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Muzeul Naţional al Li-
teraturii Române, împreună
cu Academia Română şi Fun-
daţia Naţională pentru Şti-
inţă şi Artă, a organizat
vineri, 28 octombrie 2016,
ora 11.00, în Aula Academiei
Române (Calea Victoriei
125), o sesiune dedicată lui
George Coşbuc, cu ocazia îm-
plinirii a 150 de ani de la
naştere.

La această întâlnire au
participat: acad. Ionel Valen-
tin Vlad, acad. Eugen Si-
mion, acad. Nicolae Breban,
acad. Mircea Martin, acad.
Ioan Aurel Pop, c.s. I Nicolae
Mecu, m.c. acad. Gheorghe

Chivu, conf. univ. dr. Ioan
Cristescu, Dragoş Cojocaru,
Ioan Pintea, Gavril Ţărmure.

Cu această ocazie a fost
vernisată o expoziţie foto-do-
cumentară, realizată de Mu-
zeul Naţional al Literaturii
Române în colaborare cu Ins -
titutul Cultural Român
„Mihai Eminescu” – Chişi-
nău.

■ Parteneri media: Radio Ro-
mânia Cultural, RFI, TV
City, Observator Cultural,
Contemporanul, Agenţiade-
Carte.ro, publicaţia online
IQool.

■ Bref

George Coşbuc – 150



Copilăria mea, pubertatea şi apoi
adolescenţa nu au înregistrat, ca să
zic aşa, evenimente ieşite din co -
mun. Trăiam într- o familie clasică,

banală, mic- burgheză, aici, la nord de Dunăre,
zbuciumată, se înţelege, de cele două evenimente
cu aer de catastrofă: cedarea Ardealului de Nord
ungurilor fără ca armata română „să tragă un
singur glonţ”, cum s- a plâns şi cum a lăcrimat la
propriu un colonel de infanterie care a înnoptat
vreo două nopţi în casa noastră parohială de la
Recea – (băieţelul care era mai ţine minte cum
avea voie să călărească splendizii cai ai trupei pe
care o ordonanţă îi ducea la valău, o fântână din
capătul satului); apoi, desfiinţarea brutală a Bi-
sericii Greco- Catolice, luptătoare mai bine de trei
secole pentru demnitatea ţăranului român sub
grofii maghiari, pentru libertate şi egalitate în
drepturi cu celelalte etnii ale Transilvaniei şi cea
care a adus prin înflăcăraţii ei istorici, corifei şi
martiri, în frunte cu Inochentie Micu- klein, mort
în exil la Roma, dovezile originii noastre latine
din biblioteca Vaticanului. 

Tatăl meu, până la desfiinţarea cultului, a
funcţionat în birourile Episcopiei unite din Lugoj,
păstorită de vlădica dr. Ioan Bălan, doctor de
Roma şi timp de vreo şapte ani profesor la cele-
brul institut propaganda Fide, traducător exem-
plar al marii Biblii şi al noului testament.
Mama, care înainte de căsătorie a absolvit un
gimnaziu german de patru clase la Timişoara a
fost casnică, dedicată creşterii celor doi băieţi,
Nicu sau Nicuşor şi Alexandru sau Săndel, cu
patru ani mai mic. După desfiinţarea cultului şi
a Bisericii şi aruncarea în puşcării şi la canal a
capilor ei, cei şase vlădici în frunte cu dr. Iuliu
Hossu, membru în Consiliul Dirigent al Transil-
vaniei care a făcut posibilă unirea cu ţara mamă
şi apoi, numit in petto, în închisoarea mănăsti-
rească dictată de Partid, Cardinal, primul Cardi-
nal al României, tata şi- a descoperit talente de
mărunt industriaş, cumpărând o moară simplă,
rudimentară şi înfiinţând apoi o uleiniţă, o făbri-
cuţă de stors ulei de floarea- soarelui.

Eu eram preferatul Mamei şi al celor două
bunici – omama, Olga Böhmler născută kunerth,
mama mamei mele şi mătuşa ei, sora mamei, Wil-
helmina, căsătorită ketzenmacher, ambele vă-
duve după Primul Război, una, Omama, ţinând
prăvălie în satul şvăbesc kudritz, cum o amin-
team, peste noua graniţă cu Sârbia trasată la Tri-
anon şi Vilma- Tante, la Vărădia de Caraş,
măritată a doua oară cu fratele bunicului meu, cu
Nicolae Böhmler, Mikloş- bácsi, cu care am petre-
cut multe şi multe luni în vacanţele nesfârşite ale
tinerimii şcolare din timpul războiului. în acele
lungi veri din satul Vărădia, petrecându- mi zeci
şi zeci de ore, aşezat chinuit pe pultul, pe tej-
gheaua de lemn a marii prăvălii, cocârjat peste
cărţi şi apoi în lungile seri culcat în paturile Bie-
dermeier alături de Vilma- Tante citind ambii la
lumina unei lămpi cu gaz, Mikloş- Onkel cu ziarul
său la care era abonat, extrapost, descope rin -
du- mi pasiunea înainte de a- mi limpezi chemarea
şi părăsind încă de atunci lumea în care forfoteau
plini de importanţă, şi o fac şi azi, făpturi de o di-
versitate aiuritoare, de o remarcabilă importanţă
vocală, dar şi a opiniilor severe ce- mi păreau un
fel de ordine sau sentinţe indiscutabile, imagi-
nându- mi cu putere, şi cu o anume curată cre-
dinţă că- i voi înţelege odată şi voi fi ca ei, când voi
fi mare. Din păcate sau dintr- un anume noroc,
cine poate şti, nu i- am mai întâlnit pe acei aduţi,
deoarece crescând şi transformându- mă eu, des-
tul de iute, ei s- au depărtat nu ştiu de ce şi cu o
anume, ciudată grabă, aşa cum fug unele siluete
pe un coridor ce se îngustează fulgerător şi apoi
dispar, nu înainte de a se micşora dramatic. Aşa
cum se împuţinează şi dispar unele fiinţe din vis
cu care, doar cu câteva minute înainte avuseseşi
cele mai intime şi cordiale relaţii. 

Am făcut de- a lungul infinitei mele tinereţi
nu puţine gafe şi erori, false judecăţi şi, cum se
întâmplă, monumentale prostii, ceea ce nu m- a

împiedicat, aşa cum mi- o certificau şi prietenii
unei perioade sau ai alteia, să mă cred un ales.
Cineva care numai în aparenţă seamănă fizic şi
aleargă după micile şi tiranicele sale interese, ca
şi alţii, cu sutele, dar care păstrează, cu o anume
nedumerire veşnic încântată, o minunată icoană
despre sine. O bănuială insistentă că aş fi clădit
dintr- un alt fel de aluat şi mai ales convingerea,
uşor nătângă, conced, că aş fi nu numai dispus,
dar şi predispus, născut chiar spre... altceva!
Nu- mi era prea clar ce anume şi ce se ascundea
în spatele acestui cuvânt, dar era evident că tră-
iam, poate ca şi alţi imberbi risipiţi şi înghesuiţi
pe culoarele întortochiate ale acelor vremi, o stare
cu siguranţă perfect contradictorie, de esenţă dra-
matică: admirându- i şi uneori fiind chiar ferme-
cat de adulţii ce foiau în jur şi care nu făceau prea
mare caz de prezenţa mea (nu de puţine ori nu
eram băgat în seamă, nici măcar contrazis când
afirmam în rând cu ei o părere sau alta, nici con-
trazis, dar nici auzit, convins până la ciudă şi la-
crimi de substanţa mea definitiv fantomatică!), eu
nu mă puteam împiedica să visez ore în şir, cu
ochii deschişi şi, foarte probabil cu o mină vag im-
becilă, la acel altceva. O, nu, la călătorii peste

mări îndepărtate sau la o carieră de mare gene-
ral, sub mantia lui Napoleon şi nici la destinul
unui bancher, potentat magnific şi fermecător
cinic – adică ins de o splendidă aroganţă şi liber
în opinii faţă de alţii care repetau clişee servile
aşa cum mi- o induceau unele personaje balza-
ciene! – nu, ci pur şi simplu la un nebulos şi ob-
stinat altceva. Analizându- mă după ani, mi- am
dat cont de o evidentă pulsaţie feminină în acei
ani, anima mea îmi înveşmânta fiinţa până la ul-
tima cută, până la ultima cusătură, iar candoarea
mea de atunci, pe care nu de puţine ori mi- o ad-
miram ca pe o trăsătură unică, discordantă cu ne-
simţirea şi jovialitatea discordantă din jur, era,
cu multă probabilitate, o extrem de nepotrivită, o
stângace adecvare, aproape o eşuată schiţă de
existenţă socială. (Mai târziu, când făceam peni-
bile eforturi ce se soldau mai mereu cu repetate
eşecuri de a debuta în presa literară, criticul Paul
Georgescu – fost instructor al C.C. al Partidului

şi şef al organului uniunii Scriitorilor comunişti
numit Gazeta literară, foaie care nu numai că
făcea şi desfăcea peste noapte glorii literare, dar
te putea înfunda iute şi în vreo puşcărie, la între-
barea prietenului meu Nichita care ocupa un post
modest de redactor- doi dacă eu, N.B., „am oarece
talent”, adică, cu alte cuvinte dacă exista o spe-
ranţă pentru insul cenuşiu care publicase cu
imen să stăruinţă, în câţiva ani doar câteva schiţe
total neobservate – P. G. i- a răspuns franc că
„nu- şi explică, că, nu ştiu cum se face, dar are
mereu impresia, citindu- mi cele câteva pagini de
proză, că miezul, nodul, nucleul sau mai ştii,
poate chiar esenţa fabulaţiilor mele îi sună extrem
de... fals! mai pe scurt, axul ficţiunii, al fabulaţii-
lor mele în proză este fals. altfel... n- are nimic con-
tra mea...”

Mai apoi, într- un splendid exemplu de
auto- inducţie paranoidă, într- un amplu interviu
dat la Iaşi, în ’77, dat revistei Convorbiri literare,
în vacarmul lansării romanului meu Bunavestire,
am întors pe dos sentinţa lui Paul Georgescu afir-
mând că da, dacă se vrea, axul ficţiunii mele este
într- o oarecare măsură fals, dar eu am înfăşurat
în jurul acestui fals megatone de realitate indu-

bitabilă. Şi astfel acest unghi fals devine o
altă optică, profund originală, dacă... dacă
textele, construcţiile mele ficţionale, roma-
nele mele vor rezista timpului, schimbării
mentalităţiilor, aroganţei sau criteriilor
altor generaţii de lectori şi critici.

Dar... cum era oare acea lume în care
tinerelul ce fusesem nu se potrivea sau i se
părea doar lui acest lucru, în fapt prezen-
tându- se, probabil, judecătorilor acelui
timp, părinţi, pedagogi, rude etc., doar ca
un individ în formare şi suferind de ticurile
şi metehnele mărunte, disgraţioase, unele,
comice altele, ale oricărui puber?! Timpul
era al unui război întins pe mai multe con-
tinente, război despre care şi azi, la mai
bine de o jumătate de secol de la termina-
rea lui, părerile nu numai că sunt extrem
discordante, dar despre capii, potentaţii po-
litici şi militari ai acelei lumi se trasează
portrete nu rareori caricaturale. De parcă
nu înţelegerea unei conflagraţii de enorme
proporţii ce a brăzdat teritoriul Europei şi
a nimicit milioane de destine ar trebui să
fie scopul atâtor ziarişti cu faimă şi istorici
ultratitraţi, ci continuarea scriptică şi ve-
hement mediatică a aceloraşi principii şi
interese. Dar prin lumea de atunci eu mă
refer aici la stricta şi îngusta umanitate ce
mă înconjura atunci, mă apăra, mă su-
porta, părând că mă formează. La mica
burghezie intelectuală, la meseriaşii, mun-
citorii, pensionarii, rataţii şi fostele glorii
ale unui orăşel din Banat, ţinut, regiune
care, se ştie, nu a dat patrimoniului naţio-
nal valori de prim ordin în cultură, indus-
trie, politică sau pedagogie, dar e mândră
de civilizaţia care s- a ivit în satele şi în cele

câteva oraşe cu care se mândreşte, de corurile şi
fanfarele de la sate, de tradiţia luptelor greco-ro-
mane, de semi- dialectul bănăţenesc care iveşte şi
azi autori de poezie bănăţenească odată ce, cu
mai bine de un secol în urmă, magistrul Titu Ma-
iorescu a crezut a descoperi o vocaţie reală şi
poate o întemeiere în poezioara unui tânăr fiu de
ţăran din comuna Tapia de lângă Lugoj, la hota-
rul căreia străjuieşte un mic monument care in-
dică locul şi anul 101 când s- au confruntat
armatele lui Traian cu cele ale lui Decebal – Vic-
tor Vlad Delamarina. r

■ Din vol. Viaţa mea,
în lucru

3

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

NoIEMBRIE 2016Anul Contemporanul ■ 135

©
 A

u
r

A
C

h
r

is
ti

Nicolae Breban
Infinita tinereţe

Timpul era al unui război întins pe
mai multe continente, război

despre care şi azi, la mai bine de o
jumătate de secol de la terminarea

lui, părerile nu numai că sunt
extrem discordante, dar despre

capii, potentaţii politici şi militari
ai acelei lumi se trasează portrete

nu rareori caricaturale.

n Editorial



Cezar Ivănescu nu a fost un răsfăţat
al criticii. E adevărat că reputaţia sa
de om aspru, dificil, capabil de ges-
turi neaşteptate, l- a însoţit mereu.

La primele volume, intitulate rod, receptarea a
fost mai curând luată prin surprindere de formula
propusă de autor, decât confirmată în aşteptările
ei. Lirismul său, diferit de al colegilor de generaţie,
este unul radical, plasat nu în afara convenţiei, ci
într- o tradiţie de dinaintea instaurării acestei con-
venţii. Imaginile sunt fruste, consemnate cu o doză
considerabilă de cruzime; codul lor nu este unul
cultural, căci autorul nu concepe poezia ca pe un
discurs emancipat în timp, sedimentat în urma
unei evoluţii organice, într- un mediu aseptic, au-
tonom faţă de real, ci ca pe o metodă de situare exi-
gentă în real, în miezul acestuia. Cezar Ivănescu
îşi plasează, de la bun început, textele într- o tra-
diţie pre- literară a poeziei; gesturile sunt primi-
tive, ţin de mecanica articulării simbolice. Versu-
rile au eficacitatea şi precizia unei rostiri ritualice
şi instaurează un ceremonial care este de ordin
existenţial, nu literar. Revenirea la condiţia ele-
mentară, a omului preistoric, nevoit să îşi creeze
spaţiul protectiv prin intermediul totemului, al im-
aginii care condensează prestigiul forţei asupra
vieţii şi morţii nu se poate realiza decât prin inter-
mediul unui discurs care a renunţat la ambiţii es-
tetizante, la rafinamentele intelectuale atât de
preţuite de moderni. Din acest punct de vedere,
modelul autorului este dificil de identificat în poe-
zia autohtonă. în poemul care deschide primul
rod, de profundis, pactul cu cititorul stă sub sem-
nul încordării, al stării- limită, care face necesară
dublarea aparenţei, a realităţii epidermice, printr- o
convenţie de ordin religios. 

! acum fiindcă frigul face bulboane 
şi fiincă eu sunt bolnav şi mă tem, 
ca sălbaticul am să- mi fac leul meu pe peşteră, 
iar voi să spuneţi: îl vâna în fiecare zi ! 

! acum, fiindcă sunt şi sincer şi milos, 
vă rog să nu vă uitaţi în ochii mei 
prin care lacrimile găuresc pupilele 
şi deci nu plâng; nici râsul meu 

care vă chinuie, vă sluţeşte, feriţi- vă de râsul meu 
într- însul mama e tot albă ! şi inima mea, 
acest cântar social, care atunci cînd eu 
voi fi pur de tot se va sfărâma

într- una din părţile balanţei şi va rămîne numai 
un cap uimit, umed, plin de lună ca o floare 
scoasă din lac. O, candoarea 
capului din inima, cu braţe ! 

! lăsaţi- mi numai lapte şi mâncare 
până mă scol mâini de dimineaţă 
căci acum îşi fac turul prin ochi 
hidoasele zile de post uman, al vinei, al neputinţei ! 

! şi socotiţi- mă- un lepros care se vindecă 
şi v- ar putea si omorî cu- mbrăţişările, 
şi socotiţi- mă- un lepros care se vindecă 
şi v- ar putea şi omorî cu- mbrăţişările ! 

! acum, fiindcă am chiar şaptezeci de ani 
cu cei lăsaţi de mama, 
îngăduiţi- mi deruta suportabilă 
şi bucuraţi- vă de înţelepţii tineri ! 

Cititorul este pus în gardă de la cel dintâi
contact. Totul stă sub semnul urgenţei, al lui
„acum”, al frigului care „face bulboane”; totul se
petrece într- un registru paroxistic, într- o situaţie
de luciditate maximă, în care boala şi teama sunt
limite, praguri care simplifică realitatea, o reduc
la esenţă. De aceea, revenirea la condiţia „sălba-
tică”, a celui care nu mai comite gesturi convenţio-
nale, fixează şi natura lirismului elementar al lui
Cezar Ivănescu. Poezia dă naştere realului, orfis-
mul poetului e unul structural, nu unul de împru-
mut, adoptat prin frecventarea vreunei şcoli
poetice. Odată acest rol asumat până la capăt, poe-
tul va oficia în numele unor adevăruri ultime. de
aceea, poezia lui Cezar Ivănescu nu va accepta te-
mele „mici”, nu va adera la mode, ci va urmări să
reinstituie calitatea sacră a discursului. Scenariul
din textul inaugural este unul de purificare, de ini-
ţiere. Abia la capătul lui inima, cea care limitează
şi condamnă la o gândire de tip afectiv, emoţional,
limitat- subiectiv, se transfigurează, „involuează”
în forme primitive („un cap uimit, umed, plin de
lună ca o floare/ din lac”). Se renunţă astfel la pres-
tigiu, la reprezentativitate, la putere, la autoritate,
la succes (şi la întreaga colecţie de valori exte-
rioare, sociale), pentru câştigarea candorii. Cali-
tate supremă pentru un poet orfic! Numai înarmat
cu o uriaşă candoare, acesta poate avea încredere
în aventura tragică a vieţii sale, aceea de a resta-
bili, nu ca normă, nu într- un regim ordinar, per-
manentizat, ci ca epifenomen salvator, puritatea
muzicală a realităţii. 

Odată această opţiune pentru originar asu-
mată, imaginarul liric poate deveni „şocant”. Tex-
tele nu manipulează imagini abstracte, nonfigura-
tive, eterice. Dimpotrivă, poezia lui Cezar Ivă-
nescu emană o sexualitate larvară, rudimentară,
o corporalitate neprotocolară, care depăşea cu
mult prejudecăţile puritane ale epocii. Trupul fe-
minin este sursa vieţii (naşterea este redusă nu o
dată, aparent brutal, la „a ieşi din tine”) şi în ace-
laşi timp garantează intrarea în orizontul morţii.
Puritatea feminină face moartea neputincioasă, în
vreme ce dezvirginarea capătă sensul unui sacri-
legiu, căci dă un sens morţii, o mută dintr- un plan
abstract, prezumtiv, într- unul cât se poate de con-
cret, de palpabil: 

! frumoasă şi perfectă ca Moartea- n care toate 
se- adună cu- nveliş, îţi jinduim toţi clipa 
când goală- n faţa noastră vei apărea lucind! 
o, urletul cu care te despicarăm, Moarte, 
o, sângele, pe buze al primului hymen! 

Imaginile par şi chiar sunt violente (urletul,
despicarea), căci este vorba despre momentul au-
roral al intrării morţii în lume. Primul himen pro-
fanat, sângele ca promisiune a morţii nu sunt
totuşi imagini condamnate în numele vreunei mo-
rale. Dimpotrivă, doar moartea, cu sau fără ma-
jusculă, ca limită care dă o orientare vieţii, care o
încadrează într- o logică, poate egala perfecţiunea
condiţiei iniţiale. Tocmai această pângărire fertilă
scoate realitatea din starea amorfă, îi dă viaţă şi,
mai mult chiar, îi dă vitalitate în zbaterea sa sub
spectrul morţii. De aici iese rodul, adică viaţa,
spusă morţii.

încă din primul volum, se stabileşte una din-
tre temele predilecte ale lui Cezar Ivănescu: aceea
a morţii presimţite visceral, ca certitudie fizică,
îna inte de a deveni metafizică. Nu e nevoie de o
dogmă ori de vreo filosofie care să ofere o poziţie
sigură, asimilată, prin intermediul căreia poetul
să îşi asume o atitudine constantă, distantă, tre-
cută prin filtrul raţiunii. Dimpotrivă, vitalitatea
poeziei lui Cezar Ivănescu (aceasta este una dintre
primele ei calităţi) provine din trăirea pe viu, de
fiecare dată, a sentimentului cauzat de conştiinţa
acută a condiţiei de muritor. Există, cu toată repe-
titivitatea tematică asumată programatic, o doză
de ingenuitate a subiectului poetic, capabil să se

mire şi să se înduioşeze şi să se cutremure de fie-
care dată, situându- se în orizontul morţii. Condiţia
reuşitei acestei poezii este asumarea ontologică a
scrisului, ca metodă de a lua în posesie moartea.
Testarea articulaţiilor poemului are loc în plan vis-
ceral. De aceea, sexualitatea capătă coordonate ex-
trem de concrete. Ea este dovada cea mai palpabilă
a existenţei morţii; ea provine din acelaşi spectru
nesupus controlului raţional, convenţiilor sociale,
codurilor morale ori mentalităţilor primenite în
timp. Sexualitatea din poezia lui Cezar Ivănescu
nu este erotism elaborat, ci îşi trage sevele din in-
stinct, din „tiparul ciudat” al cărnii, fiind o mani-
festare tragică a vitalităţii, dar, în acelaşi timp, o
provocare a morţii. „Provocare” în două sensuri: pe
de o parte, o instigare la moarte; pe de alta, o sfi-
dare a ei:

! nu- şi uită carnea tiparul ei ciudat : 
veşnice creştete umede se- ndeasă spre mine, 
ca o pasăre deasupra unei oştiri le văd foind şi mă sperii 
nu- şi uită carnea tiparul ei ciudat ! 

! nici- un rege- al înţelepciunii n- o pipăie 
ci mâini brutale ca satârul. eu 
stau la marginea speţei mele 
şi cu durere- mi privesc 

părţile ruşinoase- ale trupului; 
şi ca un lumânărar 
imploraţia mi- o îndrept 
spre pâlpâirile capului meu galben : 

o, aminteşte- ţi, cât de puţin, 
cum arăta tiparul 
acelui vas uşor 
în care rodul ni- l purtam surâzatori ! 

Imaginarul e primitiv, repetitiv, grotesc. Se-
xualitatea este fetidă, cu ritmuri foşgăitoare, de
vermină. Ea nu mai presupune un cod şi nici o re-
torică specială. Poezia nu mai cultivă retoricile
consacrate, ci alege literalitatea, conturând un re-
gistru tragic, în care sexualitatea, notată în meca-
nicitatea ei, reprezintă hybris- ul, iar moartea –
limita. în loc de metafore, imagini viscerale, de o
carnalitate pulsatilă creează tensiune, ameninţă
(„se- ndeasă spre mine”) şi imprimă textului o luci-
ditate tăioasă. De aceea, poate, Ion Negoiţescu, un
rafinat, un estet, îşi nota, în unul dintre cele mai
maliţioase eseuri despre opera lui Cezar Ivănescu,
reacţia de respingere faţă de această poezie „cât se
poate de antipatică”, neezitând să vorbească des-
pre „naturalism geros şi agrest”, despre „un poet
obsedat de comerţul său vermicular”, dar accep-
tând, nu neapărat ca pe o calitate, „autenticitatea
rebarbativă şi greu de suportat”. Dar acest efect
nu provine din necizelarea artistică a autorului, ci
dintr- o concepţie asupra poeziei ca discurs sacru,
scuturat de orice convenţie literară, de orice efort
de stilizare, de estetizare a unui sentiment cât se
poate de stringent. Cititorul trebuie şocat, trezit
din inerţiile sale, din iluziile edulcorate şi pus în
gardă, mutat într- o stare de conştientizare a pro-
priei limite. acest efect nu se poate realiza decât
printr- un text agresiv, direct. Sexualitatea nu mai
stârneşte efuziuni sentimentale, nu mai împli-
neşte un sentiment perceput în forma sa armo-
nioasă, de întreg, nu mai împacă individul cu
lumea, ci conduce la o nevroză permanentă. Pen-
tru 1968, la numai câţiva ani după versificările
asexuate realist-socialiste, în perfectă contempo-
raneitate cu scenariile erotice liliale, diafane, ado-
lescentine, de o frumuseţe delicată, ale lui Nichita
Stănescu, îndrăzneala era mare şi, după cum, s- a
văzut, debusola. Sau respingea de- a dreptul. Din
interiorul unei astfel de stări anxioase este scrisă
poezia din cele trei rod- uri şi din la Baaad. Toc-
mai această încordare continuă a nervilor creează
efectul de insolitare, care face ca poezia lui Cezar
Ivănescu să profite de pe urma redundanţei sale
constitutive. r
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Bogdan Creţu
Cezar Ivănescu: 
poezia ca rostire sacră

Imaginarul e primitiv, repetitiv,
grotesc. Sexualitatea este fetidă, cu
ritmuri foşgăitoare, de vermină. Ea
nu mai presupune un cod şi nici o
retorică specială. Poezia nu mai
cultivă retoricile consacrate, ci

alege literalitatea, conturând un
registru tragic, în care
sexualitatea, notată în

mecanicitatea ei, reprezintă
hybris- ul, iar moartea – limita

cezar ivănescu



Henry James nu a avut nicio viziune.
Şi nici nevastă. A scris doar. De
aceea unii spun că nu avea suflet.
Poate că, precum Scriitorul din Că-

lăuza lui Tarkovski, nu avea „conştiinţă, ci doar
nervi”. Dar poate că 35 de volume de opere com-
plete – fără corespondenţa, incluzând scrisorile pri-
mite, şi bonurile de spălătorie care în cazul lui
Voltaire îi sporesc acestuia producţia până la 80 –
ţin loc de suflet. Dacă nu avea suflet, atunci Henry
James a reuşit una dintre cele mai minuţioase seis-
mografii ale nimicului din câte există. Acolo unde
atâtea suflete romantice hâţânate de titanism,
odată conectate la detectorul de minciuni al conde-
iului, reuşesc să ne ofere doar un grafic plat- liniar,
scrisul lui Henry James ne oferă o înfrunzire psi-
hologică fără precedent, un gotic fără elan care îm-
pinge hotarele analizei psihologice până în zonele
cele mai rarefiate.

William Faulkner spunea că Henry James e
„cea mai încântătoare bătrână doamnă pe care am
cunoscut- o”. Imaginea aceasta de fată bătrână era
atât de răspândită – în ciuda unei chelii de o virili-
tate patriciană, puţin adecvată împletirii de cosiţe
albe – încât un foiletonist s- a referit la Edith Whar-
ton, prietena şi emula lui James, ca la un „Henry
James masculin”. La această impresie de prună bă-
trână („old prune”) a contribuit poate şi gustul lui
James pentru bârfa de înalta societate şi pentru
conversaţie, care îi alimenta de fapt scrisul şi crea-
ţia de caractere, şi care motivează în totalitate pre-
ferinţa sa pentru Paul Bourget, ale cărui romane
James nu le aprecia, dar pe care îl considera „cel
mai bun, de departe, conversaţionalist pe care l- am
întâlnit vreodată”. Pe de altă parte, fizionomia de
Mussolini a lui James şi mâinile sale masive şi pu-
ternice nu au scăpat nimănui, cu atât mai puţin
servitorilor obişnuiţi să dea atenţie obrazelor stă-
pânilor lor. Servitorii lui Ford Madox Ford spuneau
că ezită să intre în camera lui James, fiindcă se
simt priviţi până în măduva oaselor. Propria secre-
tară, Miss Bosanquet, îl găsea „copleşitor”: „Ar fi
putut foarte bine să fie un magnanim Cezar sau un
benevolent Napoleon”. Sub această construcţie so-
lidă, se ascundea însă un suflet sensibil, ba chiar
nevricos. în noiembrie 1907, Sydney Waterlow no-
tează în jurnalul său conversaţia pe care a avut- o
cu Henry James, locuitor ca şi el al Sussex- ului: în
cursul conversaţiei James îşi aminteşte o împreju-
rare în care, exasperat de miorlăituirile unei pisici
în călduri, a ieşit din casă şi a omorât animalul
după care a căzut pradă „greţii şi leşinului”.1

Adevărul e că, deşi fiu al puritanei şi familis-
tei New England, Henry James a preferat, asemeni
donilor de Oxbridge, burlăcia creatoare. Când s- a
îndrăgostit, s- a îndrăgostit problematic de femei –
de Minny Temple, o verişoară a sa moartă de tuber-
culoză la 24 de ani în 1874, şi de Constance Feni-
more Woolson, o nepoată de- a lui Fenimore Cooper,
romancieră de succes în epocă, dar care s- a aruncat
în 1894 de la fereastra vilei veneţiene pe care o îm-
părţea cu James2 – sau avuncular-adolescentin de
bărbaţi. întotdeauna, lipsit de consecinţe. Se pare
că acest om de o sexualitate complexă a murit vir-
gin. Cele mai reuşite personaje ale romanelor sale
sunt femeile şi artiştii, intrigantele bătrâne şi taţii
blajini, fiii asexuaţi de boală sau esteţii reptilieni.
Bărbaţii dintr- o bucată nu prea i- au ieşit.3 Mulţi au

aşezat disponibilitatea sa la solitară fremă-
tare pe seama latentei sale homosexualităţi.
A.L. Rowse notează în cartea Homosexuals
in History. a Study of ambivalence in So-
ciety, literature and the arts (Londra, 1977)
că Henry James a avut două mari iubiri,
ambele neîmplinite: una pentru sculptorul
Hendrik Andersen, celalată pentru ziaristul
Morton Fullerton. Ipoteza e dezminţită de
David Laskin care pune castitatea lui Henry
James pe seama unui obscur accident de ti-
nereţe care se pare că l- ar fi lăsat impotent.
Cert este că, ispitit de romancierul Hugh
Walpole, care i se oferea, Henry James a eja-
culat un „Nu pot, nu pot, nu pot” care poate
trăda fie slăbiciune fizică, fie forţă morală.
în privinţa homosexualităţii, nu am a mă
pronunţa. Problema sufletului lui Henry

James nu cred că trebuie pusă în sensul gusturilor
sale erotice – pe care nu şi le- a concretizat în nici
un chip –, ci în sensul ţesăturii sale interioare, care
era de cea mai deasă lucrătură de New England, do-
minată de ochi nu ca absorbant senzual al pitores-
cului, nu ca simţ quasi- tactil, ci mai ales ca prelun-
gire a operaţiunilor raţionale. Ca abstractor, nu ca
juisor.

*
De la roderick Hudson, trecând prin the eu-

ropeans, daisy miller şi the american, până la por-
trait of a lady, the ambassadors, paginile
memorialistice din a Small Boy and others şi notes
of a Son and Brother, ideea conflictului dintre Ame-
rica şi Europa străbate întreaga operă a lui Henry
James. America rămâne constant în atenţia lui
Henry James, care îi dedică ultimul său roman, the
Ivory tower, şi cartea- reportaj the american Scene. 

Revenit pentru o vizită în America anului
1903, Henry James suferă un şoc. Nimic nu- i mai
amintea de ţara copilăriei sale, nici mulţimile de
imigranţi care forfoteau pe străzile New york- ului
stâlcind limba engleză, nici zgârie- norii şi uriaşele
hardughii construite pentru uzul parveniţilor. Iri-
tat de noul caracter al oraşului, James scrie în the
american Scene pagini de amară reflecţie, unele so-
cotite astăzi drept rasiste. James vorbeşte despre
New york ca despre un oraş „îngrozitor”, a cărui
„urâţenie fără de scop” îl „calcă pe nervi”. New
york- ul e o cacofonie de „provizorate scumpe”, unde
eşti hăituit de „mărime, agresivitate şi insolenţă,
mai ales, de goană şi ţipete”. Casele de pe Fifth
Avenue, construite pentru baronii locali ai vremii,
i se par „un memento, în ultimă analiză, al izolării
individuale”. La acea dată James nu mai fusese în
America de 25 de ani. în 1888 s- au ridicat primii
zgârie- nori ai Manhattan- ului; în 1903, James des-
crie turnurile insulei drept „extravagante ace în-
fipte într- o pernuţă deja plină, înfipte ca prin
întuneric, oriunde şi oricum”, strivind turlele bise-
ricilor şi dovedind astfel că înteresele comerciale au
luat- o înaintea elanurilor religioase. 

în 1903- 1904 în America au debarcat aproape
2 milioane de imigranţi. Vizitând Ellis Island,
James se simte „zguduit până în adâncul fiinţei” şi
zile la rând e chinuit de un sentiment de „depose-
dare”. America era departe de acea „rusticitate şi ru-
ralitate de modă veche din New England” care, cu
ocazia unei comemorări a lui Emerson din 1903, îi
aminteau lui William James de „vremea copilăriei”.

în a Small Boy and others, vorbind de peisa-
jul copilăriei sale, James tânjeşte după „lungile
după- amieze de vară” petrecute în Albany, cu gră-
dini de piersici, cu vizitele rubedeniilor mustind de
înţelepciuni de viaţă şi de anecdote de familie, şi cu
„servitori stranii şi legendari, autentici irlandezi de
modă veche”, de umbra copacilor pe străzi pietruite,
de feroneria de la portiţa din spatele casei bunicii,
de New york- ul cu străzi liniştite şi cumva rustice
de care se leagă „o impresie şi un miros de perpetuă
toamnă” din pricina pământului mereu acoperit de
straturi groase de frunze uscate şi macerate de ano-
timpuri, de plopii, porcii şi orătăniile din cartierul
irlandez, de familiile de olandezi care stăteau şi pu-
făiau din pipele de caolin alb pe acoperişurile case-
lor lor aşezate la mijloc de grădini şi livezi. încă se
mai putea vâna prin împrejurimile New york- ului,
care era un adevărat corn al Amaltheei:

„Ce altceva reprezentau cutii stivuite unele
peste altele şi coşurile tinereţii noastre decât îmbel-
şugarea fără limite a unei epoci mai bucolice a lumii
americane? [...] unde sunt toate acele roade acum,
unde, mai ales, sunt piersicile d’antan? unde sunt
mormanele de struguri Izabela şi de pere Seckel de
a căror dulceaţă lipicioasă copilăria noastră era
parcă îmbibată? Era fără îndoială, cu excepţia poate
a portocalelor, o epocă de mai dezinvoltă şi mai fa-
miliară mâncare a fructelor”.4 Departe de a avea
aroma nearticulată zăbovind în trupul sfărâmicios
al unei madeleine, timpul lui Henry James se as-
cunde în fructe, în sucuri şi seve bucolice mărturi-
sind un Eden campestru, nu eterat salonard.
Timpul bătea în cutia de nuc a pendulei, nu în por-
ţelanul ceasurilor de şemineu, ca în a Beast in the
Jungle, unde timpul se sparge în cioburi fine. Me-
moria adie a fructe, nu a cuptor, a zemoasă inde-
pendenţă, nu a condimentată convivialitate, şi
vorbeşte mai mult despre natură decât despre oa-
meni: „Pe vremea aceea mâncam totul cu butoiul şi
cu baniţa, ca şi cum cămările ar fi fost fără fund;
umblam cu pepenii la fel de dezinvolt ca şi cu nucile
de cocos şi cantitatea de durere de stomac rezultată
era neglijabilă în contextul sentimentului paradi-
siac de care eram stăpâniţi”. Henry James spune
lucruri foarte frumoase despre timp şi memorie în
paginile sale memorialistice (vezi a Small Boy and
others, 75, unde vorbeşte despre tragedienele copi-
lăriei sale şi despre amintirile legate de ele). Roma-
nele, în schimb, sunt dominate de psihologie şi
arhitectură, fără anotimpuri, fără zăpezi sau înmu-
guriri, cu un microclimat de staţiune balneară. „To
linger”/ „a zăbovi” e un verb esenţial pentru lumea
lui James, în care timpul curge încet, ca apa sub o
crustă groasă de gheaţă.

Echivalenta evocare a fructelor în Marcel
Proust e socializată, îmblânzită şi civilizată, de-
parte de anonima, naturala abundenţă a lui James.
La Proust, bucatele sunt atât de mult dependente
de „muncile câmpului şi ale livezii”, de maree, de
„politeţurile vecinilor”, încât, „asemenea acelor tre-
fle sculptate în secolul al xIII- lea pe portalurile ca-
tedralelor”, reflectau ritmul anotimpurilor şi
episoadele vieţii: „un calcan pentru că precupeaţa
ne garantase prospeţimea, o curcă pentru că vă-
zuse una frumoasă la piaţa din Roussainville-le-
Pin [...] zmeură pe care Dl. Swann o adusese
special, cireşe, primele pe care le dăduse cireşul din
grădină după doi ani în care nu făcuse niciun
fruct”. La Proust, lumea are o poveste şi fructele
participă la ea. Nici măcar ele nu vin de nicăieri,
chiar dacă se duc în stomac. Adevărul cădea peste
lucruri ca o umbră de după- amiază.

*
Neîngrădirile gastronomice ale copilăriei lui

Henry James, consumate sub lumina unui conti-
nent vast, cu un orizont numai al său, diferit parcă
de al cerului, a produs şi oameni pe măsură, de un
gigantism naiv, nişte „uriaşi blânzi şi prietenoşi”.
Portretele americane ale lui James, fie ele reale sau
ficţionale, sunt închegate din aceleaşi trăsături, şi
personajele au în general defectele calităţilor lor.
Astfel, naivitatea se poate precipita în simplitate,
onestitatea în rigiditate, astringenţa în isterie, vir-
tutea în vulgaritate. De obicei, contactul cu Europa
e piatra de încercare a acestei etici puritane, care
fie capătă amplitudine, fie se usura, ducând la pier-
zania personajului. r

1 Stephen Donadio, nietzsche, Henry James, and the
artistic Will (New york, 1978), 3, 5.

2 Lyndall Gordon, a private life of Henry James :
two Women and His art (New york, 1999).

3 în Some modern novelists. appreciations and es-
timates (New york, 1918), Helen Thomas Follett şi Wilson
Follett, critici de Boston cu articole publicate în atlantic
monthly şi Yale review socotesc că morala operei lui
James e renunţarea, nu cea creştină însă: “The Christian
consciousness of guilt is replaced by the consciousness of
worth; the soul renounces, not that it may be tempered
and sensitized in suffering, but simply that it may live up
to itself... Renunciation in this view is obedience to an
inner law of necessity, the immediate exercise of a highest
privilege” (p. 94).

