deopotrivă spre intelectualul Nicolae
Noica şi spre cei care mai înţeleg astăzi misiunea
de mecenat şi de donator, despuind banul de in-
terese şi înnobilându- l cu sentimente înalte.  

cluj- Napoca, 1 iunie 2016
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Dincolo de literatură, între 1859 şi
1918 s- a produs modernizarea

rapidă a societăţii româneşti, în
funcţie de programul Revoluţiei de
la 1848- 1849, pus în practică tocmai
în acele decenii: dubla alegere a lui

Alexandru Ioan Cuza şi unirea
Principatelor, unificarea

instituţională, secularizarea
averilor mănăstireşti, reforma

agrară, reforma învăţământului,
reforma justiţiei, adoptarea

Constituţiei, crearea Academiei
Române, venirea dinastiei de

Hohenzollern, adoptarea leului ca
monedă naţională, cucerirea şi
recunoaşterea independenţei
absolute, unirea Dobrogei cu

România, crearea Băncii naţionale,
crearea Regatului României,

autocefalia Bisericii Ortodoxe
Române, Marea Unire etc.

colecţia „cantos” 
• Nicolae turtureaNu, „penultimele”, 2015
• Bianca marcovici, „peste şapte coline”, 2015
• leo ButNaru, „instructajul santinelei de sine”,

2015
• Nicolae corlat, „îngerii vin când nu-i chemi”,

2015
• aura chriSti, „Sphère du froid”, 2016  
colecţia „eminesciana”
• valentin coşereaNu, pompiliu crăciuNeScu,

„odiseea manuscriselor eminescu”, 2016
colecţia „Biblioteca iaşi”
• ioan holBaN, lucian vaSiliu, „iaşii în 78 de

ilustraţiuni adnotate”, 2015 
colecţia „colocvialia”
• „alexa viSarioN sau destinul vocaţiei”, ediţie

coordonată de elena Saulea, 2015
colecţia „efigii”
• marian Buciu, „Basarab Nicolae: revoluţia

transdisciplinară”, 2016 
colecţia „dialog xxi”
• gellu doriaN, „împotriva uitării”, 2016

Editura JUnIMEA n noutăţi editoriale



12

AnUL XXVII  t nr. 7 (772)  t 2016

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Anul Contemporanul ■ 135

aproape fiecare efort al criticii de a ra-
porta poezia lui ştefan augustin doi-
naş la textura clasică, romantică ori
barocă, aceasta din urmă nu chiar în-

depărtată de încifrarea ermetică (în linia lui ion
Barbu), a sfârşit prin a o închide în rumoarea unui
intelectualism care fie se lasă scăldat de inepuiza-
bila dinamică a culturii, fie o provoacă şi şi- o asumă.
accentele se întrepătrund, coexistă în dozaje dife-
rite, acceptă nu puţine intruziuni de pe aliniamente
ale liricii veacului al xx- lea ori sugerează neaştep-
tate antecedente, lăsând totuşi neatinsă pulsaţia
originalităţii. vorbim de un instinct al continuităţii,
dublat de un simţ al valorii care permite o decantare
lucidă, nuanţată şi nefragilizată de imixtiuni extra-
nee, vizibilă în numeroasele sale comentarii critice,
dar şi la nivelul propriei expresii poetice. corelat,
fiecare poem al său poate fi citit, pe acest fundal, şi
ca o tentativă de hermeneutică a sinelui, a interio-
rităţii devenite text, ceea ce- l aduce, deloc mascat,
în faţa unei propuneri de lectură desprinse şi ca ex-
perienţă proprie. Semnificativ în acest sens este un
scurt eseu, inclus în volumul lectura poeziei (1980),
unde, prezentându- se pe sine, rezumă, în fapt, ceea
ce poate însemna apropierea cititorului, coborârea
acestuia în lumea mişcată, translucidă, difuză şi, to-
tuşi, permeabilă a paginii scrise. într- un timp al fa-
cilului expansionar, doinaş refuză lecturii statutul
derizoriului, menţinând- o în zona în care tradiţia
culturii implică actul de decriptare sensibilă, în te-
meiul unui „cod” intelectual care, deşi ţi se oferă, nu
este şi uşor de pus în lucru. altceva decât intertex-
tualitate, un atare „program” derivă din trăirea cul-
turii şi, mai ales, din instituirea unei realităţi
simbolice: „Ce- mi pasă că ea (cartea – n.n.) solicită
un singur organ – ochiul? acest organ e singurul care
se poate deschide înlăuntru (subl. aut. – n.n.). uni-
vers în miniatură, pagina unei cărţi anulează, fără
îndoială, a treia dimensiune a spaţiului, pentru că e
destinată inimii şi sensibilităţii, imaginaţiei şi inte-
ligenţei mele, nu activităţii mele deambulatorii.
Hartă stelară a limbii, ea nu- mi ia ochii cu specta-
colul agresiv al fenomenalităţii, pentru că e un con-
centrat de tâlcuri, nu de aspecte sensibile. ecranul
lingvistic, singurul transparent, lasă ochiul meu in-
terior să se plimbe în voie pe sensurile existenţei, ca
pe un peisaj esenţial”.

există, aici, o etapizare a receptării nu atât fi-
reşti, cât ideale, de natură a marca trecerea de la
momentul „tehnic”, concret al contactului cu textul,
la ecoul, la pătrunderea în intimitatea sa: cititorul
vede literele, aidoma umbrelor de pe pereţii peşterii
lui platon, ca reflex al „inimii şi sensibilităţii” crea-
torului, abia apoi fiind trecute în registrul „imagi-
naţiei şi inteligenţei”, adică al gândirii echivalate cu
episodul meditaţiei în ordinea „tâlcurilor”. în spaţiul
nostru cultural, o asemenea practică se aşează în
descendenţa acelei „idei poetice” pe care titu maio-
rescu o vedea drept element hotărâtor al combustiei
ce sprijină gestul liric, căreia doinaş îi ataşează şi o
anume severitate ascetică: „rezultată din separaţia,
poate limitativă, a vederii de celelalte simţuri, cartea
marchează clipa în care omul se sustrage oricărei

vraje sonore, oricăror iluzii auditive născătoare de
stări sufleteşti aservite, pentru a se abandona con-
ştient unui ritual al spiritualităţii, aproape ascetic,
întrucât vizează cunoaşterea în general, şi cunoaşte-
rea de sine. Pentru cei ce ştiu, într- adevăr, să ci-
tească, o carte nu dă răspunsuri, ci mai ales pune
întrebări”. implicit, este o desprindere de gratuita-
tea actului ori de diversiunea palpitului la nivelul
facilului evenimenţial, pentru a ne instala, prin lec-
tură, într- un existenţial marcat de adâncirea în sen-
suri: o carte nu este „un instrument al însingurării
individuale”, deoarece „lectura e unul din instru-
mentele pregătitoare pentru intrarea noastră în flu-
xul evenimentelor. a medita pe marginea unei cărţi,
a gândi la rosturile existenţei înseamnă o altă formă
de a participa la existenţă...”. conturul lecturii se
afirmă, astfel, ca unul înalt formator, un prag al îm-
plinirii existenţiale, dacă nu vom uita să asociem,
„cum e firesc, acestei «cenuşi de aur», pe care o închi-
puie semnele tipografice, imaginea unei învieri (subl.
aut. – n.n.) a tâlcurilor, acea iradiere spirituală ce
somnolează în toate simbolurile vii, revelaţia – rei-
terată cu fiecare lectură – a unei profunzimi, a unui
palpit aburos care se descifrează îndărătul scrisului,
– noua viaţă a miraculosului fenix. voce redusă la
tăcere, scrisul se etalează spaţial, în patrulaterul pa-
ginii, tocmai pentru a face portativă durata: durata
lecturii, unică şi diversă pentru fiecare din noi, prilej
şi exerciţiu al libertăţii. faţă de alte solicitări, pe ca-
nalele celorlalte simţuri, lectura modernă, lectura
mută, lasă imaginaţiei un câmp nelimitat în care ex-
perienţa noastră reală, zestrea noastră de viaţă
trăită, se trezeşte din latenţa ei şi – alături de noile
date răsărind din rândurile tipărite – ne întregeşte
posibilitatea zborului, aerul impalpabil şi aripile”.

există, aşadar, în chiar substanţa intimă a
lecturii, un strat imperturbabil care, mereu şi
mereu, poate face iminent actul re- creării: o edifi-
care în durată, consumând „spaţialităţi” distincte,
de la contextul „tehnic” până la re-elaborarea unui
fragment de lume trăită, dar consumată ca înţeles.
Nu doar la figurat vorbind, cititorul îşi caută supor-
tul – respectiv poezia şi, în consecinţă, poetul –, aşa
cum şi poetul îşi caută cititorul (dubla realitate a
mult discutatului orizont de aşteptare). la întâlni-
rea acestora, de fapt, planşa, „proiectul” iniţial al
acesteia, are un indice de diferenţiere nesemnifica-
tiv, referenţialitatea consunând cu autoreferenţiali-
tatea. citind pe alţii (o face în câteva volume
substanţiale, dar şi prin intermediul numeroaselor
traduceri), doinaş se citeşte şi pe sine, îşi propune
tipul său de lectură şi, atunci când teoretizează, se-
sizăm uşor corespondenţa specific al lecturii/specific
al creaţiei. în orfeu şi tentaţia realului (1974), „me-
canica” poiesis- ului se află la distanţă minimă, doar
cu termeni de pornire diferiţi, de „mecanica” lecturii:
„Poezia însăşi este un univers: ea ordonează lucrurile
în funcţie de direcţia inedită a unor tâlcuri, le
smulge din urzeala lor naturală – rece, distantă şi
neclintită –, pentru a le regrupa într- o anumită or-
dine care este a ei şi numai a ei. Procedeele amintite
mai sus au rolul de a descompune materialul bogat
şi amorf al realităţii cotidiene şi de a- l recompune
într- o urzeală originală, luminată de o anume sem-
nificaţie. Ceea ce nu ar fi deloc ciudat, şi nici dificil,
dacă această semnificaţie ar ţine de ordinea raţiunii,
a logicii comune. dar ea ţine de ordinea afectivităţii:
raportul eului liric cu lumea din jur este de ordin
afectiv, circumscrie întotdeauna o dinamică intimă
a sufletului nostru. în poezie, datele realului nu mai
fiinţează ca atare, ca repere ale unui real propus cu-
noaşterii raţionale, analitice; ele devin doar semnele
heraldice sonore, blazonul ritmat al unei nobleţi spi-
rituale a cărei autenticitate stă în propria ei subiec-
tivitate...”. disjuncţia esenţială se produce între real
şi potenţial, cel dintâi funcţionând pe eşichierele ab-
surdului şi haosului, cel de al doilea instrumentând
coerenţa şi semnificativul. e aici şi încheierea, fina-
lizarea unui act de iniţiere, care se exprimă prin
voinţă modelatoare, dar şi prin disponibilitate, prin
educarea „organului” necesar prefacerilor subtile ale
emisiei lirice, „adevărul” existând ca putere de cobo-
râre a potenţialului în real: „adevărul poetic este o
forţă care face să ţină între ele, solid, elementele se-
crete şi impalpabile ale unui edificiu lăuntric, care
proiectează asupra realităţii din jur un fel de epură
a realului, corpul viu al tâlcurilor pe care le trăieşte
o conştiinţă excepţională”. Sau, altfel spus (şi, aici,

doinaş îl invoca pe maurice Blanchot), orfeu n- a
reuşit s- o smulgă pe euridice din infern, dar a
adus- o în nemurirea creaţiei.

încă mai aplicat, autorul mistreţului cu colţi
de argint precizează că „textura poeziei lirice” nu re-
prezintă o „abatere de la real”, ceea ce ar însemna
un construct suspendat în imaginarul pur, ci „un
anume tratament” aplicat acestuia, ca reelaborare
de tip reactiv şi ca „lectură” adecvată a palimpses-
tului existenţial. frecventând nu filosofia, ci filoso-
fia culturii şi estetica (e sublinierea lui ion
Negoiţescu), poetul argumenta într- o geografie spi-
rituală în care linia de demarcaţie dintre real şi
creaţie punea implicit sub semnul întrebării prac-
tica pe care ideologia, suverană în epocă, o instituise
ca modalitate de imprescriptibilă valorizare. el nu
scosese din ecuaţie prezenţa realului, fiindcă ştia
foarte bine că, dincolo de prescripţia politico-ideolo-
gică, orice creator fusese, întotdeauna, captiv tim-
pului şi conjuncturilor, dar fără a aduce poezia în
ipostaza de copie fidelă a realului, nici măcar în cea
de oglindă a acestuia (când infidelitatea sau defor-
marea regentează falsul). afirmând că „realul se
află, în mod fericit, şi la începutul şi la sfârşitul pro-
cesului creator”, doinaş marca doar prezenţa poetu-
lui în istorie, dar aducând – cum s- a văzut mai sus
– „o altă formă de a participa la existenţă” tocmai
prin epura tâlcurilor pe care le descifrează în amor-
ful cotidian, adică a unui „adevăr” de dincolo de apa-
renţe. în plămada „conştiinţei excepţionale” a
creatorului apare funcţia libertăţii şi a accesului la
adevăr manifestate printr- o contextualizare care
permite deopotrivă preluări culturale de pe o plajă
largă, chiar prin reactivări ale traseului istoric, dar
şi prin disponibilitate la previzionări, la şansa sus-
pendării vechii contextualizări şi la formalizarea
uneia noi. detaliată de george Steiner, perspectiva
acestui ultim proces devine posibilă nu prin sine în-
seşi, ci printr- o lectură la rândul ei creatoare: în vi-
ziunea autorului gramaticilor creaţiei, o operă
canonică nu îşi încheie existenţa prin datarea apa-
riţiei, deci nu se perimează, deoarece deţine acel su-
port care permite cititorului, trăitor în durata
culturală, să inducă textului o nouă referenţialitate,
o contextualizare în perimetrul propriului său pre-
zent. în termenii lui doinaş, totuşi nu prin fidelă su-
prapunere cu aserţiunea lui Steiner, am putea
înţelege perimarea unei opere şi în condiţiile în care
tâlcurile obturează, mistifică sau se îndepărtează de
context (evident dacă, prin contextualizare, ne apro-
piem de o anume constantă existenţială).

de aici, evidenţierea acelei relaţii subtile
text/context care indică o confruntare la prima ve-
dere paradoxală: pe de o parte, poezia declină un
sens existenţial şi, ca atare, înscrierea ei în durată
ţine atât de constanta tâlcurilor, de permanenţa
„adevărului” acestora, cât şi de „expresia” care ar
trebui să transgreseze limitarea prin practica coti-
dianului; şi, pe de altă parte, ea, poezia, se dezvoltă
printr- o mecanică în care e sesizabil racordul la ceea
ce contextul aduce mereu ca variaţie a sensibilităţii,
a emoţiei, a gândirii, a „înţelegerii”. e, de fapt, jocul
permanent, inepuizabil între esenţe şi modul de
atingere a lor, o formă „deviată” a relaţiei dintre ca-
tegorial şi fenomen, mişcare asupra căreia filosofia
n- a încetat niciodată să se exercite. problema n- a re-
zolvat- o platon, din moment ce a trebuit să excludă
poezia din cetate, dar a rezolvat- o pitagora, când a
„citit” numerele prin lentila simbolului, cum a rezol-
vat- o şi Kant sau heidegger recunoscând calitatea
fiinţei de a conferi sens fenomenalului. e un mod
aparte de a ieşi din fenomenal fără a- l părăsi, adică
o conjugare a posibilului cu imposibilul, pentru a fi
mai mult ca oricare dintre acestea. r

■ fragment. în curs de apariţie 
la editura academiei

E, de fapt, jocul permanent ,
inepuizabil între esenţe şi modul de
atingere a lor, o formă „deviată” a

relaţiei dintre categorial şi fenomen,
mişcare asupra căreia filosofia n- a

încetat niciodată să se exercite.
Problema n- a rezolvat- o Platon, din

moment ce a trebuit să excludă
poezia din cetate, dar a rezolvat- o
Pitagora, când a „citit” numerele

prin lentila simbolului, cum a
rezolvat- o şi Kant sau Heidegger
recunoscând calitatea fiinţei de a

conferi sens fenomenalului.

Mircea Braga
Ştefan Aug. Doinaş şi iradierea prin tâlcuri

Editura Academiei

Ştefan aug. doinaŞ
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Ziua Internaţională a Iei
reper identitar, ia este sărbătorită, înce-

pând cu anul 2013, în noaptea „cerurilor des-
chise”, de Sânziene. ziua universală a iei
celebrează piesa principală a costumului popular
românesc, dar şi ideea de feminitate, întrucât ter-
menul „ie” este atribuit exclusiv cămăşii populare
femeieşti. redescoperită permanent, reinvestită
cu semnificaţii, ia a stârnit întotdeauna fascina-
ţie. Nu întâmplător, henri matisse a reprodus ia
în cunoscuta pictură la blouse roumaine, iar Ni-
colae tonitza, camil ressu, ion theodorescu- Sion
au surprins frumuseţea şi varietatea cămăşii po-
pulare feminine în tablourile lor.

institutul cultural român propune, ca în
fiecare an, un exerciţiu amplu de recuperare a iei
în spaţiile culturale în care îşi are reprezentan-
ţele şi în comunităţile româneşti, având drept
miză familiarizarea publicului internaţional cu ia
tradiţională şi cu multiplele interpretări actuale
ale acesteia.

institutul cultural român de la Beijing a
organizat, în perioada 24- 27 iunie, la galeria de
artă folclorică din districtul changning din Shan-
ghai, o expoziţie de costume tradiţionale româ-
neşti şi de ii din diverse regiuni ale româniei. la
terminarea expoziţiei, un set de costume tradiţio-
nale a fost donat muzeului Baoshan, care organi-
zează periodic expoziţii având ca temă centrală
costumele tradiţionale din întreaga lume. verni-
sajul expoziţiei a avut loc la 24 iunie, iar finisajul
expoziţiei – la 26 iunie. în data de 27 iunie au fost
donate costume populare româneşti. donaţia a
fost realizată de constantin lupeanu, directorul
institutului cultural român de la Beijing, către
muzeul Baoshan.

institutul cultural român de la Budapesta
a organizat, în data de 24 iunie, două evenimente
conexe, după cum urmează: o expoziţie cu un ate-
lier de confecţionare a iei şi un concert al naistu-
lui radu Nechifor. expoziţia a fost itinerată la
sediul uniunii culturale a românilor din unga-
ria. prin intermediul acestui eveniment se are în
vedere recunoaşterea iei drept unul dintre simbo-
lurile naţionale şi aducerea acesteia în centrul
atenţiei, ca simbol identitar naţional. evenimen-
tul a debutat cu prezentarea colecţiei de ii, ur-
mată de un atelier de confecţionare a iei
româneşti cu particularităţile din zona pe care
fiecare model o reprezintă. la finalul evenimen-
tului, naistul radu Nechifor a susţinut un con-
cert.

institutul cultural român „mihai emi-
nescu” de la chişinău a propus, pentru ziua de 26
iunie în parteneriat cu ministerul culturii al re-
publicii moldova, o manifestare culturală cu titlul
„ziua Naţională a portului popular”. evenimen-
tul a avut loc la palatul republicii din chişinău.
în cadrul proiectului au fost expuse costume tra-
diţionale din republica moldova şi românia, va-
lori din patrimoniul muzeal, precum şi din colecţii
private. invitaţi la eveniment: artiştii Sebastian
paic şi gabriel Boriceanu care şi- au prezentat co-
lecţiile de port popular românesc. astfel, au fost
prezentate colecţiile: Costumul tezaur – conţi-
nând costume din colecţia muzeului Naţional de
etnografie şi istorie Naturală a moldovei şi a
altor muzee de profil din republica moldova; Cos-
tumul oaspete – costume româneşti de secol
xviii- xix din colecţia privată a lui Sebastian
paic şi gabriel Boriceanu; Costumul modernitate
– expoziţie şi prezentare a colecţiilor create de
designerii moldoveni contemporani în stil etnofol-
cloric; Cufărul neamului – piese din lăzile de zes-
tre ale unor personalităţi cunoscute din republica
moldova.

institutul cultural român „dimitrie cante-
mir” de la istanbul a adus în atenţia publicului
expoziţia „măiastra – povestea nespusă a iei” la
galeria fulia Sanat din istanbul. expoziţia are

drept temă principală ia ca simbol identitar şi
prezintă o selecţie de bluze româneşti de patrimo-
niu, sub forma unei instalaţii de artă, faimoasele
fotografii ale reginei maria în veşmânt tradiţio-
nal românesc, precum şi obiecte de design con-
temporan influenţate de motivele şi semnele
cusăturilor tradiţionale, purtând semnăturile ar-
tiştilor aurel tar şi vlad tenu, precum şi ale des-
ignerilor din spatele brandurilor ziurel, una ca
luna, the craft lab, lana, roNativ, murmur,
iutta, furgamurga.

un alt proiect organizat de institutul cul-
tural român de la istanbul, împreună cu amba-
sada româniei la ankara, asociaţia de prietenie
româno- turcă din ankara şi mall- ul taurus, este
expoziţia „de la işlic la joben”. vernisajul expozi-
ţiei semnată de cătălin d. constantin a avut loc
în data de 24 iunie, în mall- ul taurus. fotogra-
fiile selectate ilustrează piese rare, unicat; obiec-
tele şi costumele provenind din colecţii de muzee
şi din colecţii particulare, cum este cea a doinei
levintza, în cea mai mare parte inaccesibile atât
publicului larg, cât şi specialiştilor. în cadrul ex-
poziţiei de fotografie va exista şi o secţiune aparte
care include o prezentare de ii şi port tradiţional
românesc ca simboluri importante ale folclorului
şi tradiţiilor culturale româneşti, care va fi com-
pletată de imagini înfăţişând diverse piese apar-
ţinând asociaţiei de prietenie româno- turcă din
ankara.

Un parteneriat româno- chinez
relativ recent o delegaţie de oficiali chinezi

din partea administraţiei de Stat a publicaţiilor,
mass- media, radioului, televiziunii şi filmului
şi a universităţii renmin din china a semnat un
acord între institutul cultural român şi editura
universităţii renmin din china, una dintre cele
mai prestigioase edituri cu profil academic din
china. obiectivul acestui acord este colaborarea
dintre părţi pentru implementarea proiectului
„centrul de cooperare româno- chinez în dome-
niul editării lucrărilor academice”. proiectul va
derula activităţi de editare în domeniile de inte-
res comun, cu scopul de a promova schimburile
academice şi dialogurile dintre românia şi china,
prin diseminarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte
producţia academică din cele două ţări şi promo-
varea schimbului de idei. astfel, vor fi avute în
vedere o mai bună vizibilitate a autorilor români
şi chinezi pe pieţele de carte din cele două ţări,
prin susţinerea traducerilor şi a participării aces-
tora la evenimente specifice.

la eveniment au participat Wu Shangzhi,
ministrul adjunct al administraţiei de Stat a pu-
blicaţiilor, mass- media, radioului, televiziunii şi
filmului, zhou huilin, directorul general al ad-
ministraţiei publicaţiilor, tang Qingqi, directo-
rul general adjunct al departamentului
anti- publicaţii ilegale şi interzise, zhao haiyun,
directorul general adjunct al departamentului
publicaţiilor importate, Qian Shuren, şeful divi-
ziei de Schimb al departamentului publicaţiilor
importate, Wang Junyu, adjunctul şefului divi-
ziei al Biroului general, zhang Jianming, vice-
preşedinte executival consiliului universităţii
renmin din china, li yongqiang, preşedintele
editurii universităţii renmin,lv Jie, director
adjunct al Biroului internaţional al universităţii
renmin din china, meng chao, vicepreşedintele
editurii universităţii renmin din china, liu
yan, coordonator program institutul confucius,
Biroul internaţional, universitatea renmin din
china, liu yehua, director internaţional al edi-
turii universităţii renmin, yan Jianwu, consilier
pe probleme de cultură la ambasada republicii
populare chineze în românia, grigore arsene,
preşedintele asociaţiei editorilor din românia,
eugen uricaru, preşedintele copyro, aura
christi, directorul editurii ideea europeană. din
partea institutului cultural român au participat:
domnul mihaly zoltan Nagy, vicepreşedinte al
institutului cultural român, şi domnul Bogdan
popescu, directorul centrului Naţional al cărţii.
consilierul pe probleme de cultură la ambasada
republicii populare chineze, yan Jianwu, a vor-
bit despre intensele schimburi culturale ro-
mâno- chineze de- a lungul timpului şi despre

deschiderea, în viitorul apropiat, a unui centru
cultural chinez la Bucureşti, similar reprezentan-
ţei institutului cultural român la Beijing. vice-
preşedintele icr, mihaly zoltan Nagy, a declarat:
„Scopul nostru este să asigurăm accesul publicu-
lui chinez şi român la literatura şi arta română
şi chineză, sprijinim, de asemenea, prezenţa au-
torilor români şi chinezi pe piaţa de carte din cele
două ţări şi promovăm dialogul cultural”.

Scopul acestui parteneriat este promovarea
schimburilor culturale şi editoriale între china şi
românia, fiind încheiat în anul în care românia
este invitată de onoare, împreună cu celelate ţări
din centrul şi estul europei, la cea de- a xxiii- a
ediţie a târgului internaţional de carte de la Bei-
jing, care va avea loc în perioada 24- 28 august
2016.

china va fi ţară invitată la târgul interna-
ţional de carte gaudeamus, ediţia 2016, din Bu-
cureşti.

*
a fost semnat memorandumul de înţelegere

dintre ministerul culturii, institutul cultural
român şi administraţia de Stat pentru presă,
publicaţii, radio, film şi televiziune a republicii
populare chineze.

noaptea Institutelor Culturale
15 instituţii culturale din Bucureşti au or-

ganizat, sub egida euNic, cea de- a zecea ediţie
a Nopţii institutelor culturale. British council,
centrul ceh, centrul cultural turc „yunus
emre”, delegaţia valonia- Bruxelles, forumul
cultural austriac, fundaţia culturală greacă,
goethe- institut, Balassi intézet – institutul ma-
ghiar din Bucureşti, institutul camões pentru
cooperare şi limbă portugheză, instituto cer-
vantes de Bucarest, institutul cultural român,
institutul francez, institutul italian de cultură,
institutul polonez, cărora li s- a alăturat Spaţiul
public european, propun un program dens, care
a început la orele prânzului şi s- a prelungit până
spre dimineaţă. în anul în care se împlinesc 400
de ani de la moartea scriitorilor William Shakes-
peare şi miguel de cervantes, programul a inclus
un spectacol de teatru după sonetele lui Shakes-
peare, proiecţii, lecturi şi o dezbatere dedicate
marelui dramaturg britanic, o expoziţie de benzi
desenate şi de ilustraţie pornind de la o piesă
scrisă de cervantes, precum şi un spectacol-lec-
tură bazat pe fragmente din „entremeses” ale în-
drăgitului scriitor spaniol. 

Noaptea de 24 iunie a adus şi numeroase
proiecte expoziţionale: un dialog în benzi dese -
nate, bazat pe improvizaţie, un graffiti perfor-
mance, expoziţie de sculptură, expoziţia de Bd şi
ilustraţie „miguel en cervantes. panorama mi-
nunăţiilor”, expoziţia de obiecte adunate „B l a
N K” , expoziţia de arhitectură, design de produs,
fashion şi grafic design „romanian design Week
classics”, expoziţia vestimentară „veşminte tra-
diţionale greceşti”, expoziţia itinerantă „cele mai
frumoase cărţi”, expoziţiile de fotografie „azulejo:
Story of tiles”, „romy Schneider” sau „immota
manet” (care a prezentat, în fotografii alb- negru,
urmările cutremurului din l’aguila).

cursurile de limbi străine, jocurile şi dezba-
terile interculturale, pe tema diversităţii sau a
stereotipurilor, spectacolele de teatru şi atelierele
pentru copii şi adulţi – printre care cel dedicat
artei tradiţionale turceşti de a desena pe apă,
ebru, sau cel prin care copiii învaţă să constru-
iască propria căsuţă pentru păsări, folosind teh-
nica papier- mâché – au completat paleta
multidisciplinară din data de 24 iunie. programul
s- a desfăşurat în intervalul orar 12:00- 02:30 în 12
spaţii culturale din capitală: arcuB -  hanul ga-
broveni, British council, centrul ceh, centrul
cultural turc „yunus emre”, green hours, go-
ethe- institut, institutul Balassi – institutul ma-
ghiar din Bucureşti, institutul cervantes,
institutul cultural român, institutul francez,
institutul italian de cultură şi Spaţiul public eu-
ropean, care au găzduit peste 50 de evenimente
propuse de cele 15 instituţii culturale.

Biroul de presă al icr

n Evenimente
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în genurile biograficului, eugen Simion
interpretează texte aşezate sub semnul
scriiturii autospeculare semnate şer-
ban cioculescu, octavian paler, Bor-

ges, paul goma, petre pandrea, valeriu cristea
ş.a., într- un demers de definire şi de clasificare a
unor scrieri apropiate prin apartenenţa la gen,
dar distincte prin unele aspecte individualiza-
toare: „Naratologii mai noi (de felul lui philippe
lejeune sau Jaap lintvelt) includ memoriile în
spaţiul naraţiunii la persoana întâi, căreia- i de-
termină specificitatea literară în funcţie de rela-
ţia autor- narator- personaj (actor). ca şi în cazul
jurnalului intim sau autobiografiei, cele trei in-
stanţe narative coincid: autorul este tot una cu cel
care povesteşte şi se identifică, în egală măsură,
cu acela despre care se povesteşte. cum vom de-
osebi, atunci, o pagină de memorii de o pagină
strict autobiografică sau de fragmentele scoase
dintr- un jurnal intim? Sunt mai multe răspunsuri
la această întrebare. philippe lejeune, care a stu-
diat în cărţile sale (le pacte autobiographique, je
est un autre, moi aussi) aceste raporturi, spune
că autorul de memorii se comportă ca un martor
dublu: al existenţei sale şi al epocii sale (...). în
autobiografie şi în jurnalul intim obiectul discur-
sului este individul însuşi (cel care narează), în
memorii naratorul se povesteşte pe sine, dar po-
vesteşte mai ales lumea prin care trece...” desi -
gur, orice clasificare impune o anume rigiditate
în încadrări şi criticul e primul care nuanţează
astfel de tipologii prea strânse, dogmatice, infle-
xibile: „observaţia este în esenţă justă, dar ea nu
lămureşte prea bine ce desparte, de pildă, o carte
de memorii (Saint- Simon) de o autobiografie de
tip cellini. ce volum de memorii nu cuprinde im-
plicit o biografie a autorului (o autobiografie) şi
ce autobiografie nu este, în fapt, şi o istorie a epo-
cii, a grupurilor sociale, a moravurilor şi menta-
lităţilor?”.

radiografiind articulaţiile speciei literare a
jurnalului, eugen Simion subliniază şi ambigui-
tatea structurală a acestuia, şi dualitatea per-
spectivelor scriiturii, într- un demers ce caută să
exprime complexitatea acestui tip de discurs lite-
rar care mizează pe o permanentă alternanţă a
ipostazelor, imaginilor şi fantasmelor eului: „ori -
ce jurnal intim este o pendulare între două im-
agini: una ce ni se oferă şi alta pe care o deducem,
iar lectura jurnalului nu e în fapt decât încerca-
rea de a pune în acord aceste două fantasme care
se ascund una după alta”. e limpede că scriitura
autobiografică care încalcă, adesea, normele lite-
rarităţii, adoptă propriile sale reguli, paradoxale,
ambigue, sinuoase: „într- un gen în care regulile
literaturii sunt sistematic boicotate şi însăşi do-
rinţa de a face literatură este interzisă, există un

număr de reguli/clauze, «legi» (cea dintâi este
legea de a nu avea legi) care asigură funcţionarea
textului”. retorica jurnalului intim este, aşadar,
una ce sfidează tocmai orice retorică a literaturii,
prin dezamorsarea, uneori premeditată, alteori
subînţeleasă, a convenţiilor, patternurilor sau re-
gulilor prestabilite. literatura subiectivă, atât de
dificil de definit şi de analizat, e circumscrisă de
critic în articulaţiile sale cele mai fine. de pildă,
jurnalul e definit ca un „contract al autorului cu
sine însuşi, un contract sau un pact de confiden-
ţialitate care, dacă nu este distrus la timp, devine
public şi forţează porţile literaturii”.

Judecata literară a scrierilor aparţinând ge-
nului subiectiv trebuie să adopte, subliniază
eugen Simion, o viziune relativizantă, în măsura
în care „este greu să judeci
astfel de scrieri cu obişnui-
tele criterii critice pentru că
ai sentimentul că valoarea
lor depăşeşte literatura pe
care în mod inevitabil o con-
ţin. cel mai bun lucru este să
le citeşti şi să laşi pe ma-
dama estetică, vorba lui
gherea, să se odihnească.
existenţa îşi impune propria
retorică”.

firea bonom- moralistă
a criticului reiese mai ales
din portretele sale, cu dese -
nul riguros şi suplu totodată,
cu tăietură sigură şi cu o în-
cadrare în context ce ampli-
fică sugestivitatea lor indivi-
dualizatoare: „la 29 de ani
Sainte- Beuve poartă o bonetă
de bumbac, are burtă (façon
Benjamin constant – jeune)
şi nu priveşte niciodată omul
în faţă. e scund (1,60 m), are
umerii strâmţi, nasul mare şi
bărbia proeminentă. aerul
lui ecleziastic intimidează.
participă la început la bătă-
liile romanticilor, dar, odată
cu vârsta, criticul începe să
caute prieteniile utile, frec-
ventează saloanele influente,
se amestecă în politică şi nu
dispreţuieşte onorurile. pen-
tru a intra în academie face
vizite protocolare. ajunge, în
fine, academician şi senator.
e fericit? paginile intime ni- l
arată veşnic iritat. Se fereşte
să scrie despre contemporani,

iar când scrie e foarte prudent. pe tineri nu- i ia
în seamă: să mai aştepte! tinerii se cheamă însă
Baudelaire, Nerval şi n- au răbdare să aştepte
verdictul criticului”.

atras de constituţia psihologică a creatori-
lor, eugen Simion cultivă portretul nuanţat, cla-
rificator, căutând să redea zonele de penumbră
ale personajelor sale, precum în cazul unui por-
tret al lui maiorescu, în care figura oficială, aulică
a criticului junimist este retuşată, percepută
într- o lumină nouă, distinctă, atrasă de antino-
mii, de reculul în spaţiul intimităţii, de misterul
unei ambivalenţe constitutive: „ce se întâmplă
mai departe contrazice şi mai mult ideea unui
maiorescu rece, calculat, arivist. complicaţiile în
care intră (scandalul de la şcoala centrală de
fete, amorul, aproape conjugal, cu mite, divorţul
de clara, crizele de disperare şi singurătate etc.)
denotă mai degrabă altceva. un ambiţios, un ca-
rierist dornic să ajungă ar fi procedat altfel, ar fi
evitat anumite situaţii, şi- ar fi stăpânit mai bine
sentimentele... dimpotrivă, maiorescu produce
tărăboi (cum îi scrie lui carp) oriunde se bagă, re-
comandă prudenţa şi nu practică deloc pru-
denţa... cultivă teoretic discreţia, dar este acuzat
public pe drept sau pe nedrept de imoralitate...
este greşit să credem (cum crede g. călinescu) că
maiorescu trece cu umor peste aceste încercări...
Scrisorile şi jurnalul arată, dimpotrivă, o mare in-
chietudine şi, în anumite clipe, omul este sincer
disperat... maiorescu este, repet, un suflet conju-
gal şi chiar în aventura tăinuită cu mite el tră-
ieşte într- o conjugalitate amoroasă”. 

livrat deopotrivă lucidităţii constitutive şi
angoaselor bine mascate dedesubtul unei fraze cri-
tice limpezi şi controlate mai tot timpul, eugen Si-
mion îşi construieşte cu migală aserţiunile, trăind
cu patimă refulată şi cu nesaţ epicureic literatura,
acest spaţiu ficţional în care, vorba criticului,
„totul se transformă (frumosul este ideea sensibilă
în mişcare), ceva se pierde, esenţialul se păstrează
şi se reinventează”. inventiv, seducător, fantezist,

Iulian Boldea
Eugen Simion – voluptatea lecturii

Eugen Simion aduce în critica
literară românească tonul judicios,
lipsa exceselor temperamentale ori
a stridenţelor expresive, căutând
punctul de echilibru şi, totodată,

acela de fugă ce caută să prindă în
dinamica sa intimitatea textului,

substanţa lăuntrică a operei în tot
adevărul său ultim

eugen simion
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când retractil, când energic, dinamic şi suplu to-
todată, discursul critic este, în cazul lui eugen Si-
mion, spaţiul de întâlnire al voluptăţii lecturii şi
al raţionamentului riguros, corectat mereu de di-
lemele şi meandrele sensibilităţii.

în viziunea lui eugen Simion, actul critic
are datoria să- şi asume, pe de o parte, beneficiile
complexităţii sale structurale, ale nuanţărilor fe-
cunde şi ale creativităţii fascinante, şi, pe de alta,
trebuie să exprime, dincolo de orice justificare ra-
ţionalizantă, sensibilitatea celui care judecă re-
lieful textului literar. pe de altă parte, finalitatea
esenţială a actului critic e reprezentată de căuta-
rea profunzimilor textului, a acelor dimensiuni de
adâncime pe care o metodă sau metodologie le
poate asuma, prin voinţă de sistematizare a tec-
tonicii fluide a operei. principiile de la care se re-
vendică demersul critic al lui eugen Simion sunt
de găsit în judecarea operei literare deopotrivă în
textul şi în contextul său, dar şi în lumina adevă-
rului. obiectivitatea şi exigenţa, cu sine şi cu alţii,
respectul părerii contrare, admiraţia nedisimu-
lată faţă de o operă literară de valoare, riscul ju-
decăţii severe, demonstrate cu suficientă fineţe,
asumate cu rigoare şi siguranţă – sunt reperele
unui astfel de demers de certă anvergură şi res-
ponsabilitate etică. S- a mai spus, şi o spun şi eu,
critica lui eugen Simion mizează, în egală mă-
sură şi în egal mod, pe voinţa de identificare cu
textul şi pe distanţare, pe un impuls simpatetic
şi, în acelaşi timp, raţionalizant. opera literară
este, pentru eugen Simion, o modalitate de rein-
ventare a eului creatorului, un punct de cotitură
în biografia interioară a personalităţii sale.

este evident că, pentru eugen Simion,
opera nu poate fi desprinsă de context, sunetul
textului neputând fi perceput în absenţa funda-
lului istoric ce îi asigură intensitatea şi timbrul.
pe de altă parte, una dintre interogaţiile recu-
rente ale criticului se referă la şansele autorului
de a reveni în textul din care a fost exilat de exi-
genţele şi criteriile criticii pozitiviste; această re-
venire nu presupune, însă, recursul la unele
criterii fundamentate pe demersul biografic. Nu
sunt puţine nici reflecţiile cu caracter moral, me-
ditaţia asupra condiţiei memorialistului în era
postmodernă, când alura pedagogică a autorului
ficţiunilor intime se atenuează sau este chiar abo-
lită cu totul, memorialistul însuşi transfor-
mându- se într- un om de succes, supus legilor
marketingului şi mizând pe efecte comerciale sau
publicitare. recluziunea oarecum ascetică a me-
morialistului este înlocuită cu dinamica unei exis-
tenţe puse sub semnul succesului monden sau
social.