4 Henry James, a Small Boy and others (New york,
1962 [1913]), 71.

5

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

NoIEMBRIE 2016Anul Contemporanul ■ 135

Naivitatea se poate precipita în
simplitate, onestitatea în rigiditate,

astringenţa în isterie, virtutea în
vulgaritate. De obicei, contactul cu

Europa e piatra de încercare a
acestei etici puritane, care fie

capătă amplitudine, fie se usura,
ducând la pierzania personajuluiMircea Platon

Henry James şi vechea Americă
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Discursul autobiografic face parte,
cum se ştie, dintre genurile literare
marginale, prin disponibilităţile
sale expresive ce se plasează la li-

mita dintre ficţional şi nonficţional, dar şi prin li-
bertatea relativă pe care o posedă, faţă de celelate
tipuri şi genuri ale literaturii. Mizând, în mod cu
totul firesc, pe resursele autospecularităţii, memo-
rialistica are o tectonică bipolară: pe de o parte, ea
îşi asumă riscul de a înregistra mişcările, mai mult
sau mai puţin aparente ale eului creator în regi-
mul unei sincerităţi, fie spontane, fie trucate, iar
pe de alta, îşi arogă şi privilegiul de a consemna
datele realităţii exterioare, de a surprinde siluetele
contemporanilor, de a reda gesturi, întâmplări,
scene la care autorul a fost martor şi participant.
Din acest registru bipolar al mecanismelor ce dau
viaţă discursului autobiografic reiese, fără îndo-
ială, şi polimorfismul genului, greu încadrabil
într- o anumită categorie stilistico- discursivă, cu
imixtiuni ale celorlalte genuri literare, cu limite
conceptuale fluctuante şi cu repere ale cunoaşterii
extrem de mobile. Discursul autobiografic ab-
soarbe, în textura sa, atât efluviile subiectivităţii
eului ce se rosteşte aici, cât şi imperativele refe-
renţialităţii care încadrează, opresiv sau cu o legi-
timă relativitate, persoana autorului; din dina-
mica acestei dialectici a văzutului şi a nevăzutului,
a textului şi a subtextului, a realului imediat şi a
afectivităţii repliate în interioritate rezultă, în
fond, dinamica de excepţie a acestui tip de discurs.
în acelaşi timp, identitatea dintre eul auctorial şi
eul- narator este absolută, fără fisură, indiscuta-
bilă. Discurs cu margini fragile şi cu repere incon-
stante, legitimându- se mai degrabă printr- o
poetică a fragmentarului şi a aleatoriului, a rela-
tivităţii metodice, decât printr- un imperialism al
referenţialului, discursul autobiografic îşi asumă
propria condiţie tocmai prin recursul la o sumă de
limitări şi de nuanţări ce- i redau fizionomia şi re-
lieful în toată bogăţia lor semantică.

E. Lovinescu, promotorul cel mai important
al modernismului în literatura şi în cultura ro-
mână, s- a oprit, în reflecţiile sale critice, şi asupra
genului memorialistic. într- un paragraf, intitulat
semnificativ primejdiile şi limitările memorialis-
ticei contemporane, Lovinescu reliefează specificul
literaturii memorialistice prin creionarea limitelor
şi a limitărilor pe care genul le presupune: „Scop
ultim al oricărei literaturi memorialistice, intere-
sul documentar îşi găseşte o limitare în însăşi li-
mitarea personalităţii sociale a scriitorului; scoasă
dintr- o experienţă strictă, ea nu poate acoperi
decât o arie restrânsă de cunoaştere şi de rapor-
turi, fără posibilităţile de transcendere ale litera-
turii de creaţiune în care, când nu- l născoceşte pe
de- a- ntregul, scriitorul îşi intensifică în voie ele-
mentul prim al experienţei sale; suprapusă strict
pe realitate, memorialistica se configurează, aşa-
dar, pe fapte şi experienţe fatal reduse şi ca număr
şi ca importanţă, întrucât, cu lipsa ei de acţiune
socială, viaţa scriitorilor evoluează într- un cerc de
abstracţii ideologice, de preocupări profesionale şi

de mărunţişuri cotidiane destul de neînsemnate
pentru a nu solicita unda curiozităţii publice”. Ală-
turi de aceste limite inevitabile, care ţin de condi-
ţia însăşi a textului memorialistic, discursul de
acest tip este pândit, recunoaşte Lovinescu, şi de
alte primejdii, între care cea mai consistentă o re-
prezintă susceptibilităţile contemporanilor ce se
vor recunoaşte în paginile memorialistice, nu în-
totdeauna în culorile şi atitudinile cele mai favo-
rabile. Remediul unui astfel de pericol este impar-
ţialitatea viziunii, impersonalitatea percepţiei şi
echidistanţa registrului stilistic valorificat: „Faţă
de astfel de limitări şi de primejdii izvorâte din în-
suşi genul memorialistic, ca şi din insuficienţa ma-
terialului, nu există decât o singură atitudine
posibilă: purificarea prin depersonalizare şi prin
acordarea unei demnităţi literare ce- i lipseşte, alt-
fel, din provenienţă. Orice operă de artă porneşte
de la un material amorf şi cenuşiu, valabil numai
prin prelucrarea lui în substanţă estetică; viaţa li-
terară a unei ţări nu e atât de lipsită de elemente
prime pentru a nu putea fi elaborată în artă; puţin
interesantă în sine şi nu departe de a părea abu-
zivă chiar, anecdota măruntă poate fi ridicată la o
semnificaţie apreciabilă prin valoarea sa psiholo-
gică; şi, purificată de toate reziduurile prin imper-
sonalizare, poate fi înălţată la demnitatea faptelor
zămislite sub semnul neclintit al esteticului”. 

în memoriile lui E. Lovinescu transpar cu
suficientă claritate toate servituţile şi beneficiile
acestui tip de scriitură ambivalentă, pliată atât pe
evaluarea interiorităţii, cât şi pe radiografia date-
lor exterioare, ale unei realităţi dinamice şi con-
tradictorii. Din paginile memorialistice ale criti-
cului de la Sburătorul nu se degajă deloc ima ginea
unui temperament aulic, olimpian, desprins de
contingent ori echidistant. Dimpotrivă, sunt des-
tule pagini animate de fior polemic, marcate de
idiosincraziile autorului, atinse de nervul pamfle-
tar al unui scriitor ce- şi contrazice adesea decla-
rata voinţă de impersonalitate şi de temperanţă în
evocarea contemporanilor săi. Subiectivitatea ce
palpită în textul memoriilor este, de fapt, resursa
expresivă latentă ce le conferă acestora forţă de se-
ducţie, fior al autenticităţii şi putere fascinatorie.
Este de la sine înţeles că, citite astăzi, multe dintre
asperităţi şi- au pierdut aproape cu totul forţa de
impact şi acuitatea; subzistă doar vibraţia evoca-
toare, capacitatea autorului de a plasticiza o
anume trăsătură de temperament, de a revela re-
sursele caracteriale ale unui tip uman, de a pune
în scenă întâmplări şi fapte revelatoare pentru
ambianţa epocii în care autorul a trăit.

Ileana Vrancea, în e. lovinescu. artistul con-
sideră că memoriile lui Lovinescu îşi conservă
prestanţa şi viabilitatea nu prin rigoarea docu-
mentului ori prin relevarea în chip autentic a unor
medii ori contexte existenţiale, ci, mai curând, prin
expresivitatea portretisticii: „Dacă, în general, me-
moriile rămân nu prin autenticitatea documentu-
lui – contemporanii criticului au demonstrat- o
suficient – ci prin arta portretistică, învestitura
maximă care li s- a acordat îndeobşte a putut fi per-
fect justificată, la data apariţiei volumelor, pentru
noutatea genului la noi; dar adevărata artă portre-
tistică a moralistului, descărcată de digresiunile
unei anecdotici nu întotdeauna semnificative, de
decorativitatea unei copleşitoare inflaţii imagistice
declanşate după un mecanism- tip, se dezvăluie
desăvârşită, în formele cele mai pure, nu în ocoli-
şurile şerpuitoare ale memorialistului, prin «mă-
răcinişuri spinoase», unde poliţa trebuie plătită la
adăpostul «strictei imparţialităţi», unde materia
se împrăştie şi seva se diluează; ci în blocurile uni-
tare, tăiate în piatră dură, din care omul şi opera
se nasc printr- o lovitură de maestru şi capătă viaţă
sub privirile fascinante ale unui Pygmalion, des-
prins de veninurile şi complezenţele pământeşti şi
captat doar de torsul stelelor. un asemenea gen de
portrete există şi în memorii, dar nu el dă tonul;
cei trei Caragiale, Sadoveanu – ca să pomenim
doar câteva – fac parte din familia de spirite, pre-
zentă parţial în Figurine, destul de frecventă în
Critice, în cele cinci volume de Istoria literaturii
române contemporane; ea domină însă ciclul de
studii junimiste – monografia titu maiorescu, cele

două volume din titu maiorescu şi contemporanii
lui şi ajunge la apogeu în antologia scriitorilor oca-
zionali”. 

Se poate însă observa şi un anumit decalaj
între aserţiunile criticului şi observaţiile portretis-
tului, fapt constatat şi de Ileana Vrancea în mono-
grafia sa consacrată lui e. lovinescu. artistul. Nu
întotdeauna concluziile percepţiei critice coincid cu
acelea ale memorialistului; ba, dimpotrivă, în
multe situaţii există o neconcordanţă flagrantă
între cele două tipuri de aprecieri. Exemple de ast-
fel de neconcordanţe şi de perspective divergente
sunt Mateiu I. Caragiale, Mihail Sadoveanu sau
Camil Petrescu, scriitori ce beneficiază de o optică
cu totul diferită în studiile critice şi în paginile me-
morialistice. Lovinescu excelează, aşadar, în me-
moriile sale în tehnica portretului, extrem de
sugestiv şi de plastic, prin care oamenii sunt sur-
prinşi în mediul lor caracteristic, în relevanţa tem-
peramentului lor, dar şi în dinamica evoluţiei lor
interioare. E vorba, evident, de un tip de portret
psihologic, fundamentat pe surprinderea reacţiilor
psihice, dar care nu evită nici relevanţa detaliului
pitoresc, a atmosferei ce încadrează siluetele con-
temporanilor criticului. Pitorescul şi anecdoticul
au o funcţie marcantă în tectonica portretului lo-
vinescian: aşază într- un decor social şi artistic fi-
gurile, le conferă culoare şi relief, le imprimă o
identitate proprie reieşită şi din consonanţa dintre
personaj şi mediu. 

un procedeu frecvent folosit este acela al
descinderii balzaciene în spaţiu şi timp, dar şi al
surprinderii unui temperament în mişcarea vie, în
dinamismul reacţiei imediate, surprinsă în nudi-
tatea sa psihologică şi afectivă. Ilustrativ e înce-
putul capitolului rezervat lui Ion Barbu, în care
notaţia precisă şi, totodată, barocă a climatului at-
mosferic se îmbină cu detenta descripţiei evoca-
toare şi cu surprinderea unui tip uman în
mişcările sale primordiale, înregistrate cu prom-
ptă acuitate senzitivă. Nu lipsesc, din acest frag-
ment, nici dinamizarea scenică, nici caracterul
expozitiv, nici pregnanţa detaliului revelator: „Pe
când sub ploaia putredă a toamnei, ce unea cerul
şi cu pământul spongios într- un giulgiu lichid, fan-
farele dolente ale marşului funebru duceau rămă-
şiţele lui Vlahuţă, uşa biroului meu s- a deschis
pentru a face loc unui tânăr subţiratic, tip oriental,
smolit, cu ochii, după cum s- a spus, vegetali, de
plante acvatice, cu pasul precipitat şi decis. Se
numea «Popescu», era poet, şi- mi întinse un caiet
cu aparenţe sumare, pe a cărui primă pagină se
citea: Copacul. Abia începui să descifrez câteva
versuri când, nervos, luându- şi scaunul de la locul
său, tânărul şi- l împlântă cu energie lângă fotoliul
meu pe care, cu priviri laterale, îl trăsei puţin la o
parte; tânărul se apropie din nou cu insistenţă:
scenă clasică de teatru, de dominaţie sau de inti-
midare. Citii o poezie, două, trei: versuri parna-
siene, dure, lapidare, ceva din Heredia, din
Leconte de Lisle, pe fondul frenetic al lui Nietzs-
che, cu un material verbal personal şi o tăietură
energică. Aveam în faţă un poet căruia îi mai lip-
sea doar un pseudonim”. Portretul lui Ion Barbu,
care debutează sub aceste auspicii narativ-drama-
tice, este dezvoltat şi completat prin inserţia unor
observaţii caracterologice şi a unor evaluări ale da-
telor moral- afective. Portretul devine, în acest mo-
ment al derulării sale, unul valorizator, asumân-
du- şi resurse şi conotaţii axiologice: „Omul nu s- ar
putea spune că e comod. Acum, după treisprezece
ani de raporturi variate, cu inexplicabile soluţii de
continuitate, după ce de atâtea ori ne- au prins ra-
zele oblice ale soarelui în exaltări poetice, în cal-
mul biroului meu, sau pe aleile Cişmigiului, în
apoteozele primăverii, n- aş putea să nu confirm că
omul nu e comod. Nu e comod, mai întâi, prin ine-
galitatea de umoare şi, deci, prin lipsa unităţii de
reacţiune, ceea ce imprimă o basculare reacţiilor
în nesiguranţa continuităţii; nu e comod prin iras-
cibilitate şi agresivitate, prin atitudini tiranice şi
exclusive, cum ar fi un antisemitism intempestiv
afirmat sau o necesitate de respectabilitate osten-
tativ proclamată cu orice ocazie: nu e comod, dar
cât e de interesant!”. r

Iulian Boldea
E. Lovinescu – dimensiuni ale memorialisticii

Un procedeu frecvent folosit este
acela al descinderii balzaciene în

spaţiu şi timp, dar şi al
surprinderii unui temperament în

mişcarea vie, în dinamismul
reacţiei imediate, surprinsă în

nuditatea sa psihologică şi afectivă
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Am văzut că – pentru Adorno – imi -
nenţa temporară a operei, stratul ei
de adevăr istoric sunt dependente
nu de realitate, de actualitatea ma-

terială, ci de „obiectivarea conştiinţei veridice” şi
de imanenţa elaborării. Reprezentativitatea unei
opere obţinută ca acord prin simplă reproducere
a realului o trimite în zona „operelor superficiale”
şi, cel mai adesea, supuse modei. De aceea, „opera
de artă, ca integrare non- violentă a elementelor
divergente, transcende simultan antagonismele
existenţei, fără a da iluzia că acestea n- ar mai
exista. Contradicţia cea mai profundă a operelor
de artă, cea mai neliniştitoare şi fructuoasă în
acelaşi timp, este că ele sunt de neconciliat prin
conciliere, în timp ce caracterul lor non- conciliabil
constitutiv le refuză concilierea. dar ele se întâl-
nesc cu cunoaşterea în funcţia lor sintetică, în le-
garea a ceea ce este disjunct”.

Conflictualul apărut în actualitatea noastră
culturală îşi are, totuşi, un anumit grad de firesc:
nu este pentru prima dată când praxis- ul emer-
gent unui delimitabil câmp al creaţiei, ca şi ten-
dinţele oficinei sale teoretice să fie disjuncte faţă
de o precedentă normalitate, în funcţie de rapelul
zis al prezentului. în cele din urmă, dacă acestea
există, sunt integrabile întregului, iar gesticula-
ţiile stridente, excentrice, efectuate cu agresivi-
tate patetică, sunt conservate în beneficiul unui
decor pitoresc. Pe un asemenea fundal, nu face
altă carieră decât tot decorativă şi recviem- ul (ca
să rămânem în ordinea preferinţelor argumenta-
tive ale lui Adorno) adus vechiului canon axiologic
nu numai pentru că operele trecutului şi teoriile
însoţitoare lor rămân patrimoniale, ci şi fiindcă
opere care nu abandonează normativul stabilită-
ţii valorice au apărut şi apar chiar împotriva mer-
sului societăţii care afirmă relativismul. De data
aceasta, însă, elementul perturbator major nu a
mai venit dinspre artă, ca imperativă opţiune
pentru altceva, în datele unui efort estetic, ci
dinspre dinamica societăţii care, prin radicalizare
raţională, a obturat căile spiritualităţii şi ale stra-
tificărilor subiective, adică tocmai cele operante
cultural. Acest tip de determinare socială a con-
dus şi la „organizarea progresivă a tuturor dome-
niilor culturale”, având ca premisă „obiectivitatea
cunoaşterii pozitiviste şi axiologic neutre, situată,
chipurile, deasupra punctelor de vedere estetice
particulare presupuse ca pur subiective. ele vor pe
tăcute primatul administraţiei, al lumii adminis-
trate, primatul asupra a ceea ce nu se lasă prins
de socializarea totală sau se revoltă, cel puţin, îm-
potriva acesteia”. Masificarea societăţii (şi vom
apela la tezele lui Stéphane Santerres- Sarkany)
s- a împlinit ca urmare a unui proces multidirec-
ţionat, antrenând mobilităţi politice, ideologice,
economice, educative ş.a.m.d. Apatia cu care este
întâmpinată acum arta este, de fapt, un efect nu
atât pervers (fiindcă nu e obţinut pe o direcţie
mascată), cât legic, condiţie a reformării întregu-
lui, şi resimţit mult mai puternic de către autorul
care s- a dorit exponenţial în actualitate: „dificul-
tăţile imanente ale artei – consideră şi Adorno –,
nu mai puţin decât izolarea sa socială au devenit
în conştiinţa actuală, mai ales pentru tineretul
protestatar, un verdict”.

Amintita organizare progresivă a culturii
nu a însemnat, în bună înţelegere a cuvintelor,
anihilarea acesteia, ci o altă inseriere a ei prin re-
semnificare, prin adaptarea fenomenelor cultu-
rale la legităţile productive ale noului peisaj
social- economic, aducând în prim plan rigorile
„caracterului consumabil” şi ale „principiului de
schimb”. Oferta, a cărei raţiune de a fi e cantita-
tea, s- a centrat în zona facilului şi s- a eficientizat
pe diagrama dimensiunii consumului. Max Hor-
kheimer afirmase exact că, în era „industriei cul-
turale” (concept lansat împreună cu Adorno ca
acoperind realitatea culturii oferite maselor), con-
sumatorul îşi pierduse „statutul de rege”, deve-
nind un simplu obiect intrat în malaxorul de
prelucrare şi modelare a mentalului, a gândirii şi

a gustului. Teoreticienii Şcolii de la Frankfurt au
evitat utilizarea termenului „cultură de masă”,
întrucât acesta făcea posibilă asocierea cu o de-
terminare socială în care cauzalitatea s- ar fi exer-
citat „de jos în sus”. Or, acesta fusese compromis,
ca fals, în demersul comunist al „artei pentru po-
porul suveran”, ajuns repede în situaţia de a nu
mai putea ascunde sensul invers al exerciţiului
ideologic. Ceea ce nu reuşise, însă, „statul comu-
nist”, anume ideologizarea maselor prin interme-
diul culturii dirijate şi, în acest fel, omogenizarea
prin aducerea la numitor comun a celor două
părţi, a reuşit „statul industrial” prin organizarea
proceselor în planul concretului, al realităţii care,
instrumentate prin normativul strict pozitivist,
au impus un mental adecvat. Firesc, ceea ce a
apărut pe panoplia facilului şi a „pieţei” a fost acel
tip de cultură- marfă consolidată prin mecanis-
mele perfecţionate ale industriei de entertein-
ment, care a asimilat şi acel segment al autorilor
indiferenţi sau desprinşi de registrul axiologic.
Celorlalţi nu li s- a interzis nimic întrucât, corect
democratic (sau politic?), funcţionează libertatea
de expresie, iar apariţia unei oarecari „cenzuri
economice” este doar efectul opţiunii lor pentru
„non- conciliere”! Paradoxal (fiindcă e vorba de un
domeniu al coexistenţei artelor: substanţă tex-
tuală, construct regizoral, vitalizare interpreta-
tivă, încadrare plastică şi muzicală), cel mai
adaptabil s- a dovedit a fi teatrul: „producţia de
mărfuri – notează şi Adorno – răzbate, în forma
cea mai sublimă, în momentul în care o piesă de
teatru […] este «muncită», adică descompusă în
motivele cele mai infime şi obiectivată prin sinteza
dinamică a acestor elemente”. Numai că ironia lui
Adorno se aplica doar unui incipit. Astăzi, până
şi „festivalurile de teatru” („internaţionalizate”
sau nu) au înlăturat textul dramaturgului (specie
pe cale de dispariţie) sau îl prelucrează până la
nerecunoaştere, preferând suficienţa (la propriu
şi la figurat) unei schiţe cu ţinută reportericească;
„spectacolele” inundă spaţiile neconvenţionale, de
la pieţe şi străzi la hale industriale şi până la in-
terioare de... tramvai; abundă, în reprezentaţii,
exerciţiile acrobatice sau simulările cotidianului
medieval, cu figuraţie ce beneficiază de recuzita
necesară (butaforică, dacă cele „naturale” nu sunt
disponibile); clovnul asigură buna dispoziţie a pri-
vitorilor; complexitatea nu evită formaţii muzi-
cale „de top” şi nici momentul de iluzionism etc.
Fenomenul este proliferant şi deschis atmosferei
de kitsch, cel care nu face altceva decât „paro-
diază catharsis- ul”. Nici o categorie, nici un gen
şi nici o specie a artei nu sunt scutite de o aseme-
nea coborâre în derizoriu: chiar poezia, prin exce-
lenţă cea mai „ermetică” întruchipare a creaţiei
artistice din moment ce solicită solitudinea citito-
rului (izolarea nu afirmă „valoarea de schimb”),
este chemată să ajungă în stradă, să se ofere în
parcuri ori în staţii de metrou, deoarece stimulii
artistici au devenit disponibili pentru piaţă. în-
cercând să extragă „adevărul despre lamentările
privind subiectul decadenţei”, Adorno îl atribuie
acelei „diferenţieri subiective [care] are un aspect
de debilitate a eului, comparabil cu constituţia
mentală a clienţilor industriei culturale”. Nu îm-
potriva divertismentului ca atare ne îndreptăm
cu formulările de mai sus, ci împotriva tendinţei
complet neculturale de a- l identifica cu arta, a
faptului „că arta inferioară, divertismentul, ar fi
în mod evident şi social legitim”, fără a înţelege
că şi aceasta e o formă de ideologie, că, astfel, in-
dustria culturală „planifică şi exploatează nevoia
de fericire” a oamenilor.

Pentru Adorno, arta (ca şi cultura în între-
gul ei, de altfel) este o expresie a spiritului, ade-
vărul pe care- l conţine şi pe care- l conservă nu
este nici de ordin raţional (cum este cel ştiinţific,
obţinut la contactul cu un real supus cunoaşterii
şi experimentării), nici ca praxis dirijat (cu desfă-
şurare etică sau ideologică). în fapt, atât în înţe-
legerea lui Adorno, cât şi în a lui Habermas, cu
adevărat artă nu poate fi numită decât creaţia

care este supusă exclusiv propriei legităţi: „prin
propria sa complexitate, ea face esenţa să apară
împotriva fenomenului. Critica […] ce oferă obiec-
tului o anumită predominanţă nu poate fi simplist
aplicată la artă. obiectul artei este opera produsă
de aceasta, operă ce conţine elementele realităţii
empirice, la fel cum ea le transpune, descompune
şi reconstruieşte după propria sa lege. numai
printr- o astfel de transformare, iar nu printr- o fo-
tografiere, şi aşa deformantă, arta conferă reali-
tăţii empirice ceea ce- i revine, epifania esenţei sale
ascunse şi fiorul încercat în faţa ei ca monstruo-
zitate”. Concluziv, epifania esenţei empiricului ar
avea ca sens coborârea, în timp ce epifania esen-
ţei artei ar avea ca sens înălţarea (fără nuanţă
mistică).

Arta şi cultura, în aşezarea consacrată a
termenilor de acoperire fără rest a legii lor in-
terne, îşi măsoară valoarea şi efectul ca spiritua-
litate, aceasta ca o a doua, imanentă faţă a
umanului, ele deschizându- se – pe suportul „li-
bertăţii comunicaţionale”, cum precizează Haber-
mas – către acea „autoritate epistemică” a unei
esenţe inalterabile. „Obiectele” industriei cultu-
rale, efemere, fiindcă aceasta e legea pieţei, şi in-
capabile să „exerseze mintea”, întrucât nu acesta
e scopul producţiei, desprinzându- se de spirit, se
întorc înspre „barbarie”. Refuzul artei şi accepta-
rea surogatului cultural decurg din incapacitatea
consumatorului „de a distinge între adevăr şi
fals”, la adăpostul infirmităţii comprehensive:
„arta este, emfatic vorbind, cunoaştere, dar nu cu-
noaştere a obiectelor. opera de artă este înţeleasă
doar de cel care o înţelege ca un complex al ade-
vărului. acesta priveşte în mod inevitabil raportul
său cu neadevărul, cu propriul său neadevăr şi cu
cel din afara sa; orice altă judecată asupra opere-
lor de artă rămâne accidentală”. La limită, deci,
ca agentură a acţiunii actuale de de- culturalizare
se află instrumentarea raţional- pragmatică a pro-
cesului artistic, blocarea accesului la adevărul
care transcende aparenţele, formele imediatului,
informaţia mediată exclusiv prin percepţie şi ra-
ţiune, pentru a afirma doar adevărul suprafeţelor
realului: „Conştiinţa reificată, care, o dată cu in-
tegrarea societăţii industriale avansate, se inte-
grează membrilor acesteia, este incapabilă de a
percepe esenţialul din poeme, favorizând conţinu-
tul lor tematic şi pretinsele valori informaţionale”.
Şi nu întâmplător – gândindu- ne, bunăoară, la
practica şcolară – referinţa indică poezia.

Dialectica lui Th. W. Adorno nu este una a
„concilierii”, ci a sintezei, păstrând delimitările
care se exprimă în chiar calitatea fiinţei, locul
artei fiind acela de mediere a conflictualului şi de
instalare a adevărului aflat la intersecţia raţiunii
cu spiritul. Antagonismele obiective pot marca su-
biectul, dar acestea nu sunt produse ale conştiin-
ţei sale şi, ca atare, nu sunt postulate de aceasta.
Doar dezechilibrele, fie prin predominanţa (la ex-
trem: absolutizarea) raţiunii, fie prin cea a spiri-
tului, dau naştere „ororii” existenţiale, „mons-
truozităţii” fiinţării. praxis- ul subsecvent teoriei
lui Adorno s- a dorit a fi, alimentat de paginile
sale de de- construcţie a fenomenului artistic, un
stimul pe direcţia conservării, a menţinerii vii a
conştiinţei estetice, oricât de constrângătoare ar
fi nişa ce i s- a rezervat. Negaţia sa se cuvine în-
ţeleasă ca o afirmare a unui altceva: „şi totuşi, în
faţa ameninţării cu transformarea artei în barba-
rie, mai de preferat este să te opreşti în tăcere
decât să fugi spre inamic şi, din cauza suprema-
ţiei sale, să favorizezi o evoluţie care echivalează
cu o integrare în ordinea stabilită”. E o gesticula-
ţie în doi paşi: „atitudinea artei ar fi aceea de a
închide ochii şi de a strânge din dinţi”, totodată
de a- şi urma calea, „acel «il faut continuer»” (me-
sajul romanului Innomable al lui Samuel Bec-
kett), care „aduce această antinomie la formula
potrivit căreia arta apare imposibilă din exterior
şi trebuie continuată imanent”. Nişa actuală în
care se află arta nu este un cavou, ci o acumulare
dată de aşteptare. r

Mircea Braga
Arta după artă (II)

Conflictualul apărut în actualitatea
noastră culturală îşi are, totuşi, un

anumit grad de firesc: nu este
pentru prima dată când praxis- ul

emergent unui delimitabil câmp al
creaţiei, ca şi tendinţele oficinei

sale teoretice să fie disjuncte faţă
de o precedentă normalitate, în

funcţie de rapelul zis al prezentului
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Lecţia fundamentală asimilată în
proximitatea profesorului Vasile
Voia este una atitudinală, de profe-
sionalism, rigoare şi stăruinţă în pe-

rimetrul unei discipline, de cercetare şi adaptare
continuă la metamorfozele sale metodologice, de
interogare a limitelor, tendinţelor şi stabilităţii
sale. Iar când disciplina vizată este, cum spu-
neam, literatura comparată, această atitudine se
converteşte în act normativ, impecabil exercitat
şi în discursul volumului literatura comparată la
turnanta ultimului secol. anxietăţi, paradigme,
metode, apărut în 2016 la Editura univers din
Bucureşti, în paginile căruia Vasile Voia revine
inexorabil la exigenţele teoretice şi metodologice
ale comparatismului (un prim act fiind literatura
comparată. principii teoretice şi studii aplicative,
carte apărută în 1998), conştient, pe de parte, de
precaritatea intrinsecă a acestei ştiinţe fluide şi
anxiogene – în termenii lui Charles Bernheimer
–, şi, pe de altă parte, de prolificitatea sa resurec-
ţionar- fascinantă. 

Reacţie exigentă la raportul lui Charles
Bernheimer din 1993 privind criza literaturii
comparate (al treilea raport al asociaţiei ameri-
cane de literatură Comparată), cartea înregis-
trează mişcările tectonice ale disciplinei care
glisează înspre domeniul studiilor culturale, însă
pledează pentru idealitatea dominantei estetice
în ordinea literarului, pe linia unor teoreticieni
precum René Wellek, Peter Brooks, René étiem-
ble şi Adrian Marino. „literatura comparată – ar-
gumentează Vasile Voia – nu este un obiect de
studiu reificabil decât prin afilierea ei la alte dis-
cipline, antropologia sau studiile culturale, ştiinţe
care nu dispun de instrumentarul adecvat anali-
zei specificului literaturii ca eveniment al limba-
jului. literatura comparată se defineşte din
interiorul ştiinţei literaturii”. Altfel spus, cele
cinci studii (acompaniate de un rezumat în limba
franceză datorat doamnei Rodica Baconsky) re-
prezintă o reiterată pledoarie pentru regruparea,
pentru recuperarea dimensiunii filologice a com-
paratismului.

în background- ul acestei opţiuni se profi-
lează calitatea trans- gresivă, de deschidere către
fenomenul literar universal, a unei discipline mo-
derne, calitate extrem de importantă în perime-
trul cultural românesc în perioada comunistă,
deoarece permitea ieşirea dintr- un soi de provin-
cialism impus ideologic. Ilustrativ în acest sens
este Tudor Vianu, ale cărui cuvinte devin motto- ul
primului capitol al cărţii: „Cetatea cărţilor trebuie
să fie un loc de observaţie şi de luptă a lumii mo-
derne”.

Fidel exigenţei de a căuta peste tot funda-
mente, baze primordiale solide, autorul îşi începe
călătoria prin tărâmul instabil al comparatismu-
lui cu dezvoltările teoretice ale literaturii univer-
sale în Conceptul goethean de „Weltliteratur” şi
evoluţia sa în modernitate. El sintetizează pole-
micile teoretice generate de concept, friabilitatea
relaţiei sale cu literaturile naţionale şi imperati-
vul redefinirii sale în contextul globalizării, su-
biect tratat extensiv prin filtrul critic al lui zoran
konstantinović, comparatistul care semnalează
dezarticularea utopiei iniţiale, încapsulate în con-
ceptul de Weltliteratur, în siajul căreia se profi-
lează o perspectivă stratificată, potrivit căreia
Weltliteratur „ar fi acceptată în epoca contempo-
rană nu numai ca sumă a tuturor literaturilor
lumii, nu numai ca un canon de elită al celor mai
importante opere literare ale lumii, nici numai
drept comunicare a valorilor în cadrul literaturi-
lor întregii lumi, ci literatura în epoca postmo-
dernă ne apare şi ca anti- ideologie, îndreptată
împotriva unei ideologii care ascunde privirea
adevărată asupra lumii şi adevărului. Zoran
Konstantinović – precizează în prelungirea acelu-
iaşi citat autorul – o consideră anti- ideologie a
multiculturalului, care se opune unificării cultu-

rale şi oricărui fundamentalism, producând va-
lori ca rushdie, naipaul sau ondaatje”. 

însă, înainte de a atinge acest prag, incur-
siunea în istoria ideii de literatură universală se
opreşte la momentul Hugo Meltzl, profesor la ca-
tedra de limba şi literatura germană din cadrul
universităţii Franz- Joseph din Cluj, fondatorul
primei reviste de literatură comparată din lume,
Összehasonlító Irodalomtörténelmi lapok (Zeits-
chrift für vergleichende literatur), revistă ce
apare în 15 ianuarie 1877 şi devine, doi ani mai
târziu, acta Comparationis litterarum universa-
rum. în viziunea lui Hugo Meltzl – subliniază Va-
sile Voia –, ideea goetheană de Weltliteratur şi
cercetarea comparată a literaturii se identifică,
numitorul comun fiind comunicarea internaţio-
nală multiculturală, tolerantă şi poliglotă. 

Exerciţiul restitutiv al noţiunii de literatură
universală îşi mută atenţia către perimetrul ro-
mânesc, unde consemnează iniţiativele şi ideile
lui Ion Heliade Rădulescu, alocă un spaţiu gene-
ros studiilor lui Tudor Vianu şi Adrian Marino,
semnalează receptivitatea accentuată a culturii
române la fenomenele literaturii universale pe
fondul totalitarismului şi se încheie cu o succintă
prezentare a noului val de teoreticieni (Homi
Bhabha, Gayatri Chakravorty Spivak etc.) şi a
ecoului ideilor lor în discursul comparatist româ-
nesc.

Mefient faţă de absolutizarea originării cri-
zei literaturii comparate în metodologie, Vasile
Voia consacră un studiu amplu consecinţelor
eclectismului metodologic al disciplinei în Com-
paraţia – un excurs metodologic, discurs ce eta-
lează o profundă cunoaştere a şcolilor compara-
tiste proeminente (franceză şi americană) şi o ar-
mătură bibliografică impecabilă, care aliniază
atât teoreticieni reputaţi, precum Wellek, Adrian
Marino sau Jean- Marie Carré, cât şi tineri cerce-
tători, precum clujeanul Ovidiu Mircean. Dincolo
de rigoarea comparatistului dedicat nuanţelor is-
toriei disciplinei, acest studiu permite o privire în

universul geamăn al unui iniţiat în romantismul
german, graţie unei ireproşabile analize închi-
nate metodei analogice romantice, fenomen care
a marcat naşterea literaturii comparate. Astfel,
această propensiune hibridă, chirurgical gestio-
nată, generează pagini interesante consacrate
unor texte de literatură comparată aplicată apar-
ţinând lui August Wilhelm Schlegel (Comparaţie
între Fedra lui racine şi cea a lui euripide), Frie-
drich Schlegel, Novalis sau Schopenhauer.

Importanţa varietăţii culturale a Europei
pentru configurarea literaturii comparate repre-
zintă premisa capitolului Imagologia comparată
şi studiile europene. orientări actuale. Axul teo-
retic al acestui studiu este furnizat de discursul
lui Hugo Dyserinck, comparatist în viziunea că-
ruia rolul literaturii comparate şi a studiilor im-

agologice este participarea la ceea ce
numeşte europaforschung (cercetarea
europeană), adică la cercetarea unei Eu-
rope definite ca laborator spiritual sau
cultural. Consideraţiile comparatistului
de la Aachen oferă rama unui complex
tablou al imagologiei, cu extensii teore-
tice şi aplicaţii hermeneutice minu-
ţioase, mărci distincte ale personalităţii
şi discursului comparatistului român.

un al patrulea aspect teoretic son-
dat de Vasile Voia în questa sa compa-
ratistă este teoria receptării şi a influ-
enţei. Studiul etalează exigenţa autoru-
lui în raport cu subtilitatea conceptelor
din perimetrul disciplinei, prudenţa
conservatoare la mode culturale şi pa-
siunea reconstitutivă a fenomenului li-
terar. O mostră în acest sens este radio-
grafia binomului influenţă – receptare,
realizată pe un schelet teoretic amplu,
ce angrenează nume importante din do-
meniu (Harold Bloom, Wellek, yves
Chevrel etc) şi beneficiază de o ilustrare
canonică.

Problemă reiterată constant în
primele patru capitole ale cărţii, tradu-
cerea literară ocupă exclusiv ultimul ei
act, asimilat atât unei concentrate isto-
rii, cât şi unei subtile campanii pentru
introducerea traductologiei în centrul
preocupărilor literaturii comparate,
într- o sferă care beneficiază de reflec-
ţiile unor comparatişti precum zoran
konstantinović (care postulează, de alt-
fel, o metodă numită „ästhetische trans-
position”, adică examinarea traducerilor
fidele originalului şi interpretare), Ita-
mar Evan- zohar, Daniel Henri Pa-

geaux, Walter Benjamin sau Peter zima, dar şi
de analiza mărcilor unor traducători români pre-
cum Petru Forna, Ştefan Aug. Doinaş sau Lucian
Blaga.

urmărind concepte dinamice, ce fac obiectul
unei perpetue reflecţii teoretice în sfera literaturii
comparate, Vasile Voia realizează, în studiile
adunate în acest volum, o binevenită sinteză a
dezbaterilor consacrate lor, în care relevanţa teo-
retică domină exhaustivitatea şi rigoarea diacro-
nică, punând accentele necesare configurării unui
tablou clinic convertibil într- un excelent instru-
ment de lucru pentru orice comparatist, pentru
orice filolog receptiv la lecţia importanţei funda-
mentului în orice construcţie, a stăpânirii instru-
mentelor teoretice înaintea plonjării în poten-
ţialul haos speculativ. r

Constantina Raveca Buleu
Lecţiile rigorii

Lecţia fundamentală asimilată în
proximitatea profesorului Vasile

Voia este una atitudinală, de
profesionalism, rigoare şi stăruinţă

în perimetrul unei discipline, de
cercetare şi adaptare continuă la
metamorfozele sale metodologice,

de interogare a limitelor,
tendinţelor şi stabilităţii sale



omul fără relief seamănă întrucâtva
cu trista invenţie a reprezentanţi-
lor totalitarismului bolşevic: homo
sovieticus sau omul roşu, cum i s- a

mai spus: tipologic vorbind, un individ cenuşiu,
şters, fără contur distinct şi fără culoare, cu per-
sonalitatea anemiată, asemuită, câteodată, cu o
coală albă, curată, pe care reprezentanţii siste-
mului represiv scriu orwellian ce le dictează sin-
gurul deţinător al adevărului absolut: partidul.
Homo sovieticus e un individ derutat, dezrădăci-
nat, fără trecut, care nu crede decât într- o singură
entitate: partidul. Pentru el nu există decât un
singur adevăr: partidul, partidul unic, menit să
asigure – cum se susţinea peste tot în lagărul so-
cialist, vehiculându- se inevitabil, până la leha-
mite, ultrainteligentul limbaj de lemn, prin care
se transmiteau semnale, coduri, mesaje, dotate cu
forţa de a răscoli, de a pune în gardă şi de a activa
iraţionalul uman – fericirea tuturora, bineînţeles,
obligatorie, un viitor luminos şi o bucurie ampli-
ficată la scară cosmică, în cadrul unei societăţi so-
cialiste multilateral dezvoltate, unde tronează
egalitatea absolută ş.a.m.d. Lumea real-socialis-
mului e o lume situată departe de Dumnezeu. Pe
vremuri, scenele în care zbirii regimului totalitar
ardeau icoane, distrugeau biserici, transformau
lăcaşe de cult în depozite, schingiuiau şi deportau
preoţi, deveniseră un capitol dramatic dintr- o
tris tă carte a vieţii de zi cu zi. 

Despre omul sovietic s- au scris tomuri. Deşi,
între timp, a trecut tăvălugul unor decenii, cu
schimbările de regim adiacente, peste reprezen-
tantul acestei tipologii s- a abătut uraganul deru-
tei, al şovăielii, al lipsei de repere, al incapacităţii
de a trăi în libertate şi- al neştiinţei de a ieşi din
situaţia în care s- a pomenit peste noapte. Pe vre-
muri, acest individ era lipsit de simţul proprietă-
ţii: proprietăţile erau naţionalizate, aparţineau
poporului. Omul sovietic era obişnuit să trăiască
într- o sărăcie organizată, care se reducea la mij-
loacele necesare subzistenţei în condiţiile în care
şomajul nu exista, era asigurat dreptul la muncă,
proprietatea privată era abolită etc. Mă îndoiesc
de faptul că voi uita vreodată o discuţie purtată
pe vremuri cu bunica mea maternă, Axenia ka-
raman, după ce mi- a arătat o parte din proprie-
tăţile familiei. 

– Prin urmare, suntem bogaţi, am tras eu o
conluzie ce nu înceta, la cei nici zece ani, să mă
contrarieze, fiindcă trăiam într- o sărăcie lucie. 

– înstăriţi mai degrabă, precizase bunica.
Am fost…

– Nu pricep de ce vorbeşti la trecut…
– Pentru că totul este al statului.
– Cum poate fi al altcuiva ceva ce îţi apar-

ţine? A lua ceva ce nu- i al tău se numeşte…
– ei au spus că se cheamă naţionalizare, îmi

tăiase cuvântul previzibil îngerul păzitor al prun-
ciei şi adolescenţei mele.

Lacrimile plutind în ochii bunicii au fost
singura explicaţie cu care m- am ales atunci.
Ştiam că străbunicul meu, bunicul matern al
Mamei mele, Grigore Coban, după cel de- al Doi-
lea Război Mondial, devenise consilier la primărie
– sfatul popular se numea pe- atunci – şi cedase
aproape toate proprietăţile familiei sale, convin-
gându- i şi pe alţi consăteni să procedeze la fel, ca
să rămână în viaţă: ca şi alte localităţi din RSS
Moldovenească, satul de baştină al Mamei mele
era împânzit de soldaţi sovietici, rămaşi să ne eli-
bereze de nu se ştie ce inamic; războiul era înche-
iat deja. Ca să poată, probabil, păstra mai mult
pământ decât stabiliseră ciracii puterii sovietice,
străbunicul meu o înfiase pe Mama, care pe
atunci avea zece- unsprezece ani; nu exclud faptul
că şi pe alţi consăteni îi îndemnase să procedeze
la fel. La vârsta de şaizeci şi trei de ani, străbu-
nicului meu matern i s- a luat lumina ochilor şi
nici o intervenţie chirurgicală din cele făcute nu
l- au întors în tribul văzătorilor. Până să se mute
la Chişinău, Mama mea l- a însoţit mai tot timpul,

după plecarea ei străbunicul Grigore fiind îngrijit
de sora Mamei mele, Dora, şi de bunica mea ma-
ternă. Şi familia Tatălui meu – o familie de inte-
lectuali, profesori – s- a ales cu proprietăţile…
naţionalizate.

Deşi regimul sovietic s- a prăbuşit cu succes,
evident, homo sovieticus supravieţuieşte şi azi, în
diferite forme, în toate statele din Estul Europei,
care au făcut parte până acum mai bine de două
decenii, până la căderea zidului Berlinului, din
lagărul sovietic. unele trăsături definitorii ale
acestui nou tip de om creat de un regim totalitar
au dispărut, altele s- au accentuat în lumina ză-
păcelii, în care s- a pomenit după crahul imperiu-
lui sovietic; dărâmându- se un sistem social
ultracentralizat şi instaurându- se rapid altul, bo-
tezat capitalism sălbatic, degringolada controlată
din umbră şi provocată de spiritul lui laissez-
faire, precum şi confuzia sunt caracteristicile dra-
matice, care oferă condiţii propice manipulării,
abuzurilor şi altor realităţi ascunse sub faţada de-
mocraţiei, ce pare tot mai aproximativă, tot mai
rău încropită şi arată ca sărmanele rămase la un
colţ de stradă, care nu ştiu în ce direcţie să
meargă. Cineva punea un semn de egalitate între
democraţia românească şi… dictatura fricii, con-
struită, pas cu pas, pe parcursul ultimului dece-
niu. Ce ascunde faţada democraţiei ultimelor
decenii? O realitate îndreptată împotriva omului,

realitate prorocită de câteva spirite superioare ale
secolului trecut, marginalizate, în continuare,
atunci când receptarea operei lor nu continuă să
fie înghesuită în tipare unanim acceptate ori când
acestea nu sunt, pur şi simplu, exilate sau elimi-
nate. Spiritele superioare – adică cele apte de a
gândi pe cont propriu –, de bună seamă, deran-
jează, fiindcă nu pot fi manipulate. Prin urmare,
acestea se cuvine să fie date afară din societate.
Printre caracteristici, şigaliovismul dostoiev-
skian, după cum se ştie, conţinea fobia, repulsia
faţă de oamenii mari. Şigaliovii tuturor timpuri-
lor sunt conştienţi de pericolul reprezentat de
marii oameni şi iminenţa distrugerii lor, dat fiind
despotismul practicat de aceştia, întrucât „capa-
cităţile superioare nu pot să nu fie despotice şi în-
totdeauna au adus mai multă pervertire decât
folos; ele trebuiesc eli minate sau executate. Lui
Cicero i se taie limba, unui Copernic i se scot
ochii, un Shakespeare este omorât cu pietre, iată
ce este şigaliovismul!”. în societatea românească
postdecembristă s- a inventat o modalitate de ex-
cludere – sau măcar de decredibilizare – a marilor
personalităţi din viaţa cetăţii: compromiterea
acestora în spaţiul public prin manipularea arhi-
velor securităţii, asigurându- se astfel un fel de
triumf post- mortem al reprezentanţilor poliţiei

politice – pericol asupra căruia a atras atenţia di-
sidentul Adam Michnik. Recomandând prudenţă
când cineva îşi pune „hainele de procuror”, cele-
brul disident susţine pe bună dreptate că e vorba
de o „boală a vremurilor noastre. E o vreme în
care încercăm să distrugem autorităţile morale.
E o distracţie periculoasă. Nu e cale către adevăr,
ci către nihilism”. Cred însă că intelectualii pu-
blici români, care au încercat să distrugă, calom-
niind reperele morale şi valorile naţionale, nu
sunt interesaţi de adevăr, nici consecinţele mine-
riadelor mediatice nu figurează în aria lor de in-
terese şi, cu atât mai mult, nihilismul teoretizat
de Nietzsche şi Dostoievski. Lupta pentru putere
a acestor pretinşi intelectuali publici are ceva in-
sidios, de „materialism de peşteră”, care duce

gândul la barbarie şi la o lume
monstruoasă, lipsită de axa ei
vie, care îi conferă un sens: omul,
laolaltă cu tot ce alcătuieşte
umanitatea lui, adică valorile,
tradiţia, limba, istoria, identita-
tea, familia, Biserica, naţiunea a
cărei parte componentă este ş.a. 

Portretul- robot al homo so-
vieticus seamănă, spuneam, oa-
recum cu portretul omului fără
relief, cu deosebirea că partidul
unic a fost înlocuit cu politica
abuzivă dusă de concernele mul-
tinaţionale, care aplică nu fără
succes un soi de dictatură a con-
sumismului, spectacolului, capi-
talismului sălbatic, da, aşa-zisul
capitalism al dezastrelor, al cărui
instrument eficient e terapia şo-
curilor, cum o defineşte jurna-
lista Naomi klein, făcând tri-
mitere la originea acestei mişcări
care s- a globalizat în ritmuri
alerte şi abuzează, în continuare,
de instrumentele democraţiei,
distorsionându- le şi readucând în

actualitate un adevăr ştiut de când lumea: extre-
mele se aseamănă şi se exclud, deghizându- se, ar-
borându- şi măşti false, pentru a nu- şi da arama
pe faţă. Promotorii terapiei de şoc elaborate în la-
boratoarele Şcolii de la Chicago, pretind că sunt
neoconservatori; în realitate, ei practică un neoli-
beralism brutal, care nu se sfieşte să recurgă la
mijloacele restrictive, iar, când e nevoie, şi puni-
tive, caracteristice totalitarismului. Dictatura
proletariatului a fost înlocuită cu dictatura unor
grupuri de interese, care implementează un capi-
talism fără Dumnezeu. Trăim o epocă în care ex-
tremele fac schimb de experienţă, îşi împrumută
instrumentele, le rafinează şi le folosesc nu fără
succes într- un mediu social, cultural şi politic, ca-
racterizat de confuzie, neîncrederea în instituţiile
statului, anemierea pârghiilor democratice, frica
de ziua de mâine, călcarea tot mai frecventă a
drepturilor elementare ale omului: dreptul la
viaţă, dreptul la un loc de muncă, dreptul la asis-
tenţă socială, dreptul la libertatea de exprimare,
dreptul de a fi tu însuţi, dreptul de a- ţi cunoaşte
strămoşii, istoria, literatura, cultura ţării tale de
baştină, dreptul la credinţă şi altele. Referitor la
credinţă, dacă în ţările lagărului socia-
list, inclusiv în România, se promova
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Aura Christi
Lumea ca infern, 
lumea ca eden primitiv

Mă întreb dacă nu se observă – mai
cu seamă, în ultimul deceniu – un

adevăr care ar alarma oricare
dintre naţiunile europene.
Patriotofobia răspândită în

ultimele peste două decenii, ca o
caracatiţă, pe întinderea României

Mari, a României eterne, a dat
naştere unui monstru, care îşi duce
existenţa sub semnul prosperităţii:
când se vorbeşte despre România,

tot mai frecvent se invocă noţiunea
de populaţie şi mai puţin cea de

popor, naţiune. Deosebirea dintre
populaţie şi naţiune este egală cu
diferenţa dintre maimuţă şi om.

Postmodernitatea europeană este
confundată, adesea, cu barbaria;

mă îndoiesc de faptul că o
asemenea confuzie este un

accident.

nDin infern, cu dragoste



exclusiv ateismul, religia fiind inter-
zisă, în libertate, primul guvern tehno-
crat – numit (!) de preşedintele klaus

Iohannis – a tăiat de la bugetare, în ajunul Sfân-
tului Nicolae, Biserica Creştină română – unul
dintre stâlpii identitari ai naţiunii române. 

Se pare că omenirea a ajuns, încet- treptat,
la terifianta formulă a lumii concepute şi intens
teoretizate de revoluţionarul anarhist Şigaliov.
Concernele multinaţionale aplică diviziunea
lumii şi crearea unui eden primitiv, ca să nu
zicem barbar, descris în amănunţime în romanul
dostoievskian demonii: „Dumnealui [Şigaliov]
propune, ca o soluţie finală a problemei, diviziu-
nea omenirii în două părţi inegale. O a zecea
parte capătă libertatea personală şi dreptul neîn-
grădit asupra celorlalte nouă zecimi ale omenirii.
Aceste nouă zecimi trebuie să- şi piardă persona-
litatea şi să se transforme într- un fel de turmă şi
printr- o supunere nelimitată să atingă, pe calea
unei regenerări succesive, o stare de inocenţă pri-
mitivă, un fel de rai primitiv, deşi vor trebui to-
tuşi să lucreze. Măsurile propuse de autor pentru
deposedarea celor nouă zecimi din omenire de li-
bertatea voinţei şi pentru transformarea lor într- o
turmă, pe calea reeducării mai multor generaţii,
sunt absolut remarcabile, se bazează pe date na-
turale şi sunt foarte logice”. Instrumentul eficient
pentru manipulare şi pentru crearea unui eden
primitiv este televiziunea, cu programele sale, al
căror singur scop se reduce la obţinerea unui ra-
ting cât mai mare, condiţie pentru contractarea
unor reclame avantajoase. Scriitorul Stelian Tă-
nase, director al televiziunii publice, i- a suspen-
dat acad. Răzvan Theodorescu emisiunea mode-
rată de ani. Motivul invocat de domnul director?
„Cultura nu face rating.” Ca şi cultura, educaţia
este, de mai bine de douăzeci şi cinci de ani, dis-
criminată la ea acasă. Din manualele de istorie şi
literatură au fost extirpate – ca pe vremea lui Sta-
lin şi Dej, ba chiar incomparabil mai grav – capi-
tole esenţiale, referitoare la istoria şi cultura de
vârf a poporului român. „Când eram senator de
Iaşi – afirma într- un dialog, publicat în paginile
revistei Contemporanul, Răzvan Theodorescu –
am văzut lista bibliotecilor săteşti de la sfârşitul
secolului al xIx- lea şi începutul secolului al
xx- lea, fiecare sat avea o bibliotecă. Atunci s- a
creat o intelectualitate în care îşi are sursele şi
Academia Română. Această lume dispare acum.
Vor rămâne nişte elite cultivate şi o masă amorfă
de oameni care se vor bucura de binefacerile civi-
lizaţiei, tehnologiei şi economiei”. 

încurajarea anticulturii, confuzia deliberată
dintre cultură şi divertisment, dictatura sclaviei,
dictatura libertăţii absolute, fără limite, adică li-
bertatea de a face orice, oricui, de a spune orice
despre oricine, marginalizarea şi distrugerea gân-
ditorilor, a spiritelor superioare, instaurarea unui
sistem de monitorizare şi supraveghere a fiecărui
individ, ridicarea denunţului – ca sub Stalin şi
Dej – la rang de normă cvasiunanim acceptată şi
alte limite ale societăţii contemporane au fost
descrise, acum circa un secol şi jumătate, de Piotr
Verhovenski. Punctul de pornire şi inspiraţie
rămân, şi în acest caz, anarhistul profetic Şigaliov
şi caietele acestui profet pe cont propriu: „Fiecare
membru al societăţii îl supraveghează pe celălalt
şi este obligat să denunţe. Fiecare aparţine tutu-
ror, şi toţi fiecăruia în parte. Toţi sunt sclavi şi
egali în sclavie. în cazuri extreme calomnia şi
omorul, esenţialul însă este egalitatea. Mai întâi
şi întâi scade nivelul culturii, ştiinţelor, talente-
lor. un nivel înalt al ştiinţelor şi talentelor este
accesibil numai unor capacităţi superioare, dar
nu e ne voie de capacităţi superioare! Capacităţile
superioare tot deauna acaparează puterea şi devin
despoţi”. Eliminarea excelenţei din absolut toate
domeniile ştiinţei şi culturii este, din nefericire,
marca zilelor noastre. Definiţia şigaliovismului e

cât se poate de limpede şi, din păcate, prosperă,
la circa un secol şi jumătate de când a fost lan-
sată, şi în condiţiile dictaturii real- socialiste, când
puterea e concentrată în mâinile unei minorităţi
grupate în jurul partidului atotputernic şi orga-
nismelor sale represive, şi în societatea subjugată
de consumism, ca să nu spunem „materialism de
peşteră” şi confort excesiv – când puterea e asu-
mată de concernele multinaţionale – într- o socie-
tate a sclavilor egali în obligaţii şi privaţi de
drepturi, cu o excepţie şi anume dreptul la docili-
tate: „Sclavii trebuie să fie egali: fără despotism
n- a existat încă nici libertate, nici egalitate, dar
în turmă trebuie să domnească egalitatea”.

Ca şi Iosif Brodski, am văzut lumina zilei în
uRSS. Prin urmare, în chip firesc, atât tipologia
livrată şi readusă în actualitate de homo sovieti-
cus, cât şi cea reprezentată de omul fără relief
care duce spre valea neagră locuită de homo vi-
dens – teoretizat aplicat de un gânditor ca Gio-
vanni Sartori – nu- mi sunt nici pe departe
străine. Laolaltă cu multiplele caracteristici şi cu
aerul lor specific, nu rareori, sufocant – prin teas-
cul nivelării, al egalizării castratoare, al exclude-
rii programatice din societate a spiritelor supe-
rioare, al eforturilor de a impune dezinformarea,
tirania imaginii şi a lipsei de libertate, ca să invoc
exclusiv câteva limite ale unei ideologii, aplicate
cu o sălbăticie ce ne aduce, din timp în timp, în
premodernitate – aşadar, laolaltă cu toate aceste
condiţii, în care am trăit, iată, până la aproape
cincizeci de ani şi nu- i exclus că voi mai trăi,
aceste realităţi mă vor întârzia, în continuare, în
raza dorinţei de a scrie, din nou, despre ele pentru
a înţelege cât de cât în ce fel au fost şi în ce fel
continuă să fie posibile. Voi mai scrie, de bună
seamă, despre aceste realităţi, deoarece fac parte
din viaţă, inclusiv din viaţa mea exasperant de
vie şi neaşteptat de dificilă. Şi dacă nu puţini co-
legi – din oportunism ori din alte pricini – se gră-
besc să condamne în pripă, cu o înverşunare cel
puţin stranie, dacă nu interesată, comunismul,
după căderea regimului totalitar în 1989 eri-
jându- se în vajnici eroi autodeclaraţi după înche-
ierea războiului, adică recurgând – cu vorbele lui
Adam Michnik – la un soi de „anticomunism cu
faţa bolşevică”, nu voi proceda la fel. Nu numai
pentru că sunt convinsă de faptul că ceea ce s- a
întâmplat până acum mai bine de două decenii în
ţara mea numai comunism nu are cum să fie
numit – mai degrabă, un soi de real- socialism săl-
batic –, ci şi fiindcă la mijloc e viaţa, da, viaţa a
milioane de oameni, inclusiv viaţa mea, viaţa pă-
rinţilor mei şi a părinţilor părinţilor mei, născuţi
în libertate. O libertate cu care, spre deosebire de
noi, bunicii şi străbunicii noştri au ştiut ce să
facă, pentru că n- au confundat- o nici cu anarhia
şi cu atât mai puţin cu un capitalism fără Dum-
nezeu, ca să nu recurg la termenul deja consacrat
terapia şocurilor sau dictatura spectacolului, cum
a numit- o Cassian Maria Spiridon, dictatură a
cărei ţintă este, indiscutabil, omul. Distrugerea
omului, fără dubii, e scopul. Miza e puterea. Im-
boldul – lăcomia, o lăcomie nesăbuită, care nu se
împiedică în ceea ce reprezintă, de milenii, omul
cu trecutul, istoria, tradiţia, identitatea, limba,
cultura, modelele şi credinţa sa. Am enumerat
elementele- cheie, în care se împiedică reprezen-
tanţii celor două ideologii: real- socialistă şi globa-
listă. Se împiedică şi luptă orwellian pentru
distrugerea lor, imaginând o nouă utopie pe ur-
mele utopiei socialiste, ai cărei autori îşi imagi-
nau un fel de „nou Adam”, diferit în esenţă de cel
al Vechiului Testament.

Nu idealizez nici pe departe perioada inter-
belică românească, perioadă în care s- au format
părinţii părinţilor mei. Cert e că în acel zbuciu-
mat segment istoric, în care România era un stat
european, respectat în cancelariile celor mai pu-
ternice state din acelaşi areal social, cultural şi

politic, a fost posibilă singura mişcare naţională
autohtonă – mişcarea legionară – care, e adevă-
rat, de la un punct încolo, a deraiat, din nefericire,
în crimă. E limpede că această mişcare naţională,
care a coagulat, la început, unele dintre spiritele
superioare ale acestei ţări – Mircea Eliade, Con-
stantin Noica, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu
ş.a. –, dispuse să- şi pună umărul la o renaştere
naţională – cu tot ce presupune o asemenea re-
naştere pentru un stat tânăr, cu origini străvechi,
recunoscute şi atestate în analele istoriei –, se cu-
vine să fie studiată, analizată şi apreciată la rece,
fără patimă şi fără interpretări tendenţioase. Să
ne studiem istoria departe de impulsul de a o con-
damna din start, otova, în stil neostalinist, fără a
recurge la nuanţe şi informaţii, documente
exacte, nefalsificate de diverşi manipulatori şi di-
versionişti, care teamă mi- e că nu se deosebesc
prea mult de torţionarii şi cerberii aşa- zisului co-
munism, specializaţi în condamnări, represalii şi
pendulări spectaculoase între complexe aflate la
poli opuşi, în vogă şi astăzi, complexe de extracţie
calomnioasă, menite să înghesuie naţiunea ro-
mână în nişte tipare, chingi, ţarcuri şi definiţii,
aflate la kilometri distanţă de ceea ce este cu ade-
vărat poporul român, cel departe de a locui într- o
ţară second hand. 

Mă întreb dacă nu se observă – mai cu
seamă, în ultimul deceniu – un adevăr care ar
alarma oricare dintre naţiunile europene. Patrio-
tofobia răspândită în ultimele peste două decenii,
ca o caracatiţă, pe întinderea României Mari, a
României eterne, a dat naştere unui monstru,
care îşi duce existenţa sub semnul prosperităţii:
când se vorbeşte despre România, tot mai frec-
vent se invocă noţiunea de populaţie şi mai puţin
cea de popor, naţiune. Deosebirea dintre popula-
ţie şi naţiune este egală cu diferenţa dintre mai-
muţă şi om. Postmodernitatea europeană este
confundată, adesea, cu barbaria; mă îndoiesc de
faptul că o asemenea confuzie este un accident.
Nu ştiu cum să explic acest fenomen. Nu pricep
nici dacă ideologia excesivă a utilitarismului a
avut drept consecinţă o asemenea realitate dra-
matică. Cert e că bătrânul continent iudeo- euro -
pean se clatină şi se va clătina din ce în ce mai
mult atâta timp cât va pune sub semnul îndoielii
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şi al derizoriului originea sa iudeo- creştină şi va-
lorile sale fondatoare. Negarea, fragilizarea, ana-
temizarea credinţei în valorile prin care s- a
fondat şi a prosperat Europa până mai ieri ne va
costa pe toţi, dacă nu ne vom opri la timp. Nu în-
tâmplător una dintre cele mai criptice afirmaţii
nietzscheene – „Dumnezeu a murit” – a făcut o
carieră atât de răsunătoare, încât interpretarea
ei ad litteram a luat cu neruşinare locul miezului
acestei expresii apodictice, de o frumuseţe – vreau
să cred – dotată cu forţa de a răsturna lucrurile.
Când susţinea adevărul formulat adineaori,
Nietzsche se referea la Dumnezeul istoriei. Nici
nu i- a stat în intenţie să ţintească „capătul osiei
lumii”, cu toate rezervele, criticile, săgeţile şi dia-
tribele sale vituperante împotriva modului în care
au fost instituţionalizate credinţa şi morala. Pre-
vizibil, într- o dispută purtată pe această temă,
primul contra- argument care mi s- ar aduce ar fi,
indiscutabil, antichristul, făcându- se abstracţie
de faptul că această carte e una postumă. Prin ur-
mare, publicarea ei nu oglindeşte neapărat voinţa
autorului. Chiar dacă facem abstracţie, la limită,
de acest argument, nu avem cum trece peste por-
tretul făcut de acest ilustru fiu de pastor luteran
„singurului creştin”: Iisus Christos. După Goethe,
prin portretul care se regăseşte în antichristul –
un portret de o profunzime, originalitate şi fineţe
unice în istoria religiilor şi în gândirea europeană
– Friedrich Nietzsche se arată a fi unul dintre pu-
ţinii – dacă nu singurul – care l- a înţeles pe cel
răsfăţat de galileeni ca fiind Fiul lui David. Când
se discută despre atacurile gânditorului german
la adresa creştinismului, se face abstracţie de fap-
tul că inclusiv criticile sunt înglobate de creşti-
nism. Exemplul lui Iov cred că e covârşitor. 

Amoralitatea – nu mă refer, nota bene, la
imoralitate; cele două noţiuni sunt substanţial di-
ferite – unui exemplar superior ca Friedrich
Nietzsche ar putea fi analizată în simetrie cu
amoralitatea Fiului lui Dumnezeu, desigur, păs-
trându- se proporţiile din pricini evidente: de mai
bine de două mii de ani, Iisus rămâne a fi vârful
lumii, singurul om de origine divină, singurul,
deci, desăvârşit, precum Tatăl din Ceruri care a
iubit atât de mult lumea – partea ei frumoasă, su-
blimă – încât i- a dăruit singurul lui Fiu, El, toc-
mai El, Cel fără pată, fiind răstignit pe Sfânta
Cruce pentru păcatele ei. Nietzsche vede în răs-
tignirea pe Cruce a lui Iisus Christos o încunu-
nare a învăţămintelor iisusiace, neînţelese de nici
unul dintre ucenicii săi, care i- au matriţat –
spune gânditorul – calităţile, mai exact, caracte-
risticile, în funcţie de priceperea, educaţia, tipa-
rele şi cunoştinţele lor, departe de a fi temeinice.
Tabloul rezultat în urma proiecţiilor făcute în cele
patru Evanghelii este, totuşi, departe de esenţa
firii lui Iisus! Parabolele învăţătorului, deşi sunt
– scria Dmitri Merejkovski – pe înţelesul copiilor,
rămân o enigmă. O enigmă de neatins, de nescru-
tat. Oricât ar vitupera Ivan karamazov. Oricât
l- ar goni Marele Inchizitor pe Cel venit a doua
oară, izolându- l în cele mai adânci beciuri, oricât
l- ar împovăra cu reproşuri, culmea răzvrătirii fu-
ribunde fiind întrebarea: de ce te- ai întors? Peste
toate se aşterne – ca o uriaşă uimire extinsă la
scară cosmică, ca o ninsoare ce imită o apocalipsă
monumentală – tăcerea lui Iisus, învăluit în
toga- i sângerândă, mai exact, în ce a rămas din
ea după urcarea pe cruce, învăluit în surâsul Său,
de o blândeţe care opreşte acvile în zbor.

Fericiţi cei învinşi, a lor este împărăţia Ce-
rurilor aici, acum, zi de zi, clipă de clipă. Fericiţi
cei ce- şi află patria pretutindeni: în apă, pămân-
turi, iarbă, flori, pietre, stânci. Fericiţi cei bogaţi,
care- şi recunosc şi regăsesc belşugul peste tot: în
zorii de zi, în roze, miresme, albine şi duh. Fericiţi
cei binecuvântaţi să- şi înceapă şi să- şi încheie
ziua – orice li s- ar întâmpla, în orice regim ar trăi
– cu acel mulţumesc ţâşnit din inimă, urmat de
veşnicul slavă, găsit în atâtea lucruri ce se impun
să fie cântate. Fericiţi cei cu inima curată şi vie,
care văd în bezna atotputernică forţa de a conti-
nua lucrările luminii. Totul îi conduce spre desă -
vârşire – lucrarea cea mai dificilă din lume, care
ne- a oferit un model absolut imposibil de egalat –
Goethe spune: de neîntrecut –: Iisus Christos. Fe-
ricit cel ce ştie să se umple de tăcerea şi liniştea
lui Iisus, care răsună – după cum scriam şi altun-
deva – ca dangătul tuturor clopotelor. r

Cunoscutul lingvist Heimann Tiktin
a fost ales membru de onoare al
Academiei Române în 1919 după
îndelungi dezbateri, pentru că este

greu şi acum pentru unii oameni cu prejudecăţi
să admită că lingvistica română a beneficiat de- a
lungul unui secol de contribuţia unor evrei cu dra-
goste de limba română: Gaster, Tiktin, Şăineanu,
Byck, Lucia Wald ş.a. Heimann Hariton Tiktin
s- a născut la 9 august 1850, la Breslau (actual-
mente Wroclaw) în Silezia, astăzi poloneză. La 13
martie 1936, s- a stins din viaţă la Berlin, cu doar
puţini ani înainte de masivele deportări ale evrei-
lor aflaţi sub regimul nazist. Tatăl său a fost
rabin, bunicul era Mare Rabin în Silezia, mama
o femeie citită şi cu personalitate. Eminescu a fost
în relaţii de colaborare cu Tiktin, la fel ca şi cu
Gaster. în 1884, după ce şi- a luat la universitatea
din Leipzig doctoratul în filosofie (lingvistică) cu
teza Studiu de filologie română, a revenit la Iaşi,
unde a fost primit cu admiraţie şi prietenie de
vârfurile intelectualităţii literare: Nicolae Iorga,
Gheorghe kirileanu, Titu Maiorescu, Alexandru
Philippide, A. C. Cuza, Ovid Densuşianu, Alexan-
dru Vlahuţă, Bogdan Petriceicu Hasdeu ş.a. A co-
laborat la revista pentru istorie, arheologie şi
filologie a lui Gr. Tocilescu şi la revista Convorbiri
literare, fiind bine primit la asociaţia culturală
Junimea condusă de Maiorescu. A ţinut nume-
roase conferinţe pe teme de fi-
lologie română şi germană.

în perioada 1884- 1890 a
scris studiul Viaţa cuvântului
despre evoluţia limbii. în 1889
a fost numit redactor- lingvist
al publicaţiei arhiva din Iaşi.
în pofida activităţii fructuoase,
inclusiv cea de profesor de gra-
matică, filologie şi limbă ger-
mană, latină şi elină la o serie
de licee din Iaşi (Şcoala comer-
cială, Liceul „Alexandru cel
Bun”, liceul Naţional), situaţia
materială i- a rămas precară,
iar restricţiile de ordin etnic îi
blocau accesul la un post cores-
punzător, care i- ar fi asigurat
condiţiile minime de subzis-
tenţă pentru continuarea cer-
cetărilor.

în anul 1900 Tiktin s- a
întors la universităţile din
Leipzig şi Berlin. în Germania
şi Austro- ungaria, evreilor le era interzis accesul
la o funcţie oficială. Ca şi alţi intelectuali evrei
(Gustav Mahler, când a fost numit directorul ope-
rei din Viena, Heinrich Heine ş.a.), Tiktin s- a
creştinat, optând pentru ortodoxismul românesc.
A primit botezul într- o mică biserică ortodoxă- ro -
mână din Berlin şi prenumele Hariton. Spera că
certificatul de botez îi va deschide calea spre o ca-
rieră academică.

în 1904 Tiktin a fost numit lector de lingvis-
tică la prestigioasa universitate Humboldt din
Berlin, unde, după doi ani, a înfiinţat Seminarul
Lingvistic Român, sponsorizat de România ca
prima instituţie academică de studiere a limbii
române din lume. în 1905 a apărut la Heidelberg
manualul de limbă română pentru germanofoni,
rumänisches elementarbuch, prima carte din
lume publicată pe această temă. în pofida activi-
tăţii fructuoase, inclusiv cea de profesor de gra-
matică, filologie şi limbă germană, latină şi elină
la o serie de licee din Iaşi (Şcoala comercială, Li-
ceul „Alexandru cel Bun”, Liceul Naţional), situa-
ţia materială i- a rămas precară, iar restricţiile de
ordin etnic îi blocau accesul la un post corespun-
zător, care i- ar fi asigurat condiţiile minime de
subzistenţă pentru continuarea cercetărilor. A
murit la Berlin la 13 martie 1936. Conform dorin-
ţei sale, a fost înmormântat la Iaşi. La moartea

lui Tiktin, revista rampa menţiona că ultimul
său adăpost a fost o cameră de student. 

Mihail Sebastian scria, între altele: „dacă
societatea noastră ar avea curajul să- şi pună făţiş
marile întrebări privitoare la alcătuirea ei, moar-
tea izgonitului H. tiktin ar trebui să provoace o
serioasă revizuire de conştiinţă”. Deşi opera sa nu
este atât de mare ca proporţii, ea are, potrivit
acad. Iorgu Iordan, preşedintele Societăţii Ro-
mâne de Lingvistică Romanică, „un caracter (...)
definitiv, în sensul că cercetările ulterioare i- au
adus prea puţine schimbări esenţiale”. 

dicţionarul româno- german, în trei volume,
elaborat în perioada 1896- 1926, a rămas o carte
de referinţă şi astăzi. Grigore Antipa a propus
dicţionarul pentru „un premiu special al Acade-
miei Romane”. Constantin Rădulescu- Motru su-
blinia în 1936 că „dicţionarul lui tiktin este şi va
rămâne multă vreme de aici înainte o operă fun-
damentală şi un instrument preţios pentru specia-
liştii în limba română, iar pentru marele public
un dicţionar excelent, justificând cu prisosinţă de-
viza pe care autorul a tipărit- o în fruntea volumu-
lui al treilea «non omnis moriar»”. 

în 1971 prof. dr. Ioan Rizescu a scris o mo-
nografie despre H. Tiktin. De asemenea, el a ţinut
şi discursul principal la şedinţa festivă a Acade-
miei Române cu prilejul împlinirii a 120 de ani de
la naştere. Evocând începutul afirmării lui Tiktin

în lingvistica română, Nicolae Iorga afirma:
„acum vreo cincizeci de ani a răsărit la Iaşi un om
cum rareori se găsesc pe lume. Străin, evreu, de
familie rabinică născut în Silezia... unii ştiau că
e un mare învăţat – şi era. Câte unul putea să- şi
dea seama şi cât interes real avea pentru noi acela
care căuta să desluşească tainele alcătuirii graiu-
lui nostru”, numind Dicţionarul „un monument de
muncă şi inteligenţă”.

în adevărul literar şi artistic, marele istoric
făcea apel la istoricul Ioan Nistor, pe atunci mi-
nistru, şi la reprezentanţii din străinătate să se
intereseze de manuscrisele rămase – „rodul mun-
cii de o viaţă a unui om aşa de învăţat, aşa de mo-
dest, aşa de bun şi cu atâta iubire faţă de acest
popor”. Fiica sa, Gertrude, a intenţionat să scrie
o carte despre viaţa tatălui ei, dar proiectul nu a
fost împlinit. Arhiva sa din România a fost donată
Bibliotecii Academiei Române. 

Heimann Hariton Tiktin a fost distins cu
Premiul Special al Academiei Române (1926),
Medalia de Aur „Bene Merenti” a Academiei Ro-
mâne (1928). Heimann Hariton Tiktin a fost un
savant cu merite excepţionale, un poliglot şi om
de cultură de un larg orizont, un iubitor al patriei
care nu l- a apreciat suficient în timpul vieţii, dar
căruia îi aducem azi un omagiu plin de recunoiş-
tinţă. r

Boris Marian
Heimann Hariton Tiktin 
■ 80 de ani de la moarte

nMarginalii



Distrugerea mitului Eminescu are
vreo altă semnificaţie? 

De aici, spaima d- lui Boia faţă de
formule precum cea a lui Petre
Ţuţea, eminescu, românul abso-
lut, neînţelegând că filosoful tri-

mite la arhetip, la arheului românilor, despre
care poetul însuşi a vorbit în cele două articole de-
dicate basmului popular tinereţe fără bătrâneţe
şi viaţă fără de moarte. De aici frisoanele în faţa
afirmaţiei lui A.D. xenopol că Eminescu „va stă-
pâni toate veacurile cât se va mai vorbi pe pă-
mânt limba românească.”

2) Cel de al doilea exemplu de lăutărism se
referă la aprecierea atitudinii lui Eminescu faţă
de Războiul de Independenţă. D- l Boia încurcă
borcanele de la bun început. El crede că volumul
din seria opere interzis spre difuzare de către Ni-
colae Ceauşescu, la presiunile rabinului Moses
Rosen, este Ix, nu x. în realitate, opere, Ix s- a ti-
părit şi s- a difuzat în 1979. Volumul x a fost amâ-
nat până în 1989, editorii, în frunte cu D.
Vatamaniuc, sperând să poată fi difuzat cu ocazia
centenarului morţii, ceea ce nu s- a întâmplat, la
decizia tocmai a „beneficiarului mitului Emi-
nescu”, care ar fi fost Nicolae Ceauşescu, în misti-
ficările d- lui Boia. Masivul volum x (736 p. format
academic) cuprinde începuturile publicisticii emi-
nesciene la ziarul „Timpul”, din 1877- 1878, exact
cea consacrată Războiului de Independenţă, dar
şi din anii 1879- 1880. De cel mai mare interes
sunt articolele prilejuite de Războiul de Indepen-
denţă, în centrul căruia Eminescu pune problema
Basarabiei, drept „cestiune de existenţă pentru
poporul român”. Fireşte însă, nu şi pentru jude-
cătorul lui de astăzi. Foarte probabil, lipsa apeti-
tului pentru lectura publicisticii eminesciene îl
determină pe Lucian Boia să evalueze atitudinea
jurnalistului prin ochii lui Constantin Banu, cel
care, în 1927, îi reproşa lui Eminescu faptul că a
neglijat semnificativ evenimentele Războiului de
Independenţă, jurnalistul de la „Timpul” conside-
rându- le inutile în contextul istoric. „Banu avea[,]
în fond[,] dreptate”1, decide Boia, nepricepând
profunzimea atitudinii eminesciene, subliniată de
un istoric de profesie precum Nicolae Iorga. Emi-
nescu nu numai că nu a neglijat evenimentele,
dar este şi cel mai important observator şi eva-
luator al lor. O dovedesc cele peste cinci sute de
articole, studii, note dedicate Războiului de Inde-
pendenţă şi Basarabiei. Păcat numai că atât
Banu, cât şi Boia nu le- au observat!