Surprinzătoare mai este şi mobilitatea pri-
virii criticului, o privire disponibilă la experienţe
ale scrisului dintre cele mai diverse, la practici
scripturale felurite. o astfel de disponibilitate nu
rezultă decât din dispoziţia empatică pe care o bă-
nuim a sta la originea discursului critic. mefient
faţă de metode (deşi le- a aplicat, cu măsură, o
vreme – cea tematistă, de pildă), eugen Simion
caută, în eseurile şi studiile sale, să descifreze fi-
inţa unică, irepetabilă, esenţială a textului,
printr- un fel de captare a înţelesurilor ultime, a
celor ce dau seamă, în cele din urmă, de specifici-
tatea sa. în ciuda acestui aspect oarecum apolinic,
a acestei feţe aparent olimpiene, din care orice
crispare pare absentă, eugen Simion nu e mai
puţin bântuit de nelinişti, de îndoieli ce sunt con-
trase într- un scris marcat de echilibru şi de so-
brietate, de reculegere şi detaşare de „obiect”. 

mefient, cum ziceam, în privinţa metodolo-
giilor constrângătoare, a achiziţiilor critice de ul-
timă oră, tocmai în numele unei interpretări
disponibile, mobile a intimităţii textului literar,
eugen Simion nu e cu totul străin de tematism,
bunăoară, metodă critică exersată în dimineaţa
poeţilor, una dintre cele mai bune cărţi ale sale.
în această carte, criticul caută să recupereze câ-
teva figuri lirice premoderne, propunând o nouă
lectură a unor creaţii pe nedrept uitate, unele, ori
nepotrivit situate şi studiate, altele. Nu rezultă,
din această întreprindere de reconsiderare, doar
un mai adecvat racord al poeţilor premoderni la
sensibilitatea cititorilor de poezie de azi, dar şi o
comuniune empatică, un acord, tulburător uneori,
între ochiul criticului şi opera de analizat. meta-
fore critice superbe definesc şi nuanţează un ta-
blou poetic, duc analiza spre înţelegere şi comen-
tariul înspre extazul interpretării comprehensive,
ca în aceste rânduri despre Bolintineanu. 

astfel de enunţuri, în care rigoarea e depă-
şită de spiritul asociativ şi imaginativ, iar dina-
mica discursului se mulează perfect pe textul

interpretat, nu fac decât să
confirme acea înclinaţie spre
critica de identificare pe care
mai toţi exegeţii au
observat- o. uneori, criticul
preia tonalităţi ale autorilor
pe care îi comentează, sin-
tagme ori accente afective ale
acestora, tocmai pentru a
ilustra mai bine o anume
creaţie, un anume stil ori o
conformaţie literară  dis-
tinctă. una din trăsăturile
definitorii ale criticului este
unitatea temperamentală şi
stilistică a frazei sale. egal cu
sine, niciodată dedat excese-
lor de interpretare ori de
umoare, cultivând măsura şi
echilibrul, ca şi o anume con-
stanţă a interpretării, eugen
Simion nu a ţinut să se re-
marce prin iconoclastii de mo-
ment ori prin gesturi de
inclemenţă definitive. Judecăţile sale, de o clari-
tate extremă, neocolite, însă, de demonul îndoie-
lilor, au un ton „alb”, neutru, scuturat de vehe-
menţe de limbaj, din contră, dispus în acoladele
metaforei critice gracile, expresive. e, în această
dinamică a echidistanţei şi a coerenţei interioare,
în această cultivare a măsurii şi a unei delicateţi
a receptării, o problemă de gust, de temperament
şi de expresie. Se pot găsi, chiar, unele predilecţii,
unele preferinţe ce pornesc tocmai din această
structură temperamental- expresivă a criticului.
N. manolescu a găsit unele dintre acestea: „criti-
cul e acelaşi în paginile consacrate poeziei ca şi
prozei, teatrului ca şi criticii. gusturile lui mi se
par totuşi limpezi, în ciuda felului cumpănit şi
«democratic» de a comenta literatura. de exem-
plu, nu cred că mă înşel spunând că eugen Si-
mion şi- a făcut despre poezie o anumită imagine
care – deşi grija de a întrebuinţa în fiecare caz in-
strumentul adecvat, precum şi toleranţa arătată
diferitelor formule poetice, sunt incontestabile –
divulgă unele preferinţe sau inaderenţe. cele din-
tâi se referă la poezia gravă, îndeosebi lirică şi
confesivă şi în care, în plus, poate fi urmărită sim-
bolistica ascunsă ori un anumit substrat mitic. in-
geniozitatea, spiritul ludic, ironic, intruziunea
epicului şi teatralului în lirică trezesc mefienţa
criticului. o ierarhie nemărturisită (şi poate nu
deplin conştientă) a speciilor, poate fi, în parte,
responsabilă de această împrejurare”. 

Nu puţine din interpretări exprimă opţiu-
nile estetice şi etice, existenţiale şi morale, dar şi
preferinţele de lectură ale unui critic ce ştie a găsi
întotdeauna expresia potrivită pentru a desemna
originalitatea unei voci lirice, pentru a circum-
scrie un talent epic ori pentru a disocia relevan-
ţele de ton, de expresie ale unui scriitor, con-
firmat de critică ori încă debutant. e drept, criti-
cul înclină spre valorile consacrate, spre acei scrii-
tori a căror vocaţie nu mai poate fi negată. de
asemenea, foarte relevant e şi modul în care, în
paginile critice ale lui eugen Simion luciditatea
analizei se întrepătrunde cu impulsul empatic,
efortul de înţelegere sprijinindu- se, adesea pe
simpatie, pe o abia camuflată exultanţă afectivă.
ilustrative sunt, de pildă, câteva rânduri despre

maria Banuş, în care limpiditatea expresiei, plas-
ticitatea frazei şi culoarea afectivă dau relieful
propriu unei astfel de înţelegeri a literaturii şi a
celor ce o scriu din perspectiva esenţialităţii şi a
depăşirii efemerului contingent: „clarviziune ago-
nică? iată o interogaţie tulburătoare şi o definiţie
posibilă a poeziei care îşi redescoperă tonalitatea
adecvată şi uneltele. poezia mariei Banuş devine,
cu adevărat agonică în sens mai profund existen-
ţial: începe să vorbească de hotare şi răspântii, de
apăsarea de fulg a melancoliei şi, din ce în ce mai
insistent şi mai convingător liric, de moarte”.

percepând literatura şi, în general, cultura
autentică, necontrafăcută, ca pe o „sfidare a reto-
ricii”, eugen Simion aduce în critica literară ro-
mânească tonul judicios, lipsa exceselor tempe-
ramentale ori a stridenţelor expresive, căutând
punctul de echilibru şi, totodată, acela de fugă ce
caută să prindă în dinamica sa intimitatea textu-
lui, substanţa lăuntrică a operei în tot adevărul
său ultim. „ce face să fie plăcut şi stimulator sub
unghi intelectual scrisul lui eugen Simion?” – se
întreabă marian papahagi în fragmente despre
critică. şi tot el răspunde: „luate în parte, propo-
ziţiile sunt simple, scurte, fără podoabe, tonul
fără nimic uscat şi academic, cu vagi inflexiuni de
limbaj familiar, e, în ansamblul său sobru, reţi-
nut; ieşirile temperamentale, excesele lipsesc. o
senzaţie de stenic echilibru se desprinde din toate
paginile. este limpede modelul reprezentat de lo-
vinescu”. 

figura spiritului critic are, în adevăr, câte
ceva din efigia olimpiană lovinesciană, are ceva
din înclinaţia acestuia spre clasicitatea expresiei,
dar şi din preferinţa pentru ironia subţire, în care
provocările lucidităţii sunt transpuse într- o ex-
presie limpede şi pregnantă. de altminteri, pagi-
nile consacrate lui lovinescu ne pun în faţa a
două structuri afine, temperamental şi scriptural
totodată: „liniştea spiritului lovinescian vine din
adâncurile conştiinţei lui neliniştite. este fructul
unui mare efort spiritual. egalitatea de umoare
este, în relaţiile cu oamenii, o formă de civilizaţie.
Provocarea lui este mai adâncă şi plină de mai
mari consecinţe decât provocările (arţagurile) spi-
ritelor instabile, pufnoase, mereu ulcerate”. r
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„înţelegerea răului este o parte a îndreptării.”
t. maiorescu

„şi nu ne ierta!
cum nici noi nu iertăm greşiţilor noştri

după cartea ta
şi ne mântuieşte de cel rău

în numele tatălui
al fiului

al Neamului tău”
emil Botta, eminescu

                                   

mulţi contemporani (lanţul de de-
nigrări a pornit de la „revista
contimporană”, adversara „con-
vorbirilor literare”, supărată că

titu maiorescu l- a putut compara pe patriarhul
alecsandri cu tinerelul eminescu) îşi percep îna -
ntaşii ca pe o povară, ca pe- o cocoaşă urâtă de
care nu ştiu cum să scape. Numai că poeţii buni
sunt obligaţi (este cuvântul lui cioran) lui emi-
nescu. deranjează la adrian alui gheorghe fap-
tul că a intrat, după mărturisirea proprie, în
literatură, având la îndemână Biblia şi emi-
nescu? da, îi deranjează pe cei care nu văd în
eminescu cea mai de sus valoare naţională, un
bun de panteon, ci „un totem al tribului” cu păr
pe piept. mihai ursachi a luptat de dincolo de
moarte cu comandoul antieminescian. Sicriul fu-
sese depus în muzeul teatrului, în casa vornic
alecsandri, azi retrocedată. lucian vasiliu a
făcut, atunci, să se audă vocea inconfundabilă a
magistrului din ţicău, vorbind despre eminescu.
aşa cum am mai spus, (ră)suna taumaturgic.

gheorghe lupu a bătut lung război, pe 90
de pagini, pentru eminescu. l- a bocit chiar:
„între patimile tale/ N- am nici lacrimi să te plâng/
doar izvorul de din vale/ de se spulberă- n adânc”.
Sursa, modelul sunt de tot clare, însă poemul este
excelent. şi de ce n- ar fi poezia o trecere a tradiţiei
prin filtrul poetic modern? Scriitură de grad zero
nu există. poate că orgoliul de poet recent se
opune, dar cei buni şi- i asumă pe marii înaintaşi,
sunt condiţionaţi de arghezi, Blaga, Bacovia, voi-
culescu, gyr… pentru însuşi eminescu tradiţia a
fost un stimulent benefic.

după g. călinescu, „e cel mai tradiţionalist,
absorbind toate elementele, şi mărunte, ale lite-
raturii antecedente”. pe gheorghe lupu îl dispe-
rau „pierderile colaterale” provocate de valul
revizuirilor. îi lua „în vârful sabiei”, ba chiar în
vârful pamfletului pe autorii de ierarhizări iuţi şi
facile, din care păgubită rău iese doar istoria li-
teraturii române.

în „flacăra” anului 1949, crohmălniceanu
îşi tipărea opinia: „Suntem unul dintre puţinele
popoare care avem nenorocul ca figura majoră a
poeziei noastre să fie prizoniera unei concepţii de
viaţă reacţionare”. după nefasta „cotitură” din
acel august 23, fusese epurat bustul lui goga din
rotonda bucureşteană (iniţiatorul ansamblului
monumental, ministrul instrucţiunii ion petro-
vici, puşcărizat); după aceea a fost ciobit emi-
nescu lui ion Jalea. internaţionaliştilor proletari
nu le plăsuse bărbia de naţionalist, pesemne.

vreme trece, vreme vine. venind iarăşi mo-
mentul ca memoria să fie mobilizată (mai exact,
manipulată) în nefolosul identităţii, în acest con-
text ostil etnicului şi iubirii de neam, apare lu-
cian Boia, să ne atragă atenţia că eminescu e un

mit. în alte cuvinte, o glorie imaginară, defor-
mată, contrafăcută. cum minciună, neadevăr,
falsitate ar fi şi credinţa în universalitatea crea-
ţiei eminesciene.

deşi istoric de profesie (acum şi istoric al
culturii, v. mihai eminescu, românul absolut, cu
subtitlul facerea şi desfacerea unui mit, huma-
nitas, 2015), lucian Boia susţine că istoricul n- ar
avea vreodată acces la adevăr; că oricât de obiec-
tiv s- ar vrea, ceea ce scrie e un fel de ficţiune, de
poveste. şi atunci cum de se consideră în posesia
adevărului despre poet? că numai el ar şti cum
arată adevăratul eminescu, eminescu real, ne-
distorsionat, nedeformat. pare logică argumenta-
ţia sa că eminescu ar fi „greşit” mitologizat de
imaginaţia colectivă? Nu este. şi- i greu să fii de
acord cu o astfel de provocare.

Boia are un scop: eseul s- a dorit o filipică
împotriva „autohtonismului” poetului, a ideologi-
zării trecutului din motive naţionale, toate „no-
cive”. şi istoricul europeniza(n)t încalcă statutul
de istoric literar în mai multe feluri, mai ales pu-
nând semnul egal între naţionalism şi comunism.

imensul creator eminescu nu- i, pentru lu-
cian Boia, nici imens, nici creator. iar unii comen-
tatori îl vor ghid absolut, de manual de română,
pentru voinţa nu şi putinţa de a- l „demitifica”. şi
cum să mai placă eminescu? în spiritul timpului,
trebuie să fim deconstructivi, resentimentari faţă
de românia; să afirmăm că „plaiul mioritic e o fe-
cală”; în cel mai bun caz, „plai cu boi”. À propos
de asta, mircea dinescu o crede că- l elogiază pe
eminescu scriind „eminesculând odoare”? prefer
discursul lui al.o. teodoreanu, la dezvelirea sta-
tuii de la constanţa, 15 august ’34: „cu marea în
faţă, ca un omagiu şi ca un simbol, superb ca făt
frumos, idealizat cât trebuie (…), cu doina pe
buze, cu neantul în buzunar şi cu românia mare
în inima lui”.

revenind la l. Boia: de pe clapetă (decupaj
din Cuvânt de lămurire), cititorul află că, în po-
fida titlului, „nu o carte (decât tangenţial) despre
eminescu”. aferim. îl trădează Boia academic pe
eminescu? Nicidecum. cu eminescologii vrea să
fie caustic, dar nu reuşeşte să fie decât ireveren-
ţios, aşa cum a fost şi cu istoricii xenopol, has-
deu, iorga, gh.i. Brătianu…

Boia e mereu superficial, banal şi banali-
zant, simplist şi simplificator. ceva nespus deja
despre eminescu? Nimic. dar se ocupă de „trans-
figurările mitice”, de „mitologia eminesciană”,
vrând să zică mitologia eminescologilor devotaţi
până la orbire (ca perpessicius) poetului. la pa-
gina 30 a eseului le concede: „mitul eminescu
este şi o construcţie, într- un fel necesară, izvorâtă
din complexele culturii româneşti”. complexe in-
duse de 26 de ani în capăt, stăruitor (de când îi
tot etichetăm pe români cu prefixele in-  şi ne- , ca
inferiori, inconştienţi, insensibili, inculţi, incon-
sistenţi şi nevolnici, necivilizaţi, necinstiţi, chiar
neortodocşi. defectologul neamului, lucian Boia,
e frapant şi nu prea de vreme ce, aflat pe „direcţia
nouă”, ne- a înţepenit în proiectul de des- facere de
mituri şi de mite.

toate, după Boia, ar fi „mitizate”: şi origi-
nile, şi daco- romanii, si străromânii, „şi continui-
tatea etniei, şi conceptul de naţiune. doar trendul
este: „Nu există naţiune, ci indivizi”. poetul, cu
bărbia ştirbită de proletcultişti internaţionalişti,
e considerat acum „un feroce antidemocrat”. Nu
văd de ce a urmări interesul naţional e faptă xe-
nofobă; de ce a- ţi iubi ţara ar fi jignitor pentru
altă ţară. cât despre Sorin lavric, spusa lui
(„pentru mine un creştin fără pecete etnică nu în-
seamnă mare lucru”) îi sună istoricului cu apetit
negaţionist ridicol (nu că n- ar exista şi patrioţi ri-
dicoli), naţionalismul fiind, în viziunea boiescă,
ridicol în mod… global.

cum n- am nici un complex de inferioritate
privind românitatea mea, nu pot să nu observ că
iubirea de patrie a devenit, în zilele noastre, un
fel de fraudă, în cel mai bun caz criticată ca o ve-
dere foarte îngustă, până- n graniţe şi deloc din-

colo de ele. iar „stat naţional unitar” e pentru
Boia, care vede românia altfel decât o vedeau
eminescu, iorga, Blaga, pârvan, mircea vulcă-
nescu, o sintagmă revolută. a scris eminescu
„mi- e ruşine să fiu român”, da, însă era vorba de
„românii de paradă”, de demagogi, de impostori.

deloc imprevizibil, exegetul l. Boia pune
accent (trimiţând imprudent la direcţia nouă…
din 1882 a lui t. maiorescu unde criticul l- a
numit „geniu poetic”) pe observările critice: gre-
şeli prozodice, „neglijenţe a formei”, licenţe poe-
tice în acces, „idei obscure în formă obscură” şi,
vai, gramatica! hazul i- l stârnesc „antitezele cam
exagerate”. cu cât arată mai bine venere decât
„juna rodică”, se întreabă, perplexat, Boia.

istoricul rămâne deranjat de „deformări le-
xicale”, de rime nu prea izbutite (le spune neorto-
doxe), ca altădată petru grădişteanu, gr.
gellianu, înverşunatul canonic al. grama ori la-
tinistul aron densuşianu, care- l găsea pe emi-
nescu „spirit bolnav”. îi atrag atenţia lui l. Boia
că şi anacolutul eminescian sună eminescian.

eminescu „mai stâlceşte câte un cuvânt”, ne
anunţă Boia la p. 13. şi dă un exemplu: totuşi e –
asemenea. „Nu e nimic şi totuşi e/ o sete care- l
soarbe/ e un adânc asemene/ uitării celei oarbe”.
ce- i drept, nu- i uşor de citit eminescu, darămite
să- i vorbeşti limba şi să- ţi şi placă. şi ce- i mai
place lui lucian Boia să scrie: „eminescu înnebu-
neşte”. Schubert şi Schumann au murit amândoi
de sifilis şi nu se face caz; eminescu e, însă,
nebun, simplificare nescuzabilă, de neiertat. Ne-
bunie? Ba prostie, şi tristă, şi goală. ce să mai
spui decât să repeţi sfatul lui arghezi: „păşiţi
încet, cu grijă tăcută, feţii mei…”

lucian Boia are o grijă, ce- i drept: să nu-
mere rândurile din dicţionar de autori laffont-
Bompiani. eminescu: 62 de rânduri; petöfi – 126;
mickiewicz – peste 400. 

lovinescu a constatat că „eminescu re-
zistă”, dar cu amendamentul: „fără să pară întru
totul convins”. iniţial, poetului i- a dat 200 de ani
şi caput; după 50, s- a răzgândit. şi Boia comen-
tează: „prea repede a cedat lovinescu, vorbind de
«corectivul pentru un tratament special»” – ca
mare valoare literară perenă. pentru ca istoricul
să- i replice satisfăcut: „Nici chiar «excepţiile» nu
rezistă la nesfârşit” (p. 85).

a mai rămas ceva din mit? da, v. p. 127:
„această muzică misterioasă, marea forţă a poe-
tului, se poate dovedi, nesprijinită suficient de ar-
gumente, şi marea sa vulnerabilitate”. punct
ochit, punct lovit. cât despre erudiţie, aici e „ade-
vărat” călinescu, Boia îl aprobă: „foarte cultivat
ca poet, eminescu n- a putut să fie şi n- a fost un
monstrum eruditionis (opera lui mihai emi-
nescu, vol. ii, fundaţia carol ii, Bucureşti, 1935).
şi zice Boia: „în sfârşit un duş rece pentru unii
închinători în altarul mitologiei eminesciene, deşi
se pare că pentru cei mai întârziaţi nici duşurile
reci nu sunt de ajuns”.

aşadar, altarul e sfărmat, icoanele- s sfăr-
mate, biserica- i pustie. Ne putem dispensa de
eminescu, îl putem injuria cât dorim. e al tutu-
rora şi- al nimănui.

Cuvântul de sfârşit (al cui? al lui emi-
nescu?), concluzie consistentă pentru unii, vine
după ce aflăm din cap. xv Cum nu e cunoscut
eminescu în lume.

cum nu trebuie scris despre poet s- a scris.
ghidul absolut: l. Boia. după ce s- a mers din mi-
tologie în mitologie, avem, iată şi „contramitolo-
gia”. e altceva, e altfel! ecce eminescu „adevărat”,
nu mit.

lucian Boia a întors fila, în fine, ca să ne iz-
băvească de mitificări şi de mistificări, de boala
(cultul) eminescu. victorie Boia: ne- am mântuit
de eminescu! r

Magda ursache
Despre Eminescu, 
aşa cum nu trebuie scris

Cum nu trebuie scris despre poet
s- a scris. Ghidul absolut: L. Boia.
După ce s- a mers din mitologie în

mitologie, avem, iată şi
„contramitologia”. E altceva, e

altfel! Ecce Eminescu „adevărat”,
nu mit.

Noutăţi editoriale ■ editura ideea europeană

■ Octavian Opriş
HEGEL. Filozofia social-politică



poetul Stanisław ryszard dobrowolski
a fost traducătorul care l- a readus pe
mihai eminescu în conştiinţa polo-
neză, în anii ‘60 ai secolului trecut. Se

petrecea aceasta după reuşitele lui emil zegadło-
wicz, realizate în anii ‘30 prin publicarea primului
florilegiu, iar într- o colecţie bibliofilă, dedicată lui
Nicolae iorga, inclusiv a poemului împărat şi prole-
tar. de altfel, despre creaţia lui zegadłowicz ca tra-
ducător, St. dobrowolski a scris, în decembrie 1934.
Similitudinile între poeticile celor doi fiind vizibile,
mă voi referi la ele mai pe larg.

îmi amintesc că în iulie 1960, a apărut, la in-
stitutul de Stat editorial (piW) din varşovia – una
dintre cele mai de seamă case editoriale ale vremii
– într- un tiraj de 3250 de exemplare, florilegiul emi-
nescu – poezii. volumul a fost tipărit în seria care
se impusese deja: biblioteca Poeţilor. până atunci
editorul reuşise să popularizeze nume reprezenta-
tive din lirica universală, printre care: guillaume
apollinaire, charles Baudelaire, Bounarroti, robert
Burns, dante aligieri, paul eluard, Sergiei esenin,
alfred de musset, frederico garsia lorca, francesco
petrarca, egar poe, rainer maria rilke, artur rim-
baud, pierre de ronsard, paul valeri, inclusiv câţiva
poeţi polonezi de seamă: Jan Kochanowski, adam
mickiewicz, Juliusz Słowacki, cyprian Norwid, leo-
pold Staff, Stanisław Wyspiański, Jarosław iwas-
zkiewicz etc. ceva mai devreme decât în toate
celelalte ţări din tristul şi cenuşiul lagăr.

culegerea şi prefaţă la noul volum cu poeme
din eminescu au fost semnate de Stanisław ryszard
dobrowolski, un poet în vogă în acei ani în literatura
poloneză, care îşi trăgea seva din poezia revoluţio-
nară practicată în perioada interbelică (alături de
Władysław Broniewski, care mai trăia, ca şi fostul
prieten, lucjan Szenwald). 

Poetul şi traducătorul 
Stanisław Ryszard Dobrowolski

Stanisław ryszard dobrowolski s- a născut la
varşovia în 1907. a studiat filologia polonă şi dreptul
la universitatea din capitala poloniei. debutează în
anul 1926 în paginile ziarului robotnik. iniţiază şi
înfiinţează gruparea poetică „Kwadryga”, iar în 1937
tipăreşte revista nowa Kwadryga. participă la insu-
recţia armată de la varşovia în 1944 şi este luat pri-
zonier de nemţi şi întemniţat la lamsdorf. a fost
corespondent de război, director în ministerul cul-
turii şi artei, redactor şef în presa literară etc. în anii
1949 – 1968 a funcţionat ca preşedinte al asociaţiei
autorilor şi compozitorilor polonezi (zaiKS), o func-
ţie respectabilă pentru cultura polonă din acei ani.
un fel de fondul literar românesc împreună cu cel
muzical în acele vremuri; a fost ani îndelungaţi în
conducerea uniunii Scriitorilor polonezi, alături de
iwaszkiewicz şi putrament. pentru creaţia beletris-
tică a obţinut premii din partea municipiului varşo-
via, ministrului apărării Naţionale şi a ministrului
culturii şi artei. din română a tradus în principal
din eminescu, iar după reuşita de mai sus a publicat
şi placheta ex libris din creaţia argheziană, tot la

piW, şase ani mai târziu. în anul 1966, când l- am în-
tâlnit la cluj, invitat de uniunea Scriitorilor din ro-
mânia pentru a participa la manifestările consacrate
centenarului consacrat lui george coşbuc, mi- a măr-
turisit de intenţia de a publica şi din poeziile bardu-
lui transilvănean. rămâne de urmărit presa
poloneză pentru a identifica ceea ce a realizat. per-
sonal n- am dat peste asemenea transpuneri. o pla-
chetă – aşa cum îşi propunea – cert n- a mai publicat.

dintre volumele sale de versuri, apărute după
război, amintim: fulg în vânt (1946), versuri şi
poeme (1951), treaba noastră (1953), Casa şi alte
versuri (1964), Până se naşte (1967), Poezii alese
(1977). 

antologatorul a semnat, în afara introducerii
menţionate şi patru poeme, în traducerea sa, şi
anume: se bate miezul nopţii..., lasă- ţi lumea..., Ce
te legeni?... şi la steaua. mai mult ca sigur dobro-
wolski a cunoscut în amănunt transpunerile reali-
zate de zegadłowicz, imediat după apariţia lor,
deoarece a semnat în decembrie 1934 recenzia –
eminescu în polonă.

Eminescu în Panteonul de poezie 
Întregul volum pe care dobrowolski l- a publi-

cat în 1960 din eminescu grupa 35 de poeme faţă de
26 realizate de predecesorul său. a preluat caracte-
rizarea romanticului român existentă în introduce-
rea pe care i- a făcut- o poetul din Wadowice, text
asupra căruia vom reveni. la rândul lui, noul tra-
ducător afirmă încă de la început, în prefaţă, că
eminescu a fost: „cel mai de seamă dintre poeţii po-
porului român, foarte puţin cunoscut în polonia”. şi
avea perfectă dreptate în ceea ce afirma traducăto-
rul, omul nou, ryszard dobrowolski – un fel de dan
deşliu al anilor ‘50 – pe vistula şi odra.

lipsită de argumente şi de o minimă acoperire
va rămâne comparaţia creaţiei autorului împărat şi
Proletar cu lirica pozitivistei poloneze maria Konop-
nicka – aserţiune care se va perpetua vreme înde-
lungată printre exegeţii polonezi – cu regret,
comparaţie tare nefericită. creaţia poetică a autoa-
rei poloneze este departe, mult prea departe de poe-
mele eminesciene, precum luceafărul, glossa,
scrisoarea a iii-a  şi multe altele, aşa cum se va con-
vinge cu prisosinţă cititorul polonez, în lectura ma-
sivei antologii a liricii româneşti, apărută tot la piW
în 1989. 

Se poate uşor constata că două generaţii de
scriitori şi de cititori polonezi au fost parţial vitre-
gite în a lectura creaţia ultimului dintre cei mai
mari romantici europeni într- o perioadă în care
lumea era foarte avidă de cunoaştere, de cultură.
dacă mai adăugăm şi faptul că în timpul celui de al
doilea război mondial bibliotecile poloneze au fost
arse şi devastate de hitlerişti, aşadar, şi ceea ce rea-
lizase din eminescu zegadlowicz, ca şi din alţi crea-
tori români în perioada interbelică, inclusiv emil
Bedrzycki, lewik şi hollender, pierderile au devenit
nu numai incomensurabile, dar în parte chiar irecu-
berabile; nu numai pentru cultura poloneză, dar şi
pentru cea românescă. Spre bucuria mea, o parte
dintre vastele colecţii ale Bibliotecii universitare

din Krakowskie przedmieście 40 se mai păstrase,
aşa că personal le- am cunoscut după anii ‘60, când
am putut ţine în mână florilegiile publicate de ze-
gadłowicz, şi alte culegeri sau cărţi rare despre cul-
tura românească, unele opere oferite universităţii
de Nicolae iorga în timpul vizitei făcute în 1924, aici
şi în alte centre universitare poloneze, în drum spre
cracovia, unde i s- a decernat cu mare fast titlul de
membru al academiei de ştiinţe, şi unde – printre
cele trei conferinţe ţinute – una îi va fi consacrată
lui eminescu. 

faptul că eminescu a fost repus prin volumul
amintit în pleiada poeţilor universali enumeraţi mai
sus, alături de petrarca, mickiewicz şi Norwid a con-
stituit un veritabil eveniment pentru literele româ-
neşti, mai ales că până atunci la varşovia, printre
traducerile efectuate în polonă, tronau doar lucrările
promovate insidios de Bucureşti, caracteristice pe-
rioadei proletcultiste a anilor ‘50. 

Noua culegere, tipărită cu prilejul celei de- a
110- a aniversări de la naşterea poetului naţional
român, se producea şi datorită „dezgheţului” petre-
cut în polonia după evenimentele din iunie 1956 de
la poznan, după care prioritate aveau veritabilele
valori naţionale şi universale. dobrowolski a moti-
vat întârzierea apariţiei nu ideologic, ştiut fiind că
nici în românia, patria natală a lui eminescu nu se
înfăptuise mare lucru în popularizarea poetului ne-
pereche, handicapul se datora – potrivit acestuia –
h i a t u s u l u i provocat de „bariera lingvistică”,
cea care îi d e s p a r t e pe polonezi de români, in-
clusiv „de multe încă alte comori inestimabile ale
poeziei lor”. în anii care au urmat s- a dovedit că poe-
ţii români pot fi traduşi în polonă cu succes, dacă
există voinţă artistică, sprijinită de cea politică.

totodată, în prefaţa la culegerea realizată, do-
browolski evocă faptul că zegdłowicz a fost un mare
entuziast al liricii eminesciene, şi prezintă un mic
fragment din prefaţa de care aminteam, întocmită
de primul tălmăcitor, la apariţia plachetei din 1933,
şi în care poetul din Wadowice împărtăşea cititorilor
săi polonezi cele ce urmează: „fie ca această poezie
(a lui eminescu), care atinge cu una din aripile sale
viaţa şi complexitatea ei, iar cu cealaltă – veşnicia şi
măreţia omului; fie, aşadar, ca lirica acestuia să de-
vină şi pentru voi la fel de apropiată cum mi- a fost
mie. pentru mine, fericirea de- a pătrunde în intimi-
tatea lui a fost una din cele mai frumoase şi cele mai
nobile convorbiri ale vieţii mele; ea a avut loc cu fău-
ritorul creaţiei celui de care m- am apropiat şi de care
– cu mare regret – mi- a fost dat să mă despart în mo-
mentul în care cele întreprinse au luat sfârşit. oare
regretul încercat nu- i sincera dovadă a înaltei şi pe-
renei valori a poeziei sale? cu siguranţă – aşa este!”. 

Kazimiera Iłłakowiczówna 
şi Anna Kamieńska

conştient că nici prin noua culegere nu se va
reuşi să se umple golul creat în cunoaşterea poeziei
lui eminescu, dobrowolski apelează la unele din tăl-
măcirile lui zegadłowicz, dar adaugă acestora trans-
puneri noi, realizate de traducători şi poeţii de
seamă contemporani ai săi, printre care: Kazimiera
iłłakowiczówna, anna Kamieńska, arnold Słucki,
Włodzimierz Słobodnik, adam Kozłowski, Włodzi-
mierz lewik, leopold lewin, incluse fiind şi patru
traduceri ale antologatorului însuşi. aşadar, dobro-
wolski a semnat traducerea următoarelor poeme: se
bate miezul nopţii..., lasă- ţi lumea..., Ce te legeni?...
şi la steaua. 

cum se prezintă traducerile efectuate de Sta-
nisław ryszard dobrowolski incluse în această nouă
culegere? – în mod cert volumul său se ridică pe o
treaptă superioară atât prin contribuţiile celorlaţi
poeţi, pe care le vom analiza pe larg în studiul nos-
tru, cât şi prin cele realizate de traducător şi anto-
logator totodată. 

astfel, dacă începem cu poezia – se bate mie-
zul nopţii..., constatăm că traducătorul re-
produce destul de fidel din punct de
vedere prozodic conţinutul poemului,
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chiar dacă îi schimbă titlul în Clopotul
de- aramă. i- a dat poemului tradus un alt
titlu, deoarece primul vers din versiunea

poloneză suna: Clopotul de- aramă deja vesteşte în
jur miezul nopţii. cum titlul poeziei la eminescu
este constituit din primele cuvinte ale poeziei, res-
pectiv: se bate miezul nopţii, traducătorul proce-
dează la fel pentru a asigura în acelaşi timp şi rima
cu versul al doilea [a- a] . în limba polonă muzicali-
tatea este gravă, cumva medievală, destoinică am
zice: 

spiżowy dzwon już wokół wieści północ
światu,

sen, celnik życia, tylko nie chce brać oplaty.
definiţa somnului ca – vameş al vieţii – celnik

życia – este cât se poate de inspirată. tot pentru a
asigura rima, în loc de luarea vămii, în polonă, în
traducere sună – asigurarea plăţii care se cuvine,
fiind cât se poate de clar că este vorba de serviciul
ce se oferă vameşului. Se exprimă, totodată, faptul
că între viaţă şi moarte limba clopotului stă neclin-
tită. astfel mesajul de neodihnă şi de veghe continuă
a se degaja potrivit originalului şi la fel de exact
transpare în tălmăcirea lui dobrowolski. 

în cel de al doilea poem tradus – lasă- ţi
lumea... – în polonă Porzuć świat, dobrowolski îşi
demonstrează întreaga sa capacitate de traducător,
urmare a înţelegerii şi redării cu aleasă măiestrie a
versului eminescian. păstrează în întregime sensu-
rile din limba română, multe din subtilităţile şi mu-
zicalitatea originalului rămânând intacte. este
concentrată în poem toată lirica de dragoste polo-
neză şi care nici în opera proprie nu străluceşte cu
atâta măestrie ca în tălmăcirea dată poemului emi-
nescian. iată câteva corespondenţe dintre cele mai
reuşite transpuse în contextul dat.

dulce dragoste bălaie – o milość moja jasna
după chipul tău frumos – Wiadomo, żeś urod-

ziwa
Stele- n ceruri, stele- n valuri – W niebie

gwiazdy, śród fal gwiazdy
iar cuvintele – cărări strâmte sunt redate

prin: zaczarowane ścieżki – păstrat fiind cu priso-
sinţă farmecul originalului, inclusiv întreaga rigu-
rozitate a construcţiei eminesciene. cel de al
patrulea rând din fiecare vers – concluzia fiecărui
gând în parte din original – este asigurată aproape
mot à mot. 

la fel, în ce te legeni codrule – Czemu się ko-
lyszesz – poezie care ne arată în planul concret liric
multe din aspectele demonstrate de eminenţi cerce-
tărtori din cele două ţări şi care au dovedit apropieri
incredibile între folclorul românesc de cel polonez.
acest lucru fusese demonstrat cu strălucire încă din
1933 de petru caraman, într- o lucrare de doctorat,
susţinută la universitatea din cracovia şi publicată
de academia de ştiinţe, intitulată obiceiurile de co-
lindat la slavi şi la români, prin care cărturarul
român a demonstrat că obârşia folclorică a colinde-
lor este comună la popoarele român şi polonez. co-
mună încă din secolul al xiv- lea şi al xv- lea, când
păstorii români în transhumanţa lor pe meleagurile
poloneze le- au inoculat băştinaşilor pentru tot-
deauna obiceiurile respective pe care le întâlnim şi
azi în manifestarea lor. după al doilea război mon-
dial multă vreme nu s- a vorbit de aceste aspecte. şi
nu doar în folclor, dar şi despre toponomastică, de
habitat, de modul de viaţă şi de manifestare ale ro-
mânilor şi polonezilor. îndeobşte era cunoscut faptul
că românii au adus cu ei cultură pe meleagurile po-
loneze în care s- au aşezat, organizându- se în peste
500 de sate în spaţiul polonez. (cf. Nicolae mareş,
raporturi româno- polone de- a lungul secolelor, edi-
tura fundaţia românia de mâine, Bucureşti, 2013;
aceste similitudini au fost hotărâtoare în rândul
multor creatori polonezi, care au efectuat de- a lun-
gul timpului numeroase traduceri. doar spre exem-
plificare amintesc de poeme ca meşterul manole
(într- o traducere măiastră semnată de Włodzimierz
lewik) sau blesteme şi Cântece de nuntă ori Cântece
de înmormântare etc.

Nu îmi explic faptul cum zegadłowicz, care
personal a cules şi publicat încă din tinereţe folclor
polonez din munţii Beschizi şi cu care s- a mândrit
oferindu- i- l lui iorga în 1931 nu a cuprins în florile-
giul său din 1933 texte în formă populară realizate
de eminescu. ar fi fost poate mai îndreptăţit să o
facă decât urmaşul său – proletarul dobrowolski. 

Dobrowolski asigură 
muzicalitatea originalului

meleancolia pe care poemul o degajă – ca ur-
mare a scurgerii implacabile a timpului – este fără
nici o greşală transpusă şi frumos redată în versiu-
nea poloneză. textul eminescian nu ridică nici o
greutate prozodică în a- l transpune pentru veritabi-
lul poet contemporan. cu stratul muzical al origina-

lului, varşovianul (fost ani buni secretar literar al
renumitului ansamblu de cântece şi dansuri „ma-
zowsze”) se descurcă de minune. în versiunea lui
dobrowolski se respectă ritmul trohaic cu versuri
scurte de 7- 8 silabe, cât şi rimele împerechiate, chiar
dacă nu întotdeauna le respectă cu stricteţe împere-
cherea. muzicalitatea este însă asigurată din plin.

dobrowolski reuşeşte să asigure în traducerea
acestui poem o redare aproape onomatopeică a ver-
surilor pe care originalul i le- a pus la dispoziţie. 

astfel versurile: 
ziua scade, noaptea creşte
şi frunzişul mi- l răreşte
au în polonă corespondenţe normale, fami-

liare: 
dzień maleje, a noc wrasta 
i czuprina moja rzadsza
pentru a ţine pasul cu rima, traducătorul fo-

loseşte pentru frunziş termenul de czuprina – ceea
ce înseamnă – păr, freză – şi pe care o văd destul de
fericit amplasată în contextul respectiv, în fapt o în-
cercare de a umaniza codrul, personificându- l în om.

ultima din poeziile traduse de ryszard dobro-
wolski, inclusă şi în florilegiul la care ne referim, a
fost – la steaua...

din toate punctele de vedere – strălucită ale-
gere, cunoscut fiind că problema destinului a fost
larg dezbătută şi în literatura polonă. acesta căpă-
tând la eminescu o abordare pe cât de gravă pe atât
de simplă şi de apropiată.

poetul polonez surprinde şi redă întru totul
analogia dintre s t e a u a atât de îndepărtată în
timp şi spaţiu şi care „era pe când nu s- a zărit, / azi
o vedem, şi nu e” şi d o r u l de iubită. cu alte cu-
vinte, suntem martorii înfiripării unei idile dintre
doi îndrăgostiţi. aceasta este surprinsă pe un fundal
celest din care nu îi scapă traducătorului dialogul
dintre eul poetic şi iubită. în polonă: – Zyła, gdy jej
nie wiedział nikt /dziś widzim ją, a jej już nie ma/.
în ceea ce priveşte finalul, acesta este concentrat în
chip dureros la eminescu în cunoscutele versuri:
„tot astfel când al nostru dor /pieri în noapte-adân -
că, /lumina stinsului amor /Ne urmăreşte încă”. do-
browolski le îmbracă într- o formă puţin mai diluată,
tocmai – pentru a păstră nealterată muzicalitatea.
el a apelat la introducerea unor transformări pro-
zodice neînsemnate: dorul devine jar – żar; iar noap-
tea adâncă – mroku nocnej otchłani, lumina – blask.
totul pentru a păstra încleştarea din textul emines-
cian în care ultima strofa sună: tak samo, gdy nasz
żar już zgasł. de remarcat că în contextul respectiv
fonemele (consoanele caracteristice limbii polone) se
transformă într- un şuierat continu. 

Wśród mroku nocnej otchłani,
dawno zgasłej miłości blask
jeszcze podąża za nami.