„obsedantul deceniu”
Sintagma nu se referă la aceea, devenită ce-

lebră, emisă de Marin Preda, numind anii
1950- 1960, chit că e un deceniu de… 11 ani.
Lucian Boia îl transbordează în interbelic:
1930- 1940. Astfel, „obsedantul deceniu” al prolet-
cultismului devine „obsedantul deceniu” al
mitului eminescu ajuns pe culme. De aceea, d- l
Boia îl dublează în capitolele VII şi VIII: deceniul
eminescu, recte deceniul Călinescu, un deceniu
în două ape, de coşmar, precum potopul din tim-
pul lui Noe, salvatorul treaz al speciei culturale
fiind, desigur, acelaşi domn Boia. Depinde unde
pui corect accentul în limba română. a boi, în
limba română, înseamnă şi a falsifica, a denatura
ceea ce- i natural, adevărat. Citim în orice dicţio-
nar explicativ: a boi = a înşela, a păcăli: bine l- am
boit! zice un personaj al lui Ion Creangă. Limba
niciodată nu minte, cu atât mai mult când este
vorba de cromatonime.

D- l Boia regretă dramatic că, după Grama
şi primii detractori, până la E. Lovinescu, nimeni
n- a mai încercat să se opună mitizării lui Emi-
nescu. La început, l- a atacat, ca şi Ştefan zeletin,
pentru reacţionarismul gândirii, ca antiliberal.
Lăsăm la o parte că şi pretinsul „antiliberalism”
eminescian este relativ, poetul vizând pe radicalii
„roşii” (specia C.A. Rosetti), iar nu liberali feriţi
de boiaua roşie, ca Mihail kogălniceanu. Textele
o atestă, dar asta nu contează în ochii d- lui Boia.
Nu mai vorbim de „ruşinoasa” etichetă de „reac-
ţionar”, mult vânturată în celălalt „obsedant de-
ceniu” (de la Ion Vitner la Mihai Novicov şi Ovid
S. Crohmălniceanu). Eminescu a explicat cum stă

treaba cu „reacţionarismul” său (a reacţiona întru
însănătoşirea unui corp grav ameninţat de mala-
die à la mort, vorba lui kierkegaard), iar gândi-
tori postmoderni şi transmoderni precum Virgil
Nemoianu, Jean- François Revel, Antoine Com-
pagnon ş.a. vorbesc de şansa de a fi reacţionar, ca
Dante, Shakespeare, Cervantes sau Montaigne.
Şi Eminescu, de adăugat2. Maniacii caţavencieni
ai progresului cu orice preţ nu vor putea înţelege
astfel de observaţii: „Progresul deplin, nestânjenit
şi linear reprezintă drumul cel mai scurt spre
stagnare şi moarte. Această tendinţă este împie-
decată, întârziată şi, de fapt, contracarată de
reacţia (s.n.) unor gesturi creatoare.”3 Exact ce
spune şi Eminescu.

Să revenim însă la E. Lovinescu. La înce-
put, acesta l- a contestat pe Eminescu nu doar ca
jurnalist, prevăzând că, alături de Caragiale, şi
autorul luceafărului se va învechi. Revizuindu- se
critic însă, Lovinescu şi- a menţinut scepticismul
în legătură cu viitorul dramaturgului, în schimb
nu şi- n ce- l priveşte pe Eminescu: „Până şi Lovi-
nescu se aliază la opinia generală”4, zice cu mâh-
nire Boia, ba, de necrezut, îl aşază pe român
alături de Dante: „Prea repede a cedat Lovi-
nescu!” se indignează istoricul justiţiar, obser-
vând cât de amarnic s- a înşelat criticul: „Astăzi,
ar fi putut constata deja o erodare de netăgăduit
a operei eminesciene.”5 Hotătât lucru: Lucian

1 Lucian Boia, op. cit., p. 82.
2 Vezi şi Theodor Codreanu, şansa de a fi reacţio-

nar, în „Origini”, Romanian roots, A Review of Literature,
Ideas, and The Arts Sponsored by „LiterArt xxI” & Crite-
rion Publishing, Atlanta, Georgia – uSA, vol. xI, nr. 9- 10,
septembrie- octombrie 2007.

3 Virgil Nemoianu, o teorie a secundarului, 1989,
trad. rom. de Livia Szász Câmpeanu, Editura univers,
Bucureşti, 1997, p. 210.

4 Lucian Boia, op. cit., p. 82.
5 Ibidem, p. 85.
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Theodor Codreanu
Un Roller al eminescologiei (II)

Semnificativă şi neputincioasă
mirarea lui Boia că nu doar

Lovinescu s- a lăsat ademenit de
Eminescu, ci şi un Eugen Ionescu.

Acesta îi făcuse praf, în Nu, pe
Tudor Arghezi, pe Ion Barbu, pe
Camil Petrescu ş.a., dar n- a avut

curaj să se lege de Eminescu,
motivând că nu vrea să comită

„matrapazlâcuri optice”. Şi nu avea
dreptate? Boia însă a pariat tocmai
pe astfel de matrapazlâcuri optice,

cunoscute în arta barocă drept
anamorfoze



Boia are orbul găinilor! Realitatea arată că, după
1989, au apărut şi apar, în fiecare an, câteva cărţi
şi sute de articole şi studii închinate geniului emi-
nescian. Ceea ce arată exact contrariul unei „ero-
dări”. Anul trecut până şi Lucian Boia nu s- a
putut abţine, publicând o carte despre Eminescu!
Ba, această cărţulie mai are şi onoarea de a fi co-
mentată. Pasămite, comparându- l cu Dante, cum
va face şi Tudor Vianu, Lovinescu dădea apă la
moară lui Nicolae Iorga, cel cu formula odioasă
„expresia integrală a sufletului românesc”: „în
această formulare nu mai apărea vreo distincţie
de epocă sau de generaţie; totul se prindea în ab-
solut.”6 Cu astfel de situări, în deceniul 1930- 1940,
prelungit până în 1944 (sic!), „A fost un salt, con-
siderabil, în mitologia eminesciană.”7 Culmea,
marilor critici interbelici (Lovinescu, Streinu,
Pompiliu Constantinescu, Şerban Cioculescu, D.
Caracostea) li s- au alăturat şi tinerii din gruparea
Criterion, îmboldiţi de magistrul lor Nae Ionescu:
Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica,
Mircea Vulcănescu ş.a. Cu aceşti primejdioşi „mi-
tomani”, „Eminescu intră în absolut, ca o expresie
nu doar a unei epoci sau a unei ideologii, ci a spi-
ritului românesc din totdeauna.”8

Ca şi Engels, creatorul legendei negre a ro-
mânilor, d- l Boia neagă existenţa românilor ca
naţiune europeană normală (el a şi scris o carte
cu titlul de ce românia e altfel?, în două versiuni,
2012, 2013). Cartea aceasta este pusă integral în
slujba „demitizării” întregii istorii româneşti,
fiind echivalentul celei comentate aici şi care m- a
şi determinat să- l numesc pe autor „un Roller al
eminescologiei”. Altminteri, în de ce românia e
altfel?, d- l Boia recunoaşte, in-
direct, că este un discipol rolle-
rian, reactualizând teza celebră
a acestuia că românii sunt o na-
ţiune preponderent „slavă”9,
teză îmbrăţişată cu sârg ideolo-
gic de către doctrinarii moldove-
nismului din Basarabia. Anor-
manlitatea ar veni de acolo că
România nu s- a născut după un
proiect cartezian de ţară, ci s- a
fundat doar mitic, pe un senti-
ment, ca şi mitul Eminescu: na-
ţionalismul fanatic: „în lipsa
fermentului naţional, România
n- ar fi existat: ţara aceasta a
fost materializarea unei cre-
dinţe.”10 Mai mult de atât: Ro-
mânia s- a clădit pe xenofobie,
pe „ura” împotriva minorităţilor
care au venit să- i civilizeze pe
opincari şi mămăligari: „Prea
mulţi «minoritari» în oraşele
României, prea mulţi «minori-
tari» – într- un fel de- a dreptul
«majoritari» – în diversele sec-
toare ale economiei româneşti.
Şi, peste toate, o umbră de neli-
nişte: va rezista România frac-
turilor din interior şi ameninţărilor din afară?”11

Problema relaţiei dintre majoritari şi mino-
ritari (dintre autohtoni şi periferici, în limbajul fi-
losofiei istoriei şi civilizaţiei, la Neagu Djuvara12)
este una reală, centrală în istoria civilizaţiilor.
Degeaba încearcă Boia s- o arunce în spatele ro-
mânilor, ca pe o vină supremă, ca oprimatori ai
minorităţilor, când lucrurile stau cu totul altfel.
Am tratat pe larg subiectul în cartea mea a doua
schimbare la faţă (2008, 2013), dar d- l Boia nu ci-
teşte, o ţine morţiş cu parti- pris- urile sale. Ar fi
aflat, de pildă, că Eminescu, nefiind xenofob, a în-
ţeles relaţia naturală, profundă dintre autohtoni
şi periferici, soluţia lui fiind cea a antitezelor în
armonie, preluând conceptul de la Heliade: echi-
librul între antiteze. Este aceeaşi soluţie ca la
Neagu Djuvara, chiar dacă acesta nu vrea să ştie
că a mers pe urmele lui Eminescu. Fireşte, Lu-
cian Boia nu cunoaşte, nici nu vrea să ştie. El nu
iese din obsesia naţionalismului românesc, into-
lerant, nedrept, criminal. Poate că politicienii ro-
mâni (incluşi de Eminescu în ceea ce a numit
„pătura superpusă”) nu s- au priceput totdeauna
să armonizeze relaţiile dintre autohtoni şi mino-
ritari, dar nu există o dominantă a dezechilibrului
în defavoarea celor din urmă. Boia însuşi observă,
fără să vrea, că, adesea, minoritarii s- au compor-
tat ca „majoritari”, susţinuţi de imperiile vecine.
în Ardeal, nu s- au comportat minoritarii ca „ma-
joritari” oprimatori, sute de ani? în Basarabia, în
Bucovina nordică, nu s- au comportat minoritarii
(şi încă se mai comportă, până la pragul nimicirii
autohtonilor)? Eminescu a explicat fenomenul
răsturnării raportului dintre autohtoni şi perife-

rici prin teoria golului etnic, cunoscută bine încă
de Dimitrie Bolintineanu şi de Jules Michelet.
Dar Boia nu vede, nu aude, nu citeşte, somnolând
în mitomanie. „Vinovăţia” românilor nici nu se
putea să nu fie extinsă la Biserica Ortodoxă Ro-
mână, şi ea întreţinătoare a mitului Eminescu, a
tradiţionalismului etc. Ba, mulţi prelaţi s- au eri-
jat în eminescologi, precum Miron Cristea, Bar-
tolomeu Anania, părintele Constantin Galeriu
ş.a. E deranjat, bunăoară, şi de faptul că Patriar-
hul Daniel a susţinut, la o sesiune academică, o
comunicare despre patriotismul şi universalismul
lui Eminescu13, în loc să se preocupe de ceea ce
credea poetul despre religie, dacă nu cumva o fi
fost chiar… ateu. 

Pe de altă parte, Eminescu trebuie pus acolo
unde îi este locul, opus Europei civilizate: „Naţio-
nalismul «etnicist» şi puternic mitologizat al pe-
rioadei îşi află figura simbolică supremă în Mihai
Eminescu, după cum, invers, Titu Maiorescu con-

tinuă să ilustreze raţionalismul
şi evoluţionismul de tip vest-eu-
ropean.”14 Dacă lucrurile ar sta
cum le prezintă sinistra farsă
boiană, ar mai fi pus Maiorescu
vreo cărămidă la soclul lui Emi-
nescu? Criticul, dimpotrivă, a
preţuit tocmai europenismul im-
personal, atotcuprinzător al per-
sonalităţii eminesciene, ştiind
prea bine că poetul milita nu
pentru un îngust naţionalism
„etnicist”, ci pentru un naţiona-
lism în marginile adevărului,
formulă lansată chiar de Maio-
rescu, lăudată de Eminescu.
Mai mult, prin vocea lui Toma
Nor, poetul îmbrăţişează cosmo-
politismul (prefigurator al glo-
balismului), dar care se armo-
nizează cu fiinţa popoarelor:
„cosmopolit sunt şi eu; aş vrea
ca omenirea să fie ca prisma,
una singură, strălucită, pă-
trunsă de lumină, care are însă
atâtea colori. O prismă cu mii de
colori, un curcubeu cu mii de
nuanţe. Naţiunile nu sunt decât
nuanţele prismatice ale Omeni-

rei, şi deosebirea dintre ele e atât de naturală,
atât de esplicabilă cum putem explica din împre-
jurări asemenea diferenţa dintre individ şi indi-
vid. Făceţi ca toate aceste colori să fie egal de
strălucite, egal de poleite, egal de favorizate de
Lumina ce le formează şi fără care ele ar fi pier-
dute în nimicul neesistenţei, căci în întunericul
nedreptăţii şi a barbariei toate naţiunile îşi sunt
egale în abrutizare, în îndobitocire, în fanatism,
în vulgaritate; ci când Lumina abia se reflectă în
ele, ea formează colori prismatice. Sufletul omu-
lui e ca un val – sufletul unei naţiuni ca un
ocean.”15

Semnificativă şi neputincioasă mirarea lui
Boia că nu doar Lovinescu s- a lăsat ademenit de
Eminescu, ci şi un Eugen Ionescu. Acesta îi făcuse
praf, în nu, pe Tudor Arghezi, pe Ion Barbu, pe
Camil Petrescu ş.a., dar n- a avut curaj să se lege
de Eminescu, motivând că nu vrea să comită „ma-
trapazlâcuri optice”. Şi nu avea dreptate? Boia
însă a pariat tocmai pe astfel de matrapazlâcuri
optice, cunoscute în arta barocă drept anamor-
foze.

Dar cel care a dat amploare absolută mitu-
lui Eminescu nu putea fi decât G. Călinescu, sin-
gurul critic român care a avut geniu. Cu atât mai
grav, deduce Lucian Boia: „Marele şantier Emi-
nescu abia acum avea să se deschidă. Acum se
conturează «eminescologia» ca un câmp de cerce-
tare specific, s- ar spune o «ştiinţă» de sine stătă-
toare.”16 Necruţător, eminescologul nostru pune
între ghilimele cele două cuvinte, sugerând că e
vorba de o pseudoştiinţă, ceea ce poate fi valabil
şi pentru cărţulia domniei sale. Culmea, spre
această nouă „ştiinţă” a îndemnat şi un critic se-

rios precum Pompiliu Constantinescu, somând
mediul universitar să creeze o „catedră Emi-
nescu”. De s- ar fi înfăptuit asta, poetul s- ar fi po-
menit „într- o splendidă izolare, în raport cu toţi
ceilalţi scriitori, rămaşi de- a valma, sub patrona-
jul Catedrei de istoria literaturii române.” Come-
dia se amplifică. Dau năvală în „ştiinţa emines-
cologiei” mai toţi criticii, încât „mitul Eminescu”
se intersectează cu legenda călinesciană, care
ameninţa să se transforme şi aceasta în mit dacă
nu venea eliberatoarea zi de 23 august 1944. To-
tuşi, a rămas ceva: imaginea strălucitoare a „di-
vinului critic”, în numirea lui Eugen Barbu,
întărită de Nicolae Manolescu, cel care şi el vedea
în autorul lui Ioanide „singurul nostru critic lite-
rar care a avut geniu”: „Se simte din aceste cu-
vinte că până şi cel mai renumit critic literar de
astăzi rămâne încă sub vraja magistrului.”17

Noroc că s- a smuls, cel puţin, de sub vraja Emi-
nescului, în faţa căruia Călinescu a capotat, înce-
pând chiar cu Viaţa lui mihai eminescu, „piesă
mitologică, de aşezat, la loc de cinste, în colecţia
mitologiilor eminesciene”, cum, pe bună dreptate,
consideră Boia, aprecia Ioana Bot.

Vraja mitologică începe cu originea etnică a
lui Eminescu. în chip fantezist, Călinescu l- ar
considera pe Eminescu român, şi încă „român
verde”, pe când, în „realitatea” d- lui Boia, prota-
gonistul mitului este rutean sau orice altceva, nu
însă român, cum l- a vrut, abuziv, „divinul critic”
pentru ca minciuna mitică să convingă pe xeno-
fobii de români. în imaginarul boian, faptul ar fi
un argument forte pentru „desfacerea” mitului:
românii să nu se mai iluzioneze cu românismul
eminescian: e fals! D- l Boia ar fi trebuit, totuşi,
să citească şi cartea foarte documentată a lui Ion
Roşu, legendă şi adevăr în biografia lui m. emi-
nescu, vol. 1, originile (1989). Ar fi putut observa
că transformarea lui Eminescu în rutean, ar-
mean, rus, turc etc. e curată mistificare. Pe de
altă parte, statutul etnic şi spiritual de român a
fost lămurit chiar de poet, care pune capăt şi con-
troversei asupra a ceea ce sunt românii: nici daci,
nici latini, nici slavi, nici moldoveni: Suntem ro-
mâni şi punctum. Dar nu, totul i se pare d- lui
Boia „mitologie” în viaţa lui Eminescu, de la sta-
bilirea originii până la sifilisul terţiar de care emi-
nescologii şi medicii s- au străduit să- l absolve.
Oricum ai da- o, tot mit e: Călinescu a optat pen-
tru sifilis dobândit pentru a nu ieşi din calificati-
vul „român verde”, adică sănătos de la natură.
Dar tot mitologie devine şi opinia grupului de me-
dici adunaţi de Academia Română la un simpo-
zion naţional care au stabilit că poetul n- a suferit
de sifilis, ci de o maladie bipolară (psihoză ma-
niaco- depresivă), agravată iatrogenic din clipa in-
ternării la sanatoriul Şuţu, prin tratamentul fatal
cu mercur18. Şi asta pentru că, în pofida mizeriei
lui umane, odată „Ieşit din viaţă, poetul capătă
dimensiuni cosmice, devine veşnic precum Hype-
rion.”19 Maliţia „raţionalistului” se arată inepui-
zabilă sau se transformă în pamflet, acuzându- l
pe Călinescu de lipsă de scrupule: „Călinescu nu
are scrupule de nici un fel. Odată cu el, veşnicia
lui Eminescu nu mai pretinde demonstraţie, se
înţelege de la sine.”20 Ce mai contează miile de pa-
gini scrise despre Eminescu! Călinescu rămâne
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În realitate, şi această carte creşte
„mitul”, dând dimensiuni nebănuite
postumelor, cu o relativă scădere a
interesului pentru „perfecţiunea”
antumelor, preţuită, între alţii, de

G. Ibrăileanu. Concluzia:
„Susţinătorii supremaţiei

eminesciene merg uşor până la
capăt… adică spre infinit.”

6 Ibidem, p. 86.
7 Ibidem, p. 87.
8 Ibidem.
9 Lucian Boia, de ce românia e altfel?, Editura Hu-

manitas, ediţia a II- a adăugită, Bucureşti, 2013, pp. 39- 41.
Originea daco- romană ar ţine de pura mitologie, pe când,
în realitate, românii „au mai mult sânge slav decât roman”
ceea ce „este de domeniul evidenţei” (p. 39).

10 Lucian Boia, mihai eminescu, românul absolut.
Facerea şi desfacerea unui mit, p. 88.

11 Ibidem, p. 89.
12 Neagu Djuvara, Civilizaţii şi tipare istorice. un

studiu comparat al civilizaţiilor, Editura Humanitas, Bu-
cureşti, 2006, ed. a treia revăzută şi adăugită, trad. din
franceză de Şerban Broché.

13 Lucian Boia, op. cit., p. 189.
14 Ibidem, pp. 90- 91.
15 M. Eminescu, opere, VII, proza literară, studiu

introductiv de Perpessicius, Editura Academiei, Bucureşti,
1977, p. 180.

16 Lucian Boia, op. cit., p. 104.
17 Ibidem, p. 108.
18 maladia lui eminescu şi maladiile imaginare ale

eminescologilor, coord. Eugen Simion, Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2015. în acest volum
semnează: Eugen Simion, Irinel Popescu, Ioan- Aurel Pop,
Cecilia Cârja, Ioana Bonda, Victor A. Voicu, Octavian
Buda, Dan Prelipceanu, Călin Giurcăneanu, Bogdan O.
Popescu, Eduard Apetrei, Codruţ Sarafoleanu, Vladimir
Beliş.

19 Lucian Boia, op. cit., p. 113.
20 Ibidem, p. 114.



primul dintre „mitomani”. La acest rang
îl ridică şi G. Ibrăileanu care considera
Viaţa lui mihai eminescu drept „monu-

mentul cel mai impunător ce s- a ridicat până as-
tăzi lui Eminescu.” Se- nţelege că marea veneraţie
călinesciană a culminat în Istorie… („o carte
fetiş”), prin nechibzuita sintagmă poet naţional,
care, în mintea d- lui Boia şi a confraţilor, i- ar ex-
clude pe ceilalţi scriitori de la atributul naţional.
Prin Călinescu, sintagma „capătă autoritate de-
plină, ca o pecete definitivă.”21 Boia a avut însă
norocul să apuce vremea spulberării în cele patru
vânturi a nefericitei formule călinesciene.

Promisiunea uitată
Singurul regim politic care, vorba lui Ale-

xandru Grama, a promis eliberarea României nu
numai de regimul culturii burgheze şi naţiona-
liste, dar, în primul rând, de sub jugul ruşinos al
lui Eminescu, a fost cel adus de eliberatorii sovie-
tici, la 23 august 1944. Ei au avut curajul să- l
scoată pe Eminescu din librării şi din biblioteci,
eliminând, în primul rând, fetişul sintagmei „poet
naţional”. Venise marea promisiune a „desfacerii”
mitului. Poetul plătea şi pentru jignirile aduse
muscalilor de- a călare (doină), care, de la 1700
s- au tot străduit să ne „elibereze”, mai întâi – Ba-
sarabia, apoi, în sfârşit, toată ţara. Venise vremea
istoricului Mihail Roller, care se va reîntrupa,
atât ca istoric, cât şi ca eminescolog, în Lucian
Boia. Pentru prima oară Eminescu primea o lovi-
tură aproape mortală, împlinind visul de mai târ-
ziu al d- lui Boia ca poetul să fie redus straşnic la
dimensiunile unui liric obişnuit, în orice caz, cam
de nivelul lui Th. Neculuţă, care oricum avea mai
multă poezie proletară decât Eminescu, cel care
nu se putea prezenta în mijlocul noii corectitudini
politice decât cu discursul Proletarului şi cu
Viaţa. Din păcate, trezia (vorba lui Dan Alexe, cel
cu creşteţi, fraţilor, treziţi- vă) n- a ţinut mult. Ori-
cât de „colaboraţionist” s- ar fi dovedit G. Căli-
nescu, el nu- şi putea scoate din minte mitul
Eminescu la care trudise atâta. Astfel, chiar dras-
tic cenzurat de profeţii internaţionalişti, se dove-
dea că Eminescu nu putea fi scos din mintea
„reacţionară” a românilor. Ba chiar şi cei mai ze-
loşi poeţi proletcultişti se pretindeau a fi măcar
un al doilea Eminescu: A. Toma, Mihai Beniuc.
un Geo Bogza, avangardistul rebel, distrugător
de „mituri”, nu se legase nici el de Eminescu.
Dimpotrivă, era un păzitor şi un crescător al mi-
tului.

Şi cum astfel de tendinţe, care reizbucneau
ici şi acolo, n- ar fi fost de ajuns, problema de ne-
rezolvat rămânea la românii din exil. Ei se iden-
tificau de- a dreptul cu „mitul Eminescu” prin care
sperau să nu dispară, ca posibilitate de rezistenţă
prin cultură. Teoreticianul, prin excelenţă, al re-
zistenţei prin cultură era Mircea Eliade. Nu era,
propriu- zis, un critic literar, ci mai mult de atât,
cu o viziune holotropică asupra lumii demnă de
geniul lui Eminescu. în acei ani de cumpănă spu-
nea Eliade, într- o prefaţă la poeziile lui Eminescu
apărute la Biblioteca română din Frankfurt
(1949): „Pentru noi, Eminescu nu e numai cel mai
mare poet al nostru şi cel mai strălucit geniu pe
care l- au zămislit pământul, apele şi cerul româ-
nesc. El este, într- un anumit fel, întruparea în-
săşi a acestui cer şi a acestui pământ, cu toate
frumuseţile, durerile şi nădejdile crescute din ele.
Noi, cei de aici, rupţi de pământ şi de neam, re-
găsim în el tot ce- am lăsat în urmă, de la văzdu-
hul munţilor noştri şi de la melancolia mării
noastre, până la cerul nopţii româneşti şi teiul în-
florit al copilăriei noastre. Recitindu- l pe Emi-
nescu, ne reîntoarcem, ca într- un dulce somn, la
noi acasă.” Ce ciudat! Aflat în raiul libertăţilor oc-
cidentale, Eliade tânjea după „mitomana” Româ-

nie a lui Eminescu! Cu alte cuvinte, prin Eliade,
dar nu numai, mitul Eminescu continua să se
„facă” şi să facă ravagii dincolo de fruntariile
ţării. Boia mai toarnă gaz pe foc, citând şi celebra
afirmaţie eliadescă privitoare la ecuaţia Emi-
nescu –  identitatea românească: „un singur lucru
nu se mai poate întâmpla: dispariţia poemelor lui
Eminescu. Şi, cât timp va exista, undeva în lume,
un singur exemplar din poeziile lui Eminescu,
identitatea neamului nostru este salvată.”22 în-
grozitor să mai vrei să nu dispară Cartea lui Emi-
nescu! Doar, de- a lungul istoriei, au dispărut
atâtea opere… Din nefericire, Eliade încununa
ceea ce începuse G. Călinescu, chit că, în 1949,
acesta nu mai putea să afirme chintesenţa naţio-
nală a operei lui Eminescu. Boia nu vede însă la
Eliade, la generalul Nicolae Rădescu (sub condu-
cerea căruia se înfiinţase, „eminescian”, Comite-
tul Naţional Român), la regele Carol al II- lea, la
Constantin Papanace, la N.I. Herescu şi la alţii
decât disperarea desţărării, pe care n- are cum s- o
înţeleagă decât ca paliativ al mitului Eminescu:
„Se agaţă de Eminescu, cu disperarea celui care
şi- a pierdut ţara.”23 Boia se arată fericit: el nu
poate avea astfel de disperări în faţa lui Emi-
nescu, este eliberat, despărţit de „mit” pentru tot-
deauna, în numele raţiunii. O infirmitate este
ridicată la rang de… mit salvator, ca să fiu în
tonul exegezei lui Boia. 

De îndată ce Eminescu a trecut de „obse-
dantul deceniu” proletcultist, d- l Boia constată că
eminescologia s- a reîntors, uşor- uşor, la obsedan-
tul deceniu eminescologic călinescian. în 1964,
Călinescu reuşeşte să retipărească Viaţa lui
mihai eminescu, ce- i drept, cu unele retuşuri prin
care dispar referinţele prea stridente la naţiona-
lismul poetului. A fost de- ajuns pentru resuscita-
rea mitului, încât promisiunea jdanovistă a fost
repede încălcată, odată cu faimoasa declaraţie
din aprilie, 1964, datorată lui Gheorghe Gheor-
ghiu- Dej. Sub Ceauşescu, mitul va înflori în voie,
exceptând exegeza publicisticii, jurnalistica fiind
retipărită cu probleme şi în tiraje pentru specia-
lişti: „în acest context, Eminescu revine, în multe
privinţe, la vechea lui imagine: aceea de exponent
genial al fondului naţional românesc. Mult mai
aproape de interpretările anilor ’30 decât de re-
considerarea poetului în primii ani de comu-
nism.”24 Iată marele regret al promisiunii neres-
pectate: în loc de un poet onorabil, istoricizat,
Eminescu redevine ceea ce vedeau în el, din exil,
Mircea Eliade şi Emil Cioran. De aceea, cei doi
mari gânditori vor fi asimilaţi, cu o neruşinare
greu de imaginat, megalomaniei lui Ceauşescu.
Textele eminescologiei interbelice s- au retipărit
masiv, dar, curios, observă Lucian Boia, fiind cen-
zurate „tocmai expresiile naţionaliste”25. El crede
că nu fiindcă naţionalismul era incompatibil cu
internaţionalismul, ci pentru a masca naţional-
comunismul, nevorbind de funie în casa spânzu-
ratului. Fireşte, spânzuratul era chiar naţionalis-
mul eminescian, faimosul cadavru din debara,
identificabil aici cu naţionalismul poetului. Spre
deosebire de Horia- Roman Patapievici, d- l Boia
este cu mult mai aproape de semnificaţia „cada-
vrului din debara”, care e, în definitiv, o parşivă
coroborare (nemărturisită) cu nazismul lui Mar-

tin Heidegger. Sintagma s- a folosit întâia oară
împotriva marelui filosof german de către un „fi-
losof” francez, Emmanuel Faye, autorul cărţii
„desfacerii” unui mit: Heidegger. l’introduction
du nazisme dans la philosophie (Albin Michel,
Paris, 2005). O ripostă pe măsură a venit prin vo-
lumul coordonat de François Fédier, Heidegger, à
plus forte raison (2007, Paris, Fayard). Faye „de-
creta” în gândirea lui Heidegger fundamentul on-
tologic al naşterii nazismului, simbolizându- l prin
sintagma „cadavrul din dulap”, fluturat, criptic,
în opera filosofică. Replica lui François Fédier26:
„Am citit tot ce a scris şi vă pot spune că nu există
nici un cadavru în dulapul lui Heidegger.” Dacă
Patapievici a făcut să plutească în vag „cadavrul
din debara”, pe care, a explicat mai târziu, nu el,
ci naţionaliştii îl scutură, Boia merge la ţintă, mă-
surând cu aceeaşi balanţă „cadavrul” lui Emi-
nescu, naţionalismul, cu cadavrul lui Heidegger,
nazismul. De aceea, Boia flutură cu satisfacţie
identificarea eminescianismului cu un protolegio-
narism, fluturat, la rându- i, într- un moment de
rătăcire, de Ion Negoiţescu. D- l Boia face mai de-
parte legături, între Eminescu şi „legionarismul”
de tinereţe al lui Cioran, al lui Eliade, care s- a
perpetuat în naţional-comunismul lui Ceauşescu,
judecat ca o formă de fascism/nazism. De aici năs-
cocirea triumviratului Eminescu-Ceauşescu-Cio-
ran, la care am făcut deja trimitere. Boia nu ezită
să întocmească liste de eminescologi care au „roit”
în jurul mitului, adăugându- i, la cei interbelici,
pe cei din perioada Ceauşescu (zoe Dumitrescu-
Buşulenga, D. Vatamaniuc, Al. Oprea, Edgar
Papu, George Munteanu, Petru Creţia, Mihai
Drăgan, ca să- i amintesc doar pe aceştia), repro-
şându- le: „O carte care să- l relativizeze sau să- l
coboare pe Eminescu n- ar fi fost de conceput.”
Ceea ce este o dovadă a necunoaşterii eminesco-
logiei. Singurul eminescolog de menţionat ar fi
doar I. Negoiţescu, autorul poeziei lui eminescu
(1968). în realitate, şi această carte creşte
„mitul”, dând dimensiuni nebănuite postumelor,
cu o relativă scădere a interesului pentru „perfec-
ţiunea” antumelor, preţuită, între alţii, de G.
Ibrăileanu. Concluzia: „Susţinătorii supremaţiei
eminesciene merg uşor până la capăt… adică spre
infinit.”27 Aflăm, cu această ocazie, o mare desco-
perire ştiinţifică şi filosofică: infinitul are capăt!
Mai ales bieţii basarabeni au atins capătul infi-
nitului, cu versul lui Grigore Vieru, eminescu să
ne judece. Fireşte, emancipatul domn Boia nu în-
ţelege de ce au nevoie basarabenii de „judecata”
lui Eminescu. Nu- i nimic, doar este istoric de pro-
fesie!

într- o asemenea „promiscuitate” mitologică,
trebuia să vină şi momentul treziei din coşmar. Di-
vinitatea raţiunii l- a însărcinat pe Lucian Boia să
pună capăt rătăcirii de peste 130 de ani prin mlaş-
tina mitului Eminescu, confundată cu paradisul
culturii româneşti. Ceea ce alţii au făcut în atâţia
ani sterili, i- a fost dat ilustrului domn Boia să des-
facă cât ai clipi din ochi, deschizând României şi
culturii sale drumul către adevărata istorie.

Promisiunea invaziei staliniste elibera-
toare, de la 1940 şi 1944, se vede abia acum îm-
plinită, cu asupra de măsură. r
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ð Prin Eliade, dar nu numai, mitul
Eminescu continua să se „facă” şi

să facă ravagii dincolo de
fruntariile ţării. Boia mai toarnă

gaz pe foc, citând şi celebra
afirmaţie eliadescă privitoare la
ecuaţia Eminescu –  identitatea

românească
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21 Ibidem, p. 125.
22 Mircea Eliade, Împotriva deznădejdii. publicis-

tica exilului, ediţie realizată de Mircea Handoca, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1992, pp. 55, 57.

23 Lucian Boia, op. cit., p. 142.
24 Ibidem, p. 152.
25 Ibidem, p. 153.
26 Coautorii cărţii coordonate de Fédier: Massimo

Amato, Philippe Arjakovsky, Marcel Conche, Henrri Cré-
tella, Françoise Dastur, Pascal David, Hadrien France-La-
nord, Matthieu Gallou, Gérard Guest, Alexandre Schild.

27 Lucian Boia, op. cit., p. 171.



Vasile Bănescu: din păcate, nu mai sun-
tem în situaţia să facem doar un exerciţiu de im-
aginaţie pentru a depista un om care nu mai ştie
nici măcar o poezie. am văzut recent interviuri
luate unor tineri de la filologie, înaintea Zilei Cul-
turii naţionale, care erau întrebaţi dacă ştiu
vreun vers din mihai eminescu. din păcate, o ma-
joritate covârşitoare nu mai ştia niciunul. aici am
ajuns deja, domnule academician. din această
perspectivă nu putem fi decât îngrijoraţi şi vă în-
treb: dacă lucrurile vor merge în această direcţie
a rarefierii, poate chiar a dispariţiei culturii uma-
niste, în favoarea unei culturi exclusiv tehnice şi
a drepturilor omului – care nu se mai învecinează
cu aceea a responsabilităţilor morale – se poate
ieşi chiar din istorie, domnule profesor? există în
istorie popoare care au părăsit- o la un moment
dat. Ce provoacă un asemenea episod de extincţie
istorică? Ce anunţă apropierea de aceste neliniş-
titoare frontiere ale unui popor?

Ioan-Aurel Pop: Sunt mai multe elemente
care pot preveni dezastrul de care vorbiţi, iar
unul dintre cele mai importante este educaţia. un
nou născut devine treptat om prin educaţie. Al-
tminteri creşte ca parte a regnului animal! Dacă
în cadrul educaţiei nu avem o strategie pe termen
lung şi dacă nu alocăm prin buget educaţiei cam
atât cât s- ar cuveni ca să funcţionăm în mod de-
cent, atunci societatea intră în criză. un faimos
pictor spaniol – Francisco Goya – atrăgea demult
atenţia că „somnul raţiunii naşte monştri”. Dato-
rită nepăsării, datorită unor griji mărunte ale vie-
ţii cotidiene pe care le supradimensionăm,
datorită goanei după facil, după spectacular,
după interese individuale riscăm să pierdem „bă-
tălia cu eternitatea”. Poporul nostru are meritul
de a fi ştiut să dăinuiască aici ca neam latin, vor-
bitor de limbă neolatină într- o „mare slavă”. Cred,
de aceea, că nu în formarea noastră ca popor, ci
în persistenţa noastră constă „miracolul româ-
nesc”, în faptul că am reuşit să fim singurul mare
popor latin izolat de latinitate şi să funcţionăm.
Iar funcţionarea s- a datorat şi credinţei în forţa
noastră morală, în înfrăţirea cu locurile („codru- i
frate cu românul”), în preţuirea „piciorului de
plai”, în tradiţia bunilor şi străbunilor noştri.
Forţa acesta morală şi spirituală a fost întreţi-
nută, fireşte, de biserica noastră tradiţională ră-
săriteană, de creaţia noastră culturală. Chiar în
condiţiile în care majoritatea românilor erau
analfabeţi, cântecele şi versurile populare cân-
tate, strigăturile, horele, scrijelirea lemnului, ar-
hitectura rurală au perpetuat gustul pentru
frumos şi au mai netezit din asprimea vieţii. în
aceste preocupări culturale ne recunoaştem cu

toţii, în acelea din care răzbat binele şi frumo-
sul… 

…şi în care filonul religios era mereu recog-
noscibil. 

Absolut. Era mereu recognoscibil. Până re-
cent, de altfel, nu se putea imagina cultura fără
credinţă şi credinţa fără cultură. Ele mergeau
mână în mână. Biserica a fost unul dintre marii
patroni spirituali ai neamului acestuia, în slujba
căruia s- a pus mereu. Să luăm un exemplu. Aca-
demia Română a propus – şi, din fericire, parla-
mentul a aprobat – ca ziua Culturii Naţionale să
se celebreze anual la 15 ianuarie, data naşterii lui
Eminescu, omul care s- a identificat cel mai bine
cu identitatea de român, cu naţiunea română.
Astfel, în cumpănite şi sfioase ceremonii, în pre-
zenţa academicienilor şi a invitaţilor lor, se săr-
bătoreşte an de an, „în umbra falnicelor bolţi” ale
Academiei, cultura. La sfârşit, un mare actor – de
câţiva ani ne onorează maestrul Dorel Vişan – re-
cită cu talent versuri din Eminescu, versuri pe-
rene, care par mereu proaspete şi actuale. Gân-
diţi- vă ce spectacol înălţător are loc acolo, derulat
aproape în anonimat. Nu am văzut interes pentru
aceasta nici din partea presei, nici a televiziuni-
lor. Doar Radio România este mereu prezent, dar
publicul actual privilegiază imaginea. Aflu că pu-
blicul actual ar prefera mondenul şi spectaculosul
în faţa actului cultural, dar publicul trebuie edu-
cat în spiritul bunului gust. Dacă televiziunile
dau doar scandaluri cotidiene, publicul se uită la
acestea şi se obişnuieşte cu astfel de „spectacole”
facile. Iar actul de cultură autentică începe să i se
pară straniu…

Riscăm să pierdem speranţa
lumea a uitat să se mai uite la aşa ceva.
Exact. Gustul publicului s- a format pentru

elemente ale vieţii cotidiene, pentru scandaluri
reprobabile sau pentru veşti nereprezentative.
Iar această orientare păguboasă există şi datorită
unor mijloace de difuzare în masă, aplecate exclu-
siv spre rating. Alta ar fi situaţia dacă ar începe
una- două televiziuni să reaşeze, la ore de maximă
audienţă, mesajele culturale: de la vernisajul unei
expoziţii până la premiere lirice sau dramatice de
pe scenele operelor naţionale din Bucureşti, Cluj,

Iaşi, Timişoara, de pe scenele teatrelor etc. în alte
ţări ale continentului nostru european, televiziu-
nile naţionale (publice), întreţinute din banii con-
tribuabililor, dau programe educative, ştiri
decente, fapte de cultură. Dacă ne vom afla mereu
în goană după crime, incendii, accidente, canca-
nuri, catastrofe etc., se va crea impresia că trăim
într- un continuu cataclism social şi natural. Ast-

fel, riscăm să pierdem şi flacăra care ne ţine ca
naţiune, anume speranţa!

la ce te poţi aştepta, când privilegiezi ştirea
eminamente negativă? te aştepţi exact la ceea ce
vedem. oameni posomorâţi, oameni pesimişti, oa-
meni care şi- au pierdut orice orizont de aşteptare,
care şi- au pierdut speranţa. or, pierderea speran-
ţei este catastrofală! 