Un nou florilegiu
în final, pentru istoria româniei şi a literatu-

rii române, aş aminti faptul că în 1977, în vederea
marcării evenimentului de la 1877 – centenarul cu-
ceririi independenţei de stat a româniei –, personal
am propus unor directori de edituri din întreaga po-
lonie editarea sau reeditarea celor mai importante
lucrări privind istoria şi cultura poporului român,
ca un fel de bilanţ al anilor ‘60 şi ‘70.

astfel, directorului general al editurii ossoli-
nem din Wrocław, i- am sugerat retipărirea istoriei
româniei, scrisă de profesorul Juliusz demel, şi
apărută în anii ‘70. el ştia bine ce mari eforturi s- au
depus pentru a nu deranja filomaghiarismul evident
al istoricului cracovian, care editase istoria ungariei
(W. felczak), şi care se împotrivise, la data respec-
tivă cu o vehemenţă demnă de o cauză mai nobilă,
la tipărirea în seria respectivă şi istoria româniei
colegului său, prin care îi înlătura alegaţiile, dato-
rită faptului că Juliusz demel, mult mai bine şi la
zi informat trata „transilvania ca pământ româ-
nesc”. fostul refugiat în românia în timpul războ-
iului, cu studii universitare începute la Bucureşti cu
p.p. panaitescu şi terminate la cracovia, la univer-
sitatea Jagiellonă, se baza pe izvoare româneşti, nu
pe poveşti revizioniste. a fost nevoie să demonstreze
demel veridicitatea fiecărei fraze, să fie „autorizat”
de istorici de la academia română ca lucrarea să
vădă lumina tiparului în 1970 (ediţia i- a) şi retipă-
rită în 1977 şi 1986, ultima dată într- un tiraj de
30.000 de exemplare.

am propus, de asemenea, directorului editurii
czytelnik din varşovia, Stanisław Bębęnek, inclu-
derea în planurile editoriale a monografiei lui ge-
orge călinescu despre mihai eminescu, tradusă de
danuta Bieńkowska (versurile de anna Kamień-
ska), iar lui andrzej Wasilewski, reeditarea florile-
giului de poezii eminesciene (volumul alcătuit şi
publicat în 1960 de Stanisław ryszard dobro-
wolski). pentru activitatea mea diplomatică a fost
nu doar o reuşită, ci un succes.

am reuşit să îl conving şi pe directorul general
al operei din varşovia, t. Sliwiński, să asigure mon-
tarea operei oedip de enescu, în regie românească,
iar opera din Bucureşti, ca reciprocitate, a montat
Conacul fermecat de moniuszko, în regia cunoscutei
artiste maria foltyn. mărturiile acestor demersuri
se găsesc în arhiva ministerului afacerilor externe,
cât şi în diferite recenzii sau note apărute în presa
din cele două ţări. 

cele mai importante publicaţii literare şi cul-
turale poloneze au înserat din belşug lirică şi cul-
tură românească, iar directorul teatrului munici-
pal, amplasat atunci în oraşul vechi, renumitul
actor Wojciech Siemion a montat un spectacol de li-
rică românească cu versuri cântate de renumita cân-
tăreaţă Sława przybylska. a fost un regal de poezie
şi de muzică românească. au tronat multe poeme
eminesciene în transpunerea Kazimierei iłłakowic-
zówna.

manifestările respective şi nu numai acestea
au bătătorit calea danutei Bieńkowska pentru a pu-
blica în anul 1983 culegere Poezii alese din lirica ma-
relui poet român mihai eminescu la ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza. a fost cel mai mare tiraj
asigurat pentru lirica eminesciană în polonă – 
10 000 exemplare – culegerea fiind răspândită prin-
tre profesori de literatură şi în toate bibliotecile şco-
lilor medii din întreaga ţară. 

amintesc că de- a lungul anilor, editura respec-
tivă tipărise seria: Cei mai mari poeţi din literatura
lumii. eminescu lipsea din colecţie. a fost un bun
prilej pentru mine de a interveni la conducerea edi-
turii în vederea includerii în seria deja existentă şi
a autorului luceafărului. am scris şi s- a scris în
presă noastră tot atunci că s- a realizat şi traducerea
uneia dintre cele mai reuşite exegeze aparţinând lui
george călinescu, cu fericitul titlu în ediţia polo-
neză: mihai eminescu – Poetul iubirii. aceasta pen-
tru a atrage tineri la lectura textului călnescian.
tirajul, dacă bine îmi mai amintesc, a fost tot de 
10 000 de exemplare. am considerat că aceasta a
fost cel mai vizibil s a l t realizat vreodată în cunoaş-
terea lui eminescu în polonia. la acesta s- a adăugat
o prezentare cu articole corecte prin numeroasele
enciclopedii şi dicţionare literare apărute în acele
decenii, inclusiv în dicţionarul scriitorilor români,
realizat de românista, dr. mirska lasota, lectora de
limbă română de la facultarea de limbi romanice a
universităţii din varşovia, redactor principal la
agenţia poloneză de presă pap, asupra activităţii
căruia voi reveni. acelor demersuri impecabile pen-
tru acei ani, acum le ţine locul cu brio articolele din
Wikipedia, în care sunt incluşi până în prezent însă
n u m a i 38 de scriitori români. dacă la Bucureşti
institutul cultural polonez a iniţiat o seamă de con-
cursuri pentru a asigura o prezenţă cât mai mare is-
torică şi culturală poloneză în spaţiul virtual,
sinecurişii români de la varşovia, apăsaţi şi de ste-
lele de ofiţeri acoperiţi, încă nu s- au trezit la capito-
lul mediatizare a româniei şi a scriitorilor români
în acel spaţiu binecuvântat de dumnezeu. 

Eminescu în străinătate, 
azi neglijat de autorităţile 
româneşti

în ceea ce priveşte creaţia eminesciană azi în
polonia, la apropierea a trei decenii de la prăbuşirea
comunismului, în ţara atât de receptivă pentru cu-
noaşterea şi răspândirea creaţiei eminesciene în tre-
cut –, nu s- a mai făcut nimic de luat în seamă. totul
a încremenit odată cu trecerea la cele veşnice a am-
basadoarelor culturii noastre: danuta Bieńkowska
şi Kazimiera iłłakowiczówna. Nimic articulat timp
de aproape treizeci de ani nu mai poate fi consem-
nat. are loc un adevărat sacrilegiu şi în acest dome-
niu pe care nimeni nu- l vede. 

Nu se ştie că în polonia, ca şi în alte ţări, dacă
nu funcţionează o persoană interesată sau destul de
influentă în cercuri de lucru la nivel mediu şi cu o
capacitate suficient de mare pentru a asigura con-
vingerea şi persuasiunea necesare nu se face nimic.
doar neaveniţii cred că o idee se naşte şi se promo-
vează la întâmplare sau în spatele uşilor capitonate.
românia are în continuare ce promova în polonia,
dar nu are cu cine. în ceea ce priveşte nemunca (ter-
men din publicistica eminesciană) şi nepromovarea
în „cazul eminescu”, aceasta se datorează şi faptului
că la conducerea institutului cultural român din
aleeea alexandru s- au perindat persoane care au
dovedit, inclusiv prin declaraţii publice că au o aler-
gie ieşită din comun la persoana lui eminescu şi
ceea a ce înseamnă eminescian. chiar şi numai la
auzul numelui marelui poet unii din ei aveau fri-
soane, la fel şi atunci când se pomenea despre opera
sa. încât, azi, eminescu este doar istorie la varşo-
via. r
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stimate domnule rector al universităţii
de medicină şi farmacie „Carol da-
vila”, prin definiţie, medicina a fost o
profesiune vocaţională. acum, indus-

tria pune la dispoziţia specialiştilor metode şi tehno-
logii mereu mai sofisticate care uşurează stabilirea
diagnosticului, decizia şi efectuarea tratamentului,
apoi urmărirea eficienţei lui. în aceste condiţii, mai
putem spune că şi- a păstrat caracterul vocaţional?

cu siguranţă, da! în tot ceea ce înseamnă re-
laţia medic-pacient încrederea bolnavului trebuie să
fie totală, ceea ce corespunde cu dorinţa medicului
de a- l însănătoşi. medicul nu- şi poate permite să
facă lucrurile pe jumătate, el trebuie să stabilească
diagnosticul corect, să propună protocolul terapeutic
adecvat bolii, stadiului ei, astfel încât să obţină un
rezultat maximal cu o suferinţă cât mai redusă pen-
tru pacient. competenţa medicului, dublată de uma-
nismul firesc, trebuie să inducă pacientului un grad
de optimism şi încredere, să- i mobilizeze toate re-
sursele de voinţă pentru a lupta şi a învinge boala.
oricât de grea ar fi boala, introducând în ecuaţie toţi
parametrii adiacenţi, foarte adesea se ajunge la un
deznodământ pozitiv. altfel spus, pacientul trebuie
să obţină tot ceea ce medicina modernă poate să- i
ofere astăzi, pe plan terapeutic, în toate ariile.

Cum şi cât ajută tehnologia?
tehnologia ajută foarte mult. diagnosticele

sunt acum mult mai elaborate, mai exacte, adesea
precizia este indubitabilă. în acelaşi timp, protocoa-
lele terapeutice s- au dezvoltat mereu, sunt tot mai
complexe şi mai eficiente.

este tehnologia avansată necesară şi suficientă
în evoluţia medicinii?

în mod cert, nu! Nu, întrucât intervine mereu
raţionamentul clinic, integrarea datelor pe care le
furnizează tehnologia avansată. Spre exemplu, noi
operăm un pacient pentru că are o afecţiune, o le-
ziune la un organ, dar această afecţiune o integrăm
în biologia pacientului pentru că acesta, foarte ade-
sea, are, concomitent, o sumedenie de alte afecţiuni,
unele sistemice, altele de organ. Sunt foarte multe
situaţii (tot mai frecvente) care, până la un punct,
par similare, dar dincolo de unele caracteristici co-
mune există o multitudine de parametri diferiţi,
ceea ce confirmă mereu dictonul potrivit căruia „nu
există boli, ci bolnavi”! 

întrebarea dumneavoastră îmi aminteşte un
simpozion ce a avut loc în aula academiei, în urmă
cu mai bine de 20 de ani, simpozion dedicat chirur-
giei, viitorului ei. încercând să răspundă la această
întrebare, reputatul profesor ion Juvara menţiona:
„văd viitorul chirurgiei legat de viitorul chirurgilor.
oricât ar progresa tehnica, rămâne un element
uman care diferenţiază chirurgii între ei şi rezulta-
tul muncii lor.” am convingerea că opinia prof. Ju-
vara este valabilă şi astăzi şi că aceasta va dăinui
mult timp, indiferent de complexitatea tehnologiilor
ce vor pătrunde în ariile medicale.

dumneavoastră cum aţi luat decizia de a
urma facultatea de medicină?

este o poveste mai complicată şi, poate, mai
greu de înţeles. am urmat cursurile unui liceu
foarte bun, am fost într- o clasă specială de matema-
tică- fizică. în clasa a xii- a, după mai multe „discu-
ţii” cu mine însumi, am conştientizat că medicina
poate integra mai bine multe dintre realizările şti-
inţelor exacte, că ariile biomedicale pot însemna mai
mult pentru binele şi viitorul semenilor noştri decât
oricare dintre acestea, foarte performante de altfel
şi în continuu progres.

deci, se poate spune că a fost o chemare…
privit peste umăr, se poate spune aşa, deşi a

primi şi a reţine o multitudine de noţiuni de anato-
mie şi de embriologie (domenii oarecum noi pentru
mine, atunci; fusesem obişnuit cu alte modalităţi de
studiu!), bine aşezate, în cadrul unei facultăţi ex-
trem de riguroase, nu a fost prea simplu. mă refer
la anul i de facultate, cu anatomia şi embriologia ca
obiecte principale de studiu, de formare preclinică,
în care pregătirea, volumul de noţiuni şi modul de a
învăţa se deosebeau total de ceea ce făcusem eu în
liceu.

şi aşa s- a născut o pasiune…
pasiunea a venit din semestrul ii când, la ana-

tomie, am trecut de la sistemul osteomuscular la or-
gane, la viscere. am putut să fac mult mai uşor

conexiuni între structura morfologică şi funcţie, am
început să devin realmente captivat de perfecţiunea
acestor concordanţe, relaţii etc.

descopereaţi perfecţiunea umană, care l- a
făcut odinioară pe david să exclame: „îţi mulţumesc,
doamne, că sunt o fiinţă atât de minunată”.

omul este o fiinţă aproape perfectă şi, pe mă-
sură ce o cunoaştem mai mult, ne minunăm şi mai
mult, deşi am convingerea că ne aflăm încă într- un
stadiu de început. vedeţi, acum înţeleg altfel înţe-
lepciunea unui proverb pur românesc – „ce ţi- e scris,
în frunte ţi- e pus!” 

în zilele noastre, medicina – biologia molecu-
lară – a reuşit să descopere determinisme genetice
pentru o serie de afecţiuni, determinisme evolutive
etc. acestea ne sunt „date”, fac parte din codul nos-
tru genetic, sunt codificate personalizat pentru fie-
care subiect uman. 

Cum s- a făcut că v- aţi specializat în chirurgie
urologică? 

din anul trei mi- a fost limpede că nu pot face
decât o disciplină chirurgicală. 

de ce?
pentru că specialităţile medicale, cu metodele

de investigaţie de atunci, aveau un mare grad de su-
biectivism. de pildă, la semiologia medicală trebuie
să ausculţi plămânul şi să decelezi o sumedenie de
zgomote, sunete etc., fiecare cu semnificaţia lui cli-
nică; la fel în maladiile cardiace. metodele de inves-
tigaţie clinică, de altfel obligatorii şi extrem de
importante, trec prin sistemele proprii de percepţie.
la palparea abdomenului sau la percuţia toracelui
ori a abdomenului, personal, poţi sau nu să desco-
peri diverse formaţiuni sau arii anatomice modifi-
cate de diverse afecţiuni, pe care alţi colegi le
identifică.

formaţia mea iniţială se derulase, în liceu, în
ştiinţele exacte. acum eram nevoit să mă confrunt
cu o serie de parametri care aveau un segment des-
tul de mare de... subiectivism! firesc, m- am îndrep-
tat spre ceea ce mi se potrivea mai bine: evaluarea
parametrilor anatomici, fiziologici, de boală etc. pe
criterii concrete, eliminând ceea ce ar fi putut fi
aleatoriu sau interpretabil.

mai este şi intuiţia, care deşi şi- a mai pierdut
din valoare are încă un rol important.

da, dar nu la fel ca înainte, în medicina cla-
sică, când medicul se baza predominant pe simţurile
proprii, pe observaţie, pe educaţie, inteligenţă, ra-
ţionamente clinice, conexiuni, experimente etc. de
altfel, aceasta a şi reprezentat perioada în care s- a
fundamentat medicina, perioada în care s- au făcut
marile descoperiri, s- au diferenţiat specialităţile me-
dicale, s- au cristalizat simptomatologiile, marile sin-
droame clinice, s- au identificat o multitudine de
afecţiuni etc.

a fost, totodată, şi perioada în care s- au dife-
renţiat marile şcoli medicale, în care binomul medic
– pacient s- a individualizat, în care enciclopedismul
medical a excelat.

intuiţia are un rol deosebit în medicina cli-
nică, dar cu deosebire în cercetarea ştiinţifică. de
altfel, einstein spunea că „intuiţia este mai impor-
tantă decât cunoaşterea”. intuiţia a dus deseori, la
lărgirea şi aprofundarea ariilor, a practicilor medi-
cale diagnostice şi terapeutice, în mod covârşitor, la
progresul ştiinţelor biologico- medicale.

şi credeţi că era mai bine?
era, în mod cert, un angajament profesional

mai mare, o educaţie mult mai aprofundată, cel

puţin în ceea ce priveşte medicina clinică. aceasta a
fost şi a rămas matricea extraordinară a medicului
adevărat, bine educat, cu simţ clinic, pe care se
poate clădi, iar... intuiţia, desăvârşită prin muncă şi
perseverenţă, este condiţia consacrării şi a marilor
realizări în specialităţile medicale şi în cercetarea
ştiinţifică aferentă.

sunteţi personalitate reper în medicina româ-
nească. aţi ajuns la o culme de excelenţă ca chirurg,
profesor şi rector al umf. Cât de dificil a fost dru-
mul afirmării? 

thomas edison, una dintre cele mai inventive
minţi ale omenirii (1903 brevete omologate, care as-
tăzi, puse în practică, înseamnă 7-8 % din piB- ul
S.u.a.) afirma: „cele trei lucruri esenţiale pentru a
înfăptui ceva care să merite osteneala sunt: munca
stăruitoare, perseverenţa şi bunul simţ.” cred, cu
convingere, că cele afirmate de thomas edison se
regăsesc la cei care au lăsat în urma lor realizări
confirmate de posteritate.

Ce rol are şansa?
eu am avut şansa să mă formez într- o clinică

performantă, condusă de un profesor adevărat, for-
mat la marea şcoală a chirurgiei româneşti (prof.
dr. e. proca, elev al acad. theodor Burghele, primul
asistent al acad. Nicolae hortolomei) şi să efectuez
multe stagii de pregătire în străinătate, înainte de
decembrie 1989 (1984 – Sua, ucla; 1989 – germa-
nia, münchen şi hamburg) şi, după aceea, 1990-
2005, în franţa, Sua, israel, china, în multe centre
de vârf în specialitate. mi- am propus, înainte de a
prelua responsabilitatea centrului de chirurgie
urologică şi transplant renal „fundeni”
(1997) să fiu pregătit la parametrii de vârf
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„Este greu de ajuns acolo, în vârf. 
Este şi mai greu să te menţii”

Elena Solunca în dialog cu Ioanel Sinescu

Academia Română rămâne, de
departe, instituţia cea mai

prestigioasă a acestei naţii. În
această instituţie vor fi elaborate

strategiile de dezvoltare ale
României, pe toate planurile.

Avem, cu prisosinţă, această forţă!



ai specialităţii mele pe plan mondial. de
altfel, din anul 2004, centrul de chirur-
gie urologică şi transplant renal „fun-

deni” a devenit „centru de excelenţă” în asociaţia
europeană de urologie, poziţie pe care şi- a menţi-
nut- o şi şi- a consolidat- o până în prezent. cred că
acele caracteristici enumerate de thomas edison se
regăsesc, în totalitate, la majoritatea colegilor mei
din centrul de la „fundeni”. drumul a fost dificil –
totdeauna este aşa când te angajezi în activităţi per-
formante – dar munca şi perseverenţa ne- au călău-
zit mereu pe direcţia pe care ne- am asumat- o.

este greu de ajuns acolo, în vârf. este şi mai
greu să te menţii, pentru că descoperirile şi progre-
sul în specialitate sunt foarte dense, iar concurenţa
este constantă şi tot mai ridicată. am dorit să
„transplantez” în românia centrul cel mai perfor-
mant din lume în specialitatea noastră („cleveland
clinic foundation”) încă din perioada pregătitoare
pentru acest scop (1990-1994), iar coordonatele pre-
zentului, prin comparaţie, ne dovedesc că am reuşit
în acest demers.

Cât de actual mai este conceptul de şcoală me-
dicală?

este la fel de operativ ca înainte şi, aş spune,
chiar mai actual. este cert, în zilele noastre, că ni-
ciodată nu ştii destul, niciodată nu poţi spune că ai
terminat de învăţat. modalitatea de a te pregăti,
educaţia medicală continuă, procesele didactice cu
studenţii, rezidenţii, întreaga activitate profesională
de formare şi de supraspecializare, cercetarea ştiin-
ţifică adevărată şi publicistica de vârf în speciali-
tate, coroborate cu rezultatele obţinute în practica
medicală exprimate prin statistici performante etc.
conturează parametrii unei şcoli medicale în care se
învaţă şi se progresează mereu, în care tinerii me-
dici vin ca începători şi termină pregătirea ca spe-
cialişti bine formaţi, în care patologia de speciali-
tate, în toată complexitatea ei, din întreaga ţară, îşi
găseşte rezolvarea modernă şi eficientă în acest
centru, adevărată şcoală de medicină – chirurgie
urologică şi transplant renal, pentru românia, pen-
tru europa şi pentru toate zonele lumii în care per-
formanţele sunt prezente şi apreciate.

medicina este o studenţie perpetuă.
aşa este. în medicină se învaţă tot timpul, in-

diferent în ce poziţie didactică, profesională sau aca-
demică te afli. Nu poţi avea niciodată convingerea
că ai acoperit totul. şi mai este ceva – autocontro-
lul!

vreţi să explicaţi?
Sunt foarte multe cazuri foarte grave, în care

patologia de bază este intricată cu o multitudine de
afecţiuni conexe, adesea mai grave decât boala ce
necesită operaţie. altfel spus, o afecţiune este gre-
fată pe un organ, dar acesta este parte a unui tot, a
unui întreg, a unui organism! Nu poţi niciodată să
justifici cuiva că tu, ca medic, ai făcut totul corect,
inclusiv operaţia, dar rezultatul este aproximativ
sau mediocru. Nu ai cum să convingi pe cineva că
nu există o legătură de cauzalitate între gestul chi-
rurgical şi deznodământul nefericit al unui pacient,
deşi astfel de cazuri există în realitate. Biologia nu
este matematică pură! mai ales biologia modificată,
deraiată, în condiţiile unei afecţiuni sau a multiple
afecţiuni, chiar sistemice, care au fragilizat organis-
mul în totalitate. în toate aceste situaţii extreme
există acel „ceva” ce ţine de resursele proprii, de pu-
terea de reacţie şi de forţa de vindecare a fiecărui
organism. 

este loc şi pentru suflet?
cu certitudine da, iar legătura cu sufletul a

fost demonstrată. şi când spun aceasta mă gândesc,
printre altele, la ceea ce poate înţelege un pacient,
la ceea ce- l poate stimula să coopereze, să lupte cu
boala, să- şi mobilizeze toate resursele intrinseci
pentru a depăşi toate dificultăţile biologice. o ope-
raţie reprezintă, în fapt, o formă de agresiune pen-
tru organism, chiar dacă este efectuată ca act
terapeutic. pacientul trebuie să fie pregătit, încre-
zător şi optimist. este relaţia pe care o menţionam
mai sus, relaţia pacient-medic, bazată pe compe-
tenţă şi încredere.

dificultăţile extreme apar atunci când un
medic (şi un pacient) pierde lupta cu boala. Sunt mo-
mente când simţi că ceva din tine pleacă! pentru tot-
deauna. şi mai este ceva, survine automat şi
continuu, obsedant, întrebarea: „oare altcineva, în
locul meu, ar fi obţinut mai mult?” la această între-
bare nu vei obţine niciodată un răspuns care să te
liniştească. şi întrebarea aceasta survine mereu....

ne amintim de Prometeu înlănţuit căruia vul-
turul îi mânca ficatul şi, peste noapte, se refăcea. Ce
se întâmplă în cazul rinichilor?

da, într- adevăr, ficatul are forţa de a se rege-
nera. rinichiul, nu. orice nefron (unitatea morfolo-
gică şi funcţională a rinichiului) pierdut, rămâne
pierdut, nu se regenerează. rinichiul este cel mai
sensibil organ atunci când vorbim despre trans-
plant, despre compatibilitatea – potrivirea imunolo-
gică. în timp ce pentru ficat, în privinţa compa-

tibilităţii, este suficientă potrivirea de grup sanguin
major (chiar fără potrivirea rh- ului), la rinichi sunt
şase grupe majore de compatibilitate (antigene) care
trebuie să se potrivească. de altfel, primele trans-
planturi renale reuşite (1954, Boston) au fost efec-
tuate între gemeni univitelini (care se potrivesc
imunologic complet, până la identitate). S- a prelevat
câte un rinichi de la un frate sănătos (au fost şase
astfel de cazuri) şi s- a transplantat la fratele bolnav.
fiind identici din punct de vedere imunologic, fra-
tele gazdă nu a dezvoltat reacţia de respingere, de
rejet. rinichii au funcţionat mulţi ani după trans-
plant. Nu a fost nevoie de medicaţie imunosupre-
soare, de altfel puţin cunoscută în acea perioadă.
acesta a fost momentul care a deschis „era” trans-
plantelor de organ solid în medicina umană.

evident, ulterior activitatea s- a dezvoltat şi
s- a diversificat. S- au descoperit diverse grupe şi
clase de medicamente imunosupresoare. rezultatele
bune au început să apară şi statisticile raportate de
centrele de referinţă s- au ameliorat continuu. cen-
trul de la „fundeni” reprezintă unul dintre centrele
cele mai mari din europa (peste 130- 140 de trans-
plante renale pe an) şi cu rezultate comparabile cu
cele ale celor mai prestigioase centre din europa şi
din lume.

există autotransplant?
da, există, este o operaţie care se impune pen-

tru a salva un rinichi. Se efectuează în cazuri de ste-
noze de arteră renală, refractare la alte tipuri de
tratament sau în cazurile de pierderi întinse de cale
urinară (ureter), prin diverse mecanisme. o efec-
tuăm relativ frecvent, în raport de patologia care ni
se adresează.

mai mult, se poate trăi cu un singur rinichi?
da, rinichiul este un organ... „supradimensio-

nat”. Normal, omul are doi rinichi, dar dacă, din di-
ferite motive, se pierde unul dintre ei sau cineva pur
şi simplu se naşte cu un singur rinichi (rinichi unic
congenital), omul poate trăi toată viaţa cu un singur
rinichi, cu funcţie renală normală. mai mult decât
atât, un om poate trăi normal şi cu o treime dintr- un
rinichi, cu condiţia ca acesta să aibă vase sanghine
normale şi cale urinară (ureter) normală. 

Chiar şi cu noile tehnologii, o operaţie este un
stres şi un risc. Ce rol are încrederea în medic, cât
contribuie la reuşită?

rolul încrederii este esenţial. prin natura ei,
medicina este o profesiune care se exercită la cerere,
cu excepţia cazurilor de urgenţă. când un bolnav
alege să meargă la un medic se gândeşte la perfor-
manţele lui, la felul în care poate coopera, la încre-
derea pe care i- o induce, la competenţa şi compor-
tamentul medicului.

şi empatia?
fără aşa ceva nu se poate. Nici un pacient nu

s- ar adresa unui medic dacă ar şti că este slab pro-
fesional şi nu are o înţelegere firească pentru sufe-
rinţa umană. mărturisesc că nici eu nu aş merge la
un asemenea medic.

e fapt recunoscut că avem o şcoală medicală
foarte bună. sunteţi profesor universitar şi rector al
universităţii de medicină şi farmacie. e încă foarte
puternică tradiţia care nu permite coborârea ştache-
tei de exigenţă şi performanţă.

da, şcoala românească de medicină este foarte
bună, cred că una dintre cele mai bune din europa
şi o spun, vă rog să mă credeţi, fără nici o exagerare.
Sunt foarte multe specializări, fireşte, nu toate la fel
de performante. comparându- le cu alte şcoli medi-
cale din europa, pot spune că sunt unele discipline
în românia mai bune decât oricare altele din lumea
occidentală.

de pildă?
am să dau un exemplu care s- ar putea să

apară mai puţin credibil, interpretat ca fiind oare-
cum subiectiv, dar o fac pentru că este cel pe care îl
cunosc cel mai bine. mă gândesc la specialitatea
mea, la chirurgia urologică. Suntem dotaţi cu cele
mai bune tehnologii din europa, am trimis tineri la
specializări peste hotare. rezultatul e că acum se

operează peste 40 de pacienţi pe zi, într- un bloc ope-
rator modern, ce cuprinde 10 săli de operaţie de
toate tipurile, în toate cele 13 supraspecializări ale
chirurgiei urologice, aşa încât orice pacient din ţară
îşi poate găsi rezolvarea favorabilă a problemelor de
sănătate la noi.

au fost cazuri în care aţi fost nevoit să apelaţi
la specialişti din altă ţară?

Noi, nu. explicaţia v- am oferit- o în paginile
precedente. Noi acoperim la superlativ toate cererile
pe care le avem şi toată patologia de mare dificultate
din ţară. credeţi- mă, nu folosesc acest termen de
comparaţie nejustificat, acesta corespunde, în tota-
litate, realităţii. 

Care sunt maladiile renale cele mai răspândite
la noi?

mai întâi, cele nouă tipuri de cancere care, din
păcate, ajung la noi în stadii foarte avansate. evi-
dent, la multe dintre acestea, după operaţie, este ne-
voie şi de tratamente complementare precum
chimioterapia, radioterapia sau imunoterapia. ur-
mează litiaza renală, chirurgia vasculară, trans-
plantul renal, endourologia etc.

sunteţi cunoscut şi apreciat în ţară şi peste ho-
tare. nu v- a tentat gândul să plecaţi peste hotare?

am avut o mare şansă în existenţa şi în evo-
luţia mea profesională. în perioada de formare am
reuşit să plec la specializare, chiar înainte de 1989,
în Sua, apoi în germania. aş fi putut rămâne
atunci în străinătate. am beneficiat de şansa de a-l
avea profesor pe academicianul eugen proca. ulte-
rior, preluând responsabilitatea clinicii (1997), am
reuşit să organizez şi să dezvolt la „fundeni” unul
dintre cele mai mari şi mai performante centre de
chirurgie urologică din europa şi din întreaga lume.
aceasta, după numeroase stagii de perfecţionare în
diverse centre de excelenţă din S.u.a., europa oc-
cidentală etc. mi- am dorit enorm ca un pacient cu o
afecţiune urologică în românia, oricât ar fi aceasta
de complicată, să fie tratat la aceleaşi standarde ca
în europa occidentală sau în america de Nord şi să
ajungă la rezultate terapeutice similare.

de ce?
pentru că am simţit întotdeauna că am dato-

ria de a rămâne aici şi spun asta nu doar pentru că
va rămâne scris într- o prestigioasă revistă de cul-
tură. eu sunt conştient de faptul că la formarea mea
nu au contribuit doar părinţii mei, cărora le sunt
dator, dar am făcut facultatea tot aici. trebuie ca,
la rându- mi, să dau şi eu ceva comunităţii care a in-
vestit în mine. am avut o sumedenie de posibilităţi
să rămân în străinătate şi înainte de 1989, dar am
simţit mereu obligaţia morală, atunci când am rea-
lizat ceva peste medie, să dăruiesc acel ceva nu
oriunde, ci acolo unde m- am născut, celor care m- au
ajutat să mă formez.

Cum şi pentru dvs. ziua are tot 24 de ore,
multe petrecute la spital, unde găsiţi, totuşi, o com-
pensaţie a muncii dvs. atât de solicitante?

în lectură, deşi niciodată nu am citit destul cât
să acopăr ceea ce am dorit; în artă, mai ales în cine-
matografie. între preferinţe mai sunt pictura, opera,
teatrul. dar, din păcate, ceea ce ar însemna mo-
mente de relaxare pentru mine rămân mereu pe ul-
timul plan. 

aţi fost ales membru corespondent al acade-
miei române în anul 2009 şi titular în 2011. anul
acesta este, pentru această instituţie emblematică a
ştiinţei şi culturii noastre, unul aniversar – se împli-
nesc 150 de ani de la înfiinţare. Cum vedeţi rolul pe
care l- a avut şi, mai ales pe care- l va avea academia
română într- o vreme în care recunoaştem că ştiinţa
nu are graniţe, dar oamenii de ştiinţă au patrie? 

academia română este cel mai înalt for de
consacrare ştiinţifică şi culturală al acestei ţări. ro-
mânii sunt extrem de inteligenţi şi de inventivi. pri-
vind în istorie, găsim foarte multe nume care au
contribuit covârşitor la dezvoltarea ştiinţelor şi a
culturii în europa şi pe mapamond, chiar dacă vre-
murile care au trecut peste noi în ultimele secole
ne- au fost, foarte adesea, potrivnice. academia
română rămâne, de departe, instituţia cea mai
prestigioasă a acestei naţii. în această instituţie vor
fi elaborate strategiile de dezvoltare ale româniei,
pe toate planurile. avem, cu prisosinţă, această
forţă!

în acelaşi timp, aceasta se constituie şi într- o
datorie de onoare pentru academie, pentru noi,
membrii acestei prestigioase instituţii, întrucât, de
undeva, privesc către această generaţie înaintaşii
noştri, aceia care au ştiut cum să procedeze, de- a
lungul celor 150 de ani, pentru ca românia să pro-
greseze şi să se afirme în lumea civilizată.

am convingerea că inteligenţa şi forţa reunită
a membrilor academiei române, din toate secţiile şi
în toate direcţiile ei, vor găsi resursele de voinţă
pentru a reaşeza instituţia pe locul pe care l- au pre-
figurat înaintaşii noştri şi de a identifica strategiile
necesare pentru redresarea şi reafirmarea naţiei
noastre într- o europă comunitară, în care locul ro-
mâniei să fie unul de prim- plan. r
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ð Am convingerea că inteligenţa şi
forţa reunită a membrilor

Academiei Române, din toate
secţiile şi în toate direcţiile ei, vor
găsi resursele de voinţă pentru a
reaşeza instituţia pe locul pe care
l- au prefigurat înaintaşii noştri şi
de a identifica strategiile necesare
pentru redresarea şi reafirmarea

naţiei noastre într- o Europă
comunitară, în care locul României

să fie unul de prim- plan.



făcând abstracţie de întreaga tevatură
de transcriere din cifre în bare şi din
bare în cifre, s- a constatat că cele trei
bare de protecţie, de la începutul, mij-

locul şi sfârşitul codului reprezintă şi ele tot cifre, mai
precis aceeaşi cifră, şi anume „şase”. dar aceasta în-
seamnă că fiecare cod de bare pentru preţurile măr-
furilor din orice supermarket conţine numărul şase
sute şaizeci şi şase (666). observându- se acest lucru
şi făcându- se legătura cu cifra menţionată de Sf. ioan
în apocalipsa (13, 17- 18), o parte dintre cumpărători
au protestat. foarte puţini însă, căci majoritatea nu
ştie nici astăzi ce „ascunde” fiecare cod de bare.

S- a răspuns că cele trei cifre au fost alese la în-
tâmplare, sau fiindcă aveau numai două bare subţiri.
S- a cerut să le fie atribuită altă semnificaţie, de
exemplu cinci. răspunsul a fost că s- au fabricat deja
mii de calculatoare care citesc numai coduri de bare
cu 666. între timp, după 1990 şi pătrunderea
super- market- urilor în românia, ne- am „trezit” şi noi
cu această situaţie. la noi n- a protestat însă nimeni,
ceea ce s- ar putea considera că, de fapt, încă nici nu
ne- am „trezit”, n- am aflat sau nici nu ne interesează
aşa ceva. cert este faptul că acceptarea acestor su-
permagazine străine a determinat în câţiva ani fali-
mentul total al comerţului autohton, cumpărătorii
fiind interesaţi de un singur lucru, şi anume de pre-
ţurile convenabile, ceea ce şi oferă aceste magazine,
adică produse ieftine, dar marcate cu 666. S- a aflat
ulterior că pentru „citirea” electronică nici nu erau
necesare barele de protecţie, cu sau fără semnificaţia
lui şase, dar nu s- a renunţat la ele. mai mult, cifra
fatidică a fost introdusă şi într- un alt sistem cu frân-
turi de bare şi puncte pătratice, în care ea nu numai
că nu este necesară pentru „citire” electronică, dar
nici nu mai este vizibilă pentru ochiul liber.

mai nou, pe linia direcţiei noii ordini mondiale de
renunţare treptată la utilizarea banilor, au fost inventate
şi impuse şi cardurile pentru plata mărfurilor, care se „ci-
tesc” tot electronic, şi, în ciuda protestelor, acestea conţin,
la rândul lor, acelaşi cod de bare cu aceleaşi bare de pro-
tecţie, tot cu semnificaţia „protectoare” a lui 666. unii creş-
tini le- au refuzat la început, dar „dispariţia” banilor peşin
de la majoritatea instituţiilor i- a determinat să le accepte,
mai ales că au apărut şi carduri specializate: pentru con-
vorbiri telefonice, pentru acceptarea la consultaţii medi-
cale, pentru medicamente, pentru carburanţi etc. ceea ce
sugerează, cum se spune în apocalipsă, acceptarea „nu-
mărului fiarei sau bestiei” (ton arithmon tou theriou, nu-
merum bestiae) în toate aceste împrejurări.

prin urmare, acum, într- adevăr, nu poţi nici
să vinzi mărfuri nemarcate cu numărul fiarei, dar
nici să cumperi ceva fără cardul cu acelaşi număr,
adică exact aşa cum o spune Sf. ioan: „încât nimeni
să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce
are pecetea (to charagma), adică numele fiarei, sau
numărul numelui fiarei” (13, 17).

Nu trebuie să uităm însă că toate aceste „bine-
faceri” ale tehnicii moderne s- ar fi putut realiza şi
fără apelul la cifra menţionată în apocalipsa Sf. ioan.

cine are totuşi interesul ca toate tranzacţiile
comerciale, ca şi toate schimburile de servicii, plăţile
salariilor şi ale taxelor, intrările în localuri publice
sau private, utilizarea curentului electric, pornirea
şi oprirea aparatelor etc., să se facă numai cu instru-
mente care să aibă numărul fiarei?

S- ar părea că este „cineva” care urmăreşte cu
mare străduinţă să adeverească textele apocalipsei!
Să ne convingă pe noi creştinii (căci pentru celelalte
religii n- are nicio semnificaţie) că, iată, au sosit sem-
nele sfârşitului. pe de altă parte, că aproape toţi
creştinii, cu excepţia sihaştrilor, a monahilor izolaţi,
a păstorilor din munţi sau a nomazilor, care nu cum-
pără şi nu vând nimic, restul acceptă tranzacţiile
tehnicizate cu marca numărului fatidic.

dar poate că se urmăreşte conştientizarea de
către creştini a culpei lor faţă de textul apocalipsei,
care se spune că va fi sancţionată. vezi, că n- ai păţit
nimic!, pare să- i spună creştinului beneficiarul uti-
lizării cardului cu 666. iar acesta vede!, vede mai
ales avantajele cardului: îi „soseşte” salariul sau
pensia pe card; cumpără orice cu cardul; plăteşte
orice cu cardul etc. Bătălia pentru adoptarea cardu-
lui a fost câştigată, iar legătura cu 666 a fost uitată.
multe firme, mai ales farmaciile, au introdus „car-
duri de fidelitate”. Nu sunt încă obligatorii, dar oferă
mici avantaje financiare, prin simpla lor acceptare,
respectiv, acceptarea codului de bare al farmaciei cu
cele trei bare de protecţie.

S- a mai produs însă ceva trecut, fără comenta-
rii sau proteste, pe toate cărţile (buletinele) de iden-
titate, codul numeric personal, adică o serie de cifre,
scrise de mână, la început, fiecare într- un pătrăţel,
cum erau scrise mai demult şi mai apar prin pieţele
noastre, preţurile mărfurilor. dar după ce codul nu-
meric personal a fost transcris în codul de bare cu
666, ca orice preţ, s- a constatat că omul este tratat
ca un fel de marfă, iar numele său devine un număr!
acesta conţine însă, prin semnificaţia fiecărei cifre,
anumite date personale: sexul, anul, luna şi ziua
naşterii etc. ce mai contează cele trei bare cu 666?

dar „procesul”, ca să- i spunem aşa, nu s- a oprit
aici. au fost inventate microcipurile care, pe de- o
parte, pot cuprinde un număr nelimitat de informaţii
codificate despre orice persoană (aşa-numitele „date
biometrice”), ca şi despre locul în care se găseşte, ce
face sau ce spune, şi, pe de altă parte, pot fi accesate
de la distanţă, ca şi telefoanele mobile, chiar prin sa-
teliţi. la început au fost utilizate pentru a urmări
migraţia păsărilor şi a peştilor, deplasările animale-
lor, localizarea lor, dar şi pentru urmărirea traseelor
unor mărfuri şi ale unor persoane (deţinuţi, militari,
infractori, spioni etc.). N- a protestat nimeni. curând
însă au apărut şi paşapoartele cu microcipuri, nu-
mite „paşapoarte electronice”, şi cărţile electronice
de identitate. atunci au început şi protestele. cel
puţin în zona noastră, a ortodoxiei balcanice, ele au
început în momentul legiferării noilor paşapoarte: în
grecia (1997); în Serbia (2008); în românia (2009).

au fost criticate în special aspectele biome-
trice, faptul că pentru acceptarea lor, ar fi trebuit să
fie înregistrate particularităţi intime, corporale ale
persoanelor, pentru a fi recunoscute indiferent de
orice „operaţii estetice”. Se vorbea şi despre posibi-
litatea de accesare a datelor de către persoane rău
intenţionate, despre şantaj, jafuri şi chiar crime;
despre supravegherea totală, despre „sclavia elec-
tronică” etc. uitându- se adesea aspectele mai „teh-
nice” ale cardurilor cu bare. şi le- au amintit însă
câţiva cucernici părinţi, monahi şi stareţi de mănăs-
tiri, dar nu toţi. ceea ce s- a obţinut însă, cel puţin
la noi, a fost divizarea societăţii în adepţi şi adver-
sari ai introducerii actelor electronice, ceea ce pro-
babil că s- a şi urmărit. cel mai interesant însă este
reproşul, îndreptăţit, fireşte, că „adversarii” aceştia
refuză doar actele cu microcipul care ar fi blestemat
din cauza cifrei fatidice şi a consecinţelor totalita-
riste, dar cumpără şi vând de câteva decenii toate
produsele marcate cu codul de bare.

făcând abstracţie de faptul că n- au protestat
nici măcar toate ţările ortodoxe, iar celelalte ţări
creştine sau pretins creştine şi cele majoritar necreş-
tine au adoptat actele electronice, s- a mai reproşat
„adversarilor” şi faptul că mulţi dintre ei folosesc to-
tuşi mijloace tehnice moderne, cum ar fi televizoa-
rele şi calculatoarele, menţionate aproape ca atare
printre semnele sfârşitului din scrierea Sf. ioan (13,
15): „şi i s- a dat ei să insufle duh (pneuma, spiritus)
chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi vorbească”.

dovada profunzimii, fără nici un alt corespon-
dent, al acestei revelaţii, este că ea n- a fost înţeleasă
de către nimeni timp de două milenii, ci doar cre-
zută, aşa cum se cuvine să fie orice scriere sfântă.
abia cinematograful, televizorul şi calculatorul o
confirmă, căci numai acestea au reuşit să preia ima -
ginea fiarei şi să o facă să vorbească, dar abia în zi-

lele noastre, când mai trăiesc încă destule persoane
care au apucat să vadă numai imaginea mişcătoare
(în filmele mute). aceasta nu vorbea încă, ci doar
mima vorbirea. „animate”, din denumirea „desene
animate”, înseamnă însufleţite, adică cu „duh”.

la fel de impresionantă este şi revelaţia Sf.
ioan despre „semnele mari” (semeia megala), pe care
le va face fiara, „încât şi foc va face să coboare din
cer”. prevestirea este înţeleasă tot abia acum, când
„coboară” într- adevăr din cer bombe şi rachete. ele
trec prin focul morţii vieţile oamenilor nevinovaţi.
ca şi revelaţia precedentă, aceasta a fost conside-
rată o simplă amăgire prin care „fiara” încearcă să- i
înşele pe „locuitorii pământului”, până astăzi, când
se dovedeşte a fi întru totul reală.

cu toate acestea, se pare că „fiara”, cu numă-
rul ei 666, la fel de reală ca şi exterminarea popoa-
relor prin bombardamente, este însă numai o
invenţie actuală, destinată amăgirii, căci prin „fiara”
se înţelege marele computer de la Bruxelles (the
beast) unde sunt centralizate toate datele despre lo-
cuitorii lumii şi, în special, ai uniunii europene. dar
un astfel de computer se găseşte şi la amsterdam,
şi este numit tot the beast, chiar de către utilizatorii
lui. şi mai sunt câteva, cum era şi firesc, în Statele
unite ale americii, cu aceeaşi denumire. ceea ce în-
seamnă că prin „fiară” ar trebui să înţelegem cen-
tralizator de date computerizate, iar protestele
contra ei ar fi o simplă „luptă cu morile de vânt”, cu
nişte „fiare” (de la fier) în sensul obişnuit al cuvân-
tului. Numai că „fiarele” acestea, ca unelte moderne,
informaţionale, sunt în slujba cuiva, iar 666, o spune
Sf. ioan, este „numărul unui nume de om (anthro-
pos)”. din această cauză, orice număr de e- mail are
la mijloc litera a, prescurtarea lui anthropos = om,
având însă şi „coada de maimuţă”. dar ce fel de om
este acela „dotat” cu coadă de maimuţă şi, uneori, cu
copite şi coarne? a, nu vă speriaţi!, ni se spune,
aceasta e doar o glumă, ca şi 666, care e doar un
număr. întrebarea care persistă însă este „de ce toc-
mai acest număr şi tocmai această literă cu coadă?”

protestatarii împotriva actelor electronice (pa-
şapoarte şi cărţi de identitate cu microcipuri biome-
trice) au tipărit o carte, intitulată dictatura biome-
trică, şi, pentru a nu stârni ironia adepţilor pe care
îi critică, n- au mai trecut pe carte nici codul cu bare,
nici adresa de e- mail cu coada de maimuţă, ci adresa
World Wide Web, cu www ..., fără să ştie că şi aici
se ascunde ceva. căci „w” redă litera vau, adică a
şasea literă din alfabetul ebraic prin care este no-
tată cifra „6”.

Se pare că este deja prea târziu ca să te mai
ascunzi, căci semnele fiarei, de fapt ale „bestiei
umane”, te- au înconjurat şi te pândesc din toate păr-
ţile. ce se mai poate face? unul dintre răspunsuri
ne este oferit de către unii protestatari şi de către
unii dintre cuvioşii părinţi.

Să refuzăm actele electronice cu microcipuri
biometrice, căci ele reprezintă un pas, aplicat deja
la multe persoane, cu sau fără acordul acestora, de
implantare a microcipurilor, cum o spune Sf. ioan,
„pe fruntea sau pe mâna” oamenilor (14, 9), dar ni
se mai spune că cine primeşte pecetea „fiarei” va fi
pedepsit pentru totdeauna („în vecii vecilor”, in sae-
cula saeculorum).

adepţii actelor electronice nu se consideră vi-
novaţi şi promit că nu vor permite implanturile. dar
cine va ţine cont de părerea lor? Sunt deja multe
persoane care au tot felul de implanturi, fără de care
unii nici n- ar mai putea trăi, iar majoritatea popu-
laţiei globului nu are nicio cunoştinţă despre apoca-
lipsa Sf. ioan. treaba lor, s- ar putea spune, dar noi
ştim; cu radioul auzim, iar cu televizorul şi auzim şi
vedem. ce anume? reclame şi publicitate pentru,
evident, tot felul de mărfuri care poartă semnul fia-
rei. la fel şi pe computere. internetul a devenit o
adevărată piaţă de vânzare şi cumpărare. şi
aproape toată lumea pare mulţumită. cu sau fără
paşapoarte electronice.

dar oare nu se petrece totuşi în acelaşi timp
şi o manipulare, o simulare a sfârşitului, special
pentru o parte dintre creştini, pentru agitarea şi
chiar pentru înjosirea lor? oare la sfârşitul acesta
se referă Sf. ioan sau există un fel de „conspiraţie”,
eventual a „vărsătorului”, prin care se urmăreşte
amăgirea creştinilor şi pregătirea unui „sfârşit”
numai pentru aceştia? Sfârşitul erei peştilor, sfâr-
şitul creştinismului?

pe unde te duci numai semne ale fiarei, numai
666, şi tot felul de „fiare” la vedere. aceea este fiara!
Ba, nu, cealaltă! şi totul este o farsă!

aceasta înseamnă oare că nu mai vine Sfârşi-
tul? Sfârşitul autentic al lumii? dimpotrivă! el
poate să vină oricând, şi acum. dar, în ciuda oricăror
semne, numai Bunul dumnezeu ştie când este vre-
mea (pote ho kairos estin).

în privinţa lui 666, el face parte din revelaţia
Sf. ioan şi, în ciuda farselor electronice, înseamnă
ceva. „aici este înţelepciunea, zice Sfântul, cine are
pricepere, să socotească numărul fiarei, căci este
număr de om” (13, 18), adică de anthropos, cu sau
fără coadă de maimuţă... r
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în colaborare cu academia română,
aflată la aniversarea de 150 de ani de
la înfiinţare (1866- 2016), în data de 10
iunie 2016, la ora 13.00, la clubul aca-

demicienilor (calea victoriei nr. 125, Bucureşti),
revista Contemporanul a organizat o dezbatere cu
tema Politică şi cultură.

invitaţii revistei Contemporanul – numită
„nava- amiral” a culturii române, care în data de
1 iulie 2016 îşi sărbătoreşte aniversarea de 135
de ani (1881- 2016) – gabriel andreescu, acad.
eugen Simion, acad. Bogdan c. Simionescu, vi-
cepreşedinte al academiei române, acad. ionel
valentin vlad, preşedinte al academiei române,
acad. victor voicu, Secretar general al academiei
române, ramona ardelean, horia pătraşcu, pre-
cum şi amfitrionii aura christi şi acad. Nicolae
Breban au vorbit despre politică şi cultură, despre
educaţia românească şi cultura naţională – dome-
nii cronic subfinanţate în perioada postdecem-
bristă –, despre libertate şi ştiinţa de a fi, despre
proiectul de ţară şi valorile româneşti, despre eli-
tele naţiunii române, despre confuzia valorilor şi
criza criticii, abordând şi alte subiecte la fel de in-
citante.

în cadrul acestei dezbateri au fost lansate
volumele acasă – în exil de aura christi şi exis-
tenţa prin cultură... de gabriel andreescu, apă-
rute la editurile ideea europeană (2016) şi,
respectiv, polirom (2015).

publicăm textul dezbaterii în numerele ani-
versare ale revistei Contemporanul: nr. 7 şi 8.

„Pe terenul culturii, politica şi
morala se transformă în prejudecăţi”

Aura Christi: pentru noi este o zi specială;
de fapt, putem vorbi de un an special. Ne apro-
piem de aniversarea revistei Contemporanul. în
data de 1 iulie 1881 se împlinesc 135 de ani de la
apariţia primului număr al revistei Contempora-
nul la iaşi – leagănul culturii române moderne.
după cum se ştie, 1881 e un an de o importanţă
crucială în destinul româniei moderne. atunci,
ţara românească a fost proclamată ca regat, iar
statul român s- a consacrat ca monarhie constitu-
ţională. „prin aducerea prinţului carol de hohen-
zollern- Sigmaringen, adoptarea constituţiei în
1866” – anul fondării academiei române – „şi
câştigarea independenţei de stat în 1877- 1878,
românia îşi făcuse intrarea în familia statelor
moderne europene”. un prieten, membru al tri-
bului conte, mi- a sugerat să cumulăm cele două
aniversări ale acestui an: aniversarea academiei
române şi cea a revistei noastre. le- am adus,
cum se cuvenea, în prim- plan. şi mărturisesc fap-
tul că ne onorează că am făcut acest lucru, pentru
că vorbim de instituţii care ţin de patrimoniul spi-
ritual al româniei. vorbim despre instituţii prin
care s- a fondat statul român. când spun acest
lucru, mă refer, evident, în primul rând, la aca-
demia română. fac referire, totodată, şi la Con-

temporanul, publicaţie în a cărei titulatură ro-
mancierul Breban a adăugat programatic, în
1990, titlul unei alte reviste, fondate de constan-
tin rădulescu- motru la 1919: ideea europeană.

Subiectul dezbaterii de astăzi, care are loc
la clubul academicienilor, în această sală de con-
ferinţe spaţioasă şi elegantă, este Politica şi cul-
tura. e o temă extrem de complexă, amplă şi
dificilă, propusă de domnul acad. Nicolae Breban.
o să vă fac o mărturisire care are o legătură di-
rectă cu tema propusă. întâmplarea face că în
2016 se împlinesc zece ani de când revista Con-
temporanul a lansat apelul pentru salvarea cul-
turii române vii, apel care a adunat circa 900 de
semnături ale unor personalităţi din întreaga
lume. e un document istoric apelul lansat de noi,
document în care era vehiculată o expresie care,
cel puţin în primii timpi, în vreme ce redactam
textul acelui apel, mi s- a părut improprie: geno-
cid cultural. am avut, în acest sens, discuţii cu
mai mulţi prieteni, filologi, lingvişti şi istorici.
domnul profesor eugen Simion mi- a spus că e
puţin nepotrivită alăturarea noţiunilor de genocid
şi cultură. totuşi, realitatea ne aduce constant pe
limanul lucidităţii şi ne dezamăgeşte, căci ne
arată că, de fapt, avem parte de o formă de geno-
cid cultural. de mai bine de douăzeci şi cinci de
ani postdecembrişti, politicienii ocolesc să pro-
nunţe cuvântul cultură. ce este, la ora actuală,
cultura în românia? la ce să fie bună cultura în
vremuri sărace? la ce să fie bună, în aceleaşi vre-
muri, politica postcomunistă, lipsită de persona-
lităţi de anvergura unor oameni de stat ca, de
pildă, regele carol i, ferdinand, ion i. c. Bră-
tianu, iuliu maniu, titu maiorescu? o politică,
uneori-adeseori, de neînţeles, fiindcă se întâmplă
să existe într- o realitate paralelă cu realitatea in-
tereselor naţiunii române. ce relaţie există între
cultură şi politică, între scriitori şi putere? de ce
oamenii politici ocolesc oamenii de cultură? iată

o serie de provocări. Noi am ţinut departe de po-
litică revista Contemporanul. şi bine am făcut!
acum se vede că, recurgând la principiul miores-
cian artă pentru artă, am procedat just. politica
nu are ce căuta în cultură. pe terenul culturii –
am spus şi am scris aceasta şi cu alte prilejuri –
politica şi morala se transformă în prejudecăţi. Se
vede limpede că această convingere e la o distanţă
astronomică de est- etica promovată de adepţii
dreptei, nu rareori, din cale afară de înverşunate,
ca să nu zic extremiste, de vreme ce a dat o puz-
derie de procurori literari.

imediat după 1990, domnul profesor eugen
Simion – un lovinescian pursânge – s- a declarat
adept al apolitismului, şi a fost taxat, pedepsit şi
marginalizat. domnul Nicolae Breban a făcut
acelaşi lucru. autorul romanului bunavestire re-
peta mereu: „m- am fript o dată cu dictatorul; nu
mai repet experienţa”. fiind membru supleant al
cc al pcr, în 1971, când dictatorul a lansat te-
zele din iulie, N. Breban şi- a dat demisia din
funcţia de redactor- şef al româniei literare şi a
fost pedepsit pentru actul său de curaj cu izolarea
şi marginalizarea. cred că este vorba de câteva
lucruri de o gravitate extremă. am vorbit şi cu
domnul profesor victor voicu şi cu domnul profe-
sor Bogdan c. Simionescu, care împărtăşesc
aceeaşi părere: situaţia româniei de azi este ex-
trem de gravă. lumea politică se pare că a exclus
în totalitate cultura din viaţa cetăţii. în schimb,
încearcă s- o folosească şi recurge la ea atunci
când îi convine. deocamdată o să vă aduc la cu-
noştinţă câteva date statistice, apoi o să cedez mi-
crofonul directorului revistei, ca să nu
monopolizez discuţia. cifrele statistice ne spun
următorul lucru: 20% din populaţia românească
este analfabetă, nota bene, în condiţiile în care
românia e una dintre cele mai vechi civilizaţii de
pe teritoriul continentului european; am citit un-
deva că primul alfabet a apărut pe actualul teri-
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toriu românesc. 24% dintre români sunt analfa-
beţi ştiinţific; citind un text, cei 24 % nu au acces
din punct de vedere ştiinţific la conţinutul aces-
tuia, nu- l înţeleg. românia se află pe ultimul loc
din europa la capitolul producţia de carte. şi o ul-
timă cifră care pe mine m- a cutremurat: românia
este pe ultimul loc la capitolul lectură – atenţie,
un detaliu pe care n- am ştiut cum să- l interpretez
– alături de greci, adică alături de ţara care este
leagănul civilizaţiei europene. 

cert este că situaţia din românia nu este
singura. e adevărat că la noi lucrurile sunt mai
grave ca în alte părţi ale continentului. toată eu-
ropa se află într- o trist- splendidă decadenţă.
toată europa e clătinată la rădăcini de politica
corectă şi de taifunul globalizării. toată europa
îşi tratează cu neîncredere valorile. Sunt ferm
convinsă – şi revista Contemporanul, membrii re-
dacţiei, colaboratorii noştri apropiaţi sunt de
aceeaşi părere – de faptul că noi suntem o naţiune
prea tânără ca să ne permitem luxul de a trata
valorile naţionale cu neîncredere. Nu avem drep-
tul să facem acest lucru. de altfel, spre deosebire
de alte ţări care au făcut parte din raza influenţei
imperiului bolşevic, ca, bunăoară, polonia, unga-
ria sau cehia, românia nu şi- a recuperat valorile
din perioada comunistă. realitatea românească
ne arată că timp de 70 de ani valorile naţionale
au fost supuse unor atacuri succesive. când spun
acest lucru, mă refer, în primul rând, la perioada
proletcultistă, când în închisorile româniei au
fost îmbrânciţi reprezentanţi ai elitei intelectua-
lilor, vârfurile ţărănimii, oamenilor de ştiinţă,
scriitorimii, artiştilor, politicienilor. apoi, mă
refer la perioada imediat postdecembristă, în care
politicul a dat buzna, a fost îmbrâncit – acum se
vede că neîntâmplător! – acolo unde nu are ce
căuta, mai exact, pe teritoriul culturii – tărâm cu
desăvârşire autonom din punct de vedere estetic
– şi a încercat să facă ordine pe domeniul culturii.
acum vedem unde am ajuns. mă refer şi la dosa-
riada relativ recentă, în care au fost manipulate
arhivele Securităţii în funcţie de varii interese şi
oportunităţi mai mult sau mai puţin obscure,
ajungându- se într- o situaţie, cred eu, unică în blo-
cul ţărilor aflate pe vremuri sub influenţa impe-
riului sovietic: dacă în totalitarism Securitatea
manipula, prin cerberii săi, opinia publică şi dis-
trugea vieţi, distrugea destine, în democraţie – o
seamă de intelectuali publici devin manipulatori,
asigurând astfel un fel de victorie post- mortem a
Securităţii ceauşiste, după cum s- a scris. şi o ul-
timă – sper, ultimă – tentativă de linşaj mediatic
a unor vârfuri de neegalat ale culturii române, cu-
noscute şi recunoscute pe mapamond, este legea
aşa- zis antilegionară, legea nr. 217/ 2015, prin
care institutul naţional pentru studierea holo-
caustului din românia „elie Wiesel” şi parlamen-
tul româniei ating o dublă performanţă malignă.
e vorba de o lege anticonstituţională, care e anti-
românească şi, totodată, antisemită – ceea ce este
de neacceptat. cum rămân inacceptabile atacu-
rile repetate la adresa Bisericii române şi a aca-
demiei române. atacurile sunt, în realitate, un
semn de recunoaştere a forţei acestor două insti-
tuţii vitale pentru existenţa de mai departe a na-
ţiunii române şi a identităţii naţionale, identi-
tatea fiind parte componentă a securităţii unui
stat.

referitor la expresia genocid cultural, o să
dau, totuşi, încă o cifră. românia este singura
ţară din europa care are un buget de zero virgulă
nimic alocat culturii. am spus acest lucru când
am lansat apelul. acum zece ani, e drept, bugetul
alocat culturii era 0,16 % din piB, în timp ce la

această oră este de 0,08, adică zero virgulă nimic
în condiţiile în care cultura aduce piB- ului peste
5 %. Nu ne miră. guvernul aşa- zis tehnocrat a
tăiat de la bugetare Biserica română. Nici comu-
niştii n- au îndrăznit să facă aşa ceva! tentativele
ulterioare de a drege busuiocul în această ordine
de idei, să recunoaştem, au fost penibile. 

toate acestea ne duc la exasperare şi, recur-
gând la acel concept atât de frumos al liberalului
moderat mihail Kogâlniceanu – care, alături de
alţi cărturari, a gândit revoluţia paşoptistă şi, de
altfel, a scris şi a publicat şi în paginile revistei
Contemporanul – ne întrebăm: unde este româ-
nia ideală? iată o întrebare care hrăneşte neliniş-
tea multor spirite. la celelalte nu cred că merită
să ne referim.

„Noi stăm de veghe să fie 
apărată istoria acestui neam”

nicolae Breban: mulţumesc colegilor mei
de la academia română, mulţumesc domnului
preşedinte, acad. ionel valentin vlad, domnului
Bogdan c. Simionescu, vicepreşedinte al acade-
miei, prietenului meu, eugen Simion, preşedin-
tele secţiei de litere şi filologie, domnului secretar
general al academiei române, acad. victor voicu.

mulţumesc şi lui gabriel andreescu, care e ală-
turi de revista noastră şi care a făcut foarte mult
pentru clarificarea multor confuzii care domnesc
în ultimii zece- cincisprezece ani în lumea cultu-
rală, dar şi în lumea justiţiei culturale. de vreo
cincisprezece ani s- a instalat un fel de justiţie a
culturii, au apărut unii scriitori, colegi de- ai
noştri, care din critici literari s- au transformat în
nişte procurori aspri, neînduplecaţi, care în loc să
analizeze texte literare – cum făcea pe vremuri dl
manolescu – au început să analizeze oameni! pro-
fesia unui critic literar sau a unui istoric literar,
sau a unui profesor universitar nu e să analizeze
comportamentul etic al oamenilor de cultură.
asta poate s- o facă eventual justiţia în anumite
cazuri. cu atât mai mult cu cât în ultimii cinci-
sprezece ani au fost puse la stâlpul infamiei câ-
teva înalte vârfuri ale intelectualităţii române,
mai ales oameni care în timpul opresiunii comu-
niste au demonstrat că în românia, ca şi în polo-

nia, ungaria şi chiar ca şi în rusia comunistă, noi
am fost apţi de a crea cultură majoră. 

Semnul de vitalitate, de geniu al unei na-
ţiuni, se vede mai des în vremuri grele. or, noi
am avut atunci, sub dictatură, oameni ca adrian
marino, constantin Noica, g. călinescu, ca tudor
vianu, Nichita Stănescu, marin Sorescu, marin
preda. Noi ne- am întrebat dacă se poate face po-
litică fără cultură în românia. da, am văzut că
se poate face. şi aţi văzut cu toţii în ce catastrofă
am intrat, în ce confuzie enormă la nivel naţional
ne aflăm astăzi. mă bucur că conducerea acade-
miei româniei şi academia română face un pas
înainte în apărarea valorilor culturii şi ale naţiu-
nii. aţi văzut ce scrie pe frontispiciul academiei
române, care a înfiinţat principatele unite şi
apoi statul român. academia română nu este în
slujba statului. academia română este în slujba
naţiunii române. Noi suntem naţiunea, neamul
românesc. Noi stăm de veghe să fie apărată isto-
ria acestui neam. avem această uriaşă şi sfântă
obligaţie faţă de înaintaşii noştri. dincolo de
opera noastră – atâta cât am fost în stare s- o con-
struim – dincolo de opera şi de micul nostru pres-
tigiu, chiar dacă suntem la sfârşitul carierei –
poate cu atât mai mult – răspunderea noastră
este de a apăra valorile acestui neam. Noi, la Con-
temporanul, noi, la academia română, noi, în cul-
tura română, credem că naţiunea română va

continua să existe. credem că naţiunea română
trebuie să existe. Noi credem că majoritatea ro-
mânilor e mândră de darul de a aparţine acestui
popor, acestei culturi, deşi statul românesc este
un un stat tânăr şi împarte cu alte două state din
europa vicisitudinile şi vârfurile sale, cu italienii
şi cu nemţii. cele trei state – germania, italia şi
românia – s- au constituit târziu, la sfârşitul se-
colului al xix- lea. şi toate trei au intrat într- o
aventură politică penibilă. toate trei au partici-
pat la cel de- al doilea război mondial. riscam să
ne pierdem teritoriile; s- a şi pierdut o parte din
ele. toate trei state încearcă să revină în familia
mare apuseană a europei, care, din păcate, nu
mai are prestigiul pe care l- a avut în secolele tre-
cute.

cum trebuie să ne implicăm în politică?
după 1989, eu am evitat- o. eu şi alţii câţiva. Nu
am intrat în politică, ca unii colegi ai
noştri. Noi am militat, am luptat pentru
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păstrarea valorilor, pentru activitatea
specifică, crezând că e cazul să facem, în
sfârşit, ceea ce trebuie să facem. din pă-

cate sub ochii noştri au fost distruse instituţiile
culturii române, în primul rând, editura univers,
colecţia Biblioteca pentru toţi, care timp de un
secol şi jumătate, dacă nu timp de două secole, a
creat toată baza elitelor culturale şi ştiinţifice ro-
mâneşti. au dispărut biblioteci din satele româ-
neşti; dispar şcolile de la sate. catastrofa mare a
fost această tehnologizare enormă, care a pătruns
rapid după revoluţie. tehnologizarea e o formă
comercială trivială. toate televiziunile naţionale,
în frunte, din păcate, cu televiziunea Naţională,
care e bugetară şi ar fi trebuit să slujească insti-
tuţiile şi cultura, toate televiziunile, aşadar, au
devenit comerciale sau sfârşesc în interese comer-
ciale. din toate ziarele şi din toate televiziunile a
dispărut orice emisiune de tip ştiinţific sau cultu-
ral sub pretextul că emisiunile trebuie să fie dis-
tractive. au dispărut emisiunile de înalt nivel
ştiinţific şi cultural, axate pe probleme mari, ce-
tăţeneşti, etice, spirituale, religioase, care au de-
venit brusc, după cum se susţine, plicticoase.
aceste idei trădează, de fapt, întreaga politică pe
care o au şi guvernele româniei: de a se adresa
unor mase largi. Nu mi se pare foarte clar care
sunt aceste mase. când se spune mase, probabil,
politicienii se referă la cei care cumpără automo-
bile, detergent, l’oréal, parfumuri… şi atunci
aceste televiziuni au interesul să mărească ratin-
gul ca să- şi crească intrările băneşti pentru pu-
blicitate.

românia a uitat chipul scriitorului român.
românii, probabil, au crezut că noi, pătura gân-
ditoare, am dispărut. Noi, creatorii, şi oamenii de
ştiinţă. de altfel, aţi observat, în ultimii cincispre-
zece, poate, douăzeci de ani, în românia, nu
există decât o singură problemă: problema alege-
rilor politice, discutată cu o frenezie fără margini
pe toate canalele tv. Se vorbeşte numai politică,
politică – atenţie – de un nivel extrem de scăzut.
aşa încât am asistat cu toţii la o paralizie a justi-
ţiei timp de zece ani. Justiţia românească a fost
paralizată, încât în timpul regimului Băsescu
mafia jefuitoare a bugetului s- a instalat în frun-
tea statului. îmi pare rău s- o spun. cât a fost pri-
mar, Băsescu ne- a alocat un sediu pentru revistă.
pe atunci el părea un om de înţeles, deschis pen-
tru problemele naţiunii. dar ce s- a întâmplat pe
când era preşedinte al statului a fost un fapt care
dezarticulează până astăzi întregile structuri na-
ţionale.

acum, după cum vedeţi, intrăm din nou
într- o stare de febră a alegerilor. din nou, răstimp
de şapte- opt luni, nu vom mai vorbi decât politică.
de parcă în românia nu se mai întâmplă nimic
în afară de politică. îmi scuzaţi vehemenţa, dar
eu nu pot să stau nepăsător. deşi am fost sfătuit
să nu mă amestec în aceste lucruri, nu pot să
nu- mi aduc aminte că literatura română, cultura
română, ştiinţa română de la începuturile statu-
lui român sunt strict infiltrate, insertate, sunt o
parte organică din naţiunea română. eminescu
nu e numai mare poet, el este stâlpul fiinţei na-
ţionale! el este cel mai mare politician român!
prin el am reuşit să ne convingem de existenţa
noastră. prin el şi prin toată generaţia paşoptistă,
cu eliade, maiorescu, lucian Blaga, Nicolae iorga
şi cu încă câţiva mari scriitori, am încercat să ne
convingem că nu suntem o populaţie, o populaţie
care stăpâneşte un teritoriu năucitor de bogat –
ceea ce ne- a zăpăcit pe toţi! Suntem o naţiune
creatoare de valori majore. 

de aceea avem obligaţia să fim solidari. tre-
buie să fim solidari cu ce se întâmplă cu naţia, cu
cetăţenii acestei ţări. vă las pe dumneavoastră
să- mi spuneţi părerea. la toamnă vreau să mai
facem una sau două întâlniri pe teme cetăţeneşti.
regret că uniunea Scriitorilor – care pe mine şi
pe eugen Simion ne- a suspendat – regret că uni-
unea Scriitorilor nu reacţionează la ce se întâm-
plă în societatea românească. uniunea Scriito-
rilor face festivaluri de poezie. Nu e suficient. Noi
am învăţat cu toţii în prima oră de biologie că
prima calitate a unui organism viu este iritabili-
tatea. or, dacă un organism nu mai reacţionează
nu numai la stimuli, ci şi la atacuri, înseamnă că
este mort sau detractat. Noi nu suntem morţi. Noi
vrem să reacţionăm. Noi suntem solidari cu na-
ţiunea în mijlocul căreia ne- am născut, care ne- a
făcut posibilă existenţa, a făcut posibilă limba
aceasta splendidă, limba românească, latina, pe
care unii vor s- o distrugă, s- o scoată din şcoli.
dacă scoţi latina din şcolile de limbă română, e
ca şi cum ai tăia unui stejar rădăcinile! deci, sun-
tem solidari. eu mă consider până la moarte soli-

dar cu naţiunea care m- a făcut posibil. de aceea
mă aflu azi în românia, deşi sunt şi cetăţean al
celei mai bogate ţări europene, germania. Sunt
aici, sunt bucuros şi fericit că sunt aici. cultura
noastră este formidabilă şi vreau să vă dau, cu ul-
timele puteri, vreau să vă dau curaj. vă aştept. 

„Noi trebuie să rezistăm aici 
o sută de ani, să apărăm 
literatura română”

Aura Christi: o să încerc să- l provoc pe
domnul profesor eugen Simion. m- am referit nu
o dată la apolitismul său, apolitism plătit cu asu-
pra de măsură. e o temă abordată şi în volumul
revizuire şi revizionism în literatura postcomu-
nistă semnată de Nicoleta Sălcudeanu. Nicoleta
Sălcudeanu scrie extrem de documentat, în acest
opus, despre cele câteva războaie din cultura ro-
mână. şi gabriel andreescu se referă la aceste
războaie în volumul manipularea arhivelor secu-

rităţii, precum şi în cartea pe care o vom lansa as-
tăzi, existenţa prin cultură. Nici eu nu ocolesc în
volumul meu de polemice acasă – în exil relaţia
dintre cultură şi politică şi raportul scriitorului
cu puterea. la un moment dat, mi- am spus că
probabil suntem puşi în situaţia vârfurilor gene-
raţiei ’60. două dintre acestea sunt prezente aici:
eugen Simion şi Nicolae Breban. cred că suntem
puşi în situaţia de a readuce în actualitate auto-
nomia esteticului. aşa să fie, domnule profesor
eugen Simion?

Eugen Simion: îl felicit pe Nicolae Breban
că a avut ideea acestei dezbateri. de altfel, o are
de mult şi iată că o facem într- un loc care mie
mi- este foarte drag. poate sunt mai sentimen-
tal… clubul academicienilor e spaţiul pe care îl
iubesc cel mai mult în academia română. pe vre-
muri, aici era un fel de debara şi noi am reuşit să
facem acest club al academiei române, care e
foarte frumos. este prima dată când ţinem o dez-
batere de acest gen aici. deci, Nicolae Breban a
pornit cu dreptul. tema propusă este foarte sim-
plă şi aproape vitală pentru noi. vreau să fac o
precizare, pentru că aura christi m- a citat aici şi
a vorbit de „păcatul” meu de a fi apolitic. vreau
să mă scuz puţin şi să mă….

Aura Christi: Nu- i un păcat, e o virtute!
Eugen Simion: în ce sens am acceptat eu

această poziţie de apolitic în anul 1990- 1991,
după ce noi, scriitorii – asta vreau să spun şi, dacă
se înregistrează totul, e foarte bine – scriitorii ro-
mâni ne- am purtat bine sub dictatură. dacă a
existat un centru spiritual, un centru de rezis-
tenţă, acela a fost la uniunea Scriitorilor. eram
uniţi între noi, cei care puteam fi, aveam aceeaşi
idee, şi într- adevăr teza rezistenţa prin cultură
este reală. Sunt bucuros că domnul gabriel an-
dreescu a acceptat- o şi a scris o carte foarte inte-
resantă despre acest subiect; am lăudat- o când a
apărut. N- a acceptat această teză monica lovi-
nescu şi grupul dumneaei, zicând că, mă rog, e
teza grupului de la paris: nu este bine să spui re-
zistenţa prin cultură, deoarece asta ascunde un
fel de laşitate a spiritului românesc. mai degrabă
e valabilă cealaltă formă, rezistenţa activă, pe
care au ilustrat- o cehii şi polonezii, adică oamenii
să iasă în stradă, să protesteze, în momente de
curaj să- şi dea foc. românii au ales însă altceva.
eu mi- amintesc – îmi pare rău că trebuie s- o spun

aici – îmi amintesc de o discuţie pe care o aveam
cu un om pe care eu l- am iubit foarte mult şi l- am
stimat. e vorba de marin preda. preda întruchipa
într- un fel un simbol al încetinirii intelectualului
român, al ezitării lui de a se implica într- un chip
direct într- o istorie anume. teza lui marin preda
era următoarea: „monşer – cum vorbea el – noi
trebuie să rezistăm aici o sută de ani, să apărăm
literatura română”. comunismul sub latura cea
mai aspră, bolşevică, s- a manifestat la noi, mai
ales, în domeniul culturii. lui marin preda îi
părea că noi n- o să scăpăm o sută de ani din
această structură, din acest sistem. ei, din feri-
cire, s- a întâmplat un miracol. eu cred că a fost o
revoluţie. Nu vreau să intru aici, pe acest teren.
Nu sunt specialist. totuşi, am aşteptat- o ca dum-
neavoastră toţi, am văzut- o, am urmărit- o; aveam
57 de ani atunci. şi n- am intrat în politică, în po-
litica activă, vreau să spun.

Niciodată n- am susţinut în viaţa mea că un
intelectual nu poate şi nu e necesar să facă poli-
tică. N- am scris prostia asta niciodată. am spus

doar atât; şi sunt bucuros încă o dată că o să re-
cunoaşteţi această nuanţă: să nu amestecăm po-
litica în cultură, în literatură. Să nu acceptăm
criteriile politicii în cultură, pentru că distrugem
literatura. acesta a fost punctul de pornire. şi- mi
amintesc că am şi votat o dată, la românia lite-
rară, în ’90. colaboram, atunci, de treizeci de ani,
săptămânal, la românia literară. şi s- au prezen-
tat două echipe să preia această publicaţie. una
pe care o conducea prietenul meu şi al dumnea-
voastră, octavian paler, care spunea: „revista
trebuie să devină politică, să devină un organ al
politicii, avem de schimbat o ţară, avem o revolu-
ţie de înfăptuit, să schimbăm…”. şi tot aşa... mă
rog, el mergea foarte departe. mă plimbam cu el
prin parc, pe lângă clădirea parlamentului, şi
paler zicea: „Să punem dinamită la monstrul
ăsta”. poate că firea mea este mai altfel, pentru
că spuneam: „domnule, lasă, ce ţi- a făcut clădirea
asta? de ce s- o dinamităm? Să punem altceva în
structura ei!”. acesta era punctul de vedere al lui
paler. aveam şi un alt punct de vedere pe care îl
reprezenta colegul şi prietenul nostru de atunci,
N. manolescu: „rămânem pe poziţie sceptică. Nu
amestecăm politica cu cultura”. Spre ruşinea
mea, am votat pentru manolescu. eram acolo, la
românia literară, redactor, eram colaborator. am
fost chemaţi şi noi, şi am votat cu acest al doilea
punct de vedere, pentru că mi se părea mult mai
logic. ziceam: domnule, faceţi politică dacă vreţi,
eu nu mai am timp să fac politică, nu ştiu cât mă
ţine dumnezeu, vreau să fac literatură şi dacă
pot, să fac ceva pentru cultură, cât mă pricep.
vreţi să faceţi politică, faceţi. a câştigat al doilea
punct de vedere, punctul de vedere estetic, după
care liderul acestei opinii s- a sucit. peste
două- trei luni manolescu a spus: „Nu, facem o re-
vistă politică”. şi a făcut- o. atunci ne- am des-
părţit.

încă o dată, apolitismul a venit după aceea.
şi am fost taxat. Nu ştiu cine m- a taxat aşa de-
odată cu apolitismul. a început un fel de polemică
care nu s- a terminat nici astăzi, în care apolitis-
mul este socotit un păcat de moarte. dacă nu faci
politică, nu eşti acolo, nu exişti. încă o dată,
aproape că am renunţat să mai apăr această idee.
şi atunci m- am obişnuit, m- am obişnuit cum te
obişnuieşti cu o boală lungă, pe care începi s- o ac-

ð
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cepţi, intri în boală şi acolo rămâi. iată o temă
brebaniană: să te instalezi într- o boală. ei, m- am
instalat în apolitismul acesta care mă urmăreşte.
deşi în realitate, trebuie să recunosc, nefăcând
politică, am şi eu simpatii politice. Sunt foarte in-
teresat de tot ce se întâmplă cu această ţară. Sunt
foarte disperat că românii, care sunt nişte crea-
tori atât de inteligenţi, nu se descurcă bine.
într- adevăr, ce s- a spus aici – a vorbit şi Nicolae
Breban, şi aurea christi a spus aici – că nu
putem fi insensibili la ce se petrece în jurul nos-
tru.

o paranteză. întâmplarea face că lucrez la
un proiect. mi l- am propus târziu. e un proiect
foarte ambiţios, referitor la istoria ţărilor ro-
mâne. mă ocup mai mult de secolul al xix- lea: de
Kogălniceanu şi ghica. iată două personaje abso-
lut fabuloase ale culturii române. în cazul lor, mai
ales al lui Kogălniceanu, am văzut cum s- a con-
struit prin cultură statul român, cum s- au con-
struit unirea, mica unire, academia, care a fost,
într- adevăr, un simbol al acestei uniri, al marii
uniri. aceşti cărturari au avut inteligenţa să
aducă din transilvania trei membri – dacă nu mă
înşel, domnule preşedinte – din Basarabia, din
Bucovina de Nord şi din Sud, şi au făcut, de fapt,
prima matcă a viitorului stat. au ales un preşe-
dinte şi vicepreşedinţi din transilvania. deci, au
pus românitatea şi inteligenţia românească în
acelaşi loc. ei, iată ce au făcut oamenii aceştia.
Kogălniceanu e o figură absolut uriaşă! uriaşă.
cum a construit el totul?… cum? şi aici este im-
portant să urmărim ce spune: „Nu vreau o revo-
luţie, nu vreau o reformă – zice el – cu pripeală!
Nu! vreau o reformă graduală, organică, să nu
distrugă tradiţiile spirituale”. există o corespon-
denţă a lui Kogălniceanu. Sunt vreo sută şi ceva
de scrisori, care n- au fost publicate toate. acuma
le- am pregătit la institutul de istorie şi teorie li-
terară „g. călinescu” al academiei române. Sunt
colosale, colosale scrisorile acestea, de care mi- era
teamă. Kogălniceanu era un român, ţinea şi la
occident; a stat la Berlin, unde se află casa lui, a
stat în ţară. oamenii aceştia au păstrat românia,
au păstrat- o şi- au construit- o. 

ideea că o dată intelectualul poate să facă
politică, dar nu pentru el, ca individ, ci pentru co-
munitatea din care face parte. colegii noştri,
într- adevăr, s- au năpustit atunci, în anii ’90, în
politică; mulţi au fost deputaţi. la un moment
dat, erau vreo 20 dacă nu 30 de scriitori în parla-
mentul româniei. N- au făcut nimic. unul singur
a făcut mult pentru scriitori şi e cel mai înjurat
scriitor în epoca lui şi astăzi: adrian păunescu.
adrian păunescu şi eugen uricaru au făcut
multe pentru scriitori. eugen uricaru a obţinut o
jumătate de pensie pentru scriitori în plus faţă de
pensia lor mizerabilă, iar păunescu a obţinut acea
indemnizaţie de merit pentru artişti şi pentru toţi
oamenii de ştiinţă. vreau să spun că atunci a fost
o comisie foarte democratică. şi foarte corectă. Nu
s- a pus problema altfel. unii mă înjurau, mă căl-
cau în picioare din cauza apolitismului meu. când
a fost vorba de dl gh. grigurcu, care să benefi-
cieze de dreptul la indemnizaţie, am spus: „cum
să nu? Bineînţeles că da! e poziţia lui să mă
atace; e statutul lui social. că am eu ceva cu el
sau el – mai ales – are ceva cu mine, nu- i nicio
problemă”. e altă discuţie. 

deci, aşa stă problema cu politica. chestiu-
nea s- a agravat. fractura din lumea literară s- a
adâncit după ’90. comunitatea intelectuală s- a fă-
râmiţat. exact ca în orwell, au apărut unii mai
egali decât egalii şi au devenit lideri, au devenit
elitişti, mai exact, s- au autodeclarat elitişti. şi de
atunci o ţinem aşa. părerea mea e că românia
merge prost şi pentru că intelectualii ei sunt
într- o vrajbă continuă. Nimeni nu mai vrea să
ţină seama de celălalt. şi lucrul grav este că
aceasta se întâmplă în special aici, la Bucureşti.
m- am întors aseară de la oradea, unde nu mai
fusesem de treizeci de ani. prima dată am fost
acum treizeci de ani, îmi amintesc, am vorbit des-
pre Blandiana, care avea dificultăţi în momentul
acela din cauza poemului ei cu cotoiul arpagic.
după treizeci de ani, am fost invitat la universi-
tatea din oradea, unde a fost invitat şi Nicolae
Breban. şi am găsit un public absolut formidabil.
formidabil! am plecat însufleţit de acolo. mi- a
plăcut totul: oamenii, profesori de la universita-
tea de acolo, profesori de liceu, elevi... trei sute
de elevi au stat în picioare şi au venit pe urmă să
le dau o semnătură pe o carte a mea despre cio-
ran… mi- a plăcut. este o organizaţie acolo de ro-
mâni proeuropeni, care sunt localnici. unii sunt
judecători, unii erau la pensie, alţii profesori.
foarte interesaţi şi foarte preocupaţi de soarta
româniei. vă spun aceasta aici, pentru că cei care
participă la dezbatere sunt membri ai academiei;
e prezentă aici conducerea academiei. orădenii
sunt foarte interesaţi de poziţia academiei. 