Da, absolut. Iar Academia Română, îngă-
duiţi- mi să o spun, a reuşit în aceşti ani să ţină o
ştachetă înaltă a valorii şi a speranţei, a încrede-
rii în forţa creaţiei, în actul de cultură. Din pă-
cate, mesajele Academiei nu ajung la masa
publicului, aşa cum nici mesajele bisericii nu
ajung sau ajung distorsionate. în schimb ajung
mesajele unor personaje dubioase, fără educaţie
şi cultură, mesaje care elogiază partea materială,
lucrativă, necinstea şi frauda. Faptele sociale
sunt judecate după cuantumul câştigului mate-
rial individual, nu după curăţenia sufletească a
celui care le face şi nici după folosul lor întru pro-
păşirea comunităţii. Iar acesta este un lucru…

e un lucru aproape vulgar.
Exact. Câştigul spiritual nu se poate mă-

sura în bani. Fireşte că noi nu putem trăi în afara
vieţii materiale, fiindcă aşa suntem
lăsaţi de Cel Prea înalt. Dar dacă ex-
hibăm doar materialul, dacă ridicăm
monumente false acestor nevoi bă-
neşti, atunci, implicit, punem pe plan
secund esenţa umanităţii sau omenia.
Omenia noastră trebuie să prevaleze
şi se cuvine să fie valorificată şi prin
mesajele culturale pe care le dăm. un
filosof grec, întrebat odată de un pă-
rinte de ce trebuie să înveţe carte co-
pilul său, i- ar fi spus: „Pentru ca,
atunci când va merge la teatru, să nu
stea o piatră peste altă piatră!” Edu-
caţia ne umanizează şi ne ajută să în-
ţelegem mesajele culturale. Dacă ne
vom lăsa robiţi de lumea digitală,
transformată din obiect în subiect,
atunci ne vor dicta ne- fiinţele ceea ce
trebuie să facem. în acest moment,
suntem în pericolul de a recepta or-
dine primejdioase din partea unor

stăpâni ai lumilor virtuale, fără să mai avem dis-
cernământul şi facultatea de a alege şi judeca sin-
guri. O cauză este şi lipsa, eludarea mesajelor
omului pentru om. 

nu întâmplător se vorbeşte despre pericolul
modificării societăţilor din societăţi omeneşti în
societăţi de aşa- zişi cyborgi, de oameni
„artificiali”, de oameni care- şi pierd sen-
sibilitatea. 
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Academia Română a propus – şi,
din fericire, parlamentul a aprobat
– ca Ziua Culturii Naţionale să se

celebreze anual la 15 ianuarie, data
naşterii lui Eminescu, omul care s- a

identificat cel mai bine cu
identitatea de român, cu naţiunea

română. Astfel, în cumpănite şi
sfioase ceremonii, în prezenţa

academicienilor şi a invitaţilor lor,
se sărbătoreşte an de an, „în umbra

falnicelor bolţi” ale Academiei,
cultura„Actul de cultură autentică începe să i se pară straniu...”

Clubul Ideea Europeană
n Vasile Bănescu în dialog cu Ioan-Aurel Pop

Rolul cultural şi social al 
Academiei Române (II)

vasile Bănescu ioan aurel pop



Şi permiteţi- mi să mai spun că
mesajul acesta al meu de cultivare a
umanioarelor are tocmai acest conţinut,

de a ne împiedica să devenim instrumente. în
mintea unora de pe această lume există şi concep-
ţia bolnavă că oamenii trebuie ţinuţi în subcul-
tură, ca să poată fi dominaţi mai uşor de anumite
forţe care au nevoie de serviciile lor. Mai trebuie
să spun – chiar dacă n- o să placă unora – că, sub
masca democraţiei, se pot ascunde intenţii deose-
bit de periculoase. Avem exemple din istorie din
care se vede cum, în numele democraţiei, au câş-
tigat alegerile dictatori sângeroşi, care şi- au pus
în aplicare planuri diabolice de distrugere a ome-
nirii. De aceea avem nevoie de oameni educaţi şi
culţi care să poată judeca cu propria minte. Eu
când vorbesc de sfera culturală mă refer şi la ma-
tematică, fizică, chimie, biologie, devenite esen-
ţiale azi în societate. Nu- mi place să laud o ştiinţă
ca să o dispreţuiesc pe alta. Toate domeniile au-
tentice ale cunoaşterii trebuie să aibă un loc sub
soare. De la Renaştere încoace avem o paletă de
discipline care s- au afirmat şi care au confirmat.
universităţile funcţionează din Evul Mediu. Aca-
demiile îşi au rădăcini în antichitate. Numele de
academie vine de la Platon. Se poate să uităm
acest mesaj? Se poate să uităm că de două mii
cinci sute de ani academiile oferă repere de viaţă?
Fireşte, ca să poată continua să- şi îndeplinească
menirea, academiile trebuie susţinute, încura-
jate, păstrate mereu pe calea cea bună. universi-
tăţile sunt o creaţie a „Evului Mediu întunecat”
(ce prejudecată!), ceea ce înseamnă că de o mie de
ani luminează civilizaţia. Cred că şi academiile şi
universităţile trec acum printr- o fază critică, dar
ele nu trebuie subminate pentru asta, ci susţi-
nute, primenite, adaptate. Nu mai avem certitu-
dinea că mergem pe o cale dreaptă, fiindcă nu
avem o strategie clară de urmat. Provocările
lumii contemporane sunt mult mai numeroase,
mai mari şi mai rapide decât în toate perioadele
anterioare la un loc! Suntem, se pare, prea puter-
nic provocaţi şi, poate, de aceea suntem uşor de-
zechilibraţi. Dar avem resurse ca, prin instituţii
şi prin valori, să ţinem calea cea dreaptă şi să asi-
gurăm acestui popor o existenţă decentă. 

Valorile durabile
tot ceea ce descrieţi compune un tablou ab-

solut realist, absolut veridic. aţi spus câteva lu-
cruri esenţiale, nu le voi repeta pentru că n- aş
face- o atât de frumos ca dumneavoastră. aş vrea
să reţinem totuşi o idee: în lumea dominată astăzi,
cel puţin în europa, de democraţie, paradoxal, în
cadrul libertăţii democratice, răsar foarte multe
lucruri insidioase, lucruri pernicioase din punct
de vedere moral; se pierde reflexul moral, se pierd
foarte uşor valorile cardinale ale credinţei. din
păcate, instituţia Bisericii însăşi e confruntată cu
un proces galopant de secularizare a societăţii,
proces cu care nu poate ţine pasul în contracarare,
întrucât lupta e inegală. toate aceste lucruri se pe-
trec concret, iar exemplul care- mi vine în minte
este degradarea teribilă a noţiunii de familie.
asistăm astăzi la un discurs dizolvant rostit în
spaţiul public şi mediatic despre familie. ni se
spune: trebuie să ne aliniem europei, trebuie să
fim „civilizaţi” ca cei din europa vestică, unde
sunt îngăduite şi legiferate forme de convieţuire
alternative la familia naturală, tradiţională.
dacă acesta e „progresul”, daţi- mi voie să rămân
demodat. din această perspectivă, instituţii pre-
cum academia română, Biserica, şcoala, au da-
toria de a transmite constant un mesaj ferm şi
favorabil normalităţii.

Ele sunt valori durabile. Şi ele sunt verifi-
cate de istorie. De când există o istorie civilizată
a omenirii, familia şi- a dovedit nu numai necesi-
tatea, dar s- a impus şi ca purtătoare de valori

pentru civilizaţie. Şi nu numai atât. Familia a
contribuit la perpetuarea acestei realităţi funda-
mentale care este omenirea şi pe care putem s- o
împărţim pe naţiuni – pentru că de la un timp
trăim pe naţiuni, pe grupuri, pe oraşe, pe provin-
cii. Omul este o fiinţă socială şi trăieşte, prin ur-
mare, în comunităţi. A proslăvi alte valori în locul
familiei şi a pune alte realităţi în locul familiei
este mai mult decât un risc: este o pregătire trep-
tată pentru stingerea neamului omenesc! De
aceea, este nevoie de dreaptă cumpănire? Oare
n- ar fi mai bine ca, păstrând normalitatea, prin-
cipiile democratice sănătoase şi drepturile
omului, să continuăm să cultivăm valorile care
s- au validat în timp şi care au produs rezultate
extraordinare? Ar trebui ca societatea noastră,
ascultând de „stâlpii societăţii” – ca să- l parafra-
zez pe Ibsen – adică pe temeiul instituţiilor con-
sacrate, să- şi găsească echilibrul şi să coaguleze
energiile naţionale. Biserica, familia, şcoala tre-
buie rechemate, cu încredere, pentru pregătirea
României viitorului, fiindcă, după cum vedem cu
toţii, partidele politice, parlamentul, guvernul
etc. sunt în mare criză. 

e o criză de autoritate.
E o criză de autoritate şi de credibilitate, pe

care trebuie s- o acceptăm întâi spre a găsi mij-
loace de contra- acţiune, de reaşezare a acestor in-
stituţii pe valori. Vedeţi, statul este criticat
mereu, pentru chingile sale constrângătoare, pen-
tru lipsa de autoritate, pentru corupţie etc. Dar
trebuie să ţinem seama de faptul că statul, pentru
români, a fost, începând cu Evul Mediu, principa-
lul organizator al vieţii noastre. Statul ne- a coa-
gulat, ne- a adunat, ne- a ţinut împreună şi ne- a
conservat ca naţiune. Statul are încă un rost
foarte important, mai ales în contextul dezvoltării
unor forţe non- statale (deşi se denumesc uneori
state şi ele) care azi reuşesc să umilească statele
clasice. Sunt anumite organizaţii care nu sunt
state şi care, în numele unor idealuri religioase
ori îmbrăcate în haină religioasă, reuşesc, din pă-
cate, să răstoarne morala şi binele social, să de-
zorienteze lumea. Efortul colectiv spre bine nu se
poate face decât prin conlucrarea oamenilor şi a
instituţiilor de încredere. De aceea, este nevoie de
o idee- forţă, de o strategie pe termen lung care să
arate în mod simplu ce vrem şi cum putem face
ceea ce vrem. în acest context – fără să apelăm la
naţionalism – se cade să dezvoltăm cât mai bine
România. Dacă România va fi prosperă şi va
putea da adăpost sigur şi bun tuturor fiilor săi,
atunci şi Europa va fi viabilă. 

aţi pomenit de naţionalism, mi- ar fi plăcut
să facem distincţia între naţionalism şi patrio-
tism, pentru că sunt sigur că şi dumneavoastră ţi-
neţi la această distincţie. n- o să mai avem timp
pentru ea. am reţinut ideea necesităţii urmării fi-
dele a unui drum, a unei căi pe care aţi numit- o
fundamentală. această cale, e limpede, nu poate
fi o cale pe care se face abstracţie de morala pu-
blică şi de morala privată. nu trebuie să ne sfiim
să localizăm un adversar redutabil al epocii în

care trăim, un adversar care dizolvă treptat mo-
rala publică, care privilegiază în discursul său
minorităţile de orice tip în defavoarea majorităţi-
lor tradiţionale – şi mă gândesc, desigur, la insi-
dioasa ideologie a corectitudinii politice care e
funciarmente anticreştină şi antireligioasă, care e
difuză, pe care o respirăm din ce în ce mai mult
în spaţiul european şi românesc. există lucruri în
legătură cu care nu se poate negocia. unul dintre
ele este morala publică. or, morala nu este totuna
cu etica. morala are rădăcini mult mai adânci, în
zona religiosului, a trăirii spirituale. respiraţia
amplă a unui organism comunitar trebuie să fie
aceea a moralei publice. din această perspectivă,
academia română sper că va juca un rol din ce
în ce mai important în spaţiul nostru social. 

Îmi amintesc că acum un timp aţi spus – e o
idee recurentă la dumneavoastră şi merită promo-
vată – că „un popor se salvează în măsura în care
ştie să- şi cultive o elită”. Cred că faceţi referire la
o elită morală, nu?

Nevoia de ghizi spirituali
Este adevărat. Orice popor are nevoie de

ghizi spirituali în primul rând, de elite conştiente
şi dăruite binelui public. Eu la aceste elite mă
refer. Şi nu de elită militară ori socială neapărat
şi primordial, ci de o elită morală, care să în-
drepte lucrurile. Această elită trebuie să lupte
pentru dreptate, adevăr şi demnitate, toate aşe-
zate sub semnul binelui. O elită care să le vor-
bească oamenilor despre lege, ordine, bună
cuviinţă, curăţenie fizică şi sufletească… 

dar şi despre responsabilităţi…
Da. Dar dintre toate astea, după părerea

mea de om care am trăit, am trecut prin multe şi
am educat generaţii şi de elevi şi de studenţi, cred
că deasupra tuturor trebuie să stea binele. Dacă
nu- i învăţăm pe tineri şi pe oameni în genere că
trebuie să cultive binele, dacă nu le spunem unde
găsesc ghiduri pentru a face binele, toate cunoş-
tinţele pe care le dăm sunt în van. Elita despre
care vorbeam ar trebui să reuşească să ajungă la
sufletul oamenilor şi să le spună adevărul, şi
dreptatea, să le spună şi despre rolul legii în so-
cietate, să le spună că o lege – chiar dacă e discu-
tabilă – trebuie respectată atât timp cât este în
vigoare. Din acest punct de vedere, ne ajută şi
morala creştină şi cea laică. Dacă învăţăm că răul
făcut nouă trebuie să se întoarcă înzecit prin bine,
dacă uităm de legea talionului („ochi pentru ochi,
dinte pentru dinte”), atunci lumea se poate salva.
Datoria noastră este să arătăm societăţii modele
de urmat, modele autentice, pline de forţa convin-
gerii, educate şi talentate. Se cuvine să cultivăm
aceste modele, să le preţuim şi răsplătim. Naţiu-
nile care au avut elite sănătoase şi- au continuat
marşul prin lume cu demnitate şi onoare… 

Cred că această elită morală, care poate mij-
loci cumva salvarea noastră, nu se poate forma
decât în acest triunghi: educaţie, credinţă şi tot ce
presupune cultură a unei naţiuni. Sper ca acest
cadru în care am încercat să aducem discuţia
noastră a fost unul favorabil nu doar temei pe care
am evocat- o şi descris- o la început, ci şi unui
mesaj care sper că va ajunge la cei care, chiar
dacă nu sunt interesaţi momentan de el, ar putea
deveni. 

domnule Ioan-aurel pop, vă mulţumesc
foarte mult pentru prezenţa în emisiune, vă mul-
ţumesc pentru tot ceea ce faceţi atât ca profesor,
cât şi ca academician din perspectivă culturală şi
morală pentru societatea românească. r

■ Dialog realizat în cadrul emisiunii 
Credinţă şi cultură azi. Trinitas TV

Aprilie 2016
■ Subtitlurile aparţin redacţiei
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ð De la Renaştere încoace avem o
paletă de discipline care s- au
afirmat şi care au confirmat.

Universităţile funcţionează din
Evul Mediu. Academiile îşi au

rădăcini în antichitate. Numele de
academie vine de la Platon. Se
poate să uităm acest mesaj? Se

poate să uităm că de două mii cinci
sute de ani academiile oferă repere

de viaţă?
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■ Friedrich Nietzsche
Genealogia moralei

■ Dmitri Merejkovski
Gogol şi diavolul

■ Dmitri Merejkovski
Rusia bolnavă

■ Aura Christi
Psalmi

■ rodica Braga
Timp în derivă

■ ioan-Aurel Pop
Identitatea românească



Tâlcuirea Sfântului Maxim se înscrie în tradiţia admiterii unei plura-
lităţi mai mult sau mai puţin coerente de sensuri ale Scripturii – cu
mici fluctuaţii terminologice: literal, anagogic, alegoric şi spiritual.
Căci este scris, cum spune apostolul Pavel: „Cele ce ochiul n- a văzut

şi urechea n- a auzit, şi la inima omului nu s- au suit, pe acestea le- a gătit Dumnezeu
celor ce- L iubesc pe El” (I Corint. 2, 9). Rugat de egumenul Talasie să descifreze,
pentru cei mai puţin instruiţi, diverse locuri grele din Biblie, Maxim răspunde la
cele 65 de întrebări mobilizând întreaga sa mare erudiţie, competenţa sa filologică
şi teologic- hermeneutică dintre cele mai înalte, adeverind astfel cuvintele prin care
îl cinstea el pe egumen: „Simţirea ta sculptează simbolic în figurile celor văzute ra-
ţiunile celor inteligibile şi prin ele urcă mintea spre simplitatea vederilor inteligi-
bile, desfăcute de varietatea şi compoziţia celor văzute…” (cf. Filocalia românească,
vol. 3, trad. prof. Dumitru Stăniloae). Procedura, cu unele variaţiuni în funcţie de
felul întrebării, comportă acest invariant structural: mai întâi tâlcuitorul goleşte
cuvintele, numele proprii, expresiile şi frazele aşa- zicând „cheie” din textul biblic
de înţelesul lor nemijlocit, literal – să- i zicem, rapid, de- literalizare –, apoi injec-
tează în ele unul sau mai multe sensuri simbolice, spirituale sau duhovniceşti, fo-
losindu- se de alte cuvinte, care nici acestea nu sunt de luat în stricta lor literalitate
– să- i zicem abis hermeneutic –, până ce se realizează o coerenţă „tensionată” ni-
ciodată deplină cu înţelesul literal – să- i zicem re- literalizare. în plus, tâlcuirea,
pentru a nu fi „eretică” sau arbitrară, trebuie să fie respectuoasă cu Tradiţia pa-
tristică, să rămână într- un acord de altminteri dinamic şi critic, cu marile idei di-
rectoare ale învăţăturii creştine.

în ce- l priveşte pe Bachelard, el face din Iona, în stilul psihanalizei la modă
pe atunci în rândul intelectualilor francezi, simbolul unui „complex”, paradigma
unei reverii poetice să zicem naturale, spontane, pe care o ilustrează cu texte lite-
rare dintre cele mai variate. Cu puţin înainte de cartea amintită, Bachelard publi-
case pământul şi reveriile voinţei, studiu care a marcat începutul cercetării
imaginaţiei materiale a elementului terestru. Aici poeticianul dăduse numeroase
exemple de voinţă care visează şi deschide astfel un viitor acţiunii sale: este schi-
ţată o psiho- poetică în jurul temei împotrivirii şi al prepoziţiei împotrivă, prilej de
cercetare a imaginilor profunzimii. Acestea nu poartă însă doar marca ostilităţii.
Bachelard pune în evidenţă, în legătură cu ele, o întreagă dinamică a atracţiei, a
seducţiei, a chemării – aspect studiat în eseul care ne va reţine direct atenţia: pă-
mântul şi reveriile repausului. Vor fi reunite, de această dată, imagini ce se află
sub semnul prepoziţiei în (uneori fiind de preferat mai idiomaticul nostru întru,
fastuos desfăşurat, cum se ştie, de C. Noica). Prepoziţiile împotrivă şi în nu sunt
separate în mod absolut. în multe imagini materiale ale pământului se simte o sin-
teză ambivalentă, spune Bachelard, care uneşte împotrivirea cu cedarea primi-
toare, procesele complementare de extravertire şi cele de introvertire (acest intro
este, chiar literal, mai aproape de întru decât de în), intimitatea şi ostilitatea ma-
teriei. Poeticianul studiază în această carte, cum o arată şi titlul, imaginile repau-
sului, ale refugiului, ale înrădăcinării. Toate aceste imagini sunt, dacă nu izomorfe,
măcar izotrope, în sensul că ele ne indică toate o aceeaşi mişcare către izvoarele
repausului. De exemplu, casa, pântecele, caverna poartă aceeaşi evidentă marcă a
întoarcerii la mamă. Este bine cunoscut refuzul poeticianului de a urma legenda,
mitul, povestirea biblică şi de a le descifra citindu- le în cheie simbolică, parabolică,
spirituală. Atunci când le reţine, o face pentru potenţialul lor de reverii poetice şi
experienţe onirice.

*
Este semnificativ să observăm că nu există, de- a lungul întregului capitol in-

titulat Complexul lui Iona – te duci imediat cu gândul la freudianul complex al lui
Oedip –, nici un citat din textul biblic. Acesta este mereu presupus a fi ştiut de
către presupusul cititor al cărţii lui Bachelard. Dacă nu se presupune, mai curând,
că o atare ştiinţă de textul biblic ca atare este de prisos – ajunge imaginea! Poeti-
cianul se foloseşte de personaj şi de neverosimila povestire ce- i este asociată ca de
un concept-simbol rapid evocator, multiplu imagomorf şi imagogen, având o remar-
cabilă putere de diferenţiere şi de integrare – un concept- simbol ilustrat cu imagini
şi reverii literare, cu experienţe onirice la îndemâna oricărui visător atent. Expe-
rienţe faţă de care investigaţiile şi interpretările psihanalitice au vădit un interes
special.

Imaginaţia care povesteşte, scrie Bachelard, trebuie să fie glumeaţă şi se-
rioasă, raţională şi visătoare, animată de voinţa de a- l face pe celălalt să creadă
ceva neadevărat, mobilizând pentru aceasta redutabilele dovezi onirice, experienţa
nopţilor. „Pentru a arăta cum sunt distruse imaginile de surâsul povestitorului,
pentru a pune în evidenţă deficitul oricărei credulităţi, vom studia o imagine care
nu ne mai poate face să visăm, deoarece s- a glumit prea mult pe seama ei. Această
imagine este cea a lui Iona în pântecele balenei.* Vom încerca să regăsim aici câteva
elemente onirice amestecate cu imagini clare”.

Bachelard califică drept povestitoare această „imagine puerilă”, care suscită
un „interes naiv”. Povestea pe care ea o produce automat cere să ne imaginăm un
înainte – cum a intrat Iona în pântecele balenei – şi un după – cum va ieşi din el?

E loc, în indefinitele variaţii ale acestei imagini arhetipale spontan povesti-
toare, de un auto- Iona, adică un Iona intrat în propriul pântece, unde trăieşte ca la
el acasă, de Iona înghiţiţi de Iona, altfel zis de înghiţitori înghiţiţi; în rezumat „al-
gebric”, de Iona la putere – la puterea a doua, la puterea a treia. un (Iona)3 avem
în exemplul dintr- o povestire a lui Louis Pergaud: broasca înghite lăcusta, vipera
înghite broasca, şoimul înghite vipera. O descriere a lui Victor Hugo ilustrează un
(Iona)4. „O mătase chinezească” îl reprezintă pe rechin mâncând un crocodil care
mănâncă un vultur care mănâncă o rândunică care mănâncă o omidă”. Şi mai so-
fisticat amuzantă este reptila lui Tristan Tzara: „Şarpele îşi înghite coada şi se în-
toarce pe dos ca o mănuşă”. Jocul continuă – continuă poeticianul –,
şarpele este întors pe faţă. De unde şi o formă nouă a lui Ouroboros.
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vasile Tonoiu
Două tipuri de asceză

încercarea de a te păstra, atunci când scrii ori când vorbeşti
despre Mihai Şora, în graniţele austere ale demersului ana-
litic sau în perimetrul echilibrat al evocării ceremonioase
reprezintă premisa apriorică a unui eşec asumat. Orice re-

ferire la viaţa omului şi la opera vieţii sale atrage irezistibil vecinăta-
tea stenică a jubilaţiei şi sărbătorii. Aceasta nu pentru că Mihai Şora
ar fi fost un perpetuu răsfăţat al destinului, iar traiectoria sa biologică
şi intelectuală n- ar fi cunoscut sinuozităţi deconcertante ori devasta-
toare seisme – dimpotrivă. Dar puţini oameni au ştiut, asemenea Dom-
niei Sale, să preschimbe vitregia timpurilor în sămânţă roditoare,
neşansa istorică în triumf al gândului senin şi întâmplarea trecătoare
în dăruire generoasă pe altarul lucrurilor durabile. Durabile în timp
şi, mai ales, în sufletele celor binecuvântaţi cu şansa de a- i fi contem-
porani. 

Spunând, într- un interviu din urmă cu câţiva ani, că întotdeauna
a ales să facă mai mult pentru ceilalţi decât pentru sine, Mihai Şora
n- a formulat doar o opţiune sau un proiect dintre cele mai generoase,
ci o autentică profesiune de credinţă existenţială căreia i- a fost mereu
şi îi este în continuare, şi acum, la vreme de centenar, fidel. în lumea
noastră meschină până la indecenţă şi egoistă până la ferocitate, a- ţi
dedica viaţa unor idealuri comunitare, a te consacra binelui, adevăru-
lui şi frumosului pe care să le împărtăşeşti cu semenii tăi, a considera
că bucuria spiritului n- are conotaţii elitiste, fiind cu atât mai substan-
ţială cu cât poate înflori un număr mai mare de inimi însetate de cul-
tură este un mod superior de a fi tu însuţi ca om între oameni, cum
suna o sintagmă camilpetresciană din veacul trecut, căzută, nu ştiu
de ce, într- o nemeritată desuetudine. 

în felul său propriu de a figura un desuet sublim, Mihai Şora
este în egală măsură:

un romantic, rătăcind, cu graţie pascaliană, într- o lume macu-
lată de pragmatism;

un paşoptist întârziat, convins că intelectualul autentic trebuie
să fie un iluminist care datorează ţării sale mai mult decât îi datorează
lui ţara sa; 

un etern logodit cu utopia melioristă privitoare la imperfecta,
dar mereu perfectibila specie umană; 

un umanist care ştie că a dărui este infinit mai profitabil decât
a primi şi că numărul de motive pentru care un om este fericit se am-
plifică proporţional cu numărul de oameni cu care împarte propria fe-
ricire; 

un fundamentalist al esenţelor; 
un trăirist pentru care a fi şi a face rămâne mereu mai impor-

tant decât a avea.
Aceste lucruri simple şi tot mai dureros uitate în lumea şi în vre-

murile noastre au irigat întotdeauna subteran metabolismul public al
lui Mihai Şora – filosoful, gânditorul, ministrul, editorul, scriitorul. Pe
scurt, instituţia culturală Mihai Şora. Din ele s- au născut, între altele,
primele reforme de substanţă ale învăţământului românesc postde-
cembreist (eşuate, din păcate, ulterior, în succesive şi contraproductive
experimente); din ele s- a întrupat proiectul restitutio Benjamin Fon-
dane, căruia i s- a consacrat în ultimii ani; din ele s- au înfiripat ideea
şi lucrarea de spirit numite noua serie a Bibliotecii pentru toţi care a
umplut cândva un gol de informaţie şi valoare, marcând indelebil o
epocă şi ţinând conectate două generaţii de români la izvorul viu al
marilor opere ale literaturii autohtone şi universale. Şi enumerarea
poate continua…

exegi monumentum aere perenius, exclama odinioară cu orgoliu
poetul latin. Bronzul nepieritor din care creşte monumentul simbolic
al lui Mihai Şora îl reprezintă însăşi viaţa sa luminoasă şi exemplară
care, prin forţa deciziei unui destin fast, a ajuns să numere, iată, 20
de luştri. r

Mihai Șora ● 100

Gelu Negrea 
Centenarul unei instituții:
Mihai Șora



„Acest auto- Iona a devenit în chip glumeţ
un simbol al eterenităţii”. (Să nu ne mire:
exponenţierea poeticianului, uşor ironică

şi autoironică, venea de la un epistemolog care, în
1912, îşi trecea licenţa în ştiinţe matematice.) Par-
tea de glumă a povestirilor despre înghiţiri şi eli-
berări funcţionează atât în inconştientul bunicului,
cât şi în cel al nepotului. Ea serveşte drept „acope-
rire” pentru o teamă cuibărită în inconştientul fie-
cărui om. „Prin complexul lui Iona, acţiunea
psihanalitică a glumei poate fi uşor detectată. Dar
această acţiune a comicului se întâlneşte în multe
cure psihanalitice”. [I- ar fi confirmat- o lui Bache-
lard şi creatorul „logoterapiei moderne”, neurologul
Viktor E. Frankl. Multe tehnici de logoterapie, ob-
servă el (omul în căutarea sensului vieţii), se ba-
zează pe dezvoltarea la pacient a simţului
umorului, care îl face capabil să se detaşeze de
boală, să râdă de ea, să adopte o atitudine parado-
xală. De exemplu, în cazul tulburărilor de somn,
teama pacientului că nu poate dormi, care se dato-
rează ignorării de către acesta a faptului că orga-
nismul are grijă el însuşi să- şi asigure perioada
minimă de somn absolut necesară, duce la hiperin-
tenţia de a adormi. Or, tocmai aceasta alungă som-
nul. Pacientul e sfătuit să încerce să stea treaz cât
mai mult timp posibil, în loc să se abandoneze ob-
sesiei că nu e în stare să (a)doarmă. Intenţia para-
doxală, implicit glumeaţă, de a nu adormi, va fi
urmată curând de somn. O asemenea intenţie ră-
mâne un instrument util în tratarea tulburărilor
obsesiv-compulsive şi fobice, mai ales în cazurile
marcate de anxietate anticipatorie. Se dezvoltă, bu-
năoară, la pacient aptitudinea de a- şi ridiculiza
teama nevrotică. Imaginea lui Iona în pântecele ba-
lenei i se pare lui Bachelard că ar putea servi drept
chestionar în dispepsiile de ordin psihic – un mijloc
de analiză elementar, şi totuşi util, pentru regiu-
nea prea puţin explorată a psihologiei digestive.

Neputând să dea un exemplu de aderare to-
tală la imaginea lui Iona din pricina sărăciei aces-
teia, poeticianul se mulţumeşte să multiplice
aspecte doar juxtapuse, nu şi unificate cu adevărat.
Aşa ajunge el să evoce reveriile populare în care
pântecele apare ca o cavitate primitoare. în faunele
stomacale legendare se întâlnesc toate animalele
pe care umanitatea a crezut că le vomită. în econo-
mia acestei multiplicări oarecum fortuite, Bache-
lard apropie de complexul lui Iona vorbirea
ventrilocă şi traducerea lui alchimică de către C.G.
Jung. Traducere extrem de preţioasă, „pentru că
exprimă în mod material, printr- o participare la in-
timitatea materiei, ceea ce imaginea tradiţională
exprimă în domeniul formelor”. în pântecele unui
vas alchimic, materia având a fi purificată este în-
credinţată unei ape primitive – mercurul filosofilor.
Suntem invitaţi, cu acest Iona alchimic, să consim-
ţim unei scufundări în profunzimea materiei pen-
tru a realiza o pierdere de imagini formale şi un
câştig de imagini materiale.

Complexul lui Iona i se înfăţişează poeticia-
nului nostru ca valoare a unui confort intim. El
marchează apoi toate figurile refugiilor cu semnul
primitiv al unei blânde stări de bine, caldă, nicio-
dată atacată. Este un absolut al intimităţii, al in-
conştientului fericit, care ar cunoaşte şi el, ca
simbol al fiinţei, o sferă a lui Parmenide. „Această
sferă nu are frumuseţile raţionale ale volumului
geometric, dar ea are deplina siguranţă a unui pân-
tece”.

Să nu uităm că Iona – a cărui imagine poate
constitui o schemă utilă pentru cercetarea psiha-
nalitică a fantasmei întoarcerii în pântecele mamei
– este redat luminii. Această „ieşire” din pântece
este o intrare în viaţa conştientă, într- o viaţă care
vrea o nouă conştiinţă. Imaginea lui Iona întâlneşte
astfel temele naşterii reale, ale re- naşterii iniţiatu-
lui şi temele alchimice ale înnoirii substanţelor.
Imaginii heraldice a şarpelui care dă afară pe gură
un copil i se asociază o multitudine de imagini lite-
rare care reprezintă o „scoatere pe gură prolifică”.
Citează Bachelard: „Fructele se deschideau ca să
dea naştere unor pui de crocodil, din a căror gură
ieşeau capete de femei şi de bărbaţi”. Iată – comen-
tează jovial poeticianul – inversul unui (Iona)2 pe
care un algebrist fantezist îl va scrie liniştit (Iona)- 2

pentru comoditatea clasificării.
Succesul imaginii lui Iona în pântecele bale-

nei dă de gândit că aceasta are rădăcini mai adânci
decât o tradiţie care stârneşte râsul. Bachelard
crede că trebuie să- i corespundă reverii mai intime,
mai puţin obiective. Ele provin adeseori din confu-
zia pe care o fac psihanaliştii între pântecele sexual
şi cel digestiv – două zone inconştiente, între care
filosoful stabileşte o distincţie ceva mai clară. Sub
forma sa digestivă, imaginea lui Iona ar cores-
punde lăcomiei de a înghiţi fără a mai mesteca.
Acesta ar fi primul stadiu al inconştientului bucal,

urmat de cel al mestecării. Devorarea trezeşte o
voinţă mai conştientă, iar înghiţirea este o funcţie
mai primitivă. Dar imaginii unui Iona al digestiei
i se adaugă frecvent o componentă sexuală, venind
în atingere cu miturile naşterii.

Complexul lui Iona interferează şi cu marile
reverii ale întoarcerii acasă, ale întoarcerii în pân-
tecele matern – adăpostul cel mai bine protejat,
unde se doarme la căldură: cel mai mic adăpost sus-
cită visul adăpostului ideal. Imaginile arhetipale
formează adevărate roiuri în expansiune. Adăpostul
ideal face pereche cu maternitatea onirică a morţii.
Pântecele matern şi sarcofagul fuzionează. „Moar-
tea, somnul, iată aceeaşi transformare în crisalidă
a unei fiinţe care trebuie să se trezească şi să re-
nască înnoită”. un poem în două versuri al lui Noël
Bureau deschide calea unor asemenea sinteze oni-
ricopoetice: „Ca să se cuibărească / Voia să moară”.

Dacă lăsăm să viseze în noi imaginile simple
ale poeţilor – precum aceasta: „… pe colină / Ver-
zele erau mai pântecoase decât toate pântecele” –,
vom regăsi în chip firesc germenele marilor mituri
şi reverii arhetipale, în cazul nostru, legenda copii-
lor născuţi din verze. Pendula dintr- o „descriere” a
lui Guy de Maupassant este animată de un „Iona”
discret, care se face simţit doar printr- un sunet de
ventriloc: „pendula… al cărei timbru avea un sunet
profund şi grav, ca şi cum acest mic orologiu ar fi
înghiţit un clopot de catedrală”.

Cu mijloace simple, scriitorul ştie ca din in-
stinct să stârnească în psihismul cititorului său un
„Iona”. „un acoperiş curb – scrie Pierre Loti – foarte
scund, prelungindu- se deasupra noastră ca o spi-
nare de peşte, cu bârne ca nişte vertebre, ne dă sen-
timentul că suntem întemniţaţi în pântecele unui
animal”. Autorul acestor Însemnări din exil naviga
într- o corabie chinezească cu pânze, pe o căldură în-
ăbuşitoare, sub un cer foarte întunecat. Nu trebuie
să fi navigat şi tu într- o corabie chinezească şi nici
să fi locuit în pântecele unui animal pentru a adera,
prin participări inconştiente, la imaginile călătoru-
lui care visează – notează poeticianul.

în maniera algebrei fanteziste amintite, Ba-
chelard notează tandru- ironic la adresa personaju-
lui Roquentin din Greaţa lui Sartre: chiar pentru
un îngreţoşat, pentru o fiinţă care nu vrea să în-
ghită nimic, pentru o fiinţă care suferă de un com-
plex „antiIona”, există pretutindeni pântece –
metamorfoze şi asociaţii- sugestii ale banchetei din
cafenea. uneori trebuie, ca cititor, să străbaţi mai
multe imagini suprapuse pentru a- l descoperi pe
Iona cel profund, ascuns şi mascat de acestea. un
Iona care preia în chip natural, desăvârşindu- se,
tema maternităţii morţii.

Asemeni celorlalte mari imagini, care pun
adâncurile resimţite de om în el însuşi, în lucruri

sau în univers, imaginea lui Iona se situează în cen-
trul profund al unor corespondenţe metaforice im-
posibil de stabilit la nivelul unor simple analogii
formale. O aceeaşi nevoie ancestrală de protecţie
face ca visul refugiului în casa onirică şi visul unei
întoarceri în trupul mamei să aibă o rădăcină co-
mună. La ea trimite formula laconică a lui Claudel:
„un acoperiş este un pântece” sau „Şi am ieşit din
pântecele casei”. Trebuie, pentru a realiza astfel de
metafore, să căutăm, sub forme, materiile imagi-
nate. „Vom găsi atunci un fel de repaos materializat,
paradoxala dinamică a unei călduri blânde şi ne-
mişcate”. O substanţă a profunzimii vom găsi,
foarte diferită de profunzimea unui abis în care te
tot prăbuşeşti. noaptea închisă de poet în vizuini,
în pântece, în pivniţe substanţializează – sau, cu o
metaforă teologică, ipostas- iază – o asemenea pro-
funzime. Joë Bousquet, citat de Bachelard, vorbea
despre o noapte materialmente activă, pătrunză-
toare ca o sare corozivă. Noaptea asta de sare este,
totodată, o noapte subterană secretată de pământ şi
de noaptea cavernoasă care lucrează înlăuntrul
unui trup viu. în raport cu această închisoare car-
nală a nopţii, Iona nu este decât o poveste prea naiv
istorisită. Dar sub poveste, despuiat de naraţiunea
biblică în care apare, se arată, „Iona, ca şi casa oni-
rică şi caverna imaginată, sunt arhetipuri care nu
au nevoie de experienţe reale pentru a acţiona asu-
pra tuturor sufletelor”. – Inutil s- o mai remarcăm:
acest tuturor este al poeticii imaginarului, nu al an-
tropologiei culturale ori al anchetei şi sondajului so-
ciologice. – Mai notează Bachelard, continuând pe
cont propriu o reverie suscitată de poet, din poziţia
de poet al poeţilor, de metapoet ori, dacă vreţi, de
(poet)2: „Noaptea ne farmecă, întunericul grotei, al
pivniţei ne trage spre el ca un sân”. Bousquet dă im-
aginii lui Iona profunzimea lipsită de imagine. El îl
lasă pe cititor să- şi perfecţioneze sau modereze pro-
priile imagini, fiind sigur, totuşi, că îi transmite pa-
ralelismul dintre noaptea exterioară şi noaptea
intimă: noaptea vie care sălăşluieşte în poet inte-
riorizează noaptea maternă în care fusese zămislit.