Politica nu trebuie să întervină 
în judecata de valoare

Eugen Simion: domnule preşedinte, am
treisprezece bilete – îmi pare rău că nu le- am
adus cu mine – în care participanţii la conferinţă
spun că e bine ce aţi făcut cu roşia montana etc.
românii vor ca această instituţie, academia ro-
mână, pe care ei o văd necoruptă de politică – să
spunem adevărul – să intervină în discursul pu-

blic. eu am încercat să explic că poţi participa la
discursul public astăzi dacă te invită cineva la te-
leviziune. Nu prea ne invită. din an în paşte,
când ne mai găseşte câte un ardelean care trece
pe la Bucureşti, ne invită. vă dau un amănunt şi
vă rog să nu- l luaţi ca o lipsă de modestie. am fost
doisprezece ani în conducerea acestei academii.
Nu m- a invitat niciodată televiziunea Naţională.
Să zicem că nu contez ca scriitor, mă rog, sau ce
vor să mă considere. dar ca preşedinte al acade-
miei... conduceam o instituţie, totuşi, şi niciodată
nu m- a invitat televiziunea română. în clipa în
care am fost ales preşedinte al academiei, m- a in-
vitat la emisiunea sa regretatul iosif Sava, pentru
douăzeci de minute, să mă întrebe: „cum, dom-
nule, ai ajuns preşedintele academiei? acolo sunt
oameni de ştiinţă. şi au ales un critic literar!”. eu
am spus atunci: „maiorescu a fost vicepreşedinte
al academiei”. Noi avem, aici, peste 60 de insti-
tute la academie; sunt oameni eminenţi în insti-
tutele noastre, care pot spune ceva despre
profesiunea lor şi chiar despre politică. de ce nu
sunt invitaţi niciodată să vorbească public la pos-
turile de televiziune? pentru că nu fac politică de

partid. de acord, nu fac politică de partid, dar pot
să am şi eu păreri; şi eu sunt cetăţean. atunci noi
am căutat aici, în mediul academic, să construim
structurile noastre, prin care să ne expunem
punctul de vedere. avem în fiecare an, de pildă,
în cadrul academiei, un Seminar internaţional
care se cheamă „penser l’europe”, unde vin oa-
meni din toată europa şi unde discutăm şi noi
tema politică şi cultură în institutele noastre. şi
aici, iarăşi, într- un fel se manifestă nenorocitul
meu de „apolitism”. convingerea mea este că,
dacă vrei să faci ceva în românia, în domeniul
culturii la ora actuală, să faci pe tăcute. pe tăcute.
Să nu spui până nu iese proiectul ca atare; şi dacă
poţi, să- l faci cu cât mai puţini colaboratori. cât
mai puţini. am aici o experienţă în acest sens…
în sfârşit, nu vreau să vă reţin. închei, revenind
la ceea ce a spus Nicolae Breban şi, înainte de el,
aura christi. cum să împăcăm noi politica şi cul-
tura? cultura şi politica? rămân la aceeaşi pă-
rere: politica nu trebuie să întervină în judecata
de valoare. dar vedeţi cum se amestecă politica
în momentul de faţă în toate. toată lumea face
politichie şi nu iese nimic. au dispărut multe re-
viste. de pildă, nu mai apare Cultura. este o sur-
priză că mai rezistă Contemporanul! toate
celelalte reviste au clientela lor, au grupul lor, în
care ceilalţi nu intră. dacă nu eşti din grupul de
la românia literară, vezi vreo carte a ta trecută
măcar la bibliografie în această revistă? Nicio-
dată, nimic! totul s- a rezolvat! 

referitor la politică, se face un fel de politi-
chie nenorocită, literară, care paralizează spiritul
românesc. dispar profesiuni. avem critici literari
tineri. e o generaţie splendidă! Noi ne apropiem
de sfârşit, noi cei care suntem aici suntem supra-
vieţuitorii generaţiei ’60 şi, poate, dispărem. dar
este o generaţie în jur de 30- 40 de ani foarte bună.
dar nu există critică literară! Nu funcţionează in-
stituţia criticii literare! publici o carte, aştepţi –
se spune – critica literară. critica face o ierarhie,
stabileşte valoarea. Nu se mai face chestia asta!
Nu mai ai unde publica, iar oamenii nu mai au
încredere. eu stau de vorbă cu aceşti oameni ti-
neri, foarte instruiţi, care spun: „domnule profe-
sor, vrem să ne facem şi noi un rost în viaţă, prin
universitate sau prin instituţiile de cercetări. Nu
se mai cere, nu se mai citeşte literatura română,
se publică exclusiv traduceri. foarte bine! dar nu
mai există, ca să spunem aşa, un respect faţă de
aceste instituţii care sunt scriitorul român şi cri-
ticul român”. vedeţi, politica nu trebuie să se
amestece, dar politica trebuie să ţină seama de
cultură, pentru că nu ne putem lipsi de cultură.
în ’90, am fost bucuroşi că am scăpat de cenzură
şi am scăpat de – cum se numea atunci – consi-
liul culturii, unde trebuia să- ţi aprobe cartea, pe
urmă mergeai la cenzură şi aşa mai departe.
voiam libertate. şi ne- au dat libertate. pe urmă
ne- am dat seama că nu ne descurcăm numai cu
libertatea. aaceasta nu înseamnă că am nostalgia
comunismului şi a cenzurii ideologice. cenzura
ideologică a paralizat timp de două decenii şi mai
mult această cultură. 

am scris o cărţulie pe care n- am dat- o încă
la tipar, despre Posteritatea critică a lui eugen
lovinescu. o veche temă a mea; lovinescu e un
model pentru mine. ei bine, am urmărit cu mare
atenţie ce s- a întâmplat cu creatorul, de fapt, al
literaturii moderne şi al criticii moderne. pentru
ce a luptat lovinescu toată viaţa? pentru autono-
mia esteticului, care a fost combătută după ’90
chiar de fiică- sa, monica lovinescu, care a venit
cu ideea est- eticii. deci, ea, m. lovinescu, cere pu-
blic suspendarea esteticii şi instalarea est- eticii;
asta înseamnă să nu mai ţinem seama de valoare,
ci să ţinem seama doar de poziţia etică a scriito-
rului, etică şi filologică. şi atunci tot procesul
acesta necesar, cerut chiar de bătrânul lovinescu,
„revizuirea esteticului”, revizuirea valorilor este-
tice, a devenit o revizuire de tip moral, nici asta,
e adevărat, făcută ca lumea. dacă era făcută ca
lumea, ar fi avut un chichirez. or, aşa, revizuirea
a devenit un teren unde fiecare şi- a desfăşurat
complexele, nemulţumirile şi toate ambiţiile lui
care n- au fost rezolvate. 

N- aş vrea să fiu nedrept. dar dacă facem so-
coteala şi chiar dacă nu spunem public, o facem...
ce literatură avem în ultimii 27 de ani? vorbesc
de literatura nouă, literatura noilor generaţii. mă
refer la marele roman pe care l- au dat tinerii sau
marele poet care a „ţâşnit”? o să vedeţi că avem
mari dificultăţi.

(continuare în numărul viitor)

fotografii de alina Balan şi andrei potlog
pagini realizate de adrian preda

victor voicu, eugen simion, Bogdan c. simionescu
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bucuria de a fi propriul tău stăpân!

devine tot mai dificil, astăzi, de ex-
plicat ce sau cine se află la originea
transformărilor sociale cărora le
suntem, de cele mai multe ori, doar

martori. Să fie voinţa popoarelor, a uriaşei majo-
rităţi a cetăţenilor cea care este forţa motrice a
acestor prefaceri, acţionând agregat, ca o unică
voinţă sau să fie vorba, de fapt, despre o sumă a
aspiraţiilor şi nevoilor individuale? e o întrebare
la fel de valabilă ca şi aceea care încearcă să afle
în ce măsură binele individual este congruent cu
binele societăţii, în ansamblu. 

avem la dispoziţie două abordări: fie plecăm
de la definirea binelui social, tratând interesul an-
samblului societăţii ca prioritar, iar abia apoi, în
funcţie de asta încercăm o definire a binelui indi-
vidual, fie facem drumul invers şi pornim de la bi-
nele individual şi apoi încercăm să conturăm
portretul binelui social.

aş porni de la identificarea nevoilor. în ge-
neral numim nevoi de bază: hrană, adăpost, sănă-
tate şi respect. dacă în ceea ce priveşte primele
trei nevoi, lucrurile sunt evidente, în ceea ce pri-
veşte respectul este bine să dezvoltăm. respectul
se referă la modul în care suntem trataţi de cei-
lalţi, dar şi la modul în care ne referim la noi, caz
în care aş opta pentru un alt termen: demnitate.
Societatea modernă a inclus în categoria nevoilor
esenţiale şi nevoia de respect, de demnitate. de-
claraţia de independenţă a Statelor unite a ame-
ricii face un pas temerar, mergând şi mai departe,
vorbind despre dreptul oamenilor de a- şi căuta fe-
ricirea! „We hold these truths to be self- evident, that
all men are created equal, that they are endowed
by their Creator with certain unalienable rights,
that among these are life, liberty and the pursuit
of Happiness.” cred că, prin textul citat mai sus,
thomas Jefferson a dat umanităţii una dintre cele
mai frumoase şi, totodată, cele mai puternice fraze
scrise vreodată. 

prin acte succesive, declaraţia universală a
drepturilor omului, din 1948, mergând până la
declaraţia de la rio, din 1992, au fost consacrate
trei generaţii de drepturi ale omului. dacă iniţial,
prin declaraţia din 1948, erau statuate tocmai
acele drepturi care asigurau nevoile fundamentale
despre care vorbeam, reflectând aspiraţii istorice,
datând încă de la magna Carta, din 1205, iată că
documentele mai recente introduc în discuţie nu
doar nevoile şi drepturile individuale, dar şi ne-
voile şi drepturile colective (dreptul la un mediu
sănătos este doar un exemplu). toate aceste decla-
raţii succesive nu fac altceva decât să vorbească
despre nevoile fundamentale ale omului, iar dacă
e ceva care transpare în mod constant din toate
aceste documente este tocmai preocuparea faţă de
chestiunea demnităţii fiinţei umane şi dreptul
acesteia de a- şi găsi fericirea, cum atât de frumos
spusese Jefferson.

încă de la începuturi a existat o preocupare
a grupurilor sociale faţă de lipsa de dreptate sau
faţă de inegalitate, boli care au măcinat vreme de
veacuri umanitatea şi care nici acum nu au fost
eradicate. multă vreme, cei mai mulţi au ales re-
semnarea în faţa nedreptăţilor. cei mai mulţi, dar
nu toţi.

Societatea modernă, tot mai grăbită, con-
struită pe o permanentă şi sufocantă competiţie

pentru orice, a adăugat presiunea psihică, stresul,
varii forme de anxietate. asta a atras atenţia asu-
pra apariţiei unui nou set de nevoi, pe care le- aş
numi nevoi umane: nevoia de acceptare a valorilor
individuale, de recunoaştere, de prestigiu. 

pentru a completa acest inventar trebuie să
pomenesc aici valorile organizaţionale. aici vorbim
de scopuri, mijloace de atingere a scopurilor, rezul-
tate. toate au în vedere elemente existenţiale. e o
realitate de neignorat. organizaţiile, fie că vorbim
de cele politice, sindicale sau de afaceri (corpora-
ţiile) devin entităţi esenţiale, în societatea mo-
dernă, iar în multe situaţii, discutabil dacă legitim
sau nu, intereselor lor le sunt subordonate aspira-
ţiile individuale. în unele situaţii, e o realitate pe
care nu o putem omite, se naşte o veritabilă com-
petiţie între interesele acestora şi cele individuale,
ale cetăţenilor.

aici ne aflăm. există gânditori contemporani
care vorbesc despre o criză a umanităţii, alţii îşi ex-
primă îngrijorarea faţă de o posibilă deturnare a
sensului evoluţiei societăţii. Se vorbeşte despre im-
plicarea prea profundă a statului, în acelaşi timp
se reproşează implicarea prea redusă a aceluiaşi
stat. e invocată nevoia de prosperitate individuală
şi i se răspunde cu argumentul nevoii de securitate
şi/ sau prosperitate colectivă. Se reclamă nevoia de
o mai intensivă exploatare a resurselor, ca funda-
ment pentru asigurarea creşterii economice, dar se
opune imperativul de a acorda o protecţie sporită
mediului înconjurător.

considerăm că planeta a ajuns la momentul în
care trebuie să pună accent pe creativitate, pe capa-
citatea omului de a deveni propriul său stăpân.

orice invenţie implică un factor de risc,
motiv pentru care, în prezent, omenirea dispune
de forţă de muncă, de capital financiar, dar mai
puţin de creativitate aplicată. mă încumet să afirm
(şi o fac din postura de specialist în economie!) că
forţa fundamentală a progresului umanităţii nu a
fost niciodată reprezentată de capital sau de forţa
de muncă, deşi acestea au fost şi sunt, indiscutabil,
elemente esenţiale, dar elemente esenţiale puse în
slujba a ceea ce cred că a reprezentat întotdeauna
acea forţă fundamentală: ideea. Sau îi putem
spune viziune.

perioada modernă lucrează cu percepţii, pro-
iecţii, cosmetică, făcând ca realitatea de multe ori
să nu mai fie percepută ca atare. există colosale
maşinării de construit imagine, mecanisme sofis-
ticate care nu fac altceva decât să lucreze cu per-
cepţia. oamenii sunt din ce în ce mai păcăliţi în
mod deliberat din interese adverse, iar o complexă
industrie e pusă în mişcare pentru a altera percep-
ţia, pentru a crea imagine, pentru a redefini reali-
tatea în termeni convenabili cine ştie cui. totul se
bazează pe ideea că lumea pe care o percepem este
lumea în care trăim!

a devenit deja un lucru acceptat că recom-
pensa, promovarea, ascensiunea socială nu are la
bază meritul, ci tocmai percepţia. iar cei mai mulţi
dintre oameni par grăbiţi să se adapteze acestei
realităţi. 

aflăm frecvent despre gesturile pe care le fac
diverse personalităţi publice, vedete ale lumii spec-
tacolului implicate în acţiuni de caritate, personali-
tăţi publice care îşi arată solidaritatea cu vreo cauză,
oameni politici mângâind copii pe creştet sau vreo
vedetă de film vizitând un spital. o fac pentru că le
pasă sau pentru că încearcă să proiecteze o anume
imagine despre sine, pentru că încearcă să obţină un
consistent pachet de bunăvoinţă publică? fără a con-
testa intenţiile cu adevărat generoase, cred că în cele
mai multe situaţii este vorba, mai degrabă, tocmai
despre imagine.

am pornit de la nevoile de bază şi iată unde
am ajuns. iar călătoria nu se opreşte aici. admi-
ţând că însăşi realitatea încetează să mai fie o cer-
titudine, o constantă la care cu toţii să ne putem
raporta în siguranţă, că aceasta e, într- o tot mai
mare măsură, confecţionată artificial din suma
percepţiilor subiective, iar un complicat angrenaj
se ocupă tocmai cu modelarea acestor percepţii su-
biective, se naşte o întrebare, care poate părea sur-
prinzătoare: credeţi că o persoană paranoică va

putea interpreta în mod logic realitatea sau o va
analiza în conformitate cu paranoia sa? am putea
răspunde, cu siguranţă, că percepţiile respective
sunt serios alterate de afecţiunea despre care vor-
beam. şi admitem că alterarea percepţiilor repre-
zintă simptomul unei regretabile afecţiuni psihice.
Nu devine, atunci, obligatorie şi scrutarea unei so-
cietăţi în care alterarea percepţiei pare să fi deve-
nit o regulă?

Se poate pune întrebarea: pot fi, cu adevărat,
modelate percepţiile? există o serie de elemente
care determină răspunsul. în principiu da, dar de-
pinde de cât de consolidate sunt, de cât timp se dis-
pune pentru modelare, strategia de image- reverse
etc. cuvântul pe care îl evităm când vorbim despre
acest subiect este manipulare, dar în mod funda-
mental despre asta este vorba. încercările de in-
fluenţare, modelare sau chiar construcţie a
percepţiei sunt, în cele din urmă, tocmai nişte în-
cercări de manipulare, iar eficienţa lor depinde
într- o uriaşă măsură de disponibilitatea celor vi-
zaţi. am întâlnit opinii care susţin că cei care se
arată mai disponibili manipulării o fac pentru că
asta i- ar face, într- o anume măsură, mai fericiţi.
mă îndoiesc că asta avea în minte Jefferson atunci
când vorbea despre „pursuit of Happiness”. o ast-
fel de fericire nu avea nevoie de majuscula pe care
thomas Jefferson a socotit- o obligatorie acolo. 

am plecat de la identificarea nevoilor funda-
mentale şi, iată, am ajuns la o succintă discuţie
despre percepţii. am început prin a vorbi despre
nevoia de demnitate şi, iată, am ajuns la căutarea
fericirii. Nimic nu e întâmplător. alegerile pe care
le facem, individual, definesc nu doar destinaţia pe
care vrem să o atingem în acest scurt drum prin
viaţă, ci vorbesc şi despre direcţia pe care o propu-
nem ca societate, influenţând şi drumul prin viaţă
al generaţiilor care ne vor urma. şi, poate, şi des-
tinaţiile acestora. 

opţiunile pe care le avem, individual sau ca
grup, reflectă fidel sistemul de valori la care ale-
gem să ne raportăm, care ne defineşte ca societate.
putem proclama, în generoase enunţuri, dreptul la
viaţă, la libertate, egalitatea în drepturi, dreptul
la un proces echitabil sau un mediu sănătos, dacă,
mai departe, nu adoptăm, în sistemul nostru real
de valori, principiile corespunzătoare, care să
transforme aceste simple enunţuri în valori funda-
mentale, atunci „the pursuit of Happiness” nu va
înceta să fie decât un nesfârşit drum prin labirint. 

pentru mai multă concreteţe, propun câteva
întrebări, la care fiecare dintre noi îşi poate căuta
propriul răspuns. e o retorică necesară.

Ce este mai important? sănătatea dumnea-
voastră sau plăcerile dumneavoastră?

Ce este mai important? Cum arătaţi acum
sau cum veţi arăta peste 30 de ani?

Ce este mai important? reputaţia dumnea-
voastră sau succesul dumneavoastră?

şi acum,
dacă ştiţi că fumatul este nociv, de ce fumaţi?
dacă vreţi să arătaţi „bine” peste 30 de ani,

de ce nu aveţi grijă de dumneavoastră acum?
orice succes asigură o bună reputaţie?
răspunsurile, tind să cred, pun în evidenţă

conflictul dintre valorile pe care afirmăm că le sus-
ţinem şi propriile noastre opţiuni individuale.
între valori există conflicte. avem conflicte între
valorile personale şi valorile semenilor sau ale so-
cietăţii. există conflict între valorile morale şi va-
lorile materiale. Nu toate valorile sunt egale. Sunt
valori pe care le numim „solide” şi valori numite
„puternice”. Sinonimia, în acest caz, e înşelătoare.
valorile solide sunt valorile atractive, semnifica-
tive pe care merită să le avem în vedere. valorile
puternice sunt valorile mai importante care apar-
ţin sferei existenţei umane.

pe scurt, ideal ar fi să trăim bizuindu- ne pe
valorile puternice şi să ne comportăm ţinând
seama de valorile solide. Nevoia de prosperitate so-
cială nu exclude bunăstarea individuală, nici vice-
versa. Nevoia de securitate nu ar trebui să
presupună renunţarea la libertăţi. opţiunile noas-
tre fac ca aceste nevoi să pară că se află într- o com-
petiţie. r

Dan Voiculescu
O nouă abordare a valorilor umane

nPolemos nevoia de prosperitate socială nu
exclude bunăstarea individuală,

nici viceversa. nevoia de securitate
nu ar trebui să presupună

renunţarea la libertăţi.



JEAn POnCET
ÎN SFÂRŞIT, BLAGA!

acum o sută douăzeci de ani, la 9
mai 1895, se năştea lucian Blaga.
poet, dramaturg, filosof. poet îna -
inte de toate, uneori chiar şi în cu-

getarea filosofică. cel mai mare poet român al
secolului xx. şi totuşi, chiar dacă a trăit până în
1961, până la vârsta de 66 de ani, producţia sa
poetică nu acoperă nici măcar un sfert de secol:
din 1919, anul de apariţie a primei cărţi de poezie,
Poemele luminii, până în 1943, când sunt publi-
cate nebănuitele trepte, cel de al şaptelea volum
al său. la drept vorbind, el n- a încetat să scrie
după 1943, ci a încetat să mai fie publicat. iar căr-
ţile lui, interzise, au fost retrase din biblioteci. Bi-
bliografia lui numără astăzi unsprezece volume
de poezie, la care se adaugă o sută de poeme ne-
clasate, nouă piese de teatru, tot atâtea opere fi-
losofice, un roman, ca şi alte câteva scrieri şi
traduceri. dar reputaţia sa era deja bine stabilită
înainte de a deveni un intelectual proscris, un
scriitor transformat în bibliotecar însărcinat cu

mutarea propriilor scrieri în infernul subsoluri-
lor. a fost ales în academia română în 1937, la
numai optsprezece ani de la publicarea primei
sale cărţi. în 1956 a fost propus la premiul Nobel
pentru literatură. e adevărat, propunere deopo-
trivă politică şi literară, căci provenea esenţial-
mente de la intelectualii români din exil – printre
care, probabil, mircea eliade. urmare a presiuni-
lor guvernului român, lucian Blaga n- a obţinut
de altfel premiul, care a fost atribuit unui alt
poet, spaniolul Juan ramón Jiménez, exilat în
porto rico după ce fugise de dictatura franchistă:
în cazul laureaţilor premiului Nobel, literatura
face deseori casă bună – sau proastă – cu poli-
tica... 

aşadar, lucian Blaga, cel mai mare poet
român al veacului xx. şi cine îl cunoaşte în
franţa? aproape nimeni. au existat câteva ten-
tative de a deschide urechile şi sufletul publicului
francofon pentru această poezie deopotrivă sen-
zuală şi mistică. în cea mai mare parte a timpu-
lui, traducătorii români sunt cei care s- au angajat
la aceasta şi printre ei aş vrea să o salut în primul
rând pe regretata Sanda Stolojan, autoarea fru-

moasei – însă modestă prin numărul poemelor
ales – antologii steaua cea mai tristă: patruzeci
şi două de poeme publicate în colecţia orfeu a edi-
turii la différence în 1992. Singura antologie
apărută în franţa la iniţiativa unui francez este
– la naiba cu modestia – a mea, în 1996: şaptezeci
şi cinci de poeme, precum şi un capitol al roma-
nului luntrea lui Caron, publicate însă în revistă
(sud, nr. 115/116), în câteva sute de exemplare
demult epuizate. de ce atunci atâta ignoranţă
faţă de un scriitor major în ţara sa, dar şi eminent
reprezentant al literaturii şi gândirii europene
dintre cele două războaie mondiale? Să încercăm
să schiţăm aici câteva răspunsuri la această
enigmă niţel cam ruşinoasă.

am spus că lucian Blaga este în primul
rând poet. şi în mod sigur, poezia constituie
forma cea mai elevată a scriiturii literare: toţi ro-
mancierii o practică, într- un moment sau altul,
în mai mare sau mai puţin mare secret, uneori
cu bucurie, contemplând- o totdeauna cu acea pri-
vire tandră cu care grădinarul îşi contemplă
trandafirul preferat – pierre- Jean remy, poli-
graful prolific, îmi spunea, acum câţiva ani, că
cel mai mândru este de poezia sa! totuşi, trebuie
să fim de acord, cu tot regretul, că ea rămâne o
formă literară marginală, atât pentru editori, cât
şi pentru librari şi cititori. Nu că n- ar exista edi-
tori curajoşi care să publice poeţii, ci fiindcă, în
franţa cel puţin, ei tind să fie din ce în ce mai
mult editori specializaţi în poezie şi deci „mici”
editori, mai puţin vizibili – şi autorii dimpreună
cu ei – decât marile şi vechile case de editură. Nu
că nu s- ar găsi încă librari iubitori de poezie şi
care să- i consacre mai mult decât câţiva centi-
metri lineari de raft, ci fiindcă ei devin tot mai
rari, dispariţia lor progresivă fiind din fericire (?)
compensată de internet, care permite accesul di-
rect la catalogul micilor editori şi la vânzarea di-
rectă către cititor. cât priveşte cititorii de poezie,
ei sunt mai puţin numeroşi decât cei ai cărţilor
„văzute la televizor”, dar ei există bine mersi şi
vin la festivalurile, mici sau mari, care punc-
tează anul literar, în căutarea ultimelor noutăţi
ale planetei poezie. în definitiv, în afară de na-
tura sa proprie, ceea ce marginalizează poezia
este transformarea în marfă a tuturor activită-
ţilor omeneşti: poezia nu e o activitate economică
rentabilă! deci, nu e cazul să vorbim despre ea!

poetul Blaga îşi agravează şi mai mult
cazul fiind român. căci cine în franţa – şi aiu-
rea? – se interesează de românia? Nu prea
multă lume. ar trebui totuşi. şi mai ales france-
zii. fiindcă românia ne iubeşte, fiindcă noi ştim
că ea ne iubeşte – acesta e aproape singurul
lucru pe care- l ştim despre ea… – şi n- ar fi decât
normal şi drept să ne interesăm de cel ce ne iu-
beşte. poate că ar trebui să scriu: „românia ne- a
iubit”, fiindcă, forţată să se fixeze asupra unui
obiect care o ignoră, iubirea se stinge… da, dacă
nu- i putem întoarce iubirea, am fi foarte inspi-
raţi să ne interesăm de românia. căci cultura ei,
la răscrucea civilizaţiilor latină, slavă, germa-
nică, maghiară şi otomană, este pasionantă.
pentru că face parte din cultura europeană, fie
ea mittel- europeană. şi fiindcă nu- ţi poţi spune
european ignorându- l pe oricare dintre membrii
uniunii.

exagerez. francezii nu ignoră deloc ro-
mânia şi scriitorii români. îl cunosc pe ionesco,
devenit francez într- atât încât a intrat în aca-
demie. iar cei mai acasă în literatură îi cunosc,
de asemenea, cel puţin după nume, pe panait
istrati, tristan tzara, Benjamin fondane, ba
chiar şi pe ilarie voronca. Numai că aceştia
erau români care scriau în franceză. lucian
Blaga n- a scris decât în româneşte. deliberat;
voi reveni mai încolo asupra acestui lucru. ar
fi putut să- şi redacteze opera în ger-
mană. într- adevăr, atras foarte de-
vreme către filosofie, adolescentul
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■ Eveniment editorial

Lucian Blaga. 
Poemele luminii/ Les poèmes de la lumière
în traducerea lui Jean Poncet

Jean poncet, poetuL Şi traducătoruL Lui BLaga
Un prieten al culturii române

era luna mai. aşteptam să înflo-
rească teii, care îşi întârziau splen-
dorile. după un turneu de lecturi
şi conferinţe publice, desfăşurate

sub egida proiectului româniaciteşte.ro în Sudul
şi Nordul ţării, ne aflam, iarăşi, la alba iulia,
invitaţi şi de astă dată de mioara pop, directoa-
rea Bibliotecii judeţene „lucian Blaga”, la Salo-
nul de carte alba transilvana. Se însera deja şi
împreună cu cristina Smadea am ascultat un
concert de muzică de cameră; interpret la vioara
Stradivarius: inimitabilul alexandru tomescu.
la ora 20.00 catedrala greco- catolică era arhi-
plină. şi acum mă gândesc ce m- aş fi făcut, dacă
cristinel n- ar fi împărţit generoasa- i pelerină cu
mine... 

la sfârşitul concertului, înfrigurată, la res-
taurantul hotelului, surpriză: în dreapta poetu-
lui horia Bădescu îl revăd după un car de ani –
să fie opt?, mai mult? – pe vechiul meu prieten,
poetul şi traducătorul Jean poncet. Ne- am cu-
noscut la Balcic, la un festival internaţional or-
ganizat de apler. l- am regăsit pe Jean poncet
la fel de tânăr, la fel de... bărbos şi la fel de în-
drăgostit de poezia lui lucian Blaga. răstimp de
circa două decenii Jean poncet a tradus integrala
poetică Blaga. în sfârşit, a găsit un editor român,
vasile george dâncu, o editură românească –
şcoala ardeleană, una franceză – editura Jac-
ques andré éditeur, dorli Blaga şi gabriel lii-
ceanu au cedat drepturile şi... miracolul aşteptat
de ani şi- a desfăcut ampla- i corolă în toată splen-
doarea! cu sprijinul consiliului Judeţean alba
şi al Bibliotecii judeţene „lucian Blaga”, al cărei
suflet este mioara pop, a apărut o ediţie de lux,
bilingvă – româno- franceză – a Poemelor luminii,
datorată, în primul rând, acestui mare prieten al
culturii române: Jean poncet, un admirabil poet,
care şi- a înzidit viaţa, energia şi harul în poezia
autorului capodoperei noapte la mare.

una dintre surprizele acestui an. în timp
ce ne plimbam prin centrul vechi al urbei marii
uniri şi puneam ordine în satul nostru cosmic,
satul nostru de litere, excedat, Jean tuna şi ful-
gera:

– Nu pricep, cum poate editura gallimard
să nu publice integrala Blaga! Je n’arrive pas à
comprendre... poezia acestui poet face parte din
patrimoniul european! 

Jean gesticula; în obraji îi apăruseră roze
de un roşu pronunţat... felul lui de a tuna şi ful-
gera, straniu, mă încânta, mă amuza, mă emo-
ţiona... îl urmăream într- o tăcere caldă, vie,
complice... prietenul meu se arăta stupefiat, ba
chiar, din timp în timp, subtil revoltat în faţa ob-

tuzităţii unor redactori, care în cazul în care şi- ar
pune mintea la contribuţie ar vinde cu succes şi
cărţi de poezie... şi tot aşa...

îl urmăream ca pe un spectacol de zile
mari, de care am mai avut parte – ce noroc! – pe
platoul tibetan, pe urmă la Beijing, unde îl as-
cultam cu încântare pe poetul şi traducătorul
gao xing vorbind într- o română fără reproş des-
pre poezia lui Nichita Stănescu, care este în opi-
nia lui gao, un uriaş, apoi, la moscova, în timp
ce îl urmăream pe Kiril Kovalgi, la firenze, vor-
bind cu maria floare pop şi francesco corsi,
care după ce recita în gura mare din dante, vor-
bea despre Nicolae Breban ca despre un proust
al româniei, la paris, când peroram, între multe
altele, despre Brâncuşi şi imaginea annei ahma-
tova şi a marinei ţvetaieva în franţa şi în ro-
mânia, cu françois furet, precum şi în alte părţi
ale lumii, unde am cunoscut chinezi, ruşi, ita-
lieni, francezi, precum şi personalităţi de alte na-
ţionalităţi, fascinaţi de cultura română şi de
vârfurile ei dăruite literaturii universale, vor-
bind, nu rareori, o română de auzeam cum înflo-
resc roze în urechi... 

plimbându- ne prin cetatea marii uniri,
împreună cu Jean poncet, horia Bădescu şi va-
sile george dâncu, recitam în gura mare din
Blaga şi Bacovia, în timp ce urmăream cum se
înseninează acest poet de pe malul Senei, un
creator de o fineţe şi inteligenţă rare, care n- a
fost descurajat de absenţa unui editor francez şi
a... tradus îna inte, lucrând la transpunerea ope-
rei unui mare poet român în limba lui Baude-
laire, rimbaud şi proust. acum visul de o viaţă
al poetului Jean poncet – de a- l aduce pe Blaga,
despre care scrie că este „cel mai mare poet
român al secolului xx”, în spaţiul culturii fran-
ceze – începe să capete relief.

la întoarcerea în incinta unde s- a desfăşu-
rat Salonul de carte alba transilvana, i- am pro-
pus ritos mioarei pop, în regim de urgenţă, să- l
înrămăm pe acest francez cu barbă grizonată, în-
drăgostit de o viaţă de Blaga!

– aura, nu va putea lucra, dacă îl înră-
măm!, protesta, surâzând ca un înger pus pe vi-
clenii, mioara.

l- am întrebat pe protagonistul nr. 1 al is-
prăvii de zile mari, cu acelaşi surâs, dacă ar avea
vreo problemă în această ordine de idei. 

– Nici pomeneală, replicase Jean, emoţio-
nat ca un puşti, binedispunându- i pe iubitorii
acestui uriaş poet, care a lăsat moştenire culturii
române – care este o cultură majoră – o operă de
anvergură universală, construită pe schelele
unui sistem poetic de sorginte neokantiană.

Aura Christi



Blaga îi citeşte în germană pe Schopen-
hauer, Kant, Spinoza şi chiar pe Ber-
gson, pe care- l descoperă prin interme-

diul lui Zeit und freiheit, traducerea în germană
a lucrării acestuia essai sur les données immé-
diates de la conscience, şi căruia îi consacră un
text în 1914: reflexii asupra intuiţiei lui ber-
gson. începând din 1916 e student la viena, ca-
pitala imperiului austro- ungar, din care a făcut
parte până în 1918 transilvania natală; aici îşi
susţine, în 1920, teza Kultur und erkenntnis (Ci-
vilizaţie şi cunoaştere) şi obţine titlul de doctor
în filosofie. vom nota, în treacăt, că perioada stu-
diilor de filosofie este aceea în care Blaga scrie
şi publică Poemele luminii, preludiu la ceea ce va
fi constanta vieţii sale: întrepătrunderea celor
două activităţi, filosofică şi literară, ca două feţe
ale aceleiaşi medalii. mai târziu, atunci când au-
torităţile comuniste îi vor interzice cărţile, el va
obţine totuşi traducerea faust- ului lui goethe,
traducere care va fi publicată în 1955. da, ase-
menea românilor menţionaţi mai sus care scriau
în franceză, lucian Blaga ar fi putut să fie pre-
decesorul românilor germanofoni paul celan sau
herta müller. Numai că el a ales să- şi scrie
opera în româneşte, fără să- i pese de faptul că
asta va îngreuna şi mai mult o largă difuzare in-
ternaţională. 

dacă putem regreta obstacolul pe care îl
constituie folosirea limbii române pentru pă-
trunderea directă în câmpul literaturii mon-
diale, trebuie să- i deplângem totuşi această
alegere? evident nu, în cazul lui Blaga. căci
limba română e parte a gândirii şi operei sale,
mai ales a operei poetice. imposibil pentru Blaga
să scrie un poem într- o altă limbă decât limba
maternă, fiindcă aceasta corespunde cel mai bine
limbii inimii sale. adevăr pe care- l va rezuma în
stihuitorul, poem postum datat 1959: „Chiar şi
atunci când scriu stihuri originale/ nu fac decât
să tălmăcesc./ aşa găsesc că e cu cale./ numai
astfel stihul are un temei/ să se- mplinească şi să
fie floare./ traduc întotdeauna. traduc/ în limba
românească/ un cântec pe care inima mea/ mi- l
spune îngânat suav, în limba ei”. pe de altă parte,
toată opera lui Blaga, poetică ori filosofică, îşi află
rădăcinile şi este ancorată în realitatea româ-
nească, în cultura ei, în miturile şi valorile ei.
realitate rurală, aşa cum o prezintă el în 1937
în discursul de recepţie la academia română,
elogiul satului românesc. Satul românesc des-
cinzând aici din geografia fizică: transilvania
natală în care a vieţuit mereu Blaga – cu excep-
ţia celor treisprezece ani, din 1926 până în 1939,
în care a ocupat diferite posturi diplomatice, la

varşovia, praga, Berna, viena şi lisabona. dar
satul românesc e mai ales proiecţia unei geogra-
fii interioare, alcătuită din amintiri şi mituri
străvechi, din practici agrare ancestrale şi din
cântece populare. e o matrice de valori şi de stil.
e românitatea poporului, din care artistul are
datoria de a- şi extrage materialul, substanţa in-
spiratoare, pe care alchimia artei o transformă
în operă universală. căci chiar dacă româna nu
e o limbă de circulaţie internaţională, opera lui
lucian Blaga e în mod sigur universală. deloc
universalitate fadă, redusă la cel mai de jos de-
nominator al literaturii mondiale, ci universali-
tate cu atât mai puternică cu cât ea se fondează
pe specificul românesc născut din seva pămân-
tului. 

* * *

iată, au trecut douăzeci de ani – de pe când
pregăteam pentru revista sud traducerea mea
lucian blaga sau Cântecul ţărânii şi stelelor –
de când aştept să văd publicată în franceză opera

completă a lui Blaga. o operă a cărei importanţă,
cred că am subliniat suficient acest lucru, depă-
şeşte mult cadrul româniei, ba chiar al europei.
uNeSco nu s- a înşelat când a primit- o în colec-
ţia de opere reprezentative ale literaturii mon-
diale: paradoxal, fiind vorba de o limbă latină
precum româna, integrala poemelor lui Blaga în
limba engleză este cea care a beneficiat de sigla
uNeSco. după câte ştiu, e vorba de singura
traducere a operei sale poetice complete. Nu ştiu
ce ilustrează cel mai bine această situaţie, vita-
litatea lumii anglo- saxone sau slăbiciunea siste-
mului editorial francez. mă bucur însă de
naşterea prezentei cărţi şi sper acum ca, după
publicarea Poemelor luminii, să urmeze şi cele-
lalte volume de poezie ale lui lucian Blaga şi ca
publicul francez să descopere acest autor, deopo-
trivă liric şi metafizic, atât de original, de pro-
fund şi de reprezentativ pentru spiritul
românesc. răsplătiţi fie pentru aceasta valoroşii
ei editori.
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luciaN Blaga

Poemele luminii
EU nU STRIVESC 
COROLA DE MInUnI A LUMII

eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină —
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
şi tot ce-i nenţeles
se schimbă-n nenţelesuri şi mai mari
sub ochii mei —
căci eu iubesc
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.

LUMInA

lumina ce-o simt
năvălindu-mi în piept când te văd,
oare nu e un strop din lumina
creată în ziua dintâi,
din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă?

Nimicul zăcea-n agonie,
când singur plutea-n întuneric şi dat-a
un semn Nepătrunsul:

luciaN Blaga

les Poèmes de la lumière
JE nE PIÉTInE PAS 
LA COROLLE DE MERVEILLES DU MOnDE

Je ne piétine pas la corolle de merveilles du monde
et je n’assassine point
de mes raisonnements les mystères que je croise
sur ma route,
dans les fleurs, dans les yeux, sur les lèvres ou sur les tombes.
la lumière des autres
étouffe le charme impénétrable qui se cache
au profond des ténèbres,
mais moi,
moi avec ma lumière j’amplifie le mystère du monde —
comme les rayons blancs de la lune
n’éteignent point mais au contraire
avivent l’obscur frémissement de la nuit,
de même j’enrichis moi aussi l’horizon ténébreux
des vastes frissons du saint mystère
et tout l’incompris
devient incompréhension plus grande encore
sous mes yeux —
car j’aime
les fleurs, les yeux, les lèvres et les tombes.

LA LUMIÈRE

la lumière que je sens
envahir mon cœur en te voyant,
ne serait-elle point une goutte de cette lumière
qui fut créée au jour premier,
de cette lumière tant et tant assoiffée de vie ?

le néant gisait à l’agonie
lorsque, solitaire flottant par les ténèbres, l’insondable
fit un signe :

Jean poncet, mioara pop, horia Bădescu Şi aura christi
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„Să fie lumină!”

o mare
şi-un vifor nebun de lumină
făcutu-s-a-n clipă:
o sete era de păcate, de doruri, de-avânturi, de patimi,
o sete de lume şi soare.

dar unde-a pierit orbitoarea
lumină de-atunci — cine ştie?

lumina ce-o simt năvălindu-mi
în piept când te văd — minunato,
e poate că ultimul strop
din lumina creată în ziua dintâi.