Dar chiar în inspirata naraţiune biblică
există locuri care încurajează reveria poetică, tre-
zesc imaginarul intimităţii şi al profunzimii mate-
riale. Iona strigă către Dumnezeu din pântecele
iadului (şeol), cu care este asemănat pântecele ba-
lenei. Profetul era victima unei (cufundări)2 – în
apa mării şi- n pântecele chitului. „în adâncul ini-
mii mării m- ai aruncat şi ape m-au împresurat. 
(…) Ape mi s- au revărsat împrejur până la suflet,
adâncul genunii m- a împresurat, capul mi s- a afun-
dat în crăpăturile munţilor; în pământ m- am pogo-
rât, ale cărui gratii sunt veşnice zăvoare” (Iona 2,
3- 7). Până la temeliile munţilor se coborâse profe-
tul, iar zăvoarele pământului erau trase asupra lui
pentru totdeauna.

Plecând de la anumite imagini clare, de la na-
raţiuni mitice mai mult sau mai puţin „raţionali-
zatoare”, Bachelard ne învaţă să descoperim
dublete care leagă imaginile exterioare imediat po-
vestitoare de imaginile mute ale intimităţii mate-
rializa(n)te. urmând „logica” acestor dublete, am
ajunge la următoarea echivalenţă dintre viaţă şi
moarte: sarcofagul este un pântece, iar pântecele
este un sarcofag. „A ieşi din pântece înseamnă a te
naşte, a ieşi dintr- un sarcofag înseamnă a renaşte.
Iona, care rămâne în pântecele balenei trei zile, cât
rămâne şi Hristos în mormânt, este deci o imagine
a învierii.” Nici acest deci nu marchează concluzia
unui raţionament explicativ care ar opera o reduc-
ţie de tip ştiinţific. Este un deci al continuării me-
tapoetice a activităţii de imaginare stârnită de
poeţi (în sens larg).

Sub semnul unui Iona al morţii, care întâl-
neşte tema morţii materne, ar putea fi studiate
multe alte imagini. Tema crisalidei – spune Bache-
lard în încheierea capitolului dedicat complexului
lui Iona – ar merita o monografie. Poeticianul n- a
scris- o. A schiţat- o doar, pe urmele unui studiu al
lui Rozanov, tradus în franceză, apocalipsa timpu-
lui nostru, unde autorul „aduce o importantă con-
tribuţie la mitul crisalidei”. După Rozanov, crisa-
lida este mormântul, iar viaţa vegetativă, mormân-
tul şi făgăduinţa.

Toate aceste imagini – mormântul e o crisa-
lidă, un sarcofag care mănâncă pământul carnal;
mumia ca o omidă strânsă în bentiţele crisalidei…
– au acelaşi centru de interes: „O fiinţă închisă, o
fiinţă ocrotită, o fiinţă ascunsă, o fiinţă redată pro-
funzimii misterului ei. Această fiinţă va ieşi, aceas -
tă fiinţă va renaşte. Există un destin al imaginii
care cere această înviere”. r

■ Din volumul de eseuri 
moartea la persoana întâi, 

recent apărut la Editura Academiei Române
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ð În mai multe timpuri şi locuri şi
moduri au stârnit interesul

cărturarilor – ca să desemnăm, sub
această etichetă, pe toţi autorii de

texte ce vin în atingere cu subiectul
nostru – povestirea biblică despre
Iona, motivul tematic- simbolic şi
personajul ei central. Vom alege

aici două tipuri de abordare –
religioasă, respectiv, poetică –

suficient de îndepărtate în timp,
situate oarecum la extremităţile

unui larg evantai de orientări
„teoretice”, de „metode”

hermeneutice şi de „mijloace”
exploratorii (cum ar fi etimologia şi

evacuarea sensului literal pentru
recuperarea şi etalarea celui

ascuns, spiritual, de o parte, şi, de
cealaltă, revisarea amplificatoare a
reveriei poetice stârnită de nucleul

imaginar al povestirii, aşa cum o
probează documentele „literare”
anume selectate). Autorii care ne

vor reţine atenţia sunt Maxim
Mărturisitorul şi Gaston Bachelard.

Teologul s- a referit la motivul
biblic mai pe larg în Răspunsuri

către Talasie (631 – 633), iar
poeticianul în Pământul şi reveriile

repausului (1948).



Maestrul Mircia Dumitrescu, o nouă personală, cu ocazia ani-
versării a 75 de ani de viaţă. Marţi, 25 octombrie 2016, ora 13.00, în Am-
fiteatrul „I. Heliade- Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române din
Bucureşti (Calea Victoriei 125), a fost vernisată expoziţia personală a grafi-
cianului Mircia Dumitrescu, membru corespondent al Academiei Române, cu
ocazia aniversării a 75 de ani de viaţă. Mircia Dumitrescu este cel mai im-
portant ilustrator şi îngrijitor de carte din România. Au susţinut alocuţiuni:
Acad. Răzvan Theodorescu, critic şi istoric de artă, Preşedintele Secţiei Artă,
Arhitectură Audio- vizual, Acad. Eugen Simion, critic literar, Preşedintele
FNSA, Acad. Nicolae Breban, scriitor, Pavel Şuşară, critic de artă.

Deschiderea expoziţiei a fost prefaţată de un microrecital susţinut de
flautistul Ionuţ Bogdan Ştefănescu.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 25 octombrie – 30 noiembrie
2016, în Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române. în expozi-
ţie sunt prezentate lucrări de grafică – gravură în lemn, desen, acuarelă şi
sculptură, acestea fiind rezultatul activităţii artistice din ultimii trei ani ani
ai artistului Mircia Dumitrescu. Expoziţia ilustrează o viziune originală a
creatorului – cu tema „şi eu am fost în «Grădina cea din eden»” , unde pri-
vitorul se poate confrunta cu o mare varietate de expresii plastice. Expoziţia
doreşte să surprindă atât prin impact vizual, cât şi prin modalitatea unor
abordări ex cathedra – precum abordarea formelor sculpturale – pe care
Mircia Dumitrescu le reliefează cu dezinvoltură şi cu profesionalism încă de
la începuturile carierei sale artistice. Acuarele de mari dimensiuni realizate
pe hârtie manuală, o serie de gravuri în lemn expuse într- o manieră origi-
nală, secondat de sculpturi figurative, creează o ambianţă incitantă, gândită
să coexiste în spaţiile Bibliotecii Academiei.

■ Evenimente culturale şi artistice 
În perioada desfăşurării expoziţiei Maestrului Mircia

Dumitrescu, la Biblioteca Academiei Române, de Muzeul Naţional
al Literaturii Române sunt organizate următoarele evenimente:

Vernisajul deschide o serie de evenimente culturale şi artistice orga-
nizate în perioada expoziţiei Maestrului Mircia Dumitrescu, la Biblioteca
Academiei Române, de Muzeul Naţional al Literaturii Române. 

Printre acestea, amintim: Colocviul Internaţional „Hârtia de mână –
permanenţă şi expresie” (28 octombrie 2016), evenimentul editorial cu titlul
„Mari Scriitori români traduşi în limba sârbă – Bacovia, Arghezi, Nichita”
(8 noiembrie 2016), Colocviul Internaţional „125 de ani de la moartea pri-
mului romolog din România, Barbu Constantinescu” (22 noiembrie 2016) şi
Simpozionul Internaţional „Cioran – Pessoa, doi exegeţi ai nefericirii” (23 –
25 noiembrie 2016).

28 octombrie 2016, ora 11.00: 
George Coşbuc – 150
aula academiei române, Calea Victoriei 125

Muzeul Naţional al Literaturii Române, împreună cu Academia Ro-
mână – Secţia de Filologie şi Literatură şi Fundaţia Naţională pentru Şti-
inţă şi Artă, organizează o sesiune dedicată lui George Coşbuc, cu ocazia
împlinirii a 150 de ani de la naşterea poetului. Printre participanţi: acad.
Ionel Valentin Vlad, acad. Eugen Simion, acad. Nicolae Breban, acad. Mir-
cea Martin, acad. Ion Aurel Pop, c.s. I Nicolae Mecu, m.c. acad. Gheorghe
Chivu, conf. univ. dr. Ioan Cristescu, Dragoş Cojocaru, Ioan Pintea, Gavril
Ţărmure.

28 octombrie 2016, ora 12.00: 
Colocviul Internaţional „Hârtia de mână – permanenţă şi expresie”
Sala de Consiliu a Bibliotecii Centrale universitare „Carol I”, Strada Bo-
teanu 1

Muzeul Naţional al Literaturii Române împreună cu Biblioteca Cen-
trală universitară „Carol I”, Institutul Cultural Maghiar Balassi, Institutul
Cultural Român, Facultatea de Arte a universităţii Hyperion, Asociaţia
ADER „Om între oameni”, universitatea Româno- Americană şi Centrul de
Studii Româno- Coreean organizează Colocviul internaţional „Hârtia de
mână – permanenţă şi expresie”. „manufactura -  de hârtie manuală, Vincze
lászló&Fiii, Szentendre / ungaria”; prezintă – Vincze László şi Sipos ka-
talin.

Proiecţie de imagini – ungaria „Vinczemill” – film documentar de Ju-
lianna Cristescu; imaginea: Budai Balázs (ungaria); muzica: Sándor Szabó
– Hungarian Guitar Raphsody. Cu: Vincze László şi Vincze kristóf „Hârtia
în arta contemporană” – prezintă Orbán Anna- Mária (România). Film do-
cumentar – hârtia coreeană Hanji/ tehnica coreeană joomchi/ Proiecţie de
imagini. expoziţie de carte bibliofilă de artă contemporană

Vincze Laszló, născut la Fedemes (ungaria), de formaţie inginer, cu
experienţă îndelungată în industria hârtiei, înfiinţeză în anul 1985,
la Szentendre, o mică întreprindere, punând bazele unei manufac-
turi unde va începe o tehnică de producţie a hârtiei manuale, veche
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Mircia Dumitrescu ● 75

Mircia Dumitrescu: 
„Şi eu am fost în «Grădina cea din Eden»”

Maestrul Mircia DuMitrescu. portret De aura christi

expoziţia MirciaDuMitresciană vernisată în aula acaDeMiei roMâne



de peste 2000 de ani, păstrând procedurile străvechi şi reuşind să
obţină o hârtie de o calitate excepţională, neacidă, ce poate să reziste
peste 1000 de ani dacă este păstrată în condiţii optime. Până în pre-

zent a lucrat pentru importante instituţii din ungaria, dintre care: Biblioteca
Naţională Széchényi din Budapesta, Arhiva de Stat a Republicii ungaria,
Galeria de Artă Naţională din Budapesta, etc., fiind implicat în facsimilarea
mai multor cărţi şi manuscrise de valoare inestimabilă în ideea de a salva
aceste opere şi de a da posibilitate cercetătorilor să studieze aceste surse cul-
turale, reproducând cu verosimilitudine atât aspectul manuscriselor, cât şi
legătura din piele a pieselor originale. Ca referinţă ce acoperă aria sa de ac-
tivitate, Vincze Laszló a realizat lucrări pentru Casa Regală a Angliei, Arhi-
vele Statale din Viena, Arhiva personală a lui George Bush, Muzeul
Guttenberg din Mainz, Muzeul Hârtiei din Tokio, Biblioteca Apostolică a Va-
ticanului şi nu în ultimul rând cooperarea pe care a avut- o cu ocazia aniver-
sării a 500 de ani de la apariţia liturghierului macarie, tetraevangheliarul
şi octoihul, proiecte de facsimilare lansate de Arhiepiscopia Târgoviştei în
cooperare cu Biblioteca Academiei Române, începând cu anul 2008 şi până
în 2012. Printre alte proiecte se pot aminti cooperarea dintre Monitorul Ofi-
cial şi Academia de Artă din Bucureşti, pentru realizarea mai multor cărţi
bibliofile, printre care Sonetele lui Eminescu, Sburătorul de Heliade Rădu-
lescu, 100 de ani – József Attila etc., cărţi care au reprezentat România la
târgurile internaţionale de carte din Europa. 

8 noiembrie 2016, ora 13.00: 
Eveniment editorial: Mari Scriitori români traduşi în limba sârbă
– Bacovia, Arghezi, Nichita
Biblioteca academiei române, amfiteatrul „I. Heliade- rădulescu”, Calea
Victoriei 125

Muzeul Naţional al Literaturii Române împreună cu Academia Ro-
mână, Biblioteca Academiei Române, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi
Artă şi în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Facultatea de Arte a
universităţii Hyperion, Asociaţia ADER „Om între oameni”, organizează
evenimentul editorial cu titlul „Mari scriitori români traduşi în limba sârbă
– Bacovia, Arghezi, Nichita”. Participă: Acad. Adam Puslojic, Acad. Mircea
Martin, conf. Dr. Răzvan Voncu; Ion Caramitru

Moderator: conf. univ. dr. Ioan Cristescu

22 noiembrie 2016, ora 13.00
Colocviul Internaţional „125 de ani de la moartea primului romolog
din România, Barbu Constantinescu”
Biblioteca academiei române, amfiteatrul „I. Heliade- rădulescu”, Calea
Victoriei 125

Muzeul Naţional al Literaturii Române împreună cu Academia Ro-
mână, Biblioteca Academiei Române, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi
Artă, Institutul Cultural Român, Facultatea de Arte a universităţii Hype-
rion, Asociaţia ADER „Om între oameni”, organizează Colocviul Internaţio-
nal cu titlul „125 de ani de la moartea primului romolog din România, Barbu
Constantinescu”. Participă: Acad. Răzvan Theodorescu, Prof. univ. kimmo
Granquist, universitatea Södertörns, Stockholm; expert, European Charter
for Regional or Minority Languages, Strassbourg. Prof. univ. Ilie Badescu,
Preşedintele Institutului de Sociologie al Academiei Române, Dr. Viorel
Achim, cercetător, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Ro-
mâne, Damian Drăghici, europarlamentar, dr. Julieta Rotaru.

Moderator: conf. univ. dr. Ioan Cristescu. Vor avea loc conferinţe pe
tema lansată, urmate de lansare de carte şi de un program artistic susţinut
de Damian Drăghici.

23 – 25 noiembrie 2016, ora 10.00
Simpozion Internaţional „Cioran – Pessoa, doi exegeţi ai nefericirii”
Biblioteca academiei române, amfiteatrul „I. Heliade- rădulescu”, Calea
Victoriei 125

Sala de lectură „nicolae Georgescu- tistu”, Facultatea de litere, uni-
versitatea din Bucureşti, Str. edgar Quinet 5 – 7. Muzeul Naţional al Lite-
raturii Române, împreună cu Academia Română – Secţia de Filologie şi
Literatură, Biblioteca Academiei, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi
Artă, Institutul Cultural Român, Ambasada Republicii Portugheze în Ro-
mânia, Institutul Camões, Institutul Francez, universitatea Bucureşti –
Facultatea de Litere, Facultatea de Arte a universităţii Hyperion, organi-
zează un simpozion ştiinţific dedicat evocării a doi dintre cei mai importanţi
scriitori de renume mondial: Emil Cioran şi Fernando Pessoa. în cadrul sim-
pozionului Cioran – pessoa, doi exegeţi ai nefericirii vor susţine comunicări
unii dintre cei mai importanţi exegeţi, istorici şi critici literari, filosofi, pro-
fesori, cercetători, specialişti ai operei celor doi scriitori, din ţară şi din stră-
inătate: Eugen Simion (România), Nicolas Cavaillès (Franţa), Mircea
Martin (România), Mircea Dumitru (România), Antonio Cardiello (Portuga-
lia), Patricio Ferrari (SuA), León Garcia Jordan (Columbia), Pablo Javier
Pérez López (Portugalia), Jerónimo Pizarro (Columbia/Portugalia), Patrick
Quillier (Franţa), Andrew Winer (SuA), Marta Petreu (România), Dinu Flă-
mând (România), Michael Finkenthal (SuA), Ion Vartic (România), Virgil
Tănase (Franţa), Marin Diaconu (România), Antonio Ferro (Portugalia), Da-
niel Perdigao (Portugalia), Paul Cernat (România).

organizatori: Academia Română, Secţia Artă, Arhitectură Audio- vizual, Biblioteca
Academiei Române, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă
Parteneri: Institutul Cultural Român, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Ins -
titutul Cultural Maghiar Balassi, Facultatea de Arte a universităţii Hyperion, Aso-
ciaţia ADER „Om între oameni”.
Parteneri Media: Agenţia de carte, Radio România Cultural, Radio France Inter-
national, Observator Cultural, TV City Bucureşti, Contemporanul, TopBusiness, pu-
blicaţia on- line Iqool.
Sponsori: Borsec, VinArte, Perla Harghitei

■ Fotografii şi portrete de Roxana Bărbulescu
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Doi Maeştri - Mircia DuMitrescu şi nicolae BreBan

Mircia DuMitrescu, aura christi, ȘteFan Și cristina agopian

Mircia cel Mare



Lev Tolstoi
Spovedanie
Ediţia a II- a
Colecţia Biblioteca de Filosofie   
Traducere de Janina Ianoşi
Note şi studiu introductiv 
de Ion Ianoşi
Editura Europress

Spovedanie este o „fenomenologie a spi ritului”. Ea rela-
tează succesivele căderi ale autorului şi tentativele sale
de renaştere. Ea urma să introducă disocierea sistema-
tică a adevărului de dogmatica bisericească. Tolstoi îşi
dezvăluie cu sinceritate criza şi căutările de până către
sfârşitul anilor şapte zeci. Prin violenta sa confruntare de
sine, el marchează cezura dintre tot ce întreprinsese
până atunci, părelnic şi fals, potrivit părerii sale – şi pre-
supus mântuitorul liman la care ajungea acum, pentru
tot restul vieţii. E po vestea pierdutei şi recâştigatei sale
credinţe. (…) De dragul adevărului s- a angajat în că -
utarea lui Dumnezeu. A alternat stări de în credere şi dis-
perare. A scăpat însă de tenta ţia sinuciderii. S- a întors,
în chip conştient, la spontana sa încredere în viaţă, din
copilărie. Căci a priceput echivalenţa lui Dumnezeu cu
viaţa. 

Dar i- a apărut o problemă nouă: cum să împace
dragostea pentru poporul muncitor, simplu, cu ritualu-
rile bisericeşti pe care po porul le îndeplinea firesc? A
citit lucrări teo logale ruse. Ele se bazau pe dogma infai-
libili tăţii Bisericii. Nu putea s- o accepte. Nu putea să re-

cunoască multe alte prescripţii, taine, simboluri. S- a tot
străduit să se umilească. La prima împărtăşanie, după
mulţi ani, abia a reuşit să înghită „sângele” şi „trupul”
fără sentimentul profanării.  

Ion Ianoşi

Ioan- Aurel Pop
Identitatea românească
Colecţia Istorie
Editura Contemporanul

Acad. Ioan- Aurel Pop este nu doar un
istoric și un dascăl respectat și iubit,
ci și un constructor de instituții, pre-
cum și un om al cetății, o conștiință
activă și responsabilă prezentă în dez-

baterile publice privind soarta disciplinei ce o profe-
sează, în polemicile referitoare la evoluția comunității
locale și a țării. Domnia Sa este un istoric care și face is-
torie. Director din 1993 al Centrului de Studii Transil-
vane, director al institutelor culturale românești de la
New York și Veneția, rector al UBB din 2012, Acad. Prof.
Ioan- Aurel Pop și- a lăsat amprenta inconfundabilă asu-
pra destinului acestor instituții și a oamenilor care gra-
vitează în jurul lor.

Ioan Bolovan

Academician, profesor universitar, doctor în istorie,
rector al Universității Babeș- Bolyai din Cluj- Napoca,
specialist în Evul Mediu despre care se chinuie de o viață

să- i convingă pe toți că e departe de a fi „întunecat”, că
nu a existat „barbarie medievală”, că a fost foarte multă
lumină. Vorbește cinci limbi, e membru în mai multe or-
ganisme științifice din țară și din lume, e autor, coautor
al câtorva zeci de cărți, unele apărute la edituri de pres-
tigiu din străinătate. A fost, printre altele, directorul
Centrului Cultural Român din New York (1994- 1995),
directorul Institutului Român de Cultură și Cercetare
Umanistică din Veneția (2003- 2007) și directorul Cen-
trului de Studii Transilvane (din 1992).

Rodica Lăzărescu

Ioan-Aurel Pop restituie la modul științific, dar și
afectiv, o forma mentis autohtonă, continuând astfel
linia de referință a istoricilor și universitarilor transilvă-
neni.

                                                                  Mircea Muthu

Toate popoarele sunt preocupate de identitatea lor,
dar la români această chestiune a îmbrăcat forme spe-
ciale. Românii, locuitori până în epoca modernă în două
principate autonome supuse Porții Otomane și râvnite
de mulți alți vecini, dar trăitori și în vaste provincii ocu-
pate de unguri, de austrieci, de ruși și de turci, pierduți
în mijlocul atâtor străini rapace, s- au întrebat, parcă mai
mult decât alții, de unde vin și cine sunt ei. Până la urmă
însă, toate popoarele mici, lovite de soartă și lăsate la
cheremul celor mari, au asemenea preocupări, transfor-
mate uneori în adevărate obsesii. 

Ioan- Aurel Pop

Contemporanul
Vă recomandă

De acelaşi autor: 
♦ Jocul şi fuga, roman
♦ Singura cale, roman, Ed. a II- a
♦ Pândă şi seducţie, roman, Ed. a II- a
♦ Spiritul românesc în faţa unei dictaturi
♦ Drumul la zid, Ed. a II- a
♦ Elegii parisiene
♦ Riscul în cultură
♦ Trădarea criticii

Nicolae Breban

O istorie dramatică a prezentului
Aventurierii politicii româneşti

Colecţia Istoria mentalităţilor
Editura Contemporanul 

„O nuanţă autobiografică, perfect înteme-
iată, irizează concepţia lui Breban de la acest
nivel, miza mare a ideii fiind aceea de a demons-
tra – ceea ce romancierul a mai făcut… – că ge-
neraţia din care face el însuşi parte (Nichita
Stănescu, Matei Călinescu etc.) a transformat li-
teratura într- un asemenea mediu germinativ de
excelenţe, prin intermediul promovării esteticu-
lui ca replică alternativă sublimă la grotescul
ideologic din jur. Trebuie să recunoaştem că Bre-
ban rămâne seniorial şi impecabil de fiecare dată
când enunţă această dihotomie: de pildă, nu tre-
buie uitat faptul că Istoria dramatică a prezen-
tului s- a zamislit când împotriva autorului se
trăgea cu tunul, pe motivul orchestratei acuze de
colaborare cu Securitatea. Nici un raspuns în
volum, nimic insidios, revanşard sau resenti-
mentar: doar idei şi fapte, nu psihologie. Jos pă-
lăria!”

Ştefan Borbély

„Numai cultura, carevasăzica, ne poate
lecui de această «nesiguranţă identitară» şi
numai ea poate înnobila istoria noastră de care,
s- a putut constata, prozatorul maramureşean
nu- i mulţumit… Face şi alte profeţii, atunci când
în capitolul final vorbeşte despre specificul na-
ţional, dar despre toate acestea vom putea dis-
cuta cu alt prilej. Este o temă pe care noi,
românii, o aducem mereu în discuţie fie pentru
a o sataniza, fie pentru a o apăra. Observ că N.
Breban n- o respinge, de plano, cum fac globaliş -
tii, nici «n- o sminteşte» cu un discurs encomias-
tic, cum fac localiştii. El procedează corect, aşa
cum procedează orice intelectual lucid şi respon-
sabil, adică analizează un concept (un concept
esenţial) şi încearcă să- i vadă viitorul… Este trist,
şi are de ce, când se gândeşte la lumea politică
de azi şi la retorica resentimentului şi a răzbună-
rii care domină lumea intelectuală… Să mai spun
că are şi în acest caz dreptate, că după douăzeci
de ani de libertate intelectualii români, cu pre-
cădere scriitorii (ei, care s- au ţinut bine sub re-
gimul totalitar), se detestă cu o grea sinceritate?
Îmi amintesc de o propoziţie din Eminescu (re-
produc din memorie): «Nu eşti liber, dacă nu
eşti drept». Se poate spune şi invers: «Nu eşti
drept, dacă nu eşti liber». Liber, în cazul oame-
nilor de litere, de prejudecăţi, de complexe şi
idiosincrazii, de eşecurile şi vexaţiunile pe care
ţi le- a provocat istoria şi pe care spiritul nu poate
să le stăpânească.” 

Eugen Simion



Cassian Maria Spiridon
Un vis al inteligenţei libere
Colecţia Istoria mentalităţilor
Editura Ideea Europeană

Junimea şi revista ei Convorbiri lite-
rare, pentru o Ţară ca a noastră, a tu-
turor neaşezărilor, au fost un suflu de
temeinicie care s- a mai repetat în pe-
rioada interbelică, fără a reuşi să se
coaguleze şi să se finalizeze ca urmare

a războiului şi dictaturilor ce l- au însoţit şi urmat; suflu
care pare încă departe, ca să nu spunem imposibil să re-
vină în cultura română sub presiunea globalismului şi
multiculturalismului, a deconstrucţiei cu program în
toate manifestările social- culturale, materiale şi spiri-
tuale. E un model care, după o sută cincizeci de ani, încă
îşi trimite razele sale de lumină, fără a primi o reflectare
pe măsură.

Ceea ce deosebeşte criticismul junimist de criticile
epocii şi, în parte, şi al înaintaşilor este atitudinea co-
mună, afirmată de Maiorescu, respectul adevărului.

Importanţa şi influenţa junimismului în sfera poli-
tică sunt de acelaşi nivel cu cele afirmate în plan cultural
şi literar, e drept, nu cu aceeaşi durabilitate, politicul este
mult mai efemer, dar nu mai puţin implicat şi cu efecte
imediate şi adesea pe termen mediu şi lung în viaţa so-
cială a Ţării.

Cassian Maria Spiridon

Rodica Braga
Timp în derivă
Colecţia Biblioteca de Poezie
Editura Contemporanul

„A încerca experiența reîntoarcerii
către firescul ce a fost înainte, adică o
recuperare în registru postmodernist,
o «spărtură» în cuirasa metatextului,
spre o reevaluare a resurselor poetice,
o revigorare naturală, fără acea auto-

macerare sisifică, a te elibera de capcanele pe care ţi le- ai
întins singur în desișul textului, a evada din «îngrădire»
zidindu- ți altă «casă» a poeziei, iată «direcția» derulată
conștient de Rodica Braga, cu o implicare tonifiantă 
[…]. Contribuția poetică a Rodicăi Braga în această carte
este fundamentală, întrucât «intrările» ei (s- ar putea
scrie un studiu aparte despre organizarea muzicală pro-
gramatică a acestui Commentarius perpetuus..., «orga-
nizare» ce ar pune în evidență mai exact principiul tonal
care stă la baza întregii construcții poetice) umplu ma-
terial un spațiu rarefiat de eul autoscopic al lui Mircea
Ivănescu…”.

Marin Mincu

„Rodica Braga este o scriitoare deplină, cu acces
egal la mai multe modalități ale expresiei literare. […]
Poemele cresc paralel cu proza învăluie concentric
același miez tare al analizei: trecerea. Proza vibrează nu
de puțíne ori poematic, iar poemele au o poveste discretă
în fundal.[…] Poezia Rodicăi Braga are un timbru pro-
priu, modulat volum după volum, cu un elegant echili-
bru între cântecul înalt- reflexiv al modernității și
frângerile de ritm ale postmodernității dezvrăjite”.

Irina Petraș

Eloy Torres Roman
Drumul meu spre Damasc
Traducere de Lucia Uricaru
Colecţia Roman
Editura Ideea Europeană

Un tânăr militant de stânga din Vene-
zuela are marea șansă de a obține o
bursă de studii în România. Este anul
1975, anul în care România intră pe un
drum cu sens unic, drumul dezastrului

economic și al conflictului social, provocat de măsurile
de austeritate de o asprime fără precedent, luate de re-
gimul politic al lui Nicolae Ceaușescu. Experiența, cu
totul neașteptată, pentru un tânăr idealist, iluzionat de
romantismul activității sale semi- legale sau chiar ilegale
desfășurate împotriva unei alte dictaturi, cea din țara sa,
este în același timp fascinantă și traumatizantă. Tânărul
student de la Cluj descoperă o Românie sfâșiată de
contradicții, un mediu academic de cea mai bună cali-
tate, un grup de intelectuali, aproape de aceeași
generație, animați de idei generoase și idealuri roman-
tice, dar prinși în menghina unor comandamente și
restricții care nu au nimic în comun cu aceste idei și
idealuri.

Povestea convertirii la realitate și la recu noașterea
adevărului, acesta este drumul Damascului pe care îl
parcurge tânărul militant de stânga din Venezuela în Ro-
mânia comunistă a anilor ‘80. O carte semi- ficțiune, cu

observații acute și cu dragoste față de țara în care s- a for-
mat ca intelectual. 

Astăzi, autorul este unul din liderii mișcării demo-
cratice de opoziție din țara sa, profesor universitar și un
cunoscut comentator politic în presa scrisă și la televi-
ziune. 

Jidi Majia
Culoarea Paradisului 
Colecţia Biblioteca de poezie
Editura Ideea Europeană

Cititorului român i se oferă o  cale de
înțelegere a complexității literaturii
contemporane chineze, a poeziei de
astăzi, care este o rezultantă a
experienței poetice milenare a liricii
clasice cu experimentele moderne ale

poeziei universale. Într- o altă carte a sa, o carte de eseuri
privind lirica universală modernă, Jidi Majia alcătuiește
o panoramă a marilor poeți cu un acut spirit de
observație și o profundă înțelegere a fenomenului poetic
universal din secolul al XX- lea. Este o carte cu un mare
merit de îndrumător în fluxul și refluxul marilor curente
ale poeziei moderne. Am menționat acest fapt pentru a
sublinia modernitatea nu doar în formă, ci chiar în
substanța poeziei acestui mare poet chinez din zilele
noastre. Jidi Majia este un vârf de lance al sincronizării
creației poetice chineze la marile fenomene ale
modernității păstrând, totodată, nealterată moștenirea
unei literaturi care își numără istoria în milenii. Este o
mare surpriză, o mare realizare și un inestimabil dar
făcut cititorului român. 

Eugen Uricaru

Debut
Irina Ciobotaru
Steinhardt
Colecţia Istorie, critică & teorie 
literară
Editura Ideea Europeană

Opera lui N. Steinhardt are „capaci-
tatea” de a descuraja tentativele de

sistematizare şi analiză critică. Aparţinând unui intelec-
tual evreu erudit, spirit febril, avid de limpezire şi afir-
mare, aceasta se ramifică atât în planul literaturii, cât şi
în cel al teologiei, al ideologiilor politice sau al dreptului
constituţional. În perioada interbelică, cea a formării in-
telectual-spirituale, N. Steinhardt publică, în doar câţiva
ani, o lucrare de drept constituţional, două studii despre
iudaism, un volum de parodii şi peste o sută de studii li-
terare şi articole de ideologie liberal-conservatoare. În
perioada postbelică, începând cu finalul anilor ‘60, el
scrie memorialistică şi microromane, traduce, reîncepe
o activitate publicistică susţinută, care va dura până în
1989, şi scrie predici şi eseuri teologice erudite. Volu-
mele de eseuri critice din anii ‘70 şi ‘80 ale lui N. Stein-
hardt, singurele apariţii editoriale din perioada
comunistă, s- au bucurat de o receptare pozitivă, însă po-
ziţia contestatară a scriitorului faţă de regim a condus la
marginalizarea sa. Abia odată cu apariţia postumă a Jur-
nalului fericirii (1991), a Cuvintelor de credinţă (1992)
şi a Primejdiei mărturisirii (1993) au fost recunoscute
de către publicul larg valoarea intelectuală şi morală a
scriitorului N. Steinhardt şi particularitatea locului ocu-
pat de acesta în deceniile totalitare. 

Lukas Bärfuss
Nevrozele sexuale ale 
părinţilor noştri
Colecţia Teatru
Editura EuroPress Group

La cei numai 44 de ani ai săi, Lukas
Bärfuss este un clasic în viață. Tra-
duse în peste 25 de limbi străine, pie-
sele sale sunt montate în toată
Europa, în cele două Americi şi în

Asia. În ultimii ani, textele lui sunt mai jucate decât ace-
lea ale lui Max Frisch și Friedrich Dürrenmatt la un loc.
Între 2001 și 2015, a primit 17 premii importante
(așadar, mai mult de un premiu pe an), printre care și
mult râvnitul Mülheimer Dramatikerpreis (Oscar- ul
dramaturgilor de expresie germană), Schiller- Preis, Ber-
liner Literaturpreis etc. Nevrozele sexuale ale părinților
noștri este primul volum cu dramaturgia celebrului
autor publicat în România și cuprinde șase dintre cele
mai importante piese ale lui. De altfel, piesa care dă titlul
volumului a fost pusă în scenă la noi de Radu Afrim și a
fost ecranizată în 2015 în Germania cu titlul Dora oder
die sexuellen Neurosen unserer Eltern.

Victor Scoradeţ

Octavian Opriş
Hegel. Filosofia social- politică
Colecţia Filosofie
Editura Ideea Europeană

Hegel este cel mai sistematic filosof, a
cărui operă este coerent articulată şi
susţinută de o densă ţesătură concep-
tuală şi o teleologie cu un pronunţat

caracter axiologic. Hegel a vrut şi în parte a reuşit să con-
struiască o concepţie articulată şi cuprinzătoare despre
om, societate, natură şi divinitate. Fiecare componentă
a sistemului său filosofic, structurile logice, societatea,
arta, politica sau istoria nu pot fi înţelese fără întregul
care le cuprinde, le determină dându- le transparenţă şi
sens.

Gândirea politică hegeliană nu e o simplă meditaţie
asupra statului şi a instituţiilor sale determinată de con-
junctură sau de vreo implicaţie practică a filosofului în
politica din timpul său. Meditaţia hegeliană asupra po-
liticului este consecinţa necesară a gândirii speculative
cuprinsă în masiva sa operă filosofică. Politicul este o
componentă importantă a structurii ontologice a lumii,
un moment esenţial al realizării şi funcţionării Libertăţii.
Raţiunea în act, cristalizată într- o diversitate de con-
duite, structuri şi instituţii configurează universul prac-
tic, concretizând spiritul teoretic şi organizând a nouă
regiune ontică.

Florin Logreşteanu
Negru profund, 
noian de negru
Colecţia Roman
Editura Ideea Europeană

Un roman închegat în jurul unei dra-
matice existențe umane. Aflată într- o
închisoare italiană, pentru o crimă
ipotetică, o tânără de etnie romă,

Mianda, își rememorează trecutul dintr- o dublă perspec-
tivă: realistă, parcurgând evenimente din copilărie,
adolescență și tinerețe, și mitică, reconstituind mituri,
eresuri, care prefigurează un destin tragic. Un trecut fără
istorie și un viitor incert sunt coordonatele vieții eroinei,
personaj exponențial pentru exotica etnie a romilor. Ori-
ginară din Câmpia Olteniei – comunitatea de romi
trăiește, simbolic, între un mare oraș și un sat minuscul
– și orfană, Mianda ajunge într- un centru de școlarizare
de lângă București unde nu rămâne, tentată fiind de mi-
rajul Capitalei, atât de diferită de mediul în care cres-
cuse. Finalul deschis al romanului lasă să se întrevadă o
rază de speranță, la rejudecarea procesului, tânăra spe-
rând că își va dovedi nevinovăția. 

Friedrich Nietzsche 
Dincolo de bine şi de rău
Colecţia Biblioteca de Filosofie   
Ediţia a II- a
Traducere de Victor Scoradeţ
Prefaţă de Vasile Muscă
Editura Ideea Europeană

Pentru Nietzsche totul contează ca un semn care trimite
dincolo de sine la un sens superior. Lucrurile nu fiin-
ţează în orizontul în sinelui, ci se metamorfozează fiecare
într- un semn. Fiecare poate fi definit ca un sens înfăşu-
rat, închis în sine, care urmează să fie desfăşurat prin
interpretare, deschis în actul hermeneutic. Se oferă o
nouă perspectivă asupra lumii şi a lucrurilor cuprinse în
ea; lumea devine numai o perspectivă de a vedea lucruri -
le, un joc de perspective, adică de interpretări. De aceea
nu există lucruri, ci numai interpretări ale lucrurilor. Se
oferă cu aceasta însă şi posibilitatea alunecării într- un
scepticism radical. Ce ne facem dacă admitem că şi
aceas tă afirmaţie este doar o interpretare, adică o per-
spectivă? Suntem împinşi inevitabil către scepticism re-
lativist ca soluţie finală spre care conduc demersurile lui
Nietzsche, totul fiind un semn care trebuie descifrat, in-
terpretat, lu mea împărtăşeşte condiţia unei fatale lipse
a unui sens unic al ei; orice semn poate fi interpretat
într- un fel – ceea ce nu exclude posibilitatea, cel puţin
teoretic, de a fi inter pretat, în numeroase, infinite, alte
feluri.

Vasile Muscă



Friedrich Nietzsche
Ecce homo. Cum devii ceea ce ești
Traducere de Victor Scoradeț
Colecţia Biblioteca de Filosofie
Editura Ideea Europeană

Nietzsche este, poate cea mai ilustră victimă a aventurii socratice a
cunoașterii de sine. Viața nu posedă fenomene originale, ci numai
unele repetitive, care prin reluarea lor veșnic identică își tocesc con-
turul lor original. Cadrul repetiției nu este viața, căci viața însăși este

un fenomen de repetiție. Omul este condamnat să trăiască într- un plictisitor șir de
repetiții și reluări din care nu poate evada. Nu există fenomene absolut unice, care să
nu fie repetitive și, probabil, la fel este și cu oamenii. Toți au mai fost nu o dată, ci de
nenumărate ori în trecut și vor mai fi de nenumărate ori în viitor. Tot ce trebuia și
putea să se producă s- a produs deja. Restul este doar monotonă repetiție: veșnică re-
venire a aceluiași. Eterna întoarcere exprimă nu devenirea heracliteană fără repaos, ci
marile linii de stabilitate din cadrul existenței. Prin ea, Nietzsche vrea să eternizeze
trecătorul, socotind timpul ca etern, eternă întoarcere, adică schimbare și stabilitate.
Ecce homo este și exercițiul acestui impas al gândirii lui Nietzsche. Prin aceasta însă
Nietzsche și- a adus contribuția la instaurarea unui nou „idol” al lumii moderne după
ce aceasta a denunțat prezența „idolilor” de tot felul în spațiul ei de conștiință.