VREAU SĂ JOC!

o, vreau să joc, cum niciodată n-am jucat!
Să nu se simtă dumnezeu
în mine
un rob în temniţă — încătuşat.
pământule, dă-mi aripi:
săgeată vreau să fiu, să spintec
nemărginirea,
să nu mai văd în preajmă decât cer,
deasupra cer,
şi cer sub mine —
şi-aprins în valuri de lumină
să joc
străfulgerat de-avânturi nemaipomenite
ca să răsufle liber dumnezeu în mine,
să nu cârtească:
„Sunt rob în temniţă!”

PĂMÂnTUL

pe spate ne-am întins în iarbă: tu şi eu.
văzduh topit ca ceara-n arşiţa de soare
curgea de-a lungul peste mirişti ca un râu.
tăcere-apăsătoare stăpânea pământul
şi-o întrebare mi-a căzut în suflet până-n fund.

N-avea să-mi spună
nimic pământul? tot pământu-acesta
neîndurător de larg şi-ucigător de mut,
nimic?

ca să-l aud mai bine mi-am lipit
de glii urechea — îndoielnic şi supus —
şi pe sub glii ţi-am auzit
a inimei bătaie zgomotoasă.

pământul răspundea.

GORUnUL

în limpezi depărtări aud din pieptul unui turn
cum bate ca o inimă un clopot
şi-n zvonuri dulci
îmi pare
că stropi de linişte îmi curg prin vine, nu de sânge.

gorunule din margine de codru,
de ce mă-nvinge
cu aripi moi atâta pace
când zac în umbra ta
şi mă dezmierzi cu frunza-ţi jucăuşă?

o, cine ştie? — poate că
din trunchiul tău îmi vor ciopli
nu peste mult sicriul,
şi liniştea
ce voi gusta-o între scândurile lui
o simt pesemne de acum:
o simt cum frunza ta mi-o picură în suflet —
şi mut
ascult cum creşte-n trupul tău sicriul,
sicriul meu,
cu fiecare clipă care trece,
gorunule din margine de codru.

« Que la lumière soit ! »

et un océan
une folle tempête de lumière
dans l’instant fut :
il faisait soif de péchés, de désirs, d’élans, de passions,
soif de monde et de soleil.

mais où donc s’est perdue l’aveuglante
lumière d’alors — qui le sait ?

la lumière que je sens envahir
mon cœur en te voyant — ô ma merveille,
est peut-être l’ultime goutte
de cette lumière qui fut créée au jour premier.

JE VEUX DAnSER !

Ô, je veux danser comme jamais n’ai dansé !
Que dieu ne soit point
en moi
comme esclave en prison — enchaîné.
terre, donne-moi des ailes
et je serai flèche fendant
l’infini,
autour de moi ne verrai plus que le ciel,
ciel au-dessus,
et au-dessous ciel —
et flambant dans des flots de lumière
je danserai
traversé d’élans fulgurants
afin que dieu respire en moi librement
et que cesse sa plainte :
« Je suis un esclave en prison ! »

LA TERRE

Nous nous sommes couchés sur l’herbe : toi et moi.
l’air fondait comme cire au feu du soleil
et roulait son flot tel un fleuve à travers la campagne.
un silence pesant s’était emparé de la terre.
une question m’est tombée alors au tréfonds de l’âme.

la terre n’avait-elle donc rien
à me dire ? cette terre
impitoyable d’horizon sans fin, assassine de mutisme,
rien ?

afin de mieux l’entendre j’ai collé
mon oreille à la surface du pré — incertain et soumis —
et sous le pré j’ai entendu
les battements tumultueux de ton cœur.

la terre répondait.

LE CHÊnE

dans la lumière du lointain j’entends battre
tel un cœur la cloche d’une église
et c’est comme si
ce tintement si doux
faisait couler en mes veines gouttes de silence au lieu de sang.

Ô chêne à l’orée de la sylve,
pourquoi suis-je accablé
par cette paix aux ailes molles
lorsque je repose sous ton ombrage
dans la caresse de tes feuilles folâtres ?

Qui sait ? — il se pourrait bien
que ton tronc eût à fournir
avant longtemps le bois de mon cercueil,
et le silence
que je goûterai entre ses planches,
je le sens déjà,
je sens tes feuilles me le verser goutte à goutte dans le cœur —
et muet
j’entends croître en ton corps le cercueil,
mon cercueil,
à chaque instant qui s’écoule,
ô chêne à l’orée de la sylve.

♦
editura Jacques andré éditeur

Editura / Éditions Şcoala Ardeleană

ediţie bilingvă româno-franceză
édition bilingue roumano-française

traducere din limba română şi cuvânt înainte de / traduit du roumain et avant-propos par
JeaN poNcet

cu o postfaţă de / postface par
horia BădeScu
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cercetător constant şi sistematic al
operei lui i. l. caragiale (v. anti-
Caragiale, 2001; dicţionarul su-
biectiv al personajelor lui i. l.

Caragiale, 2004; Caragiale. marele paradox, 2012
ş.a.), gelu Negrea, adoptă mereu o atitudine de
revizuire polemică a opiniilor critice formulate în
deceniile trecute (al. călinescu, marian popa,
florin manolescu, mircea iorgulescu ş.a.) şi pro-
pune o grilă de nouă citire şi mai ales de nouă se-
lecţie din scrierile acestuia, pentru antologiile
realizate, diferite de cele precedente: mitică de i.
l. Caragiale, 2002, iar acum best of i. l. Cara-
giale (editura academiei române, 2015). demer-
sul domniei sale pleacă de la ideea unui „ţel
recuperator” mai mult decât „unul valorizator”,
antologia fiind realizată „exclusiv din perspectivă
axiologică”. într- un amplu studiu introductiv (in-
titulat modest: Prefaţă, dar având sub- genericul:
Căutându- l pe celălalt Caragiale) se exprimă
tranşant în acest sens, explicându- şi astfel de-
mersul: „o crestomaţie liberă de exigenţele filolo-
gice tradiţionale, în măsură să răspundă, însă,
convingător la întrebarea simplă, dar esenţială pe
care am avut- o în minte de la bun început: cât şi
ce din opera lui caragiale întâiul mai interesează
şi mai pasionează efectiv pe cititorul zilelor noas-
tre”. o repede- privire aruncă mai întâi asupra
modului în care au fost realizate diversele cule-
geri din opera caragialiană („cât priveşte morfo-
logia volumelor de proză, aici babilonia este mai
mare”), constatând (a devenit deja un loc comun)
că „actualitatea românească este îmbibată de ca-
ragialism şi caragialisme”, în ciuda faptului că
opera acestuia este cea mai „pregnantă prezenţă
literară dintre toţi scriitorii români necitiţi”, re-
feririle făcându- se, din păcate, nu întotdeauna la
cele mai valoroase texte ale acestuia. în anii post -
belici caragiale a devenit „un scriitor popular”,
regimul căutând a implementa în mentalul publi-
cului imaginea cea mai convenabilă a scriitorului,
adică a unui „realist critic”, un satiric al societăţii
burgheze şi al reprezentanţilor ei. observaţia lui
gelu Negrea, în acest sens, este cu totul îndrep-
tăţită: „în epocă circulă doi caragiale – unul în-
cremenit în proiectul aşa- zisului realism critic,
care alimentează, încă, imaginea tradiţională, în-
seminată copios în arealul simţului comun şi un
al doilea, care se eliberează treptat de sub tutela
sociologismului, îmbrăcând veşmânt estetic şi
comportându- se în limitele acestui canon. deşi
esenţial diferiţi, ei îşi intersectează nu odată inex-
tricabil paşii”. tocmai de aceea consideră că este
necesară o nouă lectură a operelor, odată cu lua-
rea în discuţie şi a interpretărilor critice produse
sub aceste auspicii. şi aici, în „receptarea critică
a operei lui i. l. caragiale” constată „o oarecare
cordială devălmăşie”, derutantă fiind, spune dom-
nia sa, clasificarea scrierilor sub imperativul des-
cendenţei multora din „genurile gazetăreşti”, cu
„encomioanele” de genul: „caragiale, strălucit jur-

nalist”. păguboasă i se
pare a fi şi încercarea
de nivelare a „ecartului
dintre aşa- zise genuri
înalte sau majore şi
cele aşa- zise joase sau
minore”, recomandân -
du- se „o nivelare a
straturilor valorice din
această operă” (al. că-
linescu, florin mano-
lescu). 

dominante în ope-
ra lui i. l. caragiale,
consideră gelu Negrea
a fi „textele non- orale”,
adică scrisorile, artico-
lele de ziar, bileţelele
ş.c.l. care devin adevă-
rate personaje ce intro-
duc şi conduc diverse

intrigi, atât în piese cât şi în scrierile epice. ana-
lizele în susţinerea şi argumentarea acestei idei
sunt ampe şi aplicate demonstrativ la o scrisoare
pierdută, la d’ale carnavalului, la năpasta şi 1
aprilie dintre piese, la 25 de minute,
Proces- verbal, lanţul slăbiciunilor, telegrame,
urgent etc, etc. „ponderea pe care o deţin textele
non- orale – concluzionează exegetul – în opera
autorului scrisorii pierdute atestă fără dubiu fap-
tul că lumea literaturii sale este cotropită – sau
măcar irigată subteran – de o veritabilă frenezie
a textelor. din surse felurite şi în forme diverse,
ele acompaniază, determină, dublează, interfe-
rează, influenţează, modifică, amplifică, sancţio-
nează, îmbogăţesc, comentează, codifică, bruiază,
sintetizează ori deformează viaţa unor oameni se-
duşi de magia cuvântului scris sau tipărit. mis-
tica textelor este atotcuprinzătoare, funcţionând
cu o energie debordantă, căreia personajele cara-
gialiene nu sunt capabile a fi în stare să i se sus-
tragă, indiferent că sunt, uneori, beneficiare ale
textelor sau, alteori, victime ale acestora”. ana-
liza şi comentariul critic pe marginea operei lui i.
l. caragiale, din această perspectivă este dacă nu
tocmai inedită, în orice caz foarte judicioasă, pu-
nând în evidenţă aspectele conflictuale ale subiec-
telor, ce ţin de concepţia artistică a scriitorului,
până acum puţin cercetate, şi mai puţin valorifi-
cate. dar, antologia best of i. l. Caragiale (titlu
formulat în haloul modei americane) nu se axează
doar pe ilustrarea acestei idei. şi încă mai mult,
pe eliminarea unor texte
pe care necesităţi didactice
le- au menţinut, oarecum
obligatoriu, în toate cule-
gerile ultimelor decenii.
gelu Negrea propune
atenţiei un număr de texte
mai puţin frecventate
până la această oră, în
care se revelează „preocu-
parea deloc sporadică a lui
caragiale pentru expresia
literară a dialecticii real-
imaginar”, desfăşurând şi
în privinţa acestora ana-
lize interesante ce conduc
la concluzia că „în toate,
planurile fictiv şi efectiv se
dovedesc interşanjabile, se
întrepătrund până la con-
fuzie, generând o supra-
realitate nebuloasă şi am-
biguă, aşa cum, în epocă,
doar în sărmanul dionis
şi în alte câteva proze emi-
nesciene mai putem în-
tâlni”. 

mereu polemic,
gelu Negrea îşi structu-
rează selecţia pe renunţa-

rea la o parte din titlurile ce înfăţişează un cara-
giale „inerţial” şi înlocuirea acestuia cu „un cara-
giale în paginile căruia să aflăm: căutări
auctoriale plastice în arealuri artistice insolite,
chiar dacă nefinalizate întotdeauna, experimente
îndrăzneţe până la hotarul cu temeritatea, aven-
turări stilistice pe teritorii necunoscute, până la
el, limbii române şi aşa mai departe”. figurează
astfel, bucăţi ca Poetul vlahuţă, un text ignorat
în general, fiind o nuvelă neterminată, „una din
bucăţile literare cele mai stranii din câte a scris
vreodată i. l. caragiale”, apoi tot neterminată po-
vestirea Poveste, o „veritabilă saga de familie,
care urmăreşte, în paralel, destinul câtorva gene-
raţii de urmaşi ai împăraţilor crin şi Bujor”, dar
cu o acţiune îndepărtată de „paternul folcloric tra-
diţional”; schiţa Crăcănel – „un roman minima-
list” în care autorul îşi urmăreşte eroul de- a
lungul întregii vieţi, „sub semnul damnării tra-
gice”; fecioara din lună, subintitulată „poveste ja-
poneză”, în care însă nu se evidenţiază nici un fel
de prelucrare a vreunui text străin („gradul zero
de prelucrare”), pe care o apreciază pentru calita-
tea „fermecătoarei oralităţi (…) care reciclează
eşantioane uşor recognoscibile de vocabular, to-
pică şi sintaxă made in dâmboviţa” cu „inflexiuni
de poezie orientală”; o reparaţie, cu un erou „du-
plicat insolit de david în confruntare cu un go-
liath zoologic” ş.a.m.d. 

lesne se poate observa originalitatea selec-
ţiei (temerară) pe care o face gelu Negrea, invi-
tându- şi cititorii la o lectură insolită a lui i. l.
caragiale. Nu e vorba de un teribilism cu care să
epateze sau să şocheze cititorul, cât de o incur-
siune de profunzime a întregulului scrierilor ilus-
trului comediograf, tocmai în speranţa de a stârni
curiozitatea publicului pentru o altfel de cunoaş-
tere, dincolo de acel caragiale fetişizat în rutina
interpretărilor didactice, pentru o deplasare a ori-
zontului interpretativ spre alte texte care nuan-
ţează personalitatea scriitorului, dându- i acestuia
un profil mai complex. atât antologia, cât şi (mai
ales) studiul introductiv se dovedesc a fi demer-
surile unui rafinat cunoscător al operei caragia-
liene, neliniştit şi deloc dispus a se resemna cu
ambalajul unei critici, tradiţionale de- acum, mult
prea docilă în receptarea tabuizată a operei aces-
tui scriitor. ceea ce oferă gelu Negrea este, în
fond, o provocare, o demonstraţie împotriva an-
chilozării valorificării (revalorificării, cum se zice)
a moştenirii literare, într- un timp în care cititorii
au alte orizonturi de aşteptare. r

Constantin Cubleşan
Caragiale în… textele non-orale

n Patrimoniu cultural Dominante în opera lui I. L.
Caragiale, consideră Gelu negrea a

fi „textele non- orale”, adică
scrisorile, articolele de ziar,

bileţelele ş.c.l. care devin adevărate
personaje ce introduc şi conduc

diversle intrigi, atât în piese, cât şi
în scrierile epice.

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

n Emisiuni de cultură



prima impresie, la lectura antologiei
best of Caragiale, publicată şi prefa-
ţată de gelu Negrea (editura acade-
miei, 2015), este că lumea lui cara-

giale – superficială, browniană, minimalistă, alie-
nată în limbaje şi comportamente inautentice – nu
putea fi aceeaşi în care se mişcau membrii cenaclu-
lui Junimea – erudiţi, aşezaţi în tipare culturale, ar-
hitecţi de sisteme conceptuale, aşa cum apar, de
exemplu, în volumul ideologia junimii (editura
academiei, 2007), coordonat de mircea Braga – în
ciuda suprapunerii timpului din calendar. a doua
impresie, indusă de unghiul din care ne orientează
criticul gelu Negrea lectura, este că, în mod para-
doxal, caragiale e mai aproape de noi tocmai în di-
mensiunea speculativ- epistemologică.

înlocuind obişnuita titulatură generică de
opere alese printr- un anglicisim, gelu Negrea s- a
molipsit şi de spiritul permanent revizionist al occi-
dentalilor, mai ales anglofoni, intervenind invaziv
în tradiţia ediţiilor caragiale. renunţă la criteriul
strict cronologic, la locuri commune ale exegezei de-
dicate scriitorului şi lasă deoparte „şlagăre” născă-
toare de stereotipii, publicând texte mai puţin
cunoscute sau neantologate, dar, mai ales, propu-
nând un nou caragiale.

acest nou portret al scriitorului este sustras
din realitatea social- politică a vremii, ca şi din tipa-
rul şcolii realiste, întemeiate într- o poetică mime-
tică, şi reaşezat într-o perspectivă semiotică, uimitor
de înrudită cu aceea care a dominat a doua jumătate
a secolului trecut. într- adevăr, dacă citim studiul lui
xenopol, Cultura noastră, antologat de mircea
Braga şi colaboratori, avem sentimental confortabil
al confirmării ideii noastre despre filosofia limbaju-
lui dominantă la acea vreme de la un capăt (româ-
nia lui xenopol) la altul (anglia lui george eliot) al
europei. ca şi prozatoarea şi eseista britanică, xe-
nopol crede în caracterul transparent al limbajului
(reflectă gândul, conceptul, e aflat „în contact cu na-
tura”), şi în capcitatea lui de comunicare neproble-
matică (dat în comun vorbitorilor unei limbi), ca şi
în determinarea lui geo- rasială (reflectă caracterul
poporului aşezat într- un anume spaţiu). dimpo-
trivă, caragiale afirmă iar şi iar divorţul cuvintelor
de lucruri, de realitate, ba chiar capacitatea limba-
jului de a proiecta propria sa realitate arbitrară.
după cum cu remarcabilă intuiţie comentează gelu
Negrea, limbajul lui caragiale nu numai că nu e o
gratuită „trăncăneală”, dar are o dimensiune onto-
gentică, sau, dimpotrivă, corozivă faţă de o realitate
preconstituită. lumea lui caragiale este o lume tex-
tuală, în care un limbaj care nu mai este logos (du-
blat de raţiune), ci lanţ de semnificanţi vizi lune-
când sub diverse semnificaţii produce nu doar neîn-
ţelegeri, ci schimbări în destinul personajelor sau
chiar dispariţia lor cu totul. „lanţul slăbiciunilor”
este în realitate un lanţ de semnificanţi care gli-
sează sub mereu alte identităţi. pentru această se-
mioză gelu Negrea nu mai invocă nici textualismul
tel quel- ist, nici jocurile lingvistice ale lui Wittgen-
stein, nici deconstrucţia derrideană şi nici disemi-
narea lacaniană, ci pur şi simplu universul infor-
matic: „lanţul de slăbiciuni reciproce configurează
o autentică net- work, o aplicaţie sui- generis a teorii-
lor contemporane despre reţelele de transmisie in-
ternaţională, funcţionând pe principiul telefonului
fără fir din jocurile copilăriei. unul cu două circuite:
la capătul primului se află mitică georgescu, la ce-
lălalt, mitică dăscălescu. între cele două circuite se
produce un contact accidental care provoacă avarie-
rea sistemului. această distorsiune fortuită face ca
mitică nr. 1 să dispară în labirintul comunicaţional
instaurat ad- hoc. unitatea informaţională mitică
geogescu suferă ceea ce se cheamă o pierdere în
reţea, inexpicabilă şi irecuperabilă, soldată cu
aneantizarea identitară a personajului. funcţiona-
rea simultană a sistemului generează simultan şi
efectul invers: reţeaua creează un personaj nou, mi-
tică dăscălescu, inexistent la startul naraţiunii. 

criticul remarcă predominanţa discursului
scris în comunicarea dintre personaje, care, separat
de emiţător, este interpretat, răstămăcit, distorsio-
nat, substituit… citate din ziare, răvaşe, manifeste

electorale, înştiinţări oficiale, cecuri, demisii, peti-
ţiuni, statutele unor societăţi, procese verbale, în-
scrisuri pe coroane funerare etc. sunt simptomul
unei societăţi care trece brusc, sub dinastia ger-
mană, de la starea naturii la universul suprasaturat
de coduri al occidentului.

asemănarea intrigii nu lasă dubii cu privire
la influenţa povestirii scrisoarea furată, de edgar
allen poe, asupra capodoperei dramatice (o scri-
soare pierdută) a lui caragiale. intriga e comună: o
scrisoare de amor o pune pe regină în situaţia de a
fi şantajată de un ministru, iar poliţia primeşte
ordin să- l prindă pe şantajist. există însă deosebiri
semnificative. edgar alen poe, cu studii la univer-
sitatea virginia, găseşte numaidecât analogii în cul-
tura clasică, precum şi într- o reprezentaţie modestă
la un teatru parizian. cazul e rezolvat de un detec-
tiv, o clasă profesională recent apărută, al cărui act
euristic nu e asistat de darul divinaţiunii, ci de o teo-
rie recentă a antropologul herbart, urmaşul lui
Kant la universitatea din Königsberg, care propu-
sese un calcul matematic al traiectului gândirii unui
individ în funcţie de asociaţiile activate în mintea
lui de evenimentele din lumea exterioară. aceste
analogii cu scenarii culturale sau teorii ştiinţifice
ancorează mintea în naraţiuni explicative, în vreme
ce, „la porţile orientului”, cursul evenimentelor e
haotic, declanşat de accidente imposibil de subsu-
mat discursurilor instituţionale introduse peste
noapte din europa. 

în povestirea boris saraffof, caragiale pare
să sugereze o motivaţie mai complexă a dezorientă-
rii românilor smulşi dintr- o matrice fanariotă şi
aruncaţi brusc în scenariile ce au precedat prima
conflagraţie mondială. folosind tehnica narativă pe
care în Poveste şi- o asemuieşte
cu indicaţiile confuze ale unui
om saşiu, care arată cu mâna
într- o parte şi cu ochii în alta,
caragiale deconstruieşte în
plan retoric ceea ce afirmă în
cel literar. Jurnaliştii care îl
aşteaptă într- o crâşmă pe jude-
cătorul florescu, pentru a le da
lămuriri cu privire la cazul Sa-
raffof (un bulgar care îm-
preună cu complicii l- au asa-
sinat pe un ziarist pentru că a
susţinut drepturile aromânilor
din macedonia) sunt desem-
naţi prin litere (a,B,c,d),
adică elemente de limbaj lip-
site de sens, reduse la semnifi-
canţi vizi. mai important decât
numele era ce reprezentau ei,
identitatea lor reală, ceea ce, în
vâltoarea evenimentelor de la
garanţia celor două veacuri,
devenise greu de ghicit. aceas -
tă intrigă e pusă în abis în mo-
mentul în care un ciudat muşteriu al ospătăriei
enache, deghizat ca Saraffof (grand maïtre), se do-
vedeşte a fi chiar judecătorul care pretindea că- i ur-
măreşte în justiţie. misteriosul Saraffof e menţionat
şi de urmuz într- un mic poem, Cronicarii, consta-
tând că e mai greu să scrii istoria în momentul în
care textul ei se dublează, iar una dintre limbi îţi
poate fi necunoscută (babiţa neaoşă se poate să nu
mai poată fi ghicită când i se spune „pelican”…).

caragiale poate într- adevăr să fie recontex-
tualizat, cum sugerează gelu Negrea, care îi re-
marcă umorul sec, englezesc din unchiul şi nepotul,
printre alte proze din amurgul carierei. tachinarea
umorist- cinică a membrilor familiei – o instituţie în-
gropată sub convenţii – cultul paradoxului, al
Witz- ului îl apropie într- adevăr pe caragiale mai
mult de oscar Wilde şi de Bernard Shaw decât de
diderot invocat anterior. dacă impactul european a
fost contracarat de junimişti prin studiu profund şi
adecvare, caragiale a preferat saltul mortal al unui
exerciţiu original, fără model şi umbră virgiliană, şi
a supravieţuit. 

fascinaţia multiplicării codurilor generice
care îşi instituie o viaţă proprie, independentă de

subiectul uman, într- o societate afectată de birocra-
ţia vestului, o resimte şi alfred Jarry (aventurile şi
opiniile lui faustroll, patafizician), după cum altă
asemănare e circularitatea lui ubu roi închis în ab-
surdele obsesii de dominaţie imperială, şi închiderea
destinului personajelor din Poveste (împărăteasa
floarea îş ucide fratele şi fiul şi e ucisă de nepot) în
dezumanizantul cult imperial ce distruge sentimen-
tele fireşti, familiale.

Nararea din multiple perspective îi inspiră lui
gelu Negrea comparaţia cu Woolf şi alţi romancieri
ai fluxului conştiinţei. la aceştia, însă, realitatea e
indubitabilă, ceea ce diferă e modul de percepţie.
caragiale e mai aproape de poetica postmodernă
unde diverse limbaje instituie realităţi diferite. ci-
titorului îi este imposibil să ghicească pe cea adevă-
rată. 

în povestirea groaznica sinucidere din strada
fidelităţii, situaţia e descrisă exclusiv prin reportaje
şi informaţii din presă. cearta unui cuplu e relatată
de două ziare în favoarea unuia sau a altuia dintre
personaje (varianta demoazelei părăsite de un doc-
tor învăţat, dar fără inimă, sau încercările unei
vampe trecute de a pune mână pe un doctor), ceea
ce le şi atrage reacţia contondentă a celor implicaţi,
în vreme ce o a treia revistă, universul prezintă o
versiune diferită de ambele (povestea de succes a ti-
nerilor căsătoriţi şi plecaţi în străinătate pentru ca
el să- şi continuie studiile). limbajul alunecă perma-
nent spre alte zone de sens: protagonista care ra-
tează încercarea de sinucidere doreşte boboci de
trandafir pe mormânt, dar ziarul inamic spune că
era o bătrâioară căreia îi plăceau bobocii în sensul
de studenţi la medicină. o cheamă ţica, dar i se
spune portia (o moştenitoare curtată pentru avere
asemeni personajului omonim din neguţătorul din
veneţia), cuvânt ce devine semnificant şi pentru
sensul de porţie insuficientă de otravă pentru un
corp atât de masiv…

pasajele autoreflexive abundă în povestirile
târzii, încât îl bănuieşti pe scriitor de proiectul în-
gheţat al redactării unei poetici. Poetul vlahuţă e
interpretat de criticul Negrea ca o profeţie a între-
girii din 1918. povestirea e scrisă însă în cheie pa-
rodică: un impostor se dă drept vlahuţă într- o
localitate cu nume latin din ardeal şi e găzduit în
casa unui preot ultra naţionalist căruia îi apare în
vis reuniunea de peste ani de la alba iulia la care
regele anunţă desăvârşirea unirii începute de mihai
viteazul (un text asemănător există într- adevăr pe
faţada catedralei reîntregirii din oraşul amintit).
caragiale ni se pare a excela aici mai curând în artă
narativă şi… psihanaliză. vlahuţă e acceptat, deoa-

rece el nu a fost decât tribunul
unei stări de spirit naţionale, in-
duse chiar de etnocentrismul ro-
mantic al literaturii vremii.
poezia lui era un discurs public,
neputând fi atribuită exclusiv
unui anume eu psiho- empiric.
într- un pasaj metanarativ, cara-
giale pune în abis tema: artificio-
zitatea vieţii psihice a indivizilor
ca şi a comunităţilor. el îşi aver-
tizează cititorul că totul este ima -
ginar, dar epitetul se aplică la fel
de bine mentalului personajelor
exponenţiale din ardealul sfârşi-
tului de secol, unde unirea prin-
cipatelor şi venirea unei dinastii
străine la putere în regat trezise
speranţe ale întregirii. ardelenii
sunt naţionalişti şi ortodocşi în
reprezentările despre ei înşişi,
care nu neapărat au acoperire în
teritoriu: bucătăreasa e ungu-
roaică, dineul e organizat la lo-
cada Binschgauer- hof, iar preo-

tul rosteşte în loc de predică o filipică. visul profetic
al preotului e indus de momente ale vieţii lui reale:
pariciparea la demonstraţia de 10 mai în Bucureşti
(cea din vis o reproduce), adormirea în sunetele pia-
nului la care interpretează fiica sa „deşteaptă- te ro-
mâne”)… departe de a pretinde că oferă o imagine
veridică a lumii contemporane, caragiale sugerează
prin tehnicile de derealizare a limbajului inautenti-
citatea trăirii individuale şi colective dislocată din
făgaşul evoluţiei organice de eşantioane ale discur-
sului instituţional european care îi fascinează pe ro-
mâni, precum romanţurile aristocratice pe pateticul
don Quixote.

într- un stil alert, jucăuş, plastic, eliberat de
clişee sau morgă exegetice, gelu Negrea şi- a ţinut
făgăduinţa de a ne deschide o fereastră nouă către
opera lui caragiale, ce apare acum într- o ipostază
nu numai diferită, dar şi mai complexă tematic şi
mai sofisticată în planul tehnicilor narative. r
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Maria-Ana tupan
Un Caragiale mai puţin cunoscut

n (Con)texte



oantologie „de poet”, s- a spus stre-
pezit, prin care publicul nostru
„suporta”, în premieră aproape,
impactul cu valorosul „pluton” al

sud- americanilor, de pildă, începând cu Borges şi
terminând cu murillo mendes; şi, alături, fără
„jenă estetică”, în numele unui necesar act justi-
ţiar, marii noştri poeţi necunoscuţi dincolo de
fruntarii. în paranteză fie spus, Baconsky a de-
plâns în repetate rânduri (v. spiritul poeziei ro-
mâne) prezenţa „mesagerilor îndoielnici” ai
poeziei noastre, propulsaţi în top prin abilul balet
conjunctural. dar omul incomoda nu doar prin
idei. hieratic şi sumbru, enigmaticul şi princiarul
Baconsky trăia canonic într- o „claustrare îndâr-
jită”; într- o „lume ermetică”, stăpânită, scria
petre Stoica, de „dulcea lui infatuare”. el avea
nostalgia nordului. Se închina „mărilor aspre”,
învăluit în „aureola palidă a iernii” (fiul risipi-
tor). Nu se putea împotrivi „metronomului de-
ment”, chemat îmbietor, irezistibil, de „labele
păroase ale ţărânii”. trufiile acestui „estet al me-
lancoliei” (cf. eugen Simion) i- au creat multe şi
mari adversităţi. el a impus, însă, un stil, o poe-
zie afectată, îmbrăcând armura şi o proză stranie,
sigilată de intelectualism şi coşmaresc.

un vechi reproş, adresat epicii noastre, pri-
vea tocmai carenţa de intelectualitate. abun-
denţa povestitorilor bonomi, gravitând în
universul „amintirilor din copilărie”, lansând în
pagină jeturi metaforice, cheamă, corectiv, exem-
plul lui Baconsky. el punea, sub ochii cititorului
român, un roman necunoscut. e vorba, desigur,
de biserica neagră (manuscris încheiat la 16 oc-
tombrie 1970) şi rămas lungă vreme nepublicat,
în pofida „stăruinţelor disperate” ale autorului.
predat editurii Cartea românească, manuscrisul
a trezit imediat rezervele lui marin preda, consi-
derându- l „un roman cu cheie”, plasat într- o „ţară
nedefinită”. dacă prozele din echinoxul nebunilor
(1967) mizau pe stranietate şi imprecizie, chiar
gratuitate artistică, trezind entuziasmul unor co-
mentatori, romanul, cu atmosfera sa grotescă,
sordidă, stăpânită de frică şi penurie sub teroarea
ligii cerşetorilor avea o adresă politică, direcţio-
nată, însă, ambiguu, vitriolând tehnicismul sufo-
cant şi alienarea. e drept, o versiune germană
apărea în 1976 (die schwarze kirche). acest mini-
roman vorbea despre o zodie a falsităţii: suprema-
ţia lui pseudo, destinul crepuscular, invazia
morbidului, avalanşa insanităţilor, uzurparea şi
mistificarea. o soartă neagră, conducând la uita-
rea de sine. un „aer de erou”, pronia elogiilor stu-
pide, revărsate peste „un hoit virtual”, nepăsător
şi steril, într- un univers murdar, controlat de o
putere nevăzută, stăpânit de o „greaţă enormă”.
romanul confirmă vocaţia premonitorie a lui Ba-
consky, conştiinţa sa tragică, prea convins că poe-
ţii „spun soarta”. construit pe o „reţea de
presimţiri” şi simboluri, romanul invita la o lec-
tură în paralel a „ororilor realităţii”, fără referinţe
explicite. oboseala falsităţii coboară în acest „cerc
apăsător”, cunoscând mizeria captivităţii în ceta-
tea- cavou. umbrită de crepuscul, degradarea dez-
văluia un mecanism implacabil, proiectat de
„voinţe streine”, cu o ierarhie secretă. şi, desigur,
infuzia de fals, cu o supraveghere permanentă şi
temenele greţoase, de măgulire asiată. Baconsky
biciuia o realitate în embrion, populată de „cada-
vre animate”, învăţând cu entuziasm slogane,
într- un timp stagnant, în care se infiltrase suspi-
ciunea. o utopie neagră, aşadar. or, Baconsky, cu
vocaţia- i premonitorie, a indicat alte repere cul-
turale, prefaţând deşteptarea unor generaţii şi „a
văzut”, înaintea altora, devenirea, pe de- asupra
capriciilor modei. paginile sale poartă, indubita-
bil, amprenta unui aristocrat al spiritului.

aşa fiind, nu înţelegem cazna unora (cazul
lui pavel ţugui, un devot, recunoaştem, în dublă
ipostază, de biograf şi editor) de a dovedi că avem
de- a face cu o operă unitară, evitând publicistica
„de circumstanţă”. Să reamintim stihuri fai-

moase, tratând epopeic colectivizarea (precum în
la frasinii de la răscruce)? Sau un alt decupaj, lă-
muritor, preluat din Convoiul amintirilor: „agi-
tatorii de partid colindă, / de- a lungul ţării munca
s- o cuprindă”. a uita de primul baconsky, prolific,
cu extrase selective, favorizante şi comentarii am-
nezice sau a ignora rolul său în emanciparea li-
rică a anilor ’60 este, deopotrivă, păgubos şi
incorect. foştii coechipieri de la steaua ocolesc,
de regulă, în lungile retrospecţii, prima etapă. ion
oarcăsu, de pildă, vorbea doar despre un estetism
naturist, asigurând – prin himericul ethos roman-
tic – „organizarea muzicală a trecerii”, însoţită de
„zonele umbrite” ale sufletului; totuşi, fără nerv
dramatic şi, desigur, „carenţa de istoricitate”.
abia în a doua etapă, colindată de sumbre premo-
niţii, ne întâlnim cu o istorie degradată („parais-
torie”), conştientizând teroarea lumii, golul
ameninţător, mortificarea; în care „nimicul sigi-
lează cuvintele”, a.e. Baconsky, ca vechi pelerin,
concluzionând că e „prea mult vid în istorie”.

comentând în iaşul literar (nr. 3/1958) vo-
lumul fluxul memoriei (eSpla, 1957), g. măr-
gărit observa, pătrunzător, că reciclatul a.e.
Baconsky se înfăţişează ca „un vizionar modern”,
neîndatorat unor mode sau patroni literari; că are
„vocaţia viziunii, organizată din reflexie” şi că vic-
toria socialismului ar fi cerut „amplificarea un-
ghiului de vedere”, poetul vădindu- se, astfel, „mai
profet”. în 1963, publicând Poeţi şi poezie, a.e.
Baconsky avea deja „cutezanţa” de a propune o
discuţie despre poezia universală contemporană,
angajând o dezbatere de principii şi idei (în Co-
locviu) şi oferind o suită de profiluri, ca „imagini
concrete”, descifrând tendinţele care animau „poe-
zia occidentală de azi”. e drept, el respingea deli-
rul imagistic al suprarealiştilor, lirismul „auto-
matic”, matematica ermetismului, jocurile ezote-
rice, primitivismul liric (propagandistic, înţele-
gem), dar şi „poezia deschisă” a unui Jean- claude
lambert (de „o flagrantă absurditate”) ori „peni-
bila simetrie” dintre antipoezie şi anticomunism.
pleda (încă) pentru „legătura cu viaţa” şi con-
damna obsesia apolitismului, găsind că neanga-
jarea asigură temelii şubrede, „infertile”, demer-
sului liric, deturnându- l spre o digitaţie gratuită.

voiajor frenetic, atras de un Nord enigma-
tic, compensând, astfel, o capricioasă izolare în
proiecţii fastuoase, căutând un „ciudat strămoş”,
Baconsky a circulat dezinvolt în varii spaţii cul-
turale; jurnalele de călătorie respiră erudiţie şi
impun prin densitatea informaţiei, cu aprecieri
tranşante, probând educaţia estetică a poetului,
beneficiar al unor relaţii solide în străinătate, in-
clusiv burse daad. detestând boema, încercuit
de dezamăgiri, răbufnind orgolios- capricios, cos-
mopolitul baconsky a fost, de fapt, un nonconfor-
mist, nu un opozant făţiş. la curent cu vectorii
sensibilităţii contemporane, adecvându- se spiri-
tului vremurilor, el cerea, cumva justificativ, o
poezie „despuiată de metafore”. adică o nouă sin-
teză a simplităţii, mizând pe de- metaforizare; un
fals prozaism, fluxul emotiv fiind potenţat de rit-
mul interior. ca dovadă, Panorama poeziei uni-
versale contemporane (1972) reţine o sută de
nume, printre care, cu instinct sigur, selectează
şi patru poeţi români (arghezi, Bacovia, Barbu,
Blaga). acoperind intervalul 1900- 1950, antologia
a avut, neîndoielnic, o influenţă benefică în viaţa
literară de la noi. prin traduceri şi comentarii
(profiluri critice), prin exegezele din arta plastică
sau schiţa de fenomenologie poetică (propunând
interpretări proprii), Baconsky a jucat un impor-
tant rol de pedagog liric, cu deschidere cosmopo-
lită.

prin fiul risipitor (1964), poetul intra, s- a
observat, în faza elegiacă, inventariind rătăciri,
evadări, cruda risipire, inclusiv a cuvintelor pie-
rite „în tăcutul azur”. dar, ca visător de miază-
noapte, acest „mandarin al tristeţii” încă avea
încredere, întâmpinând demn trecerea: „fiece oră
mă schimbă şi fiece pas / mă apropie- n taină de

cel ce voi fi totdeauna”. Cadavre în vid accen-
tuează această voluptate a distilării, filtrând me-
lancolia şi culegând tonuri stinse în încercarea de
a desluşi „cărări”; ideea trecerii consună, pe alo-
curi, cu lumina blândă şi „sunetul stins al câm-
piei”, poetul, ca „elegiac estetizant” (cf. mircea
iorgulescu), fiind obligat să recunoască: „văd ti-
nereţea plecând de la mine încet”. deja intrăm în
faza apocaliptică, volumul postum, adunând poe-
zii şi antipoezii (Corabia lui sebastian, 1978),
conferindu- i, fără echivoc, statutul de „profet
sumbru”, blamând tehnicismul, alienarea, consu-
mismul. indeterminismul, imprecizia căutată,
stranietatea asigurau atmosfera prozei sale, in-
corect numită fantastă (v. echinoxul nebunilor),
cu sigiliu post- simbolist. moralist sever, obosit,
sastisit livresc, Baconsky devine vituperant. de-
nunţă această „nebunie în cerc”, universul nostru
artificial, asfixiat de obiecte, „epiderma de hârtie
a veacului”; pensează semnele agoniei: criza, di-
soluţia, golul, duhul fetid, conştiinţa vidului, dar
şi neîncrederea în cuvintele putride, „gunoiul ver-
bal”, măcelul demagogic. constată că „bătrânele
literaturi europene / sunt pline de apă...” încât,
vidat de iluzii, în Corabia lui sebastian nu va eco-
nomisi rafalele de sarcasm, propunând, de pildă,
„un poem Siemens”. iar romanul biserica neagră,
în pofida procedeelor mito- poetice, a umbrelor-
prototip, definite profesional, cu gânduri „zăbre-
lite”, mişunând într- o lume enigmatică (un
paradis bolnav, de fapt) s- a vrut o contrautopie
politică, o parabolă despre dictatură, plonjând
într- o atmosferă grotescă. întrebarea care a preo-
cupat stăruitor pe mulţi analişti privea sincerita-
tea autorului. Să fi fost un tip macedonskian, un
poseur, vânând „efecte artistice” într- o emisie li-
rică „exterioară”, confecţionată, absentă, imper-
sonală, fără angajament? Suspectat de artifici-
alitate, Baconsky suferea de „refrigeraţie este-
tică” (cf. d. micu). dar de aici până la a susţine
că îi lipsea „înzestrarea pentru poezie”, cum face,
nedrept, alex ştefănescu, e cale lungă. reacţiile
s- au polarizat, fie admiţând tonul fals, inade-
renţa, indiferenţa suverană, fie respingând bla-
zarea, rutina, umoarea placidă, chiar dacă,
recunoştea mircea iorgulescu, textele lui Bacon-
sky ar fi „doar expresia unei drame”. în plus,
schimbările care l- au făcut „de nerecunoscut” (cf.
N. manolescu) întreţin echivocul: de la motivele
recurente ale realismului socialist la tragicul fas-
tuos, decadent, funerar, aruncându- ne, prin re-
ţeaua de „presimţiri”, într- un timp anistoric.
Suflul elegiac, purificat estetic, descoperind „um -
bra tragică a timpului”, face loc scrisului „oblic”,
pe suportul spectacolului apocaliptic, închipuind
un bestiar în descompunere, cu „zeul hienelor” şi
„piramida de cranii” lângă „indescifrabile rune”,
amintind de o civilizaţie- surogat.

poet cultivat, bolnav de estetism, nescutit
de preţiozităţi, Baconsky a mixat, cu efecte pictu-
rale, reveria, fabulosul, vagul, obţinând un tim-
bru inconfundabil. adică un stil distinct, chiar cu
aură aristocratică; fiindcă „nici alcoolul, nici ste-
lele / nu mai înşeală”, scria autorul Cadavrelor în
vid. trăgând linie, vom spune că „tardivul” a.e.
Baconsky (cum crede N. manolescu) are merite is-
torice. de numele său se leagă resurecţia lirismu-
lui în sufocantul deceniu şase, o epocă aridă,
irigată de „filiera subiacentă” a stelei, cu scanda-
luri de pomină, retractări, replieri, repoziţionări,
cu mulţi dintre dogmaticii de odinioară, răspopiţi,
arogându- şi peste ani merite greu de probat. Sfâr-
şind tragic la cutremur, incomodul a.e. Baconsky
(1925- 1977) a însemnat, însă, enorm în epocă,
pregătind terenul. tăios în afirmaţii, cu extrava-
ganţele unui dandy, el rămâne, într- adevăr, un
mare nedreptăţit. fantastul, aventurosul Bacon-
sky, urmărit – paradoxal – de o necruţătoare lu-
ciditate, va mărturisi, în ultimii ani, că şi- a
pierdut seninătatea. falsul jurnal de călătorie,
infuzat de lirism era, pe alocuri, o blândă retros-
pectivă, dezvăluind o bogată experienţă de viaţă
şi cultură; poetul peregrin, radicalizat, locuit de
euri multiple, devine „un Sisif melancolic”, închi-
puind, observa victor felea, „un poem despre des-
tin”, transparentizându- şi, deşi pudic în privinţa
biografiei, propria traiectorie, deloc lineară. r
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Adrian Dinu Rachieru
Tragicul fastuos

■ Profil



A treia ediţie a festivalului a avut în
program 222 de lecturi publice şi şapte
recitaluri extraordinare de poezie

în perioada 23- 30 mai 2016, la iaşi s- a desfă-
şurat cea de- a iii- a ediţie a festivalului internaţio-
nal „poezia la iaşi”. în acest an poezia a reunit în
capitala culturală a româniei un număr de 111
poeţi din 13 ţări, oferind ieşenilor şansa unor întâl-
niri lirice de excepţie. 

alături de cei 81 de poeţi din românia au fost
participanţi din mexic (gustavo osorio), brazilia
(marilia garcia), franţa (Jacques fournier, Sanda
voica, florentin palaghia, fadwa Suleiman, dinu
flămând), germania (christian Schenk), israel
(madelaine davidson, maria găitan mozes), slova-
cia (milan richter), serbia (adam puslojić), repu-
blica moldova (arcadie Suceveanu, leo Butnaru,
Nicolae Spătaru, radmila popovici paraschiv, gri-
gore chiper, vitalie răileanu, vlad zbârciog, victo-
ria fonari, maria pilchin, Nicolae popa, irina
Nechit, ion mânăscurtă), federaţia rusă (Serghei
Biryukov), China (Bei ta, Wang mingyun, Shu dan-
dan, lei yuhua).

a treia ediţie a fipi – 2016 a avut în program
222 de lecturi publice şi şapte recitaluri extraordi-
nare de poezie. festivalul a debutat luni, 23 mai
2016, în parcul copou, cu un recital al poeţilor invi-
taţi, „Sub aripa lui eminescu”. după acest moment,
poeţii chinezi Bei ta, Wang mingyun, lei yuhua,
Shu dandan au susţinut un recital extraordinar in-
titulat „poezia semnului”, la Sala voievozilor – pa-
latul culturii. după amiază a continuat seria
recitalurilor extraordinare. milan richter, fadwa
Suleiman, emil Brumaru au încântat publicul cu
poeziile lor.