Vasile Muscă

„Întrucât, în scurt timp, va trebui să mă adresez omenirii cu cea mai grea solicitare
care i- a fost prezentată vreodată, mi se pare imperios necesar să spun cine sunt. În
principiu, ar trebui să se știe: căci nu m- am lăsat «neatestat». Dar discrepanța dintre
măreția misiunii mele și micimea contemporanilor mei și- a găsit expresia în faptul că
nici nu am fost auzit, nici nu am fost văzut. Trăiesc pe propriul meu credit, să fie poate
o simplă prejudecată, faptul că trăiesc?... Este de ajuns să stau de vorbă cu vreun «om
cultivat», care vine vara în Engadina de Sus, ca să mă conving că nu trăiesc... În aceste
împrejurări, este o îndatorire împotriva căreia obișnuința mea și, mai mult chiar decât
aceasta, mândria instinctelor mele, se revoltă, anume aceea de a spune: Auziți- mă!
căci eu sunt cutare și cutare. Înainte de toate, nu cumva să mă confundați!”

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche 
Genealogia moralei
Colecţia Biblioteca de Filosofie   
Ediţia a II- a revăzută
Traducere de Janina Ianoşi şi Horia Stanca
Prefaţă de Ion Ianoşi
Editura Contemporanul

Sărmanul Nietzsche, „bestia blondă”, a avut şi el parte de crucificare.
Multor profeţi şi mântuitori li se întâmplă asta: eventual şi în timpul
vieţii, şi după moarte. Nietzsche, răzvrătitul împotriva legilor celor

vechi, întemeietorul orgolios al noii sale „religii”, a trebuit să suporte şi el toate eşecu-
rile şi răstălmăcirile posibile, ba chiar şi punerea terifiantă în practică a unora dintre
ideile lui, care nici nu mai erau ale lui şi, îndeobşte, nu mai erau idei… 

„Viclenia raţiunii”, implicit a istoriei, o descrisese Hegel, unul dintre cei mulţi pe
care Nietzsche nu- i agrea. Dincoace de istorie şi chiar dincolo de ea, rămân cărţile.
Omul n- a fost să fie mântuit de Nietzsche. Cărţile lui vor dăinui printre oameni: pentru
oameni. 

Ion Ianoși

Dmitri Merejokovski
Gogol şi diavolul
Colecţia Biblioteca de Filosofie   
Ediţia a II- a
Traducere de Emil Iordache
Editura Contemporanul

În concepţia religioasă a lui Gogol, diavo lul este esenţa mistică şi fi-
inţa reală în care s- a concentrat negarea lui Dumnezeu, răul etern.
Gogol, ca artist, la lumina râsului, stu diază natura acestei esenţe mis-

tice; ca om, cu arma râsului, luptă împotriva acestei fiinţe reale: râsul lui Gogol este
lupta omului cu diavolul.

Dumnezeu este infinitul, sfârşitul şi în ceputul existenţei; diavolul este negarea lui
Dumnezeu şi, prin urmare, negarea oricărui început şi a oricărui sfârşit; diavolul este
începutul şi neterminatul care se dă drept ne început şi infinit; diavolul este mijlocul
numenal al existenţei, negarea tuturor profun zimilor şi culmilor, este platitudinea
eternă, veşnica trivialitate. Unicul obiect al creaţiei gogoliene este diavolul chiar în
acest sens, adică drept manifestare „a nemuritoarei tri vialităţi omeneşti”, observată
dincolo de toa te condiţiile de timp şi de spaţiu – de istorie, popor, stat, societate –,
manifestarea răului indiscutabil, etern şi universal; – trivialita tea sub speciae aeterni,
„sub înfăţişarea eternităţii”.

Dmitri Merejkovski

Dmitri Merejokovski
Rusia bolnavă
Colecţia Biblioteca de Filosofie   
Ediţia a II- a
Traducere de Emil Iordache
Editura Contemporanul

Avem o carte preponderent de sondare a mentalităţii ruse, care este
rezultatul unei radiografieri a societăţii pe mai multe pali ere, dintre
care se detaşează cel istoric şi cel religios. (…) Rusia bolnavă este
scrisă în primii ani după evenimentele revoluţionare din 1905- l907,

în cursul cărora autorul a avut o participare activă, mai ales în ce priveşte punerea

Aura Christi
Orbita zeului

Poeme

Colecţia Seria de autor Aura Christi
Editura Ideea Europeană

Iată, în cuvintele Aurei Christi, curgând abundent, din surse as-
cunse, fluidul vivifiant al poeziei, să nu ne temem de retorica  majusculelor, al marii
Poezii.

Nicolae Balotă

Aura Christi a uimit critica de specialitate prin ample volute metaforice, calde,
îndrăzneţe, abordând, în câteva volume, printr- o splendidă frondă, clasicul sonet poe-
tic și dovedind o excelentă stăpânire a limbii, a mijloacelor specifice, într- o lirică a
meditaţiei grave, adânci, exprimată în metafore, în care modernitatea şi sensibilitatea
secolului se confundă, cu vigoare clară, de o marcată originalitate, tumultuos şi mu-
zical aproape, într- o subtilă rezonanţă eufonică, cu trimiteri, accente şi imagini sim-
bolice, cu marele torent al liricii europene de înalt nivel, de la Rimbaud şi Baudelaire,
la Rilke şi Blaga. Şi, încă odată, la Țvetaieva şi Nichita Stănescu. 

Nicolae Breban

Văd în Aura Christi scriitoarea româncă exponenţială la nivel înalt pentru era
globalismului (mondialismului), pentru europenismul multinaţional, întrucât, ase-
menea unui arbore simbolic, axial, are rădăcinile în Basarabia (fostă componentă a
Uniunii Sovietice, actuală Republica Moldova) şi coroana în România, ţară membră
a Uniunii Europene din 2007. Scrisul său integral devine în mod constant o expresie
a unui dramatic destin personal şi colectiv. Prin identitatea sa creatoare, acest scris
dobândeşte o inconfundabilă expresivitate literară. El poartă marca certă a anvergurii
canonice.

Marian Victor Buciu

Aura Christi a găsit limbajul în care să toarne experienţe ce păreau să se afle din-
colo de posibilitatea articulării discursive: prăbuşirea umanităţii până la nivelul la care
cineva ucide cu aprobarea deplină a conştiinţei în numele unei idei, procesul de înlo-
cuire a omului din om printr- un monstru. Nu statistica crimei, impresionantă aşa cum
e ea, o interesează pe Aura Christi. Ea îl toarnă pe Dostoievski în Nietzsche pentru a
face anatomia răului absolut. Răul din inima omului. Titlurile cărţilor sale sunt grăi-
toare în privinţa geografiei lor morale: Casa din întuneric, Sfera frigului, Cercul săl-
batic.

În Vest, filosoful Nietzsce a fost cel care a influenţat epistemologia postmodernă
prin deconstrucţia logocentrismului. În România, Nietzsche al moralei demistificate
e cel care a influenţat două minţi strălucite ale literaturii contemporane: Nicolae Bre-
ban şi Aura Christi. Romancierul Nicolae Breban l- a ales pe un Nietzsche masculin,
al voinţei de putere şi al sufletelor de stăpâni. Aura Christi a fost atrasă de un Nietzsche
al aporiilor, cel care, în Ecce homo, îi suprapune pe Christ şi Dionysos. După cum
spune Aura Christi, „blândeţea sfârşind în gheare”. Ea este o scriitoare a unui Est
căzut, care îi mai include pe Ismail Kundera, Bashkim Shehu, sau pe Fraţii Strugatski,
deoarece la toţi o realitate coşmarescă e redată prin frânturi de suflet omenesc.

Maria- Ana Tupan

În Colecţia Seria de autor Aura Christi ebook au apărut:

♦ Tragicul visător, poeme, antologie 
♦ Dostoievski – Nietzsche. Elogiul suferinţei, eseu 
♦Mitul viului, eseuri 
♦ Cercul sălbatic, roman, ediţia a II- a 
♦ Casa din întuneric, roman, ediţia a II- a
♦ Trei mii de semne, jurnal de scriitor 
♦ Coasta lui Apollo, jurnal de scriitor 
♦ Acasă – în exil, polemice 
♦ Noaptea străinului, roman, ediţia a II- a 
♦ Sculptorul, roman, ediţia a III- a
♦ Orbita zeului, poeme 
♦ Psalmi

acestei revoluţii sub semnul lui Hris tos. Este o carte importantă tocmai pentru că
oglindeşte deziluziile unei naturi pasiona le, care, în centrul istoriei şi al religiei, pune
mereu fapta. Fireşte acum, după Arhipelagul lui Soljeniţîn, pamfletele lui Merejkovski
par simple exerciţii de stil, „nelibertatea” deza vuată în ele, Rusia ţaristă ca „închisoare
a popoarelor” apărând chiar foarte apropiată de ceea ce s- ar putea numi „stat de
drept”. În privinţa „demascării” ororilor contemporane ităţii, putem spune că – aşa
cum au dovedit- o deceniile bolşevice – întotdeauna este loc de mai rău.

Emil Iordache



Anton P. Parlagi
Filosofia Meritului 
Biblioteca de filosofie
Editura Ideea Europeană

Dorin Popescu
Figuri ale textului anteic
Colecţia Istorie, teorie şi critică literară
Editura Ideea Europeană

Noutățile critice sunt devastatoare:
realul realului nu mai poate fi deco-
dat, reinventat etc. după întâlnirile
sale repetate cu textul, după deformă-

rile sale repetate, după transfigurările și metamorfozele
acestuia; cel mult, critica face posibil un real inventat, o
invenție recombinatorie a ceea ce ar mai fi rămas din
realul realului după deformările sale repetate și multi-
plele încifrări în text ale acestuia; o decodare a realului
nu este posibilă nici măcar prin textul critic, odată ce
acesta se folosește de un pattern similar celui literar în
naiva sa tentativă de a demola toate barierele ce îl separă
de lumea realului; textul critic nu (mai) poate nici ex-
plica textul literar din perspectiva modului propriu în
care acesta recombină, inventează sau numai defor-
mează realul și nici opera asupra lumii realului, a cărei
reinventare după dramatica ei suferință din trânta cu
textul devine utopică. 

Textul critic propune/ instituie un real propriu, un
real critic, care nu este decât o formă (particulară) in-
ventată a tuturor întâlnirilor anterioare dintre real și
texte ca obiecte critice. El este o recompunere, o
invenție, o mască, o fantasmă care, spre deosebire de
invențiile literare (care au notorietatea de a deforma
realul), mizează pe minciuna culturală (ori numai naivi-
tatea) de a pretinde că dispune de instrumente științifice
(performante) de recuperare a realului din text și că
deține întreg inventarul de recuperare a realului din
cleștii prea strânși ai corsetelor sale textuale. 

Dorin Popescu

Constantin Trandafir
Hortensia Papadat- Bengescu 
şi literatura europeană
Colecţia Istorie, critică & teorie 
literară
Editura Ideea Europeană

Alianţele, studiul filosofiei şi psiholo-
giei, cunoaşterea intimă a literaturii,

muzicii şi artelor plastice de la noi şi de altundeva au
completat până la rafinare formaţia Hortensiei Papa-
dat- Bengescu. În alt mod decât compatrioatele Dora
D’Istria, Elena Văcărescu, Martha Bibescu, Anna de
Noailles. Sensibilă la inovaţii, în ton cu timpul şi cu noile
cerinţe, elecţiunea spiritului european, acestea i- au în-
treţinut vocaţia originară. Cum se spune cu formularea
devenită loc comun: un scriitor fără frontiere. Un alt
mod de a fi european. 

Alcaz 
Îngerul păzitor
Colecţia Teatru
Editura Ideea Europeană

De acelaşi autor:

Aniversarea

Scrisoarea 
Tatălui meu

Roxana Zanea
Graniţele alegoriei medievale
Colecţia Istoria mentalităţilor
Editura Ideea Europeană

Madeleine Davidsohn
Autobuzul de noapte
Colecţia Proză scurtă
Editura Ideea Europeană

Xia Meng, Wang Xiaoqiang
Xi Zhongxun -  
Biografie cu ilustraţii
Colecţia Universalia
Editura Ideea Europeană

Emil Raţiu
Turnul colţei – între vreme 
şi veşnicie
Colecţia Roman
Editura Ideea Europeană

Octavian Opriş
Democraţia prin 
încercări şi erori
Editura Ideea Europeană
Colecţia Politica 

Mihai- Bogdan Marian
Societatea deschisă contra 
Societății deschise
Colecţia Istoria mentalităţilor
Editura Ideea Europeană

Bogdan Socol
100 de fotbalişti legendari
Prefaţă de Andrei Vochin
Editura EuroPress Group
Colecţia Dicţionare & Enciclopedii

Bogdan Socol a „capturat” între co-
pertele noii sale lucrări 100 de
fotbaliști legendari din istoria acestui
sport. Nu mă pot aventura să spun că

ei sunt cei mai mari, pentru că în orice astfel de anchetă
nici un argument nu este mai puternic decât altul. Poate
a mai scăpat unul, poate că noi, cei mai vechi, i- am prins
și pe alții jucând și i- am văzut pe viu, motiv pentru care
am putea spune că au fost mai buni ca alții care au prins
un loc în volumul de față. De fapt, nici nu mai contează.
Ceea ce va rămâne atunci când veți termina de citit și ul-
tima poveste din acest volum va fi sentimentul acela de
prea plin de informație, de plăcută sațietate, pe care
orice consumator de sport o dorește. Cu atât mai mult
unul care e și el prizonier pe viață în această minunată
închisoare a pasiunii numită fotbal. 

Andrei Vochin

Revista Punctul critic nr. 3 (17) 2016 
Internetul, digitalizarea societății 
și mutațiile comportamentului uman

Supravegherea prin mijloace
electronice s- a generalizat ca o
consecință ineluctabilă a plenipo -
tențelor oferite de către tehnologiile
informatice ca atare. Tentația însă de
exacerbare a măsurilor de securitate,
ca urmare a afluxului de acțiuni te-
roriste la scară globală, a oferit pe de
altă parte statelor preocupate de a da
o ripostă energică organizațiilor şi

rețelelor teroriste nu numai ocazia, ci şi justificarea
pseudo- morală şi cvasi- legitimă de a limita sau suspenda
adesea sine die libertățile cetățeneşti şi exercitarea drep-
turilor fundamentale ale omului. În termenii „rațiunii de
stat” siguranța cetățenilor asigurată cu mijloace
polițieneşti şi uzând de tehnici insidioase de control şi
supraveghere permanentă face ca recursul la drepturi şi
libertăți civice să fie pus între paranteze.

Suplimente ale revistei Contemporanul pentru abonaţi:

■ Ioan- Aurel Pop
Identitatea românească
Contemporanul, nr. 11/ 2016

■ Nicolae Breban
O istorie dramatică a
prezentului. 
Aventurierii politicii
româneşti
Contemporanul, nr. 12/ 2016

■ Aura Christi
Geniul inimii
Cartea Iluminărilor mele
Roman în versuri ilustrat de 
Mircia Dumitrescu
Contemporanul, nr. 1/ 2017
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■ ■ Ion Ianoşi. 
Ion Ianoşi. 

„Literatura – tărâm
„Literatura – tărâm

bântuit de
bântuit de

donchihotismele unor
donchihotismele unor

cavaleri”cavaleri”

■  Alexandru Surdu. 
■  Alexandru Surdu. 

Problema trecerilor
Problema trecerilor

dintre orânduirile
dintre orânduirile

economice
economice

■ Mircea Vulcănescu
■ Mircea Vulcănescu

sub teroare securistă
sub teroare securistă

■ Contemporanul 
■ Contemporanul 

(1881-2016)
(1881-2016)

Clubul Ideea
Clubul Ideea

Europeană – 
Europeană – Politică Politică 

şi culturăşi cultură (II)(II)

Participă: 
Participă: 

Gabriel Andreescu,
Gabriel Andreescu,

Ramona Ardelean, 
Ramona Ardelean, 

Nicolae Breban, 
Nicolae Breban, 

Aura Christi, 
Aura Christi, 

Horia Pătraşcu, 
Horia Pătraşcu, 

Eugen Simion, 
Eugen Simion, 

Bogdan C. Simionescu, 

Bogdan C. Simionescu, 

Ionel Valentin Vlad,
Ionel Valentin Vlad,

Victor Voicu
Victor Voicu

Revistă culturală finanţată cu sprijinul Ministerului Culturii
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■ Nicolae Breban. Amprenta naţională
■ Nicolae Breban. Amprenta naţională

■ Victor Voicu: „Academia Română luptă
■ Victor Voicu: „Academia Română luptă

pentru interesele naţiunii române”
pentru interesele naţiunii române”

■ Mircea Platon. Nicolae Iorga şi demnitatea unui popor

■ Mircea Platon. Nicolae Iorga şi demnitatea unui popor

■ Cristian Hera. Criza cercetării ştiinţifice din agricultura României

■ Cristian Hera. Criza cercetării ştiinţifice din agricultura României

■ Alexandru Surdu. Mergentheim. La sediul cavalerilor teutoni

■ Alexandru Surdu. Mergentheim. La sediul cavalerilor teutoni

■ Maiorescu inedit. Bogdan Mihai Dascălu.

■ Maiorescu inedit. Bogdan Mihai Dascălu.

Titu Maiorescu, Titu Maiorescu, JurnalJurnal

■ Româniaciteşte.ro. Ancheta Contemporanul

■ Româniaciteşte.ro. Ancheta Contemporanul

La ce bun lectura în vremuri sărace?
La ce bun lectura în vremuri sărace?

■ Poeme de Ignatie Grecu
■ Poeme de Ignatie Grecu

■ ■ Ardere de totArdere de tot , , Ecce homoEcce homo şi alte poeme de Aura Christi
şi alte poeme de Aura Christi

FRA ANGELICO. BUNAVESTIRE. FOTO AURA CHRISTI
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■ Nicolae Breban. Un spectacol al răsturnării ordinii■ Nicolae Breban. Un spectacol al răsturnării ordinii
■ Premiile „Constantin Brâncoveanu”■ Premiile „Constantin Brâncoveanu”
au omagiat stâlpii identităţii spiritualeau omagiat stâlpii identităţii spirituale

■ Vasile Bănescu în dialog cu Ioan-Aurel Pop.■ Vasile Bănescu în dialog cu Ioan-Aurel Pop.
Rolul cultural şi social al Academiei RomâneRolul cultural şi social al Academiei Române

■ Alexandru Surdu. Vişeul de Sus. ■ Alexandru Surdu. Vişeul de Sus. 
La sediul cavalerilor marmaţieniLa sediul cavalerilor marmaţieni

■ Eugen Uricaru. ■ Eugen Uricaru. Când trece o cometă...Când trece o cometă...
■ Jidi Majia. ■ Jidi Majia. Pământ sacru, pământul bucurieiPământ sacru, pământul bucuriei şi alte poemeşi alte poeme

■ Invitata de onoare a Târgului Internaţional Gaudeamus –■ Invitata de onoare a Târgului Internaţional Gaudeamus –
Carte de învăţătură 2016 – ChinaCarte de învăţătură 2016 – China

Colaborări de Aura Christi, Constantin Lupeanu, Colaborări de Aura Christi, Constantin Lupeanu, 
Jidi Majia, Andrei Marga, Eugen UricaruJidi Majia, Andrei Marga, Eugen Uricaru

■ Mircea Platon. Reforma învăţământului şi extremismul politic■ Mircea Platon. Reforma învăţământului şi extremismul politic
■ Theodor Codreanu. Un Roller al eminescologiei■ Theodor Codreanu. Un Roller al eminescologiei

TEMPLUL POEZIEI. FOTO AURA CHRISTI (CHINA)



Să lămurim nişte date care ţin de bio-
grafia lui Nietzsche. Acesta începe
să scrie ecce homo la 15 octombrie
1888, exact la o zi după ce împlinise

44 de ani. Lucrarea aparţine unei perioade de
cumpănă din viaţa lui. 1888 este cel din urmă an
al său de luciditate. Va mai avea de trăit doar câ-
teva luni de viaţă conştientă până la prăbuşirea
care s- a produs la începutul lui ianuarie 1889 la
Torino şi încă unsprezece ani de boală, până când
în 25 august 1900, la Weimar, intervine moartea.
Este, totodată, un an de supremă încordare a ul-
timelor sale puteri spirituale pe tărâmul creaţiei,
neobişnuită pentru un om ameninţat de boală.

Epoca marilor lucrări ale maturităţii crea-
toare a trecut. Au apărut pe rând:

1878 – omenesc prea omenesc;
1881 – aurora. Gânduri asupra prejudecă-

ţilor morale;
1882 – ştiinţa voioasă;
1883/84 – aşa grăit- a Zarathustra;
1886 – dincolo de bine şi rău;
1887 – Genealogia moralei.

Anul 1888 aduce o serie de ultime lucrări de
o întindere mai mică:

1888 – Cazul Wagner;
1888 – antichristul;
1888/89 – ecce homo;
1888/89 – ditirambii lui dionysos;
1889 – nietzsche contra Wagner;
1889 – amurgul idolilor.

în această perioadă a celor din urmă ani ai
săi de luciditate, 1886- 1888, Nietzsche este reţi-
nut mai cu seamă de preocuparea de a elabora o
operă de mari dimensiuni, un fel de summa a con-
cepţiei sale, care să- i adune la un loc într- o formă
sistematizată numeroasele idei împrăştiate în vo-
lume unde au primit forma unor fragmente răz-
leţe sau a unor exprimări aforistice, nelegate
între ele. Din acest material brut, pe care Nietzs-
che însuşi nu va mai apuca să- l prelucreze până
la capăt, sora filosofului, Elisabeth Förster-
Nietzsche, va reuşi să alcătuiască volumul întitu-
lat Voinţa de putere. Cel puţin în intenţia lui
Nietzsche aceasta urma să constituie o încercare
de de- valorizare şi re- evaluare a tuturor valorilor
– die umwertung aller Werte. De fapt, era vorba
de o curăţire valorică a terenului, necesară în ve-
derea unei noi instaurări valorice. O instauratio
magna a gândirii nietzscheene. Acest Hauptwerk
urma să constituie piatra de temelie a reaşezării
lumii într- o nouă ordine valorică. Premisa teore-
tică a acestui grandios proiect este aceea că omul
nu poate trăi la nivelul adevăratei sale demnităţi
în afara unei organizări valorice a vieţii, altfel zis,
fără a fi scufundat într- o „baie valorică”, după ex-
presia lui Nicolai Hartmann. După ce Nietzsche

va întreprinde noua cotitură
axiologică în filosofie, omul se
va concepe pe sine ca o fiinţă în
mod esenţial valorică. în aceas -
tă privinţă pentru un gânditor
de importanţa lui Nicolai Har-
tmann, „nu încape nici o discu-
ţie în privinţa faptului că:
1) viaţa noastră este pe deplin
înscrisă în planul valoricului;
2) acest conţinut valoric se pre-
zintă în general amestecat cu
opusul său, nevaloricul; 3) cu
toate acestea dăinuie în noi ce-
rinţa de a ne legitima în lume
prin ceea ce este valoric şi 4) de
a realiza valori”. Valorile pe
care omul le poate accepta ca
nişte îndreptări ale existenţei
sale, pot fi ineficiente ca urmare
a golirii lor de un conţinut vala-

bil, pot să- şi fi pierdut, deci, conţinutul, pot de-
veni greşite sau false. în ciuda tuturor acestor
primejdii care pot să- l ameninţe, să- l determine
să trăiască periculos în afara valorilor – vivere pe-
riculosamente – omul nu poate renunţa la a se
aşeza într- un orizont valoric
care să deschidă vaste per-
spective vieţii sale, fără de
care n- ar mai fi om în înţele-
sul deplin al cuvântului. Fi-
inţa omului nu poate fi
despărţită de actele de valo-
rizare pe care omul le reali-
zează în fiecare moment
hotărâtor al vieţii sale.

Dar, în ultima dumi-
nică din luna august a lui
1888, Nietzsche renunţă la
acest măreţ proiect de legiti-
mare valorică. Dorinţa vădită
a lui Nietzsche era, de fapt,
aceea de a încorpora în an-
samblul operei sale de până
atunci o intenţie sistematică,
unitară, care să ordoneze
lumea haotică a ideilor sale,
pe cât era aceasta cu putinţă.
Scopul urmărit era unul des-
tul de simplu. Nietzsche s- a
convins de avantajele pe care
o formă sistematizată a con-
cepţiei sale le- ar fi putut
aduce la recunoaşterea pe
care considera că ideile sale
formulate, destul de răzleţe, până atunci le me-
rită. Renunţând la acest plan al unei mari opere,
împins de un secret instinct premonitoriu care îl
apropia cât mai mult de fatalitatea bolii, Nietzs-
che se concentrează, în schimb, în elaborarea
unor lucrări de dimensiuni mai reduse sau a unor
prefeţe la lucrări anterioare de dimensiuni mai
întinse. Acestea, ecce homo, la fel ca scrierile
anexe amintite, pot fi considerate ca nişte aşchii
sărite din munca îndârjită la marele trunchi al lu-
crării privind reevaluarea tuturor valorilor.

***
întâi de toate, Nietzsche îşi va lămuri rela-

ţia hotărâtoare pentru întreaga sa carieră cu
Wagner. Este vorba, aici, de Cazul Wagner (1888)
şi nietzsche contra Wagner (terminat în 15 de-
cembrie 1888 la Torino). Dar, în acelaşi an, 1888,
mai scoate amurgul zeilor (între 5 iunie şi 20 sep-
tembrie 1888 la Sils Maria) şi antichristul (pri-
măvara şi vara lui 1888). Iniţial proiectat ca o
parte a amplei lucrări de re- evaluare a tuturor
valorilor, o introducere la aceasta, dar după re-
nunţarea la ea, rămasă singura dusă la realizare
din acest proiect neterminat, antichristul, consi-
dera Nietzsche, epuizează, în fapt, întreg progra-

mul reevaluări valorice a lumii moderne în care
dorea să se angajeze.

ecce homo, la care ne vom referi în conti-
nuare, apărută în acest timp, aparţine, aşadar,
acestei ultime perioade de creaţie a lui Nietzsche.
Munca la această operă înaintează cu repezi-
ciune, încât, la nici o lună după 4 noiembrie 1888,
lucrarea este încheiată într- o primă variantă a sa.
Dar, pe parcurs, până la tragedia ce se va petrece
în ianuarie 1889. Nietzsche va reveni cu nume-
roase corecturi şi intervenţii. ecce homo însă va
vedea lumina tiparului ceva mai târziu, postum,
în 1908.

***
în faţa bolii a cărei invazie ameninţă să- l

destrame, Nietzsche recurge la terapia scrisului.
Valoarea cathartică a scrisului a fost recunoscută
încă din antichitate de către Aristotel. Scrisul eli-

berator uşurează omul de po-
vara interioară pe care este
condamnat s- o poarte pretutin-
deni cu sine – călătorul şi
umbra sa – după expresia lui
Nietzsche. Scrisul contează ca
un mijloc de eliberare în care
singura preocupare este de a
găsi expresia cea mai potrivită
pe seama gândurilor de care
vrei să te eliberezi. Scrisul eli-
berează, uşurează de o povară,
de care omul vrea să scape, îm-
prejurare în care ceea ce este
strict individual poate deveni
universal, se universalizează
devenind al tuturor. Este sem-
nificaţia universală a artei su-
bliniată cu precădere de Hegel
în definiţia frumosului din es-
tetica sa, apariţie sensibilă, pe
măsura tuturor, a Ideii, a uni-
versalului – die sinnliche Schei-
nung der Idee. Această elibe-
rare prin scris constituie însă
un privilegiu oferit doar unor
puţini privilegiaţi ai sorţii. Go-
ethe se considera între aceşti
aleşi; în timp ce ceilalţi oameni

de rând sunt condamnaţi să- şi poarte durerea în
tăcere, poetului i se acordă privilegiul de a o rosti,
împărtăşind- o şi altora, făcând- o un bun comun:

„und wenn der Mensch in seiner Qual 
verstummt, 

Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide.”
elegie

Şi dacă pe ceilalţi oameni durerea-i lasă 
muţi,

Mie un zeu mi-a dat să spun tot ce mă 
doare.

între aceşti aleşi de divinitate, care îşi pot
scrie gândurile eliberându- se de povara lor, se
află şi Nietzsche. Datorită scrisului omul poate să
iasă din peştera platoniciană a trăirilor proprii de
viaţă în care este închis.

în cazul lui Nietzsche este vorba prin ecce
homo de eliberare de propriul trecut care se rea-
lizează prin recapitularea şi retrăirea într- un alt
plan a ideilor trăite care îl urmăresc, având parcă
intenţia de a- l devora, conform topos- ului
cu fiii care îşi sfâşie tatăl. Nietzsche se
reinventează pe sine în paginile din ecce
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vasile Muscă
Însemnări pentru o lectură

Nietzsche ar fi putut scrie cu toată
îndreptăţirea cuvintele pe care, în
zorii culturii moderne, Montaigne
le- a aşezat la începutul Eseurilor

sale – „je suis moi- même la matière
de mon livre”. Literatura eului mai

câştigă prin Ecce homo încă o
capodoperă. De fapt, Nietzsche se

descoperă pe sine pagină cu
pagină în cartea sa ca autor al
operelor pe care le prezintă.
Trecerea în revistă începe cu

Naşterea tragediei din spiritul
muzicii apărută în 1872 care îl
consacră pe Nietzsche în tripla
calitate de filolog clasic, filosof,

dar şi scriitor

n Semnal editorial
Friedrich Nietzsche, Ecce homo

nietzsche



homo ca cel care a scris toate cărţile pe
care le inventariază în continuare.
într- un act de dedublare se înfăţişează ca

autorul cărţilor sale, pe care le- a scris, dar şi cel
care vorbeşte despre ele, asumându- şi persoana
întâi. Prin multiplele planuri pe care le desfă-
şoară ecce homo, Nietzsche „se inventează sau se
descoperă pe sine şi în care personajul care ne
vorbeşte este autorul care a creat personajul şi
care este, la rândul său, un personaj creat de
toate cărţile care au fost scrise de către acelaşi
autor care o scrie pe aceasta, sau acest personaj
se găseşte în acestea în mod explicit”. Anormali-
tatea, nebunia ni se dezvăluie la Nietzsche întoc-
mai ca la Hölderlin sau Van Gogh, nu în scris, ci
în tăcerea care urmează scrisului ca prăbuşire
psihică totală.

***
Nietzsche se reconstruieşte pe sine prin in-

termediul cărţilor pe care le- a scris, urmând tra-
seul spiritual indicat chiar în subtitlul cărţii sale
– „cum devii ceea ce eşti” – ca tot ce există, omul
nu este pur şi simplu un dat, el este prins ca ve-
rigă într- un proces de devenire care în cazul său
este chiar formarea sa. Altfel zis, omul permanent
se face. Pentru a fi ceea ce este, omul trebuie să
se abandoneze devenirii care se petrece în el, pro-
cesului formării sale. în viziunea dinamică, de in-
spiraţie goetheano- hegeliană împărtăşită de
Nietzsche, omul se înfăţişează în mod fundamen-
tal ca devenire. Omul se defineşte în fiecare mo-
ment al existenţei ca fiind acela unde l- a dus
devenirea sa, ca rezultat al devenirii sale. Ca de-
venire omul tinde să se fixeze într- un tipar final
care este propria sa personalitate, înţeleasă ca
scop al devenirii sale, în care se concentrează tot
ce este stabil în instabilitatea fiinţei sale. Prin de-
venire omul se determină progresiv, îşi sporeşte
determinările, expunându- se situaţiei de a fi
mereu altceva decât cel care este. Este acel nietzs-
chean, de care am pomenit deja, vivere pericolo-
samente pe linia şovăitoare ce desparte existenţa
de neant. Preocuparea lui Nietzsche este de a de-
veni un destin şi de a spune un da răspicat des-
tinului. amor fati înseamnă a rosti hotărât un da
în faţa destinului ca formulă soteriologică a pro-
priei vieţi, prin care Nietzsche crede că poate în-
vinge pericolele nihilismului. un aşa a fost să fie
pronunţat de destin urmează să se transforme
într- o decizie a propriei voinţe – aşa am vrut să
fie – prin care se accentuează rolul şi importanţa
voinţei proprii. Deşi hotărâtoare pentru ansam-
blul vieţii, omul nu trebuie să devină o jucărie nici
chiar în mâna propriei sale voinţe. Scopul urmă-
rit de gândirea lui Nietzsche este eliberarea de ni-
hilism şi diferitele forme sub care acesta se
înfăţişează, resentiment, conştiinţă încărcată
care se auto- consumă, ideal ascetic etc. Religia,
morala, dar şi metafizica, se nasc dintr- o voinţă
slabă ce întoarce spatele vieţii, refuză dorinţele
sentimentele, pasiunea. Omul trebuie să se îm-
plinească ca un destin pe care îl vrea şi îl iubeşte
– acel amor fati – faţă de care e dator să adopte o
atitudine eroică. Conţinutul devenirii omului este
de natură spirituală, iar scopul ei este ca pe scară
biologică evoluţia să nu se oprească cu omul. Ca
toate celelalte vieţuitoare, omul trebuie să se în-
treacă pe sine, să producă ceva superior lui, să se
auto- depăşească prin Supraom. Acesta se deter-
mină, totuşi, nu ca o realitate biologică de genul
a ceva monstruos, ci tot ca una, în primă linie,
spirituală, care cumulează în sine, tot ce este su-
perior în om. Supraomul asigură continuitatea
dezvoltării în natură; până la el fiecare specie a
produs ceva superior ei. Aceasta până s- a ajuns
la om, punct în care procesul pare să fie stopat;
dar aceasta are sarcina de a împinge dezvoltarea
mai departe, dând naştere dincolo de el supra-
omului. Nietzsche vede omul în acest context al
vieţii ca permanentă devenire. Viaţa nu este
oprire şi stare pe loc decât în actul final al morţii.
în rest, ea se defineşte ca permanentă creştere,
auto- depăşire, amplificare de sine, ascensiune
spre mai mult şi, apoi, spre şi mai mult.

***
Prin opera sa de moralist, arta cunoaşterii

de sine a fost desăvârşită de Nietzsche pe nişte
culmi pe care ea a urcat doar foarte rar, prin câ-
teva excepţii de marcă numai: stoicii, Sf. Augus-
tin, Montaigne, Pascal, Schopenhauer, Camus,
pentru a cita doar câteva din numele de largă cir-
culaţie. Cunoaşterea interioară obligă omul să re-
nunţe la privirea sa exterioară îndreptată către
lumea din afară. într- un pasaj celebru din Confe-
siuni, Sfântul Augustin considera contemplarea

naturii exterioare ca o piedică în calea concentră-
rii interioare. Presat ca între două roţi de moară
care îl macină fără milă, între infinitul din afară
şi infinitul dinăuntru, omul trebuie să dispună de
capacitatea de a- şi închide ochii către exterior
pentru a- i putea deschide pe cei către interior.
Cum spunea într- un vers celebru poetul nostru
naţional: „Dară ochiu- nchis afară înlăuntru se
deşteaptă”. (Scrisoarea a III- a) întorcându- şi pri-
virea de la lumea exterioară către sine, omul are
şansa de a se descoperi pe sine, de a- l întâlni pe
necunoscutul ce- l poartă cu el. Dar cunoaşterea
interiorului se produce pe un teren şi mai acci-
dentat, şi mai alunecos decât cea a exteriorului.
Cunoaşterea interioară, privirea întoarsă către
sine, vederea interioară se mişcă pe un tărâm
chiar mai mobil decât fluviul heraclitian al lumii
exterioare. Prin cunoaşterea interioară se pro-
duce o lume nouă din a cărei perspectivă rapor-
turile se schimbă permanent: ceea ce este mic se
transformă în ceva mare şi invers, calitatea se
poate preschimba în defect şi invers, viciul devine
virtute şi invers. „Ochii interiori” ai lui Platon
deschid cunoaşterii nişte drumuri noi care duc
către cu totul alte meleaguri spirituale.

***
Din punctul superior în care a ajuns prin

ecce homo, Nietzsche aruncă o privire de ansam-
blu retrospectivă din al cărei unghi îşi judecă pro-
pria sa operă şi, desigur, propria personalitate. El
însuşi, persoana sa şi cărţile în care aceasta s- a
exprimat, constituie materia propriei sale cărţi.
Nietzsche ar fi putut scrie cu toată îndreptăţirea
cuvintele pe care, în zorii culturii moderne, Mon-
taigne le- a aşezat la începutul eseurilor sale – „je
suis moi- même la matière de mon livre”. Litera-
tura eului mai câştigă prin ecce homo încă o ca-
podoperă. De fapt, Nietzsche se descoperă pe sine
pagină cu pagină în cartea sa ca autor al operelor
pe care le prezintă. Trecerea în revistă începe cu
naşterea tragediei din spiritul muzicii apărută în
1872 care îl consacră pe Nietzsche în tripla cali-
tate de filolog clasic, filosof, dar şi scriitor. Şi se
încheie cu prezentarea Cazului Wagner (der Fall
Wagner) (1888) care discută „problema unui mu-
zician”. Personalitatea marelui muzician rămâne,
de la început până la sfârşit, o prezenţă obse-
dantă a vieţii lui Nietzsche. 