„poetul slav şi daco- mut”, recitalul susţinut de
adam puslojic, a încheiat seria primei zile a festiva-
lului. organizatorii au pregătit o surpriză: o gală de
operă cu arii de Strauss, f. herve, W.a. mozart,
Schubert Berthe, g. verdi, g. rossini, c. zeller in-
terpretate de studenţi ai universităţii de arte ge-
orge enescu. „a fost ceva deosebit. momente
deosebite de interferare a artelor: poezie de bună ca-
litate, muzică extraordinară, interpretată de tineri
talentaţi”, a spus poetul Sterian vicol.

în cadrul festivalului internaţional poezia la
iaşi au susţinut recitaluri extraordinare: Nicolae
prelipceanu – turnul goliei, marilia garcia, Serghei
Biryukov, ileana mălăncioiu, leo Butnaru – muzeul
unirii, dinu flămând, Jacques fournier, gustavo
osorio, christian W. Schenk – Sala coandă, palatul
culturii. „fipi a devenit, în numai trei ani, cel mai
puternic program românesc pentru poezie şi diplo-
maţie culturală: capitala româniei e la iaşi! cele
şapte zile de recitaluri, care au avut loc în cadrul fes-
tivalului, au fost precum şapte zile de reîntemeiere
a lumii: prin spiritualitate, dialog intercultural, poe-
zie bună şi omagii aduse marilor culturi ale lumii”,
a spus angela furtună.

regalul de poezie de la iaşi a prilejuit întâlni-
rea cu mari personalităţi ale literaturii europene,
una dintre acestea fiind Jacques fournier, poet şi
editor, directorul casei poeziei din guyancourt, in-
stituţie aflată în regiunea versailles Saint-Quen-
tin- en- yvelines, care organizează lecturi şi spec-
tacole la nivel local, destinate publicului larg, dar şi
elevilor şi studenţilor. „poezia este în centrul vieţii
mele de foarte mult timp, mai întâi ca refugiu, iar
acum, ca motor. este în centrul vieţii mele ca tot ce
înseamnă cultură, cuvânt declamat, stâlcit, de atâ-
tea ori prost interpretat, pe care însă îl revendic sus
şi tare”, declară Jacques fournier.

organizatorii au fost nevoiţi să se adapteze
condiţiilor meteo nefavorabile, astfel încât lecturile
în aer liber, din cartiere, au fost anulate. însă iubi-
torii de poezie ieşeni au putut asculta recitalurile
participanţilor în locaşurile sfinte. cei 111 poeţi, îm-
părţiţi în zece grupe, au beneficiat de bunăvoinţa,
înţelegerea şi preţuirea preoţilor parohi de la bise-
ricile: Sfântul Sava, Bărboi, turnul goliei, Bunaves-
tire, Sfântul Nicolae – copou. „a fost ceva
extraordinar. recitalurile din biserici au fost deose-
bite. mă bucur că am fost invitată la acest festival.
am avut ocazia să cunosc mari poeţi şi, totodată,
să- mi fac cunoscută poezia”, a spus madelaine da-
vidson.

festivalul a fost prezent şi în spaţiile muzeale,
de la palatul culturii (Sala voievozilor şi Sala
coandă), dar şi generoasele şi spectaculoasele spaţii
ale muzeului Kogălniceanu şi ale muzeului unirii.
„este un festival de poezie deosebit. Sunt sigur că în
viitor, datorită echipei puternice care construieşte
acest festival, va deveni un punct de referinţă al fes-

tivalurilor internaţionale de poezie”, este de părere
poetul mexican gustavo osorio.

partenerul principal al fip 2016 a fost şi de
această dată inspectoratul şcolar al Judeţului iaşi,
prin cele 12 colegii naţionale, colegii tehnice şi licee
teoretice (colegiul Naţional, colegiul Naţional „cos-
tache Negruzzi”, colegiul Naţional „emil racoviţă”,
colegiul Naţional de artă „octav Băncilă”, colegiul
Naţional „mihai eminescu”, liceul „miron costin”,
liceul economic nr. 1, liceul economic nr. 2, liceul
agricol, liceul pedagogic, liceul „dimitrie cante-
mir”, colegiul tehnic „gheorghe asachi”), universi-
tatea „al. ioan cuza”, prin facultăţile de filologie şi
de filosofie şi ştiinţe Social- politice.

publicul care a participat la aceste recitaluri
a numărat câteva mii de iubitori de poezie de toate
vârstele prezenţi în spaţiile muzeale, culturale, bi-
sericeşti, pe parcursul celor şase zile de festival. 

în cadrul festivalului, poetul Serghei Biryukov
a susţinut prelecţiunea „un secol de dada”, la casa
de cultură a municipiului iaşi „mihai ursachi” –
parcul copou. totodată, poetul Bei ta a vorbit des-
pre „contribuţia poeziei străine la crearea unei tra-
diţii poetice naţionale: modernizare şi canon”. 

„Nu pot decât să mulţumesc organizatorilor
pentru o acţiune reuşită. a fost o plăcere să cunosc
iaşul şi scriitori români. totul a fost perfect organi-
zat. aceste zile petrecute la iaşi vor rămâne de ne-
uitat”, a spus Serghei Biryukov.

Poet al Iaşului şi 
Ambasador al Poeziei

Poezia la iaşi s- a înscris şi în acest an în ca-
drul festivalului internaţional al educaţiei, finan-
ţat de primăria municipiului iaşi.

Poezia la iaşi a fost organizat de casa de cul-
tură mihai ursachi a municipiului iaşi şi fundaţia
culturală poezia.

au primit titlul de Poet al iaşului următorii
participanţi la fip 2016: aura christi, Nora iuga,
passionaria Stoicescu, cristina prisecaru şoptelea,
vasile iftime, dumitru Necşanu, lucian Strochi, vic-
tor munteanu, Nicolae mareş, val mănescu, vasile
popa homiceanu, gabriela Scurtu ilovan, cristina
cârstea, vitalie răileanu, victoria fonari, maria pil-
chin, madelaine davidson, maria găitan mozes, an-
drei Novac, violeta craiu, radu andriescu.

titlul de ambasador al Poeziei l- au primit poe-
ţii: Nicolae prelipceanu, aurel rău, varujan vosga-
nian, Nichita danilov, emil Brumaru, adam
puslojić, Jacques fournier, Sanda voica, marilia
garcia, Bernie higgins, gustavo osorio, Serghei Bi-
ryukov, milan richter, Bei ta, Shu dandan, lei
yuhua, Wang mingyun, fadwa Suleiman. 

aura christi le- a vorbit invitaţilor festivalului
despre aniversarea academiei române (1866- 2016)
şi, respectiv, a revistei Contemporanul, precum şi
despre proiectul aniversar al revistei Contempora-
nul – româniaciteşte.ro.

poeţii participanţi la ediţia a iii- a a festivalului
internaţional Poezia la iaşi – 2016: ileana mălăncioiu,
Nicolae prelipceanu, ioana diaconescu, aura christi,
aurel rău, Nora iuga, olimpiu Nuşfelean, ioan pintea,
george vulturescu, passionaria Stoicescu, lucian
perţa, lia faur, aurel pantea, varujan vosganian,
gellu dorian, andrei Novac, cristina prisăcariu şop-
telea, vlad Scutelnicu, vasile iftime, Nina viciriuc, du-
mitru Necşanu, Nicolae corlat, angela furtună, vasile
tudor, emil Nicolae, Nicolae Sava, lucian Strochi,
radu florescu, dan petruşca, val mănescu, victor
munteanu, constantin marafet, Nicolae mareş, lucian
alexiu, violeta craiu, marcel miron, Sterian vicol, an-
gela Baciu, Nichita danilov, emil Brumaru, cassian
maria Spiridon, adi cristi, radu andriescu, Nicolae
panaite, daniel corbu, marius chelaru, valeriu
Stancu, valentin talpalaru, carmelia leonte, mircea
platon, vasile popa homiceanu, mihaela grădinariu,
andrei patraş, gabriela Scurtu ilovan, cristina câr-
stea, indira Spătaru, ştefania hănescu, liviu ape-
troaie, vasile Burlui, emilian marcu, şerban axinte,
lucian vasiliu, cătălin mihai ştefan, paul gorban, an-
drei alexa, livia iacob, carmen Stanciu, cristina chi-
prian, corina matei gherman, george pârâu, gabriela
chiran, radu andriescu, michael friderich, ştefan
ivas, arcadie Suceveanu, leo Butnaru, Nicolae Spă-
taru, Nicolae popa, irina Nechit, radmila popovici pa-
raschiv, grigore chiper, vitalie răileanu, vlad
zbârciog, victoria fonari, maria pilchin, adam puslo-
jic, dinu flămând, florentin palaghia, christian
Schenk, madelaine davidson, maria găitan mozes,
Jacques fournier, Sanda voica, marilia garcia, Bernie
higgins, gustavo osorio, Serghei Biryukov, milan ri-
chter, Bei ta, Wang mingyun, Shu dandon, lei yuhua,
fadwa Suleiman.

Ana Parteni
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■ Eveniment

FEStIVALuL INtERNAţIONAL „POEZIA LA IAŞI” 

nichita daniLov adam pusLoJic

serghei Biriukov shu dandan

Jacques fournier Şi syLvie,
soţia poetuLui. Între ei poetuL
Şi traducătoruL Jan h. mysJkin

Lucian vasiLiu Şi aura christi

irina nechit Şi nicoLae popa (repuBLica moLdova)

cassian maria spiridon



zanfir ilie este deja
autorul unei bo-
gate opere de va-
lorificare a cultu-

rii gălăţene (dar nu numai,
dacă ţinem seamă de lucrările
închinate lui liviu rebreanu
şi i.l. caragiale), însumând
peste cincisprezece cărţi. în
2013, publica galaţiul în spa-
ţiul cultural naţional, în care
a inclus şi un capitol cu scurte
prezentări ale scriitorilor locu-
lui, în ordine alfabetică. dic-
ţionarul incipient de acolo se
extinde acum într- o lucrare ce
merită cu adevărat statutul de
instrument de informare pe
care se poate conta în munca
de cercetare: dicţionarul scrii-
torilor gălăţeni, mult extins la un număr de 577 de autori, volumul având
588 de pagini. autorul respectă structura articolelor de dicţionar, aducând,
pe cât posibil, informaţia la zi, într- un domeniu dinamic şi foarte greu de
controlat, putându- se, bunăoară, constata că, în cazul lui constantin asi-
minei (1894- 1947), ca să dau un exemplu, a apărut, în 2015, la editura tim-
pul din iaşi, un volum de versuri postume, din os de Prometeu, sub
îngrijirea prozatorului şi poetului ion gh. pricop, trăitor în comuna natală
a scriitorului, duda- epureni, judeţul vaslui, pricop el însuşi fost membru
al Societăţii Scriitorilor „c. Negri” din galaţi.

în Cuvânt înainte, zanfir ilie precizează că s- a ghidat, în selectarea
scriitorilor, după două criterii: primul, apartenenţa la spaţiul judeţului ga-
laţi, fie prin naştere, fie prin alte împrejurări conjunctural biografice; al doi-
lea, să fi publicat cel puţin o carte. deşi autorul mărturiseşte că a evitat a
face judecăţi asupra valorii estetice, totuşi el oferă frecvente, inevitabile
evaluări, scoţând în evidenţă importanţa diverselor personalităţi. consideră
că ierarhizarea valorică va sta în prim- plan într- o viitoare istorie a litera-
turii gălăţene, estimând că s- ar putea materializa în viitorii 3- 5 ani. din
acest punct de vedere, se justifică şi distincţia dintre un dicţionar şi o istorie
literară, concepte cu care a lucrat, bunăoară, Nicolae manolescu, disecând
între autori de dicţionar şi autori de istoria literaturii, chit că disjuncţia cu-
noscutului critic şi istoric literar a stârnit numeroase nemulţumiri. zanfir
ilie a zăbovit asupra închegării unui dicţionar ca preludiu la istoria pe care
ne- o promite. va fi adevărata probă de foc a scrierilor de până acum ale au-
torului gălăţean. Nicolae iorga a spus, cândva, că o adevărată istorie a ro-
mânilor nu se va putea contura decât atunci când se vor fi elaborat istorii
ale tuturor localităţilor din întreg spaţiul românesc. S- ar putea să fie valabil
şi pentru istoria literaturii.

parcurgând cele mai multe articole din dicţionarul de faţă (perfecti-
bile, fără îndoială, documentar, dar şi sub aspectul spaţiului acordat fiecărui
autor), am fost curios să aflu prin ce anume diverse personalităţi pot fi asi-
milate galaţiului. iată câteva exemple, la întâmplare: băcăuanul grigore
a. tăbăcaru (1883- 1939) a locuit la tecuci în anii 1923- 1924, când a şi scos
prima serie a „ateneului cultural”, pe care o va continua la Bacău alături
de g. Bacovia. tot la tecuci, a scos şi două cărţi: Problema şcolii active şi
operele complete ale lui ion Creangă. ionel teodoreanu (1897- 1954) e legat
de galaţi prin romanul lorelei, a cărui acţiune se petrece în acest spaţiu.
controversatul grigore ventura (1840- 1909), cu intruziuni sub semnul „ti-
căloşiei” în destinul lui eminescu (titu maiorescu), a debutat jurnalistic,
într- un ziar gălăţean de limbă franceză, cu cronici dramatice, în 1865. mir-
cea vulcănescu (1904- 1952), refugiat cu părinţii în timpul ocupaţiei ger-
mane din primul război mondial, a făcut gimnaziul la tecuci şi o parte a
liceului la galaţi. c.d. zeletin s- a născut la Burdusaci, comuna răchitoasa,
judeţul Bacău, pe atunci aparţinând însă de fostul judeţ tecuci. dimitrie
cantemir (1673- 1723), cu loc de naştere controversat: la iaşi, galaţi, Siliş-
teni (lângă huşi), e adoptat şi de către oraşul de la dunăre! dan alexandru
condeescu (1950- 2007) a fost profesor la galaţi „mai bine de cinci ani”, fără
a se preciza perioada. geo Bogza (1908- 1993) a fost elev la şcolile de marină
din galaţi şi constanţa, în anii 1921- 1925. etc.

dicţionarul beneficiază şi de o ultimă secţiune care vizează cronologia
naşterii celor 577 de personalităţi, începând cu dimitrie cantemir (n. 26 oc-
tombrie 1673) şi sfârşind cu tânăra denisa lepădatu (n. 26 septembrie
2002). aşadar, spaţiul gălăţean a dat, în 329 de ani, prin naştere şi activi-
tate profesională, 577 de scriitori. anii cei mai productivi în naşteri sunt
1949- 1952: 1949 – 11; 1950 – 14; 1951 – 14; 1952 – 12; în total, 51 de scrii-
tori! perioada proletcultistă, aşadar, doar în patru ani, a fost, pentru viitorii
condeieri, cea mai fecundă. S- ar putea ca statistica să aibă înţelesul ei istoric
şi biologic! (a se vedea, din acest punct de vedere, eseul lui mircea eliade,
destinul culturii româneşti, scris în 1953!).

impresionează pledoaria lui zanfir ilie pentru cultura tărâmului mol-
dovei de Jos, considerată cu mult mai săracă decât cultura moldovei de Sus
(lăcaşul geniilor!) şi chiar a celei de mijloc. dicţionarul scriitorilor gălăţeni
pare să spulbere o asemenea prejudecată. r
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dragul meu prieten, îmi spui că ai citit pe internet o relatare care
ţi se pare ciudată şi îmi ceri păerea. Scrii: în china se ştie di-
nainte ce sex va avea noul născut, în funcţie de vârsta mamei şi
de luna conceperii. o femeie la 20 de ani, de exemplu, va naşte

băiat dacă rămâne însărcinată în luna ianuarie şi fată dacă acest lucru se în-
tâmplă în lunile februarie şi martie. cât pare de simplu! faci rost de diagrama
aceasta pentru fiecare vârstă şi laşi destinul să se împlinească sau mai ai răb-
dare o lună, două, trei. este adevărat? am întrebat câţiva prieteni chinezi. răs-
punsul, mi- am dat seama, venea din starea de moment a fiecăruia. această
schemă este cunoscută din cele mai vechi timpuri. cu siguranţă că nu este ha-
zardul cel care acţionează. chinezii nu cred în întâmplare. pentru ei nu există
nimic pe lume fără un scop, fie el foarte puţin semnificativ.

când întâlneşti pe cineva cu care vei implini o misiune, cu care vei colabora,
care te va ajuta şi aşa mai departe, chinezii declară cât se poate de liniştiţi că este
firesc să fie aşa, deoarece întâlnirea n- a fost o întâmplare, ci 缘分yuanfen, dat al sor-
ţii! iar dacă o întâlnire care pare la început strălucită se dovedeşte a nu duce la nimic
este tot o yuanfen; dat al sorţii de luare aminte că nu orice persoană îţi este destinată
sau, mai mult decât atât, pentru a te distanţa, a te ascunde de persoana respectivă,
a cărei prezenţă în viaţa ta este piedică şi deloc benefică.

în privinţa copiilor, fată sau băiat, în china există credinţa că ei vin aşa
cum o cere cerul, în misiunea acesuia de a regla armonia între cele trei entităţi,
cer, pământ, om. proporţional, se nasc anual mai multe fete. şi cât de mult îşi
doresc chinezii băieţi, care să le perpetueze neamul!

la fel, în privinţa numelor de familie. în china, toţi oamenii sunt fraţi,
după o expresie a învăţatului confucius şi toţi se consideră a fi nepoţii împăra-
tului galben, împărat legendar, care ar fi unit primele triburi din bazinul flu-
viului galben. 黄帝împăratul galben, 2697 – 2597, este consemnat în istorie
drept primul împărat al pământului, înaintea sa fiind cunoscuţi primii trei îm-
păraţi, supraoameni, zeităţi cu puteri divine. el a avut 25 de urmaşi, dintre care
14 şi- au luat nume, consemnează cronicarul.

百家姓 baijiaxing este o crestomaţie a numelor chineze, în traducere cu-
vânt cu cuvânt, sute de nume de familie. atâtea se înţelege că vor fi fost de la
începuturi, iar astăzi, să te numeşti Wang sau li sau zhang înseamnă să faci
parte dintr- o familie cu sute de milioane de oameni. într- o călătorie nu departe
de malul fluviului albastru, am observat că cei care mi- au fost prezentaţi se
numeau toţi Wang. Wang le, Wang daquan, Wang Bingdan etc. m- am intere-
sat, mai mult în glumă, dacă în satul cu pricina se afla vreo familie care să nu
se cheme Wang. Nu, nu exista. toată lumea se numea Wang. erau rude? ei,
nu, semnele de rudenie se pierd după trei generaţii, altfel ne tragem din acelaşi
neam, a venit răspunsul.

lucrarea 百家姓baijiaxing a fost redactată în vremea dinastiei Song, în
anul 960, de către un cărturar din oraşul hangzhou modern. el a pus laolaltă
411 nume de familie ale rasei han, chineze. ulterior, lucrarea a fost completată
şi astăzi cuprinde 504 nume – 444 a câte un singur caracter şi 60 cu nume for-
mate din două caractere chinezeşti. sute de nume de familie a fost redactată în
grupuri de câte patru nume, cu rimă îmbrăţişată, pentru a fi uşor de receptat,
ca o poezie. până în zilele noastre, elevii o învaţă pe de rost în şcoala primară,
împreună cu alte două cărţi străvechi, san zi jing şi Qian zi wen.

95 de milioane de 王Wang, rege, la ora acutală. cel mai simplu caracter,
trei linii orizontale, semnificând cifra 3, unite printr- o trăsătură verticală. de- a
lungul istoriei, sunt peste trei mii de celebrităţi cu numele de familie Wang. şi
cu toţii, fără deosebire, se trag din prinţi şi prinţese, dintre fiii concubinelor im-
periale. aşa se explică titulatura de Wang, rege. toţi cu numele de familie Wang
sunt neam ales, exprimă o obârşie imperială. cei mai mulţi Wang sunt în pro-
vinciile henan, Shandong, hubei. o celebritate artistică: Wang Wei, 701 – 761,
poet şi pictor de orientare buddhistă. 

李li, Prun, răspândiţi cu deosebire cam în aceleşi provincii ca Wang, în-
sumează în prezent vreo 93 de milioane, cu 2777 celebrităţi din vechime şi până
astăzi. poetul cel mai iubit al chinei se numeşte li Bai, prunul alb, 701 – 762;
poetul mort la doar 27 de ani, poet demonic, li he; poetul de stirpe imperială
din gruparea fantasticilor, li Shangyin, 813 – 858, sunt numai trei nume ale
unor personalităţi de excepţie, dar înaintea tuturor a fost cel cunoscut pretutin-
deni în lume drept lao zi, 571 – 471 îhr., pe numele său lumesc li er sau li
ureche. Se spune că li ar fi urmaşii direcţi ai împăratului galben. 

a treia mare familie este a numelui 张zhang, prelungită dintr- un nepot
al împăratului galben, inventatorul arcului şi săgeţii. caracterul zhang este
format din alăturarea unui arc şi a unei săgeţi. creatorul drumului mătăsii se
numea zhang han, 164 – 114 îhr. există 85 de milioane de zhang, mai ales în
centrul chinei, ca şi celelalte două familii de nume, cu peste 2000 de celebrităţi
din antichitate şi până în zilele noastre.

dragă prietene, 
închei această primă poveste despre numele chinezeşti, cu un fragment

din poemul eu, pantera zăpezii... de Jidi majia. ascultă:
... ieri noapte- am visat- o pe mama / ea aşteaptă acolo, cu ochii mijiţi
Suntem sortiţi să fim / călători singuratici / după doi ani, am lăsat ocro-

tirea ei / am plecat să mă afirm pe mine însumi / şi eu voi fi un luptător / mai
viteaz decât tata / voi şti să- mi apăr sângele nobil / onoarea păstrată de gene-
raţii / veşnic nepătată / până la ultima picătură de sânge

Noi nu alegem ruşinea / în bătălia hotărâtoare / înaintea morţii / eu voi
striga lumii în gura mare / – Sunt fiul lui cutare! / Străbunii mei eroi / Sunt puri
cum este neaua / am înţeles- o / de când m- am născut / eu şi fraţii mei / Suntem
pe veci zeii ocrotitori / ai munţilor zăpezilor

N- am să uit niciodată / această datorie sacră / care bântuie în visele mele
/ chipurile străbunilor unul după altul / pe buzele mele flutură / genealogia de
aur / a unei familii măreţe!

eu sunt mereu aproape de moarte, dar privesc în viitor... 

iunie 2016, de la templul soarelui, 
beijing, China

Constantin Lupeanu
Datul sorţii

n Feedback către un prieten

theodor Codreanu
Preludiu la o istorie a 
literaturii gălăţene

zanfir iLie
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„dacă aş fi un om care să scrie cărţi,
aş merge chiar acum/ şi mi- aş
captura lumile în cuvinte”. afir-
maţia aceasta, prezentă într- un

poem aflat înspre finalul volumului aproape me-
morie, întăreşte o presupunere care se insinuează
încă de la început: aceasta nu este o carte. dar ne-
gaţia nu funcţionează ca în trădarea imaginilor;
acolo, magritte, dincolo de fulgurantul blocaj logic
pe care îl arunca privitorului, nu făcea altceva
decât să ilustreze o evidenţă, să figureze de fapt
distanţa între semnificant şi semnificat. cu
aproape memorie lucrurile sunt ceva mai compli-
cate pentru că, într- adevăr, nu e o carte, o simplă
carte. cum ar putea fi, dacă e creaţia unui „om ce
cărţi nu poate”, „un om care nu va scrie niciodată
cărţi”?

crezul artistic al adrianei teodorescu nu e
exprimat printr- o artă poetică clasică, cu titlu su-
gestiv şi atenţie la densitatea de idei per vers, ci
se regăseşte disparat de- a lungul întregului
volum. din loc în loc răsar fragmente de crez, ca
nişte obiecte- totem din inception- ul lui christop-
her Nolan, care să ne reamintească cine suntem
– noi, cititorii – în text şi cum să ne raportăm la
lumile prin care trecem. Nu trebuie uitat faptul
că nu suntem într- o carte şi că pericolul cel mai
mare e căderea în (starea de) carte, aşadar nu tre-
buie să ne oprim ori, mai grav, să întoarcem pri-
virea – am risca, asemenea femeii lui lot, să
încremenim într- un bloc de sare: „până la sens
irup puzderii de dacă/ de care mă feresc să nu mă
târască în vreo carte./ m- ar pune în cuvinte/ nu
m- ar mai lăsa să ies niciodată”. căderea în cu-
vânt, anchilozarea în pagini şi cuvinte care închid
pare să fie temerea majoră. reiese că de aici sta-
tutul perisabil – şi cu o relevanţă pusă sub sem-
nul întrebării – al textului. el nu este decât o
rachetă purtătoare în toată ecuaţia, un obiect con-
sumabil în drumul înspre ceva. „o carte scri-
indu- se le destramă pe toate celelalte/ şi- apoi o
rupi ca să poţi intra tu însuţi în ea,/ şi- acolo, sin-
gur, renunţi la tine ca să o cunoşti bine”. 

textul este, aşadar, o diluţie infinitezimală
a ideii, administrat unui cititor care este, şi el, di-
luat infinitezimal („renunţi la tine”). rămâne
foarte puţin în joc, aparent, dar la fel ca în cazul
somnului lui dali, lumea întreagă aproape dis-
pare, se reduce la un insignifiant apendice şi lasă
în centru esenţa. aproape memorie e de fapt o
carte- drog (dacă e să facem concesia de a admite
totuşi că ar fi, ori măcar ar semăna cu o carte); nu
substanţa în sine, sub raportul compoziţiei chi-
mice, e interesantă, ci ceea ce poate produce odată
abandonaţi în ea.

demersul critic pare oarecum abuziv într- un
asemenea caz (cum de altfel se întămplă cu mai
toate textele bune). e reducţionist şi pare să vină
cu unelte nepotrivite – ca în cazul încercărilor şti-
inţei de a supune analizei mituri. critica vine cu
grile şi metode pentru ca în final să se poată pro-
nunţa asupra a ceea ce se află pe masa de disec-
ţie. pentru că, în ultimă instanţă, este producă-
toare de verdicturi. fără să aibă instrumente pre-
cise ori să poată respecta canoane ştiinţifice (po-
sibilitatea de a obţine rezultate identice la infinit,
în condiţii de laborator identice), este privită to-
tuşi ca un instrument de măsură şi control. dar
poemele din aproape memorie nu sunt suma cu-
vintelor lor şi nici volumul nu este suma poeme-
lor. 

am găsit în volum ceva care face justificat
paragraful anterior şi descurajează disecţiile de
dragul lecţiei de anatomie. acest ceva ar putea fi
definit cel mai bine prin capacitatea de a induce
abandonarea de sine („re-
nunţi la tine ca să o cunoşti
bine”, spune autoarea, refe-
rindu- se la procesul de
adâncire în lumea cărţii în
general). S- ar putea ca
tonul uşor inegal să nu fie,
pe această cale, o întâm-
plare, ci rezultatul alternă-
rii unui necesar proces de
anestezie cu momentele de
imersiune violentă, de rol-
ler- coaster care nu întreabă
cititorul dacă e pregătit.
contactul cu reţeaua de an-
goase din subteran se face,
aşadar, dozat. dar călătoria
nu se opreşte. de asta sus-
ţineam mai sus ideea căr-
ţii- drog: pentru că solicită şi
sperie, oferă şi mângâie.
cert este ca la final îl lasă
pe cititor, ca orice călătorie
demnă de povestit (deşi
poate imposibil!), cu minţile
rătăcite. 

adriana se teme de moarte. dar poate că,
mai curând, moartea ar trebui să se teamă de
adriana, pentru că în vreme ce moartea are un
singur truc (pe care ne tot străduim să- l pricepem
şi nu reuşim, da), adriana are mai multe. mărtu-
risea că îi dă întâlniri acesteia în cultură şi fuge
(poate de asta, în parte, volumul e o fugă
printr- un labirint al spaimelor). dar nu întot-
deauna; uneori încearcă alte strategii decât fuga;

pentru că pe vremuri, când moartea uita să- şi
mai pună coasa în cui, oamenii îi opuneau forţa
cuvântului. a numelui. ascundeau fetele în băieţi
şi viceversa. „eu nu sunt adriana/ m- am tuns ca
un puşti,/ capul meu alunecă încă printr- o clepsi-
dră/ când voi fi mare o să mă ascund până când/
şi vârsta, ca o boală, îmi va trece.” alteori va-
rianta unui înlocuitor pare mai plauzibilă, pentru
că morţii nu îi pasă de indivizi, ci de numere: „ni-
ciunul din noi nu poate fi mort dacă găsim pe
altul/ că trebuie să aflăm pe cineva care să ne în-
locuiască”. Nici unul dintre aceste trucuri, însă,
nu asigură decât victorii temporare, de etapă, în
faţa morţii. asta pentru că mai există unul, su-
prem, şi în virtutea căruia moartea va pierde
practic prin obţinerea unei victorii goale: „ziua în
care mă voi simţi întreagă va fi şi a morţii./ toate
punctele mele vor însemna fiecare,/ mai mult
decât au însemnat împreună vreodată,/ apoi voi
fi hrană pentru peşti.” 

dar „ziua întregirii” e un punct terminus.
ceea ce rămâne, până atunci, e o luptă. aproape
memorie e, deci, jurnalul luptei prezente cu an-
goasele încă neclasate, nedevenite, de fapt, istorie
rece („memoria mea […] se face obiect”). teama
de anchilozare, de istoricizare şi, să nu uităm, de
cădere în carte bântuie. atât de mult încât am
putea vedea în spatele ei chipul morţii... 

cum se tratează, totuşi, această carte care
nu e carte, această istorie a unei lupte de a nu de-
veni una cu istoria? cheia e, explicit, undeva în-
spre final şi implicit peste tot: „toate scrisorile
acestea nu sunt pentru tine […]/ dar sunt toate
către tine./ lasă- te ajuns de ele./ mai mult nu am
să- ţi cer.(subl. ns., a. c.) ” aşadar, cartea-care-
nu-e- carte nu e un scop (din vreme ce „omul”
„cărţi nu poate” oricum), ci un mijloc, un vehicul. 

Să ne lăsăm pătrunşi.
*

cronica s- ar fi terminat, în mod normal,
mai sus. asta dacă nu intervenea o suspiciune.
formidabilă, crescând în intensitate şi, în cele din
urmă, eliberatoare. 

„pe măsură ce raţiunea mi- a revenit, memo-
ria a revenit împreună cu ea şi am văzut că până
şi în cele mai rele zile, cele în care am crezut că
am fost pe de- a- ntregul nefericit, am fost totuşi,
aproape tot timpul, extrem de fericit. asta mi- a
dat de gândit. descoperirea nu a fost una plăcută.
mi se părea că îmi scapă foarte mult. m- am între-
bat – nu fusesem trist, nu simţisem că viaţa mi
se destramă? Ba da, aşa a fost; dar în fiecare clipă
în care am stat nemişcat într- un colţ al camerei,
răcoarea nopţii şi temeinicia pământului m- au
făcut să respir bucurie.” (maurice Blanchot, the
madness of the day).

o suspectez pe adriana teodorescu de feri-
cire. r

Alexandru Ciocan
Eseu despre nefiinţa cărţii

nCărţi

n Emisiuni de cultură
Speranţa TV: 
Ediţie specială în fiecare joi de la 20.00 
cu tiberiu Nica şi Marius Creţa 



filmul românesc a parcurs o primă-
vară internaţională de excepţie. pen-
tru prima dată în istoria sa, în
selecţia oficială a festivalului de la

cannes au fost prezente cinci filme romîneşti (ba-
calaureat de cristian mungiu, sieranevada de
cristi puiu în competiţie, Câini de Bogdan mirică
în secţiunea „un certain regard”, scurt netrajele
4:15 p.m., sfârşitul lumii de cătălin rotaru şi gabi
virginia Sarga în competiţie şi toate fluviile curg
în mare de alexandru Badea în secţiunea „ciné-
fondation”), iar regizoarea anca damian a fost in-
vitată la programul „talents adami cannes”.
dintre filmele selecţionate, două titluri au fost in-
cluse în palmares: bacalaureat, distins cu premiul
de regie, şi Câini, laureat al premiului fipreSci
(federaţia internaţională a presei cinematogra-
fice)...

tot în această primăvară au fost acordate
cele mai importante premii pentru filmele româ-
neşti ale anului anterior, premiile gopo şi premiile
uniunii cineaştilor (uciN), precedate de premiile
uniunii autorilor şi realizatorilor de film
(u.a.r.f.). în ceea ce mă priveşte, aş intitula
această suită de premii „de la radu Jude la crina
tofan”, principalele revelaţii ale anului cinemato-
grafic: filmul lui radu Jude aferim, de pildă, a acu-
mulat, de pildă – dacă am numărat bine – vreo 14
premii gopo, iar fetiţa crina tofan (prezentă în
două dintre cele trei palmarese) a strălucit în rolul
ema mică din live de vlad păunescu. despre
crina tofan şi filmul live, cer permisiunea câtorva
vorbe în plus. filmul m- a bucurat enorm, chiar
dacă scenariul său şchioapătă, ca şi principalul
personaj masculin la bătrâneţe (de- a dreptul dia-
bolică ideea de a- l pune pe tudor chirilă în situa-
ţia unei compoziţii de vârstă, cu baston), dar m- a
bucurat pentru că marchează revenirea în zona
creaţiei cinematografice (de data aceasta, în pre-
mieră, ca regizor) a unui ilustru director de ima -
gine, după o absenţă destul de îndelungată de pe
platouri. eva mare este rodica lazăr (şi ea într- un
rol bun), dar marea revelaţie a filmului este crina
tofan, eva mică (îndeosebi în secvenţele cu tudor
chirilă tânăr), drept pentru care am salutat pre-
zenţa ei în palmaresul u.a.r.f. şi uciN. la gala
premiilor gopo, crina tofan a fost desemnată (nu
întâmplător, desigur) să ofere ea premiul tinerei
Speranţe, unei alte tinere speranţe autentice,
ana- maria guran, protagonista filmului lumea e
a mea de Nicolae constantin tănase, dar, din pă-
cate, laureata n- a simţit clipa de graţie a primirii
premiului din partea unei tinere speranţe auten-
tice şi n- a acordat nicio atenţie micii minuni care
i- a înmânat distincţia. mergem mai departe. cum
spuneam, filmul aferim de radu Jude a dominat
categoric palmaresul premiilor gopo – obţinând,
deopotrivă, premiul pentru cel mai bun film, pre-
miul de regie (radu Jude), premiul de scenariu
(radu Jude şi florin lăzărescu), premiul de ima -
gine (marius panduru), premiile de montaj, sunet,
decoruri, costume, machiaj, coafură, trei premii de
interpretare (teodor corban, alexandru dabija,
mihaela Sîrbu), ca şi premiul publicului (pentru
cel mai mare succes de Box office în 2015).

filmul aferim a fost prezent şi în palmaresul
premiilor uciN, dar numai cu un premiu Special
al Juriului, cu premiul pentru imagine (marius
panduru), cu un premiu pentru scenografie (au-
gustina Stanciu) şi cu premiul asociaţiei criticilor
şi filmologilor. în mod surprinzător şi stupefiant,
marele premiu şi trofeul uciN au revenit filmu-
lui bucureşti non stop de dan chişu, în timp ce
palmaresul (cam eterogen, în ansamblul său!) n- a
rămas deloc unilateral, incluzând multe alte titluri
ale anului cinematografic românesc. autorul fil-
mului Comoara, de pildă, corneliu porumboiu a
primit premiul de regie, premiul de scenariu a re-
venit autorilor scenariului pentru filmul lui tudor
giurgiu de ce eu?, respectiv tudor giurgiu şi lo-
redana Novak, premiul de interpretare feminină
a fost acordat actriţei rodica lazăr pentru rolul
din filmul lui doru Niţescu, Carmen, premiul de

interpretare masculină „geo
Barton” a mers către toma
cuzin, pentru rolul său din
Comoara, premiile de inter-
pretare pentru roluri secun-
dare au revenit ioanei flora,
pentru rolul din filmul acasă
la tata de andrei cohn şi lui
alexandru potocean pentru
rolul din scurt metrajul dopul
scuză mijloacele de mihai io-
nescu, premiul pentru muzică
originală a fost acordat compo-
zitorului cristian lolea, pen-
tru partitura filmului Carmen,
monteuza aceluiaşi film, dana
Bunescu, a obţinut premiul de
montaj, lui cristian tarno-
veţchi i- a revenit premiul pen-
tru cea mai bună coloană

sonoră (bucureşti non stop). premiul „alexandru
tatos” pentru opera prima a mers spre debutul
regizorului doru Niţescu cu filmul Carmen. au
mai fost recompensaţi anca damian şi filmul
muntele magic ( premiul pentru documentar de
lung metraj), claudiu mitcu şi filmul reţeaua
(premiul pentru documentar de scurt metraj),
mihai ionescu şi filmul dopul scuză mijloacele
(premiul pentru scurt metraj de ficţiune), matei
Branea şi filmul omulari (premiul pentru film de
animaţie).

şi palmaresul premiilor gopo cuprinde, pe
lângă distincţiile amintite (cele mai multe cu „des-
tinaţia” aferim), alte câteva premii care se cuvin
menţionate. premiul de interpretare feminină (de
data asta pentru rol principal!) a revenit aceleiaşi
laureate a premiului uciN (acolo... pentru rol se-
cundar!), ioana flora, interpreta paulei din filmul
lui andrei cohn acasă la tata. câştigătorul pre-
miului pentru cel mai bun film de debut este Nico-
lae constantin tănase cu lumea este a mea, un
film a cărui protagonistă, ana- maria guran, a fost
declarată, cum am văzut, „tânăra Speranţă” a edi-
ţiei. premiul pentru cel mai bun film documentar
de lung metraj a fost obţinut de oana giurgiu cu
filmul tratat în cheie dadaistă aliyah dada. cel
mai bun scurt metraj de ficţiune a fost considerat
ramona de andrei creţulescu, iar premiul pentru
cel mai bun scurt metraj documentar a fost adju-
decat de Chat With alice de Sandra isabela ţenţ.
ambele palmarese au conţinut şi o serie de premii
speciale. în gala premiilor gopo – prezentată de-
zinvolt şi cu nerv de actorul alexandru Bogdan –
au figurat, de pildă, şi două premii pentru în-
treaga carieră, acordate actorilor constantin dră-
gănescu şi florin piersic. gala premiilor uciN,
prezidată de preşedintele uniunii, laurenţiu da-
mian şi prezentată de un „tandem” ingenios alcă-
tuit din mihai găinuşă şi gianina corondan, a
inclus o serie întreagă de premii speciale: premiile
academice au răsplătit carierele de excepţie ale
documentaristei paula Segall şi ale actorului vic-
tor rebengiuc, un premiu special, cum am văzut,
a revenit şi interpretei de numai 12 ani din filmul
live de vlad păunescu, crina tofan, premii spe-
ciale au primit şi criticii marilena ilieşiu şi titus
vîjeu (pentru monografiile lor despre mircea da-

neliuc), documentaristul clujean aron xantus şi
operatorul cristian Sbîngu, în timp ce laurenţiu
damian a acordat celelalte premii ale preşedinte-
lui uciN cineastului moldovean vitalie lupaşcu,
pentru cehovianul salon nr.6 şi seriei tv dreptul
la memorie. argumente pentru înfiinţarea unui
muzeu al comunismului în românia, la bucureşti,
serie coordonată de ruxandra ţuchel. am avut şi
eu onoarea să primesc, la gala uciN, un premiu
de excelenţă, ca şi colega mea de breaslă
ana- marina constantinescu.

după cum se poate constata „cu ochiul liber”,
cele două palmarese, ale premiilor gopo şi ale pre-
miilor uciN, au foarte puţine tangenţe, dar este
foarte normal să stea astfel lucrile, din moment ce
premiile gopo reprezintă votul a peste 400 de pro-
fesionişti ai filmului din diferite sectoare de acti-
vitate, în timp ce premiile uciN (în afara celor
mai mult sau mai puţin speciale) reprezintă hotă-
rârea unui juriu alcătuit din Stere gulea (preşe-
dinte), mircea diaconu, petru lucaci, dan dediu,
manuela cernat, mircea Bunescu, radu corciova,
paul ilea, victoria cociaş, andrei gruzniţchi, doru
pop. oricum, ambele palmarese sunt alcătuite de
profesionişti marcanţi ai filmului românesc, ceea
ce reprezintă o garanţie de specialitate şi de cali-
tate. 

am lăsat la urmă premiile u.a.r.f, uniunea
cinematografică al cărei preşedinte este ioan căr-
măzan, cel care a şi „patronat”, de altfel, respectiva
gală de premiere. din multe puncte de vedere,
premiile u.a.r.f. pot fi considerate atipice. în pri-
mul rând, pentru că preşedintele uniunii şi colec-
tivul său de consultanţi (cei care au stabilit
palmaresul) nu au rămas în zona premierelor ci-
nematografice româneşti ale anului anterior, ci au
acordat premiile în funcţie de ansamblul creaţiei
celor laureaţi. în fruntea palmaresului au fost pla-
sate, de pildă, premiile de excelenţă pentru în-
treaga activitate acordate artistei plurivalente
margareta pâslaru (care, odată, de mult, a jucat
în filme de neuitat precum tunelul de francisc
munteanu, un film cu o fată fermecătoare de lu-
cian Bratu, veronica şi veronica se întoarce de eli-
sabeta Bostan, gloria nu cântă de alexandru
Bocăneţ) şi actorului remus mărgineanu (cel din
ţapinarii de ioan cărmăzan, întoarcerea din iad
de Nicolae mărgineanu, lişca de ioan cărmăzan,
moara lui Călifar de şerban marinescu, mitică Po-
pescu de manole marcus, întunecare de alexandru
tatos, flăcări pe comori de Nicolae mărgineanu,
undeva în est de Nicolae mărgineanu, Priveşte în-
ainte cu mânie de Nicolae mărgineanu). premiul
de regie a revenit unui „nume de bază” al Noului
cinema românesc, marian crişan (un substanţial
laudatio despre laureat a rostit criticul valerian
Sava), regizorul care, la numai câteva zile după
premiu a lansat pe piaţă un nou lung metraj, ori-
ginala adaptare contemporană a nuvelei clasice
„moara cu noroc” în filmul orizont. premii pentru
actorie au primit iulia dumitru, deţinătoarea ro-
lului titular din filmul lui dan piţa Kira Kiralina
şi Nicodim ungureanu, unul dintre cei mai proli-
fici interpreţi din ultima vreme. cum am văzut,
crina tofan a primit şi ea un premiu de interpre-
tare pentru rolul „ema la 12 ani” din filmul live
de vlad păunescu, în timp ce raluca aprodu (apri-
lia din Poveste de dragoste de cristina iacob) a fost
considerată „tânăra Speranţă”. au mai fost lau-
reaţi la gala u.a.r.f. directorul de imagine pătru
păunescu (pentru debutul operatoricesc din doar
cu buletinul la Paris de şerban marinescu) şi di-
rectorul de imagine liviu marghidan, operator de
bază al Noului cinema românesc de la California
dreamin’ de cristian Nemescu încoace, scenogra-
ful mihai dorobanţu, regizoarea cristina iacob
(pentru succesul de Box office al filmului #selfie),
regizorul adrian Sârbu (considerat „cel mai prolific
producător”), alte două premii de excelenţă reve-
nind ilenei şipoteanu şi regizorului adrian lener
istrătescu. r

Filmul Aferim a fost prezent şi în
palmaresul Premiilor UCIn, dar
numai cu un Premiu Special al

Juriului, cu Premiul pentru
imagine (Marius Panduru), cu un

Premiu pentru scenografie
(Augustina Stanciu) şi cu Premiul
Asociaţiei Criticilor şi Filmologilor
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la ediţia sa aniversară (15 ani împli-
niţi) transilvania international
film festival a avut şansa de a de-
veni nu numai o vitrină a noutăţilor

din cinemaul internaţional, ci şi din cel naţional,
din nou beneficiar al consensului critic generat la
cannes, cu puţin înainte. Numărul record de
spectatori (79.000 de plătitori de bilete, cu 9% mai
mult faţă de anul trecut, şi peste 100.000 partici-
panţai „reali”, incluzând invitaţii) s- a datorat în
bună măsură şi atracţiei exercitate de peliculele
româneşti care au făcut să curgă multă cerneală
şi multe cuvinte admirative în spaţiul electronic
pentru a analiza relevanţa şi originalitatea lor. în
legendara revistă „cahiers du cinema” criticul
francez Jean philippe tessé scrie, post- cannes,
despre impresia făcută de şcoala românească ape-
lând la o comparaţie cu cinemaul german care „a
făcut figură de pitic în faţa acestui mini- uriaş
care este cinemaul românesc cu două filme în
competiţia principală anul acesta şi altul în sec-
ţiunea un certain regard (Câini de Bogdan mi-
rică, de un absurd neliniştitor tipic românesc).
cel din urmă a câştigat trofeul transilvania, pre-
miatul pentru regie la cannes, bacalaureat de
cristian mungiu, nu a mai ajuns în competiţia de
la cluj pentru că tocmai avusese o premieră ofi-
cială acolo, iar sieranevada de cristi puiu a de-
clanşat, în singura proiecţie din program,
entuziasmul general al unei săli supra-aglome-
rate. pe bună dreptate s- a decis acordarea unui
Premiu special – trofeul transilvania 15, regizo-
rului cristi puiu, iniţiatorul înnoirii cinemaului
românesc cu opera prima marfa şi banii, prezen-
tată la prima ediţie a tiff.

Sigur că şi alte pelicule selectate în diferi-
tele secţiuni (competiţie, umbre, Shadows, Su-
pernova, fără limită, Scurtmetraj etc.) ale
programului foarte dens (ingenios articulat de cri-
ticul mihai chirilov) au fost urmărite cu interes
şi unele dintre titlurile cele mai
apreciate au fost reţinute în palma-
res. premiul pentru cea mai bună
regie a revenit israelianului avishai
Sivan, pentru tikkun, o impresio-
nantă demascare a fanatismului re-
ligios pe fundalul analizei unei
tensionate relaţii tată- fiu, în timp ce
premiul Special al Juriului a revenit
unei alte poveşti despre raportul de
putere paterno- filial, pelicula islan-
deză vrăbii/ sparrows, de rúnar
rúnarsson.

premiul pentru cea mai bună
interpretare a fost câştigat de david
d’ingeo pentru rolul din producţia
franceză un loc la umbră / de l’om-
breil y a de Nathan Nikolovitch, iar
o menţiune Specială a Juriului a
fost acordat foarte tinerilor bulgari
monika Naydenova şi alexander
Benev, pentru interpretarea din
sete/thirst de Sveta ţoţorkova.
premiul fipreSci, oferit de juriul
federaţiei internaţionale a critici-
lor de film, a revenit unei pelicule
din secţiunea #animal: taurul de neon / neon
bull, în regia mexicanului gabriel mascaro. prin
votul cotidian al spectatorilor s- a desemnat şi
premiul publicului, oferit tragicomediei spaniole
uşa deschisă/ la puerta abierta de marina Sere-
sesky.

dar, aşa cum sugeram la început, a fost o
ediţie dominată de cinemaul nostru. o atestă şi
trofeul transilvania câştigat de Câini, debutul în
lungmetraj al lui Bogdan mirică, premiat la can-
nes cu invidiatul premiu fipreSci. remarcat
pentru scurtmetrajul bora bora şi apoi pentru ca-
lităţile sale de scenarist- regizor de serial de tele-
viziune (umbre) mirică a surprins prin siguranţa
stăpânirii uneltelor cinematografice într- o po-

veste plină de suspans cu
mafioţi locali şi zone rurale
uitate de autorităţi. felul
cum cineastul reuşeşte să in-
tensifice dramatismul prin
plasarea inspirată a perso-
najului în peisajul pârjolit al
unui câmp imens, moştenit
de un orăşean naiv, atestă o
gândire matură în spatele
deciziilor tehnico- estetice.
despre stilul deja format al
acestui debutant vom mai
avea ocazia să revenim la
ora premierei din septem-
brie, absolut recomandată
celor care aşteptau înnoirea
în cadrul cinemaului nostru
tânăr şi amatorilor de me-
morabile creaţii actoriceşti
(mai ales vlad ivanov şi geo
visu).

pentru unii a meritat să vină la tiff şi pur
şi simplu pentru a vedea noul film al lui cristi
puiu, sieranevada, mult aşteptat după preceden-
tul său lungmetraj, aurora. cristi puiu se rein-
ventă, dovedindu- se stăpân pe mecanismele
comediei. o comedie neagră, care porneşte de la
adunarea membrilor unei familii numeroase pen-
tru a celebra parastasul de 40 de zile de la moar-
tea tatălui. un apartament de patru camere al
unui bloc obişnuit devine decorul unor regăsiri,
rememorări, devoalări de secrete şi înfruntări de
mentalităţi. urmaşii răposatului, cei trei fraţi şi
familiile lor, oscilează între dorinţa de a susţine
eforturile mamei de evocare smerită, în respectul
tradiţiilor, garantată de slujba preotului, şi ten-
taţia de a chestiona sinceritatea şi rostul ritualu-
rilor „purificatoare”. totul degenerează în haos la
venirea unor intruşi, prietena drogată a unei ne-

poate şi soţul adulterin şi beţiv al mătuşii. ritmul
evenimentelor scăpate de sub control creşte gra-
dat şi este perfect articulat graţie unui balet ela-
borat al intrărilor şi ieşirilor din camerele pline
de secrete, confesiuni, lacrimi şi reproşuri. din
nou rigoarea regizorului cristi puiu reuşeşete să
remodeleze o felie de viaţă cu irizaţii suprarea-
liste, privită din presupusa perspectivă a celui de-
cedat. de la discuţiile despre recentul atentat
comis în franţa asupra ziariştilor de la „charlie
hebdo” până la polemica înfocată cu vecina nos-
talgică a comunismului, de la cearta conjugală
pornind de la costumul de la serbarea fetiţei,
până la înfruntările contondente pentru un loc de
parcare, totul amână momentul „pacific” al mesei.

dialogurile fulgerătoare au o neaşteptată sa-
voare, pusă în valoare de interpretarea unor ac-
tori precum mimi Brănescu, dana dogaru,
tatiana iekel, ana ciontea, Bodgan dumitrache
etc. şi sieranevada se cere analizat în detaliu la
momentul premierei din septembrie.

competiţia zilele filmului românesc a
adus şi alte surprize plăcute, printre care câşti-
gătorul premiului secţiunii lungmetraj, ultima
zi de gabriel achim, în care regizorul revine la
plăcerea de a construi poveşti auto- reflexive afir-
mată în opera sa primă visul lui adalbert. aflat
tot al doilea lungmetraj, paul Negoescu face şi el
un pas mai decis înspre comedie cu două lozuri,
o producţie independentă inspirată vag din proza
lui caragiale.o altă producţie low budget, discor-
dia de ion indolean, plină de trimiteri cinefile, a
câştigat premiul zilelor filmului românesc pen-
tru debut. au reţinut atenţia şi câteva scurtme-

traje din programul românesc,
printre care o noapte în tokoriki,
regia roxana Stroe (câştigătoa-
rea premiului secţiunii), o come-
die muzicală al cărei efect de
suspans este intensificat de inspi-
rate decizii de mizanscenă şi mă
cheamă Costin de radu potcoavă,
o poveste cu sugestii paranor-
male bine dozate. şi, desigur,
printre producţiile autohtone lan-
sate la tiff cărora le întrevedem
o fericită întâlnire cu publicul se
numără şi 6,9 pe scara richter de
Nae caranfil.

dacă tiff 2016 va rămâne
în memoria cinefililor ca o ediţie
a unui cinema românesc în plină
formă, cinefilii vor reţine afectuos
şi prezenţa Sophiei loren, pre-
miată cu premiul pentru în-
treaga carieră şi ovaţionată de
3000 de spectatori la proiecţia
specială cu pelicula Căsătorie în
stil italian. aş regreta, în pri-
vinţa prezenţei marii vedete in-

ternaţionale, prezentarea lipsită de tact făcută în
seara de gală de mădălina ghenea, al cărei dis-
curs se referea la asemănările (fizice, biografice)
dintre ea şi premiantă, fără a ţine cont de marile
diferenţe de fond: un fotomodel cu prezenţe oca-
zionale în cinema vorbind despre o mare actriţă
recunoscută internaţional. Să sperăm că vom în-
văţa cu toţii din această mică întâmplare şi că
vom rămâne cu ideea că la tiff e preţuită ade-
vărata valoare cinematografică. r

Dana Duma
Trofeul trece pe la Cannes

Competiţia Zilele Filmului
Românesc a adus şi alte surprize
plăcute, printre care câştigătorul
Premiului secţiunii Lungmetraj,

Ultima zi de Gabriel Achim, în care
regizorul revine la plăcerea de a
construi poveşti auto- reflexive

afirmată în opera sa primă Visul
lui Adalbert

sieranevada

tIFF 2016

câini
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omul este considerat, nu fără temei,
fiinţa cea mai puţin entropică din-
tre toate. şi prin ce ar fi omul mai
puţin entropic, dacă nu prin spirit

şi voinţă, două facultăţi cu totul remarcabile şi ie-
şite din comun, care fiind orientate în sens con-
trar acelor timpului efemer, coroziv şi distru-
gător, proiectează o finalitate superioară, trans-
cendentă vieţii încercând astfel să se opună deve-
nirii oarbe şi inconştiente a vieţii, a cărei tendinţă
firească este (fatal) îndreptată spre entropie.

Nu toţi oamenii şi, analog, nu toate naţiu-
nile dispun de aceleaşi mecanisme de apărare, or-
ganizare şi convertire a entropiei. dimpotrivă,
atât oamenii, cât şi naţiunile s- ar putea distinge
după tendinţa mai mare sau mai mică spre entro-
pie în funcţie de gradul de structurare sau cris-
talizare a spiritului şi voinţei, mecanisme anti-
entropice prin excelenţă.

mi- e teamă că la acest capitol stăm destul
de prost. căci suferim nu doar de insuficienţa spi-
ritului şi voinţei, cât mai ales de sciziunea, de
lipsa de coeziune şi unitate dintre spirit şi voinţă,
fapt ce nu a permis coagularea, structurarea şi
consolidarea unei instanţe superioare, cum este
cea a supraeului naţional şi a idealului. 

tocmai această carenţă sau inapetenţă spi-
rituală a românilor pentru idee, ideal sau
idee- vector care pune în mişcare întreaga viaţă şi
care stă, în fond, la baza oricărei mari culturi şi
civilizaţii i- a exasperat într- atât pe toţi marii
noştri gânditori, încât nu s- au sfiit să ne etiche-
teze în acest sens drept o „ţară a măgarilor”.
adică o ţară lipsită de ideal, de orizont, de pro-
pensiunea libertăţii şi verticalităţii, o ţară a de-
lăsării caragialeşti, care nu doar că nu crede şi nu
ia nimic în serios, ci, mai mult, ajunge să ia în de-
râdere totul, inclusiv pe ea însăşi. 

de altfel, ceea ce e iritant la caragiale şi,
implicit, la ceea ce am devenit noi prin asimilarea
lui, este plasarea doar în postura de observator al
metehnelor, apucăturilor şi năravurilor autoh-
tone, fără efortul sau încercarea de a le com-
pensa, corecta, depăşi sau transfigura printr- o
ruptură de nivel care să indice şi o „soluţie” sal-
vatoare. această absenţă a rupturii de nivel duce
şi la absenţa oricărei ierarhii. Neexistând ierar-
hie, nu mai există nici bine şi rău sau bun şi rău,
ci există numai media, iar în această medie toţi

sunt la fel, nu există niciunul mai bun decât altul,
niciun model în care să te poţi regăsi cu adevărat.
chiar cei ce apără „prinţipurile” sunt personaje
ridicole şi, evident, necredibile. prin urmare, „toţi
sunt o apă şi- un pământ”, „toţi fură”, „toţi sunt
corupţi” şi „nu ai pe cine- alege” devin mecanis-
mele de apărare ale românilor prin care însăşi
ideea morală este demisă. căci nu e, „nici aşa,
nici altminteri”, „nici laie, nici bălaie”, nu există
nicio deosebire, nicio ierarhie, deci, niciun ideal. 

această carenţă sau slabă apetenţă a româ-
nilor pentru o idee mare, pentru un ideal sau pen-
tru o idee „de creştere” îşi are originea în struc-
tura fragilă a supraeului nostru naţional, rămas,
din păcate, într- un stadiu infantil şi insuficient
dezvoltat. 

ştim cu toţii cât de importantă este, nu doar
la nivel individual, ci şi naţional, constituirea ace-
lei instanţe a supraeului echivalentă cenzurii şi
conştiinţei morale. Supraeul se formează prin in-
teriorizarea unei interdicţii (limite) fundamentale
pe baza căreia se vor putea interioriza ulterior
toate normele, regulile, conduitele, valorile şi
principiile morale, având loc îmblânzirea, educa-
rea instinctului şi transformarea lui în ceva su-
perior şi valoros pentru societate, cultură şi
civilizaţie. Supraeul are, deci, nu doar o funcţie
interdictivă, ci şi o funcţie creativă, fiind nu doar
cel mai mare „cenzor”, ci şi cel mai mare „creator”
de valori, idealuri, cultură, civilizaţie şi spiritua-
litate.

dacă în cazul unui supraeu naţional puter-
nic se poate vorbi de asimilarea şi interiorizarea
unor modele de autoritate existente, pe baza că-
rora devine posibilă respectarea regulilor, norme-
lor, principiilor, valorilor şi idealurilor sociale,
atunci, în cazul unui supraeu naţional slab, in-
fantil şi insuficient dezvoltat, cum este cel al ro-
mânilor, putem vorbi de absenţa unor modele de
autoritate, adică de absenţa interiorizării unor
constrângeri, limite sau interdicţii morale, toate
acestea conducând la o relativitate morală cres-
cută, la dezordine, la profanarea regulilor, prin-
cipiilor, conduitelor, valorilor şi idealurilor
sociale, adică la un grad avansat de entropie so-
cială.

în această ipostază infantilă, supraeul nos-
tru naţional îşi pierde orice funcţionalitate, deoa-
rece nu- şi mai poate îndeplini nici funcţia

interdictivă, de reper moral sau de busolă, care
indicându- ne valorile cardinale ne împiedică să
ne rătăcim, nici funcţia creatoare de idealuri, de
valori, de libertate şi de verticalitate, rezultând
un supraeu naţional fragil, neconstrângător, lax
şi fără autoritate care nu reuşeşte să conver-
tească într- un plan superior, într- o „coloană ver-
tebrală” energiile, elanurile şi eforturile noastre
colective. acest lucru face ca în societatea româ-
nească entropia să crească, să se infiltreze la
toate nivelurile şi să se generalizeze, subminând
tot mai mult sentimentului identităţii şi aparte-
nenţei noastre.

piramida lui maslow, care se poate aplica
nu doar indivizilor, ci şi naţiunilor, pune în vârful
construcţiei sale trebuinţele superioare de stimă,
statut şi autorealizare, ca semn al maturităţii,
desăvârşirii şi împlinirii de sine, ca semn, aşadar,
al lui „a fi”. Suntem, aşadar, ca naţiune, sub sem-
nul nedesăvârşrii, nematurităţii şi neîmplinirii.
moştenind şi perpetuând un supraeu naţional
fragil, infantil sau insuficient dezvoltat, nu
putem avea, la scară naţională, nici trebuinţele
superioare de stimă, afirmare şi realizare de sine.
şi neavându- le, nu putem spera nici la un su-
praeu pe măsură, singurul care ar putea opri, stă-
vili şi converti entropia din societatea noastră. 

întrebarea cum să ieşim, cum să spargem
sau cum să punem capăt acestui cerc vicios ne tri-
mite la problema iniţială, aceea a sciziunii dintre
spirit şi voinţă, dintre gând/cuvânt şi faptă, adică
la sciziunea de la nivelul coloanei noastre verte-
brale. iată de ce e necesar mai mult ca oricând să
medităm profund la semnificaţia cuvântului au-
toritate, care provine din latinescul auctoritas şi
înseamnă forţă de convingere. un om cu autori-
tate ar fi, deci, un om cu forţă de convingere,
această forţă neputând proveni decât din congru-
enţa sau unitatea dintre gând, cuvânt şi faptă,
ceea ce- i dă acelui om şi unitatea caracterului.
analog, o ţară cu autoritate, reprezentată de cât
mai mulţi oameni cu autoritate, s- ar caracteriza,
la o scară mai mare, prin aceeaşi congruenţă şi
coerenţă a gândului, cuvântului şi faptei, ceea ce
ar da acelei naţiuni şi unitatea coloanei verte-
brale sau a caracterului, respectiv unitatea dintre
spirit şi voinţă, din care este posibil să se consti-
tuie apoi un ideal şi un supraeu naţional pe mă-
sură. r
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Masă Rotundă: Nicolae Iorga (1871- 1940)

muzeul Naţional al literaturii române, în
parteneriat cu fundaţia Naţională pentru ştiinţă
şi artă, a organizat, la sediul fundaţiei Naţionale
pentru ştiinţă şi artă (Bucureşti, str. dem i. do-
brescu, nr. 11), o masă rotundă cu tema „nicolae
Iorga (1871- 1940)”. 

la această întâlnire, care marchează 145 de
ani de la naşterea ilustrului cărturar umanist, au
participat: acad. eugen SimioN (preşedintele Sec-
ţiei de filologie şi literatură a academiei române),
acad. răzvan theodoreScu (preşedintele Sec-
ţiei de arte, arhitectură şi audiovizual a academiei
române), valeriu râpeaNu (istoric literar, editor
al operei lui N. iorga), marcel popa (istoric, editor
al operei lui N. iorga), i. oprişaN (istoric literar,
editor al operei lui N. iorga, cS i – institutul de is-
torie şi teorie literară „g. călinescu”, academia
română), lucian chişu (istoric literar, prof. univ.
dr.). 

moderator: conf. univ. dr. ioan criSteScu,
director m.N.l.r.

partener: facultatea de arte – universitatea
hyperion din Bucureşti

parteneri media: radio românia cultural,
rfi, tv city, „observator cultural”, „contempora-
nul”, agenţiadecarte.ro, publicaţia online iQool.

Nicolae Iorga (5 iunie 1871, Botoşani- 27 noiem-
brie 1940, Strejnic, jud. prahova), istoric, critic şi istoric
literar, poet, dramaturg, memorialist, clasicist, editor, pu-
blicist, politician. 

a fost o personalitate enciclopedică. a tipărit apro-
ximativ 1000 de volume. caracterizat de precocitate, N.
iorga a absolvit facultatea de litere şi filosofie a univer-
sităţii din iaşi, Secţia de limbi clasice, într- un interval
foarte scurt (1888- 1889). şi- a continuat pregătirea la în-
alta şcoală de ştiinţe politice din paris (1890- 1892). a ob-
ţinut titlul de doctor în filosofie la universitatea din
leipzig (1893). a devenit profesor suplinitor la catedra
de istorie medie, modernă şi contemporană din cadrul fa-
cultăţii de istorie a universităţii din Bucureşti (1894),
fiind titularizat prin concurs în 1895. a fost ales membru
corespondent al academiei române în 1897, ajungând
membru titular în 1910. a înfiinţat institutul de Studii
Sud- est europene (1914). activitatea prodigioasă îi este
recunoscută pe deplin după primul război mondial, fiind
decorat cu legiunea de onoare (1919), numit profesor
agregat la Sorbona şi invitat să ţină cursuri la collège de
france. a intrat în diverse foruri academice: Napoli, Stoc-
kholm, veneţia, roma, paris. a deschis şcoala română
de la fontenay- aux- roses, în apropierea parisului. a de-
ţinut funcţia de rector al universităţii din Bucureşti

(1929- 1932). a fost numit de regele carol al ii- lea preşe-
dintele consiliului de miniştri (aprilie 1931- mai 1932). a
pus bazele institutului de Studii Bizantine şi cele ale in-
stitutului de istorie universală (Bucureşti, 1937). este
asasinat de legionari pe 27 noiembrie 1940.

a debutat în presă în ziarul „romanu” din roman
(1884). a colaborat la publicaţii prestigioase din străină-
tate: „revue historique”; „revue internationale des archi-
ves, des bibliothèques, des musées”; „revue critique
d’histoire et de la littérature”; „art and archaelogy”;
„Studi bizantini”; „Slavonic review”. a debutat editorial
cu volumul Poezii (1890- 1893) în 1893. Scrierile lui sunt
greu de sistematizat.

volume de istorie (literară): istoria literaturii ro-
mâne în secolul al Xviii- lea (1688- 1821), i- ii, 1901; isto-
ria lui mihai viteazul – 1901; istoria literaturii româneşti
în veacul al XiX- lea: de la 1821 înainte, i- iii, 1907- 1909;
o luptă literară, i- ii, 1914- 1916; istoria literaturilor ro-
manice în dezvoltarea şi legăturile lor, i- iii, 1920- 1925;
istoria românilor prin călători, i- iv, 1920- 1922; istoria
presei româneşti de la primele începuturi până în 1916,
1922; art et littérature des roumains, paris, 1929; istoria
literaturii româneşti. introducere sintetică, 1929; supt trei
regi. istoria luptei pentru un ideal moral şi naţional, 1932;
istoria literaturii româneşti contemporane, i- ii, 1934; by-
zance après byzance, 1935.

Scrieri memorialistice şi literare: o viaţă de om,
aşa cum a fost, i- iii, 1934; oameni cari au fost, i- iv,
1934- 1939; toate poeziile lui..., i- ii, 1939- 1940.



cultura şi politica sunt cele două as-
pecte fundamentale ale unei socie-
tăţi. ca atare nici una nu poate fi
desprinsă de celalaltă, fiind expre-

sii indisolubil legate ale aceleiaşi realităţi pro-
funde. 

aşadar cele două – cultura şi politica – vor
arăta în egală măsură, chiar dacă în moduri dife-
rite, înzestrările, dar şi suferinţele adânci ale
unei societăţi, darurile, ca şi lipsurile ei, calităţile,
ori defectele ei.

idealul este „fierul” unei societăţi. anemia şi
anomia lumii noastre

cultura şi politica prezintă, ambele, simpto-
mele unei carenţe profunde a elementului vital al
societăţii: idealul! Sângele naţiunii noastre este
lipsit de globulele roşii ale idealului – şi de aici
anemia şi anomia organismului nostru social.
cultura şi politica – cei doi obraji ai feţei societăţii
noastre sunt la fel de palizi, la fel de fără culoare,
la fel de lipsiţi de viaţă. idealul este cel care asi-
gură senzaţia de stabilitate, de echilibru al unei
societăţi, idealul este „fierul” din organismul nos-
tru social. de aceea, în deficit de ideal fiind, sim-
ţim că ne fuge pământul de sub picioare, trăim în
vertij, în dezechilibru.

în absenţa idealului – o societate este cu
adevărat grav bolnavă, aşa cum ne lasă să înţele-
gem dumitru drăghicescu în frumoasa sa carte
despre ideal. conştiinţa socială este un simplu cu-
vânt – în absenţa idealului, a ideii în funcţie de
care ne reglăm comportamentele, atitudinile, in-
clusiv ştiinţa şi învăţătura. 

fără structura de adâncime furnizată de
ideal, politica unei ţări rătăceşte la întâmplare,
orientându- se pe distanţe scurte, sprijinindu- se
de la un pas la altul de obiecte şi suporturi din ex-
terior. „Sprijinul extern”, „ajutorul extern”, „îm-
prumuturile” – sunt doar manifestările, simpto-
mele clare că politica românească este lipsită de
acel fundament lăuntric, de acea senzaţie a sta-
bilităţii care nu poate veni decât din interior.
lipsa idealului este deopotrivă lipsa încrederii în
sine, a respectului de sine, a criteriilor valorice, a
unei direcţii de conduită şi în general a coerenţei
mişcărilor organismului social. oamenii politici –
şi, într- o democraţie, suntem cu toţii într- un fel
sau altul oameni politici – acţionează la întâm-
plare, nu ştiu ce vor să facă, nu au repere la care
să se raporteze, criterii în funcţie de care să ju-
dece. 

dacă nu există ideal, atunci nu putem vorbi, 
în sens propriu, nici de corupţie 

„corupţia” de care se face atâta caz de do-
uăzeci şi şase de ani este un fenomen cât se poate
de normal pentru o societate lipsită de ideal. de
fapt, în sens propriu, corupţia nu există în româ-
nia – întrucât nu există un principiu care să ne
regleze acţiunile. corupţia presupune o preala-
bilă şi intimă adeziune la un principiu – de la res-
pectarea căruia la un moment dat, din diferite
motive, sub acţiunea unor influenţe, ne- am abă-
tut. un om corupt este un om care a derapat de
la principiile morale pe care le- a împărtăşit. un
om corupt este un om care a fost un om moral sau
care avea toate datele să fie un om moral. or,
aceste date lipsesc într- o societate care nu mai are
nici un fel de ideal. 

a fi moral înseamnă a avea dorinţa sinceră
de a mă conforma unui model al Binelui. S- a spus
de mai multe ori că adevăratul comportament
moral nu îşi are rădăcinile în frica de pedeapsă
sau în dorinţa de răsplată, ci în pura şi simpla do-
rinţă de bine, căci binele îşi este suficient sieşi.
or, oamenii de azi – nu au această dorinţă pentru
că le lipseşte modelul Binelui la care să se rapor-

teze, pe care să vrea să- l imite, să- l asimileze.
Sunt absolut convins că cei care fură nu ştiu – li-
teralmente nu ştiu – de ce nu e bine să furi. cei
care primesc mită şi foloase necuvenite, nu ştiu,
literalmente nu ştiu – de ce nu e bine să pri-
mească mită şi foloase necuvenite. cei care pla-
giază – nu ştiu, literalmente nu ştiu – de ce nu e
bine să plagieze. fiindcă nu avem un ideal, trăim
într- un analfabetism moral, oamenilor le lipsesc
categoriile morale cu ajutorul cărora să judece şi
să se judece. de aceea aşa- zisa luptă împotriva
corupţiei desfăşurată astăzi într- un mod foarte
mediatizat este o luptă sortită eşecului câtă
vreme nu va fi dublată de o profundă educaţie
morală, iar această educaţie morală este imposi-
bilă în absenţa formulării şi credinţei într- un
ideal. iată, încă o dată, legătura profundă dintre
cultură şi politică. acţionând cultural asupra
unui popor poţi obţine efecte la nivelul vieţii poli-
tice, iar acest lucru nu- l poţi face decât dacă
există o voinţă politică în acest sens. planurile de
şcolarizare prevăd însă mai curând o educaţie ex-
terioară – eliminându- se tocmai acele discipline
care conduc la o evoluţie lăuntrică a fiinţei umane
– orele de religie, de filosofie – ca să nu mai amin-
tim de absenţa de foarte mult timp a educaţiei
morale din şcoli, o disciplină care ar trebui intro-
dusă, obligatoriu, de la prima până la ultima
clasă a şcolii secundare şi să constituie un curs
fundamental pentru toate facultăţile, indiferent
de profil.

bilanţul radiativ al societăţii noastre: 
primim mult mai mult decât dăm

idealul este acea forţă care
structurează forţele, înzestrările,
calităţile, dar şi defectele unei na-
ţiuni şi le dă o formă coerentă, sta-
bilă. fiecărei naţiuni îi este
specific un astfel de ideal la un
moment dat al istoriei sale – fie că
se cheamă idealul unităţii, al li-
bertăţii, al democraţiei, al egalită-
ţii. idealul acţionează asupra
energiei interne a unui sistem în
aşa fel încât se poate obţine un
„echilibru radiativ”. precum o
stea, o societate care nu poate
să- şi transforme materia în radia-
ţie, în lumină, în strălucire – este
sortită la a se prăbuşi în ea însăşi,
la colaps, la implozie. idealul asi-
gură această transformare a energiei din interio-
rul unei societăţi în radiaţie. o stea cade în ea
însăşi, pradă propriei gravitaţii atunci când nu
mai reuşeşte să o contrabalanseze prin transfor-
marea elementelor din interior în radiaţie exte-
rioară. la fel se întâmplă cu un individ şi cu o
societate… o cultură, o societate care renunţă la
a mai străluci – alege să se prăbuşească înlăun-
trul său.

Să revenim înapoi, pe pământ. Nu doar ste-
lele, dar şi pământul însuşi are nevoie de un echi-
libru radiativ. un pământ care doar ar primi
radiaţie din exterior, fără să emane la rândul lui
în spaţiul din afara sa, ar începe să fiarbă. Situa-
ţia ne este familiară prin deja prea bine cunoscu-
tele sintagme: „încălzire globală” şi „efect de
seră”. aceleaşi concepte pot fi folosite şi într- un
sens sociologic. 

Societatea românească nu se mai bucură de
mult timp de un echilibru radiativ. Societatea ro-
mânească – prin cultura şi politica ei – nu radiază
nimic, nu produce nimic în afară şi de aceea este
o societate în fierbere, o societate aflată sub o
enormă presiune internă. credinţa în ideal se
asociază intim cu acest emanaţionism, căci nu
poţi asuma un model fără dorinţa de a- l răspândi
în afara ta, de a- l propaga, de a- l impune. marile

culturi, s- a spus, au într- un mod intrinsec o ten-
dinţă expansionistă şi misionară. valorile la care
aderă se vor universale. Nu poţi crede într- un
ideal, nu poţi asuma un model fără dorinţa de a- l
răspândi în afara ta, de a- l propaga, de a- l impune
în exterior. emil cioran a arătat că singura solu-
ţie pentru cultura română este de a- şi găsi un
ideal care să- i permită să devină un centru de ira-
diere pentru zonele din jur, să devină un nou con-
stantinopol, un centru de cultură şi spiritualitate
pentru Balcani.

o societate fără ideal este o societate încăl-
zită, în fierbere care, ajunsă la punctul critic al
presiunii, va exploda, se va dizolva într- o maximă
dezorganizare. idealul reuşeşte să elibereze ener-
giile sociale într- un mod organizat, ordonat, să le
difuzeze sub formă de raze… 

idealul este ideativ. fără ideal nu există idei

există o legătura indisolubilă între ideal şi
idee. o cultură lipsită de ideal este o cultură lip-
sită de idei. producţiile noastre literare, filosofice,
artistice sunt lipsite de idee, de substanţa idea-
tică pe care o asigură adeziunea intimă la ideal.
tocmai pentru că cultura şi politica românească
sunt lipsite de ideal, tocmai pentru aceea sunt lip-
site de idee, de idei. ce dorim noi să facem? care
este ambiţia noastra istorică sau metafizică, in-
dividuală sau colectivă? ce dorim să dovedim uni-
versului cu vieţile noastre? 

iată de ce cultura română actuală excelează
în străluciri stilistice percutante, dar evanes-
cente, pulberi scânteietoare de metafore. Nicio

idee nu e în stare să apară într- un
mediu lipsit de ideal, într- o lume
copleşită de scepticism şi sufi-
cienţă. toate marile idei aparţin
acelor societăţi care au crezut
într- un ideal – fie că s- a chemat
idealul dreptăţii, al egalităţii, al
fraternităţii, al credinţei în dum-
nezeu sau al credinţei în om. orice
paradigmă schimbată se datorează
apariţiei unui nou ideal – şi orice,
de la teorii ştiinţifice până la crea-
ţii artistice şi construcţii filosofice,
confirmă, întruchipează acest
ideal. cultura română a fost origi-
nală şi productivă atâta timp cât a
avut un ideal în care o bună parte
din societatea ei s- a regăsit şi, dim-
potrivă, a fost imitativă şi de îm-

prumut – atâta vreme cât acest ideal i- a lipsit.
eminescu a fost mare (şi) pentru că a crezut
într- un ideal. tot astfel se poate spune despre
Blaga, cioran, eliade, Noica şi atâţia alţii. pu-
neţi- vă această întrebare la modul cel mai sincer:
în ce ideal cred? pentru care ideal cred că merită
să trăiesc? dacă aveţi răspunsul – fie şi numai ju-
mătate de răspuns la această întrebare – atunci
e sigur că aveţi idee, substanţă şi că puteţi spera
că jucaţi la categoria grea a culturii. oricum s- ar
chema idealul dumneavoastră: libertate, cunoaş-
terea adevărului, cucerirea spaţiului, ajutorarea
nevoiaşilor, iubire, mântuire, naţiune – acest
ideal este ideativ, generator de idei, şi, în conse-
cinţă este generator de realitate. 

căci mintea umană are acest atribut para-
doxal – acela de a construi subiectiv categorii, no-
ţiuni şi concepte şi astfel de a opera la nivelul
obiectiv al realităţii. r
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Horia Pătraşcu
Energia radiantă a idealului

Idealul este acea forţă care
structurează forţele, înzestrările,

calităţile, dar şi defectele unei
naţiuni şi le dă o formă coerentă,

stabilă. Fiecărei naţiuni îi este
specific un astfel de ideal la un

moment dat al istoriei sale – fie că
se cheamă idealul unităţii, al
libertăţii, al democraţiei, al

egalităţii
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