***
Prin răspunsul la cele patru întrebări fun-

damentale formulate în carte:
– „De ce sunt atât de înţelept?” (Warum ich

so weise bin?)
– „De ce sunt atât de inteligent?” (Warum

ich so klug bin?)
– „De ce scriu cărţi atât de bune?” (Warum

ich so gute Bücher schreibe?)
– „De ce sunt un destin?” (Warum ich ein

Schicksal bin?),

în fond, tot atâtea capitole ale cărţii, Nietzs-
che trasează liniile unui autoportret al persona-
lităţii sale cu care se înfăţişează în faţa posteri-
tăţii. El este unul într- adevăr îngrozitor pentru
veacurile care urmează. Termenii în care Nietzs-
che se auto- portretizează sunt aceştia – „îmi cu-
nosc soarta. Cândva se va lega de numele meu
amintirea a ceva monstruos – a unei crize cum nu
a mai existat pe pământ, a celei mai profunde
ciocniri de conştiinţe, a unei decizii conjurate îm-
potriva a tot ceea ce se crezuse, se ceruse, se con-
siderase sfânt până atunci. Eu nu sunt un om, eu
sunt o dinamită – şi, pe lângă toate acestea, în
mine nu este nimic dintr- un fondator de religie –
religiile sunt o treabă a plebei, am nevoie după ce
m- am atins de oamenii religioşi să mă spăl pe
mâini... Eu nu vreau „credincioşi”, cred că sunt
prea răutăcios până şi pentru a crede în mine în-
sumi, eu nu le vorbesc niciodată maselor... Simt
o spaimă îngrozitoare că într- o zi aş putea fi con-
siderat sfânt; se va ghici de ce dau la iveală îna -
inte cartea aceasta, că trebuie să împiedice să se
facă o nelegiuire cu mine însumi, eu nu le vorbesc
niciodată maselor... Eu nu vreau să fiu sfânt, mai
degrabă un saltimbanc. Poate că şi sunt un sal-
timbanc.” (ecce homo – De ce sunt un destin, 1).
Comparaţia aceasta, din zona militară, cu dina-
mita, provine din recenzia la dincolo de bine şi de
rău publicată de un J.V. Widmann în ziarul elve-
ţian der Bund. Lui Nietzsche îi place atât de
mult, încât o va adopta imediat. Sedus de suges -
tiile pe care aceasta le conţine, se va concepe în
continuare în aceeaşi tonalitate, când ca văpaie,
când ca un „război de ţesut” (comparaţie folosită
şi de Goethe în Faust pentru a desemna procesul

gândirii) sau va declara deschis – „Eu sunt prin
firea mea belicos.”

***
în ecce homo îşi continuă războiul pe care

l- a deschis pe mai multe fronturi, în primul rând,
cu creştinismul şi istorismul, cei doi principali ad-
versari care au atentat la demnitatea omului.
Pentru Nietzsche războiul vieţii sale este cel în-
dreptat contra creştinismului care pune omenirea
în faţa unei opţiuni ai cărei termeni sunt – „Dio-
nysos împotriva crucificatului” care încheie ecce
homo (V, 9)... Cel care şi- a declinat orice vocaţie
de a putea fi considerat un fondator de religie („în
mine nu este nimic dintr- un fondator de reli-
gie...”), trebuie să admită, în cele din urmă, şi
această ipostază, care îl incomodează, de înteme-
ietor al unei noi religii în care cultul „lumii de din-
colo” este înlocuit cu glorificarea „lumii de aici”.
un soi de neo- păgânism care reînvie antichitatea
clasică. un pericol grav care ameninţă încă şi
lumea de azi îl obligă pe Nietzsche la această de-
claraţie de război. Principala ameninţare la
adresa omului contemporan îl constituie procesul
de devitalizare, de sleire a puterilor sale de viaţă
în care îl aruncă, pe căi diferite, dar cu acelaşi
efect, creştinismul absolutizant şi istorismul rela-
tivizant. Fiecare provoacă anularea măreţiei omu-
lui prin negarea, declararea drept nule a acelor
valori şi principii care i- au dat până acum consis-
tenţă interioară a fiinţei sale. Are loc pe această
cale un proces ce duce la o de- valorizare, obligând
la o re- valorizare. Aceasta înseamnă a umple ceea
ce a fost golit cu un nou conţinut valoric. Omul
este o fiinţă, scufundat într- o „baie valorică” (Ni-
colai Hartmann). Omul nu va putea supravieţui
primejdiilor şi nici solicitărilor viitorului decât
aşezat pe nişte ferme coordonate valorice.

***
Declararea morţii lui Dumnezeu, pronun-

ţată de Nietzsche, deşi produce o răsturnare ra-
dicală în scara de valori valabilă până atunci, o
criză a tuturor valorilor specifice lumii creştine,
îmbracă mai degrabă aspectul unui paradox, care
nu este suficient pentru a celebra victoria defini-
tivă şi totală contra creştinismului. Dumnezeul
creştin este conceput ca o fiinţă eternă care nu s- a
născut şi în virtutea celei mai pure logici eleate,
ceea ce nu s- a născut nici nu poate muri. în con-
secinţă, Dumnezeu rămâne pentru totdeauna,
centrul valoric absolut al realităţii. Creştinismul
prin orientarea sa generală contrazice opţiunile
valorice ale lui Nietzsche: el proclamă fără re-
zerve îndemnul de a trăi în „dincolo”. Pentru
Nietzsche însă a trăi înseamnă a fi împlântat în
mijlocul „lumii acesteia”, în „aici”. Indirect războ-
iul contra creştinismului loveşte în casta preo-
ţească şi rolul de mijlocitor pe care aceasta şi- l
asumă între „dincolo” şi „aici”, între „divinitate”
şi „omenire”. Dar de ce ar mai fi necesari „mijlo-
citorii”, dacă Dumnezeu nu există?

Pericolul pe care creştinismul îl reprezintă
se manifestă, în primul rând, prin principiile mo-
rale pe care le promovează. Valorile principale pe
care acesta le susţine, credinţa, mila, speranţa,
compasiunea constituie tot atâtea reprezentări
ale răului. Pentru cei antici deja, speranţa repre-
zenta ultima nenorocire care îşi lua zborul din
cutia Pandorei. Speranţa nu reprezintă decât o
formă de a evada din prezent, pentru a găsi un
refugiu comod în viitor. Cât priveşte credinţa ca
valoare fundamentală a creştinismului prin cer-
titudinile indubitabile pe care le susţine este no-
civă cunoaşterii, crede Nietzsche. în primul rând,
prin prohibiţia rostită asupra dubiului, care în
economia raţionalismului cartezian constituie
premisa adevăratei gândiri – dubito ergo cogito.

Creştinismul îşi produce efectele sale nocive
în istorie mai cu seamă prin morala pe care o sus-
ţine. Marele păcat al moralei creştine este de a
desfiinţa individul, topind destinele individuale
într- o soartă comună a omenirii mânată pe cără-
rile istoriei de obsesia mântuirii. Fiecare individ
este transformat prin uniformizare într- o pastă
moale, indiferentă, a umanităţii unice, redusă la
preocuparea salvării sufletului, spre a- l separa de
soarta trupului său muritor. „Morala Europei de
azi e o morală a animalului de turmă...” (dincolo
de bine şi de rău – 202). Mai bine zis a omului
transformat în turmă. Creştinismul consacră, în
felul acesta, triumful moral al celor slabi faţă de
cei tari. r

■ Fragment din prefaţa la vol. ecce homo
de Friedrich Nietzsche, apărut la 
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Ne aflăm în a 80- a primăvară de la
moartea lui Garabet Ibrăileanu.
e. lovinescu mărturisea că este
critic, nimic mai mult, dar nici

mai puţin. Ar fi putut spune despre sine acelaşi
lucru adversarul său de la Iaşi, cel pe care Căli-
nescu l- a supranumit „Taine al nostru”?! E şi el
critic, un mare critic, şi încă unul de direcţie, des-
pre care mihai ralea afirma că a avut un rol com-
parabil doar cu cel al lui Maiorescu. A scris studii
şi eseuri care au devenit clasice. Dar a fost şi este
mult mai mult decât critic. A condus timp de 27
de ani Viaţa românească, revistă căreia, zice Că-
linescu, i- a stabilit o doctrină pe care „a dezvol-
tat- o până la proporţiile unui sistem de estetică”.
Ca teoretician şi sociolog al culturii ocupă un loc
de prim plan în istoria ideilor şi gândirii româ-
neşti. Eseul Spiritul critic în cultura românească,
deşi fatalmente datat, nu şi- a pierdut cu totul va-
labilitatea, iar din unele puncte de vedere este de
o frapantă actualitate. în ce priveşte stilul, şi- a
păstrat o remarcabilă prospeţime în comparaţie
cu alte scrieri similare. în a sa Istorie critică...,
nicolae manolescu observă bine: „Atât Istoria ci-
vilizaţiei a lui Lovinescu, cât şi studiile lui zele-
tin, Motru şi ale celorlalţi par, pe lângă Spiritul
critic, lovite de somnolenţă ideatică şi stilistică”.
Apoi, marele critic a fost şi un inegalabil şi fasci-
nant profesor, potrivit mărturiilor tuturor celor

ce au avut norocul să- i fie studenţi sau colabora-
tori la universitatea din Iaşi. Ibrăileanu a repre-
zentat tipul magistrului în sensul cel mai deplin
al cuvântului: magistrul a zeci de promoţii de stu-
denţi şi a trei generaţii de scriitori. 

Stilul lui Ibrăileanu – scrie eugen Simion
în eseul introductiv la ediţia critică apărută nu
demult în colecţia opere fundamentale şi coordo-
nată de eminentul cercetător şi istoric literar Vic-
tor durnea – „este lipsit de frumuseţe (în înţeles
literar), nu însă şi de fineţe, care- i vine din însăşi
calitatea observaţiei”. Frumuseţea stilului lui
Ibrăileanu vine, cred, şi din fervoarea ideatică,
din enorma capacitate de a trăi şi a iubi opera li-
terară şi opera de artă în general, cu alte cuvinte
din implicarea sa sufletească, cu atât mai remar-
cabilă la un cumpănit ca el, cum îl caracterizează
Eugen Simion. un cumpănit ardent, aş spune.
Ceea ce dă o strălucire şi o vibraţie aparte discur-
sului său. Ibrăileanu poate fi uneori prea „obiec-
tiv”, prea „ştiinţific”, a şi preconizat aşa numita
„critică ştiinţifică”, dar niciodată placid, nicio-
dată, cu vorbele lui Manolescu, plictisitor ideatic
şi stilistic.

Autorul amintitului eseu introductiv al edi-
ţiei critice de care dispunem acum subliniază că
Ibrăileanu este un redutabil critic de proză şi un
moralist în linia marilor moralişti francezi şi a
marilor scriitori ruşi. Avem de- a face, mai spune
Eugen Simion, cu un spirit complex, unul al con-
trastelor. în fine, mentorul Vieţii româneşti e un
tradiţionalist capabil de o nebănuită deschidere
spre modernitate şi nu „un rătăcit” în epoca lui
Proust. Este, aş remarca, fără a mă juca cu cuvin-

tele, un modernist care însă nu- şi reneagă tradi-
ţionalismul, ci, aşa cum e şi firesc, şi- l asumă. Cri-
ticul „chirurg” şi cititorul de mare performanţă
Ibrăileanu, căruia Valeriu Cristea i- a schiţat un
portret de neuitat în amplul său eseu consacrat
spaţiului lecturii şi celor o mie şi unu de spaţii ale
literaturii, se lasă contaminat spiritual, afectiv,
de operă şi de lumea ei. Cine i- a citit antologicul
eseu despre tipologiile lui Caragiale nu poate să
nu fie tulburat de această intervenţie a vocii na-
ratorului critic, cum o numeşte Eugen Simion:
„Iubite maestre, primeşte sentimentele de admi-
raţie şi de recunoştinţă ale unui om din generaţia
care te- a priceput şi te- a iubit mai mult, pe care
l- ai făcut de atâtea ori fericit, din liceu, când te
cetea pe furiş la spatele colegului Balaban, şi
până azi, când opera d- tale, pe lângă acel râs al
inteligenţei, care e supremul bine, îi provoacă şi
un sentiment de melancolie pentru contemporanii
săi – ai noştri – Rică, Nae, Chiriac şi ceilalţi. Au
fost atât de vii pentru mine, că- mi închipui c- au
îmbătrânit şi ei”.

Marcat fatalmente de spiritul secolului xIx,
Ibrăileanu, acest învingător smerit, cum îmi
apare dintr- o fotografie ce o am în faţă, dispune
de o excepţională intuiţie care, cu expresia plas-
tică a lui eugen Simion, îi permite „să sară din-
colo de umbra obsesiilor sale”. Criticul de la
faimoasa Viaţa românească nu putea rămâne

prizonierul unui timp, al unui curent şi cu
atât mai puţin prizonierul unei mode. Spi-
rit contradictoriu, unele aprecieri ale sale
pot fi nedrepte sau greşite. Că nu- i place,
de pildă, poezia lui Macedonski întrucât ar
fi, zice el, lipsită de realism (?!) nu e numai
o chestiune de gust. Sau, deşi preocupat
mereu de adevăr şi de respectarea lui, is-
toricul şi sociologul culturii care relevă
rolul capital al lui Gheorghe Asachi privind
deschiderea noastră culturală, nu- l eviden-
ţiază şi pe cel al lui Heliade Rădulescu. în
fine, pentru a mai da un exemplu, faptul că
repudiază romanul Ion al lui Liviu Re-
breanu este, cel puţin la prima vedere, de
neînţeles. De neînţeles, dar explicabil to-
tuşi, dacă ţinem seama de structura spiri-
tuală a criticului şi moralistului, de
concepţia sa estetică. Numai că intuiţia, in-
teligenţa critică, sensibilitatea lui Ibrăi-

leanu îşi spun până la urmă cuvântul. O atestă
cu asupra de măsură binecunoscutul eseu Creaţie
şi analiză ce face dovada unui gust de o rară fi-
neţe şi a unei cunoaşteri profunde a romanului
european. O scriere prin care tradiţionalistul
Ibrăileanu se racordează şi, din anumite puncte
de vedere, chiar îşi depăşeşte epoca. Analizează
cu un ochi de mare expert 22 de prozatori şi dis-
tinge ferm între proza analitică şi proza de crea-
ţie. Punctul forte al antologicului eseu este
analiza lui Proust. O analiză, scrie Eugen Simion,
„excelentă, cea dintâi în critica românească de
asemenea proporţii şi cu atâta pricepere. în ge-
nere, insistenţa pe care el o pune în favoarea pro-
zei de analiză este salutară şi protocronică în
literatura română”. în acelaşi eseu, Ibrăileanu,
cu vocaţia sa de moralist „care ştie să vadă şi
crede în ceea ce spune” – vocaţie probată apoi în
privind viaţa şi în romanul adela – „face o ana-
liză splendidă a psihologiei feminităţii”. Şi,
într- adevăr, este uimitor cât de profund înţelege
psihologia feminină acest bărbat care a iubit mai
mult femei din cărţi, din marile romane ruseşti şi
franţuzeşti, care, cu o voluptate de maniac al lec-
turii, după un ceremonial iniţiatic, evocat cu vi-
braţie afectivă de Valeriu Cristea, îşi relua mereu
călătoria în alte lumi ce i se păreau mai vii, mai
adevărate decât cea reală, bunăoară într- o lume
de conţi ca aceea din „Război şi pace”, pentru a se
bucura încă şi încă o dată de frumuseţea, purita-
tea şi fericirea Nataşei Rostova la primul ei bal,
cel mai romantic şi mai somptuos bal din litera-
tura universală.

S- a spus pe bună dreptate că aforismele lui
Ibrăileanu din privind viaţa care au ca temă prin-
cipală iubirea îşi găsesc ilustrarea epică în adela,
cel dintâi roman de analiză din literatura română
– „capodoperă de discreţie, timiditate, ezitare şi
aluzii nevinovate”, cum o caracterizează Eugen
Simion. Figura personajului masculin din această
naraţiune sub formă de jurnal, în care nu se pe-
trece nimic spectaculos, dar care captivează, este
cea a unui bărbat: „Trecut prin mai multe iubiri,
(care) simte angoasa morţii şi justifică iubirea ca
o formă terapeutică împotriva fricii de neant”. La
tomnatica şi problematica vârstă de 40 de ani,
Emil Codrescu îi apare criticului muntean ca un
Werther moldovean.

în eseul un artist din volumul despre lucru-
rile cu adevărat importante al lui Alexandru Pa-
leologu recitesc câteva propoziţii memorabile
privind romanul adela. Paleologu pleacă de la
ceea ce afirmase Lovinescu despre romanul lui
Ibrăileanu: „Model de literatură psihologică stră-
bătută de o poezie rară”, de „o poezie discretă”,
sub al cărei văl „lipsa de expresie binecunoscută
a criticului dispare”. în opinia lui Paleologu,
adela nu este un corp eterogen în opera lui Ibrăi-
leanu. Dimpotrivă, romanul se află într- o perfectă
armonie cu tot ce a scris el. „Femeia – afirmă pa-
leologu – e poate principala temă a scrisului lui
Ibrăileanu”. în articolele despre condiţia femeii,
în eseurile critice, în privind viaţa, ca şi în roma-
nul adela „se simte acea înfiorare în faţa femini-
tăţii, acea uimire şi compasiune pentru fragili-
tatea trupească şi umilinţa fiziologică a femeii,
acea obsedantă curiozitate pentru sufletul feme-
iesc, care sunt proprii oricărui artist”, căci „asta a
fost în realitate Ibrăileanu: un mare prozator,
adică un artist”.

în treacăt, am putea să ne întrebăm: câţi
dintre prozatorii români dovedesc o atât de fină
percepţie a sufletului feminin, câţi au „obsedanta
curiozitate” şi capacitatea de a- l intui? Foarte pu-
ţini. unul este neîndoios „ţăranul” Marin Preda,
căruia Paleologu îi creiona un memorabil portret,
scriind că el „gândea profund” şi „era un domn”
ce se asemăna mult cu celebrul erou din război
şi pace, Pierre Bezuhov – „cel mai desăvârşit
domn dintre toate personajele literaturii univer-
sale”. Altul este Nicolae Breban. Prozatorul
român e mai degrabă stângaci în „tratarea” rela-
ţiilor de iubire şi a scenelor erotice. Vrând să fie
pudic, nu doar în limbaj, sfârşeşte prin a fi trivial
sau cel puţin neconvingător şi neinteresant. 

Referitor la romanul adela, Al. Paleologu dă
o replică celor cantonaţi într- un clişeu, şi anume
pretinsa lipsă de stil. Eseistul subliniază că Ibrăi-
leanu este „un artist al exprimării frapante şi me-
morabile…, un remarcabil stilist, adică unul care
găseşte stilul fără să- l caute, stilul imanent şi
fatal, dictat de stricta necesitate a definitivei pre-
cizii…”. în fine, un comentariu al său de doar câ-
teva rânduri surprinde fineţea psihanalitică a lui
Ibrăileanu. Este vorba de scena binecunoscută
din antepenultima pagină a romanului, când lan-
doul cu care pleacă Adela se depărtează, iar ea
flutură un voal în semn de adio. „În acest moment
începu trecutul…”, notează romancierul, trăgând
o cortină al cărei înţeles Paleologu îl tălmăceşte
astfel: „trecutul are întotdeauna un început hotă-
rât. Cel mai adesea nu- l percepem. perceperea lui
e cutremurătoare. numai el e irevocabil, numai el
e absolut. şi din ce în ce mai tainic”.

Teritoriul în care Ibrăileanu şi- a consumat
existenţa l- a constituit Literatura. Este ceea ce îl
apropie de rivalul său mai „expresiv” Lovinescu.
îl şi despart însă de acesta multe „lucruri cu ade-
vărat importante”. Nu în ultimul rând faptul că,
deşi ambii au abordat şi genul epic, spre deose-
bire de autorul modestelor Bălăuca şi mite, Ibrăi-
leanu s- a dovedit a fi un mare prozator care a dat
literaturii române primul roman de analiză psi-
hologică. O capodoperă de o prospeţime stilistică
aproape neatinsă la un veac, era să zic un veac de
singurătate, de când a fost scrisă. r

Constantin Coroiu
Ibrăileanu, un cumpănit ardent

Ibrăileanu s- a dovedit a fi un mare
prozator care a dat literaturii

române primul roman de analiză
psihologică. o capodoperă de o
prospeţime stilistică aproape

neatinsă la un veac, era să zic un
veac de singurătate, de când a fost

scrisă
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Desigur că din pragmatism s- a alimen-
tat la început şi Mussolini, cel puţin
prin Papini şi Pantaleone, care au ex-
ploatat pe cont propriu observaţia ex-

ponenţilor pragmatismului, conform căreia „statul
modern” a devenit cu timpul un „concept gol”. W. J.
Elliott deplânge conformarea tot mai făţişă a statelor
europene, din anii douăzeci, la „fapte”, în condiţiile
răspândirii scepticismului cu privire la „puterea ra-
ţiunii colective”. El critică latura „antiintelectua-
listă” de care au făcut caz în unele texte James şi
Dewey, când au recomandat „tratarea moralei cu
metoda descriptivă a ştiinţelor naturii”. El îi obiec-
tează lui Dewey că, „odată cu testul prin consecinţe,
instrumentalismul nu are vreun test pentru conse-
cinţele înseşi, în afara analizei post- mortem”. Este o
chestiune ce va trebui rezolvată, cu înseşi mijloacele
filosofiei pragmatismului.

Această critică nu- l împiedică însă pe W. J.
Eliott să vadă lucrurile mai larg şi, ţinând seama de
avertismentele lui Bosanquet din epocă, să pună
problema unor disoceri în pragmatism, pe care for-
mulările iniţiale le- au lăsat în obscuritate. De pildă,
„experienţa noastră este relativă; dar cunoaşterea
are o validitate demonstrabilă, diferită prin natura
ei de chestiunile de credinţă (faith)”. Pe de altă
parte, „gândirea nu este nici un moment primară, ci
marcată de experienţele trecutului. Gândirea nu
este, din fericire, nici salt orb în întuneric, nici au-
topsie realizată pe corpul actelor moarte; ea proiec-
tează continuu, activ; dar proiectele ei constituie un
proces al educaţiei, ce foloseşte trecutul pentru a im-
prima formă viitorului”. Fără asemenea disocieri,
pragmatismul a putut fi invocat pentru a justifica
un „stat funcţional, fascist”, dar folosirea sa în
această direcţie se blochează dacă pragmatismului
i se aplică propriile sale criterii ale semnificării pro-
poziţiilor şi teoriilor prin consecinţele lor. Altfel,
„atitudinea pragmatică de intens individualism şi
neîncredere faţă de deţinătorii oficiilor, ce caracte-
rizeasă societăţiile pionier, nu este la locul său în
atât de strânsa articulare a unităţii ca cea formată
de statul modern. Iar când acest individualism este
invocat în numele unor «persoane juridice», cu ame-
ninţarea în spate, el poate deveni periculos”. un in-
dividualism ce se revendică din pragmatism îl
trădează dacă statul însuşi nu a fost trecut prin fil-
trul criticii pragmatiste. 

în mod exact, tezele propriu- zise ale teoriei
statului au fost justificate în Europa anilor douăzeci
prin apel la pragmatism – înţelegerea pluralismului
ca transfornare a statului suveran în grup suveran,
stabilirea legilor pe baza asigurării de servicii pu-
blice şi solidarităţii sociale, înlocuirea monopolului
statului cu sindicate profesionale, înlocuirea revolu-
ţiei cu grevă generală etc. – pot fi private de bază
tocmai prin abordarea pragmatistă. Problema este
de a restaura în pragmatism perspectiva istorică în
care el s- a format şi de a denunţa solidaritatea cu „o
raţiune pozitivistă şi behavioristă”, la care pragma-
tismul a ajuns la un moment dat, ca urmare a sto-
pării reflexivităţii.

*
Restaurarea a avut loc în Statele unite, iar

succesul pragmatismului în orientarea ieşirii din
criza începută în 1929 a fost proba cea mai convin-
gătoare. Arthur M. Schlessinger Jr. a arătat că
„John Dewey, Herbert Croly, Thorsten Veblen şi
Charles A. Beard au dominat căutarea unei societăţi
mai bune. Instrumentalismul lui Dewey a asigurat
sinteza liberală cu filosofia sa; progresivismul lui
Croly cu politica; instituţionalismul lui Veblen cu
economia; iar naţionalismul lui Beard cu istoria sa.
împreună, cei patru bărbaţi, operând ca maquis in-
telectuali ai anilor douăzeci, s- au pregătit ei înşişi
să ofere anilor treizeci o ideologie a regenerării so-
ciale” (Arthur M. Schlessinger Jr., Sources of the
new deal, în Arthur M. Schlessinger Jr., Morton
White, eds., paths of american thought, Houghton
Mifflin, Boston, 1963). John Dewey a fost cel mai in-
fluent, instrumentalismul său dând perspectiva în-
tregului. „Ideologia regenerării sociale a fost, în
rezumat, ideologia plănuirii (planning) economice
naţionale. Aceasta a fost o convingere integral indi-
genă. Ea nu a avut nici o relaţie cu experimentele
din planificarea totalitară, ce operau deja în Italia
şi uniunea Sovietică şi curând aveau să vină în Ger-

mania”. Pragmatismul a fost fundamentul teoretic
al unui activism ce a smuls America din „prăbuşirea
ordinii economice tradiţionale” şi a repus- o pe direc-
ţie. 

Pe fondul confruntării anilor treizeci, dintre „li-
berali” şi „conservatori”, a ieşit învingătoare tabăra
liberală, în funte cu Franklin D. Roosevelt. Cel mai
longeviv preşedinte american „era pragmatist liberal
par excellence”. Americanii au putut spune că „în cele
mai delicate momente, Statele unite s- au ridicat, să
spunem aşa, deasupra ideologiei. Nu au permis ca
dogma să falsifice realitatea, să împrizoniereze expe-
rienţa sau să îngusteze spectrul experienţei. Scepti-
cismul în privinţa ideologiei a fost o sursă primară a
inventivităţii sociale, care a marcat atât de mult dez-
voltarea noastră. Cea mai vitală gândire socială ame-
ricană a fost empirică, practică, pragmatică. Prin
urmare, America a fost, în ceea ce are mai caracteris-
tic, o naţiune a inovării şi experienţei”. S- a putut re-
confirma, în noi condiţii şi parametri, adevărul că
„revoluţia americană a fost un efort pragmatic condus
în termenii unor valori generale”. 

Până şi adversarii pragmatismului au trebuit
să- i recunoască impactul istoric extrordinar. Ei au
consemnat că „pragmatismul a devenit filosofie do-
minantă a timpului, deoarece a asigurat soluţii ge-
nerale la problemele specifice ce au agitat larga
mişcare socială a progresivismului” (George No-
wack, an appraisal of John dewey’s philosophy.
pragmatism versus marxism, Pathfinder Press Inc.,
New york, 1975). Se poate adăuga că explicaţia este
departe de a fi completă. De fapt, începând cu pre-
şedinţia lui John F. kennedy, Statele unite au in-
trat pe cursul unei relansări în interior şi pe scena
lumii, care a fost susţinută cu mijloacele filosofiei
pragmatismului. Pragmatismul a fost prezent în
felul de a gândi, de a acţiona şi de a trăi al covârşi-
toarei părţi a cetăţenilor Lumii Noi, dar, oarecum
ritmic, la cotituri ale istoriei, pragmatismul a fost
sursa abordărilor şi soluţiilor.

*
Pragmatismul şi- a pus amprenta asupra poli-

ticii internaţionale a Statelor unite ale Americii, iar
impactul asupra acestui domeniu s- a accentuat. Aşa
cum arată temeinica cercetare întreprinsă de Cecill
V. Crabb Jr., o seamă dintre caracteristicile abordă-
rii pragmatiste au fost inspiratoare: deschiderea spre
adevăr, reticenţa faţă de gândirea închisă, ce simpli-
fică realitatea, încrederea în adevărul descoperit nu
prin speculaţie, ci prin investigaţie factuală, îmbră-
ţişarea pluralismului, privirea faptelor sub aspectul
devenirii, interpretarea cunoaşterii ca problem sol-
ving şi proces, concentrarea asupra a ceea ce afec-
tează bunăstarea oamenilor, optica failibilistă, recu-
noaşterea inevitabilităţii intereselor în cunoaştere,
orientarea spre ameliorarea condiţiei umane, favori-
zarea experimentului, încrederea în democraţie şi
progres (Cecill V. Crabb Jr., american diplomacy
and the pragmatic tradition, Louisiana State uni-
versity Press, Baton Rouge & London, 1989). Prin
aceste caracteristici, pragmatismul a format o refe-
rinţă intelectuală pentru vremurile ulterioare.

Dacă examinăm politica internaţională a
Americii în secolul al xx- lea, vom sesiza că aceasta
se înţelege anevoios cu modelări gen „idealism”,
„realpolitik” sau „behaviorism”. Ea se înţelege în
profunzime ca aplicare a pragmatismului, încât s- a
putut spune că „o privire pragmatică asupra lumii
descrie cu acurateţe punctele de vedere şi conduita
americană în afacerile externe”. Se poate vorbi, în
orice caz, de „diplomaţia pragmatică americană”,
lansată de John F.kennedy. „Mai mult decât oricare
alta, poate, diplomaţia administraţiei kennedy a în-
truchipat dualismul implicat în Marele Sigiliu al
Statelor unite: ea accentuează la concurenţă valori
ideologice, precum pacea şi înţelegerea internaţio-
nală, şi calcule de realpolitik şi grijă atentă faţă de
interesele diplomatice şi strategice ale naţiunii”. Din
această concepere, diplomaţia americană şi- a tras
avantaje substanţiale. 

*
Ne putem da seama de impactul filosofiei prag-

matismului observând eforturile din ultimele decenii
pentru a configura alternativa la „liberalismul orto-
dox”, care a reocupat scena americană în anii optzeci,
ca urmare a analizelor lui Leo Strauss. Acesta a
atras atenţia asupra crizei societăţii moderne, pe

care a pus- o în seama unei crize de încredere a oa-
menilor acestui timp în propriile valori. Din concep-
ţia cuprinzătoare a lui Leo Strauss s- a reţinut nevoia
reafirmării libertăţii individuale ca fundament al ori-
cărei revigorări. Aplicarea politică a concepţiei leos-
traussiene de către Ronald Reagan s- a făcut pe
această direcţie. Prin „liberalismul ortodox” s- a înţe-
les revigorarea „individului capabil să maximizeze
utilitatea” într- o formă de promovare exaltată a eco-
nomiei de piaţă şi de reticenţă până la scepticism cu
privire la angajamentele publice. O formă tributară,
evident, unei „mecanici”, conform căreia piaţa poate
rezolva toate problemele din societate.

Acestui „liberalism ortodox” i- a fost opus, ca al-
ternativă mai realistă, în Statele unite ale Americii,
un „liberalism pragmatic”, sprijinit pe Peirce, James,
Dewey, Royce. „Liberalismul pragmatic reprezintă un
răspuns critic bine elaborat la excesivul caracter abs-
tract, la «impracticabilitate» şi la puternicul caracter
mecanicist al motivării umane şi al efortului public
din tradiţia clasică a ideilor liberale” (Charles W. An-
derson, pragmatic liberalism, The university of Chi-
cago Press, Chicago and London, 1990). El are meritul
de a pune accentul pe „natura colaborativă a efortului
uman constructiv, în vreme ce păstrează individul ca
sursă a valorii” şi de a înainta spre reconstrucţia unor
concepte şi corelaţii. Bunăoară, raţionalitatea este
scoasă din referinţa exclusivă la individ. „Raţionalita-
tea devine acum nu interes de sine (self- interest) cal-
culat, ci examinare critică a metodelor şi practicilor în
curs, căutarea unor căi mai bune, mai de încredere,
de «a face lucruri»”. „Filosofia practică”, în accepţiunea
clasică, se restabileşte în drepturi din momentul în
care „consideraţiile se extind dincolo de bussines en-
terprise, spre toate formele de acţiune (undertaking)
organizată”. Relaţia dintre stat şi întreprinderea pri-
vată este văzută mai realist. „Statul este privit, la
modul propriu, ca parte a dezvoltării raţionale a în-
treprinderii. Rolul său este colaborativ nu adversa-
rial”, iar „participarea la afacerile unei întreprinderi
este de înţeles ca act de cetăţenie”. 

în reflecţiile mai noi din Statele unite se con-
sideră că abia pragmatismul poate asigura viitor li-
bertăţilor, întrucât oferă o viziune mult mai cuprin-
zătoare, ce trece dincoace de „liberalismul ortodox”,
ca şi de expedientele „tehnocratice”, luate fals ca so-
luţii. „Punctul principal al liberalismului pragmatic
este acela că performanţa raţională nu trebuie jude-
cată doar prin scopuri şi obiective ale întreprinderii.
Raţionalitatea – pe care noi o putem numi şi efi-
cienţă – are un larg caracter politic”. Pragmatismul
reaşează criteriul reuşitei acţiunii economice – „pro-
fitabilitatea este un test al performanţei ei, dar nu
definiţia scopului ei”. Chiar justiţia intră în fond în
compunerea mijloacelor de atingere a scopurilor:
„justiţia ca tratament decent este legată intim cu
ideea de adecvare (fittedness) la scop”. Subiectul ac-
ţiunii cuprinzătoare este „comunitatea”. „Promova-
rea acţiunii raţionale colective este un scop funda-
mental al politicii liberale. Scopul raţiunii liberale
este în fapt să sporească performanţa întreprinderii”,
iar „aplicarea unei reguli liberale trebuie să fie com-
patibilă cu cea mai bună practică”. „Liberalismul
pragmatic” este legat de „un discurs disciplinat, în
care există teste de substantive, ca şi teste procedu-
rale ale valorii unei susţineri”. El aduce o altă mă-
surare a performanţei productive: „Economia socială
şi eficienţa sunt standardele cu care măsurăm per-
formanţa productivă”, care este mai consonantă cu
înseşi scopurile economiei. 

Charles S. Peirce reintră, pe fundalul acestor
căutări, în avanscena pragmatismului şi a filosofiei.
Iar dacă filosofia lui Peirce, James, Dewey, Royce
are importanţa istorică cunoscută, dar şi importanţa
actuală într- o acţiune reconstructivă din societatea
americană, ne putem da seama ce importanţă ar
putea avea în societăţi care nu au putut atinge ni-
velul de dezvoltare economică, instituţională şi cul-
turală al Americii! r

Andrei Marga
Despre pragmatismul american

Dacă examinăm politica
internaţională a Americii în secolul
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punctele de vedere şi conduita
americană în afacerile externe”
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Am crezut întotdeauna că întâlnirea
cu o carte se consumă, de cele mai
multe ori, mai curând sub zodia ha-
zardului, decât a predestinării. Ne-

având cine ştie ce argumente pentru justificarea
acestei convingeri, m- am mulţumit cu aparenţele
convenabile hrănite din substanţa unui empirism
robust. Când jocul mi- a ieşit, am jubilat infantil,
de parcă aş fi câştigat la loto. Când nu, nu. 

Am aflat întâiaşi dată pentru prima oară de
existenţa scriitorului Iulian Moreanu cu ocazia
unui concurs organizat anul trecut, la Câmpina,
de activa şi lucrativa grupare literară locală. în
calitate de membru al juriului, am avut atunci
sub ochi două cărţi ale sale, dintre care una, de
altfel, a şi fost – absolut meritat – premiată. Lu-
crurile s- ar fi putut reduce la acest episod banal
dacă în ecuaţie nu survenea o întâmplare nu
foarte uşor de calificat. Dar să nu anticipez…

Dintr- o lapidară notă biografică plasată pe
coperta a IV- a a unuia dintre volumele supuse ju-
rizării, am aflat că Iulian Moreanu nu este nu-
mele real al autorului, ci pseudonimul literar al
domnului Gheorghe Ciocodeică. Am avut o tresă-
rire: memoria mea primise un sfichi neaşteptat şi
am intrat subit într- o ciudată fibrilaţie. Numele
îmi era cunoscut. Cu un Gheorghe Ciocodeică fu-
sesem camarad la o şcoală de ofiţeri în rezervă în
urmă cu câteva decenii undeva, în vestul ţării, la
Lipova. La Radna, mai exact. Era una din şcolile
militare prin care, la acea vreme, trebuiau să
treacă, la final de studenţie, timp de cinci- şase
luni, toţi absolvenţii de învăţământ superior. Fi-
xarea în amintire a acelei perioade din viaţă este
explicabilă: se ştie că mediile concentraţionare –
internatul, cazarma, penitenciarul, lagărul – îi
leagă pe oameni mai puternic şi mai durabil decât
libertatea. Cu  numitul Gheorghe Ciocodeică nu
fusesem foarte apropiat, dar împărtăşiserăm lao-
laltă, cu stoicism scrâşnit, asprimea şi stupidita-
tea aceloraşi zile nesfârşite de instrucţie pe cioaca
Chiciura, iar gândul că îl reîntâlnesc după atâta
vreme şi în circumstanţe atât de inedite mi- a pro-
vocat un mic şoc. Nu l- aş fi bănuit pentru nimic
în lume de preocupări literare pe camaradul cam
colţuros în vorbire şi comportament, introvertit
cât cuprindea uniforma, recalcitrant nativ şi su-
părat fără motiv pe toţi şi pe toate. Şi acum, pof-
tim…

Mintea mi- a luat- o repejor razna şi am în-
ceput să fabulez livresc: hazard, coincidenţe, in-
tersectări de destine, revelaţii spectaculoase – mă
rog, tot tacâmul… un schimb de e- mailuri a cer-
tificat faptul că recenta mea cunoştinţă literară
făcuse, într- adevăr armata la Lipova (aha!) şi că
amândoi ne loviserăm de aceiaşi gradaţi – coman-
danţi  de companie sau de pluton (aha, aha!). Ace-
leaşi e- mailuri însă au fost de natură să mă aducă
sec cu picioarele pe pământ: trecuserăm, într-ade-
văr, prin aceeaşi garnizoană, cunoscuserăm cam
aceiaşi oameni, dar… în perioade net diferite, la
interval de circa zece ani unul de celălalt. O sim-
plă potrivire onomastică, aşadar, nimic mai mult
decât atât… 

un timp, am plutit în plină decepţie că exer-
ciţiul meu fabulatoriu nu- şi găsise coresponden-
tul sperat în realitate, dar… De unde, totuşi,
persistenţa impresiei că din fotografia- timbru de
pe acea copertă de carte mă privea camaradul de
odinioară? De ce îmi păreau în continuare fami-
liare trăsăturile scriitorului Iulian Moreanu şi
cum de se suprapuneau ele tulburător în memo-
ria mea peste fizionomia soldatului Gheorghe
Ciocodeică – fireşte, cu corecturile inerente pe
care trecerea timpului le operează fără milă? De
fapt, mă aflam în faţa unei banale omonimii ono-
mastice şi literaturizam aiurea sau…? Sau ce?

Ca să nu mai lungesc vorba, voi spune că,
din perspectiva mea mistico-nostalgico-milită-
rească, istoria de mai sus ascundea legături sem-
nificative cu volumul lui Iulian Moreanu exit
apărut la Editura Fundaţiei Culturale Libra, Bu-

cureşti, 2016. La rădăcina amândurora există un
joc inextricabil de real şi imaginar, cu graniţe in-
definite, alunecoase şi friabile, care le conferă o
stranie ambiguitate. Ca şi când ar vrea să- l scu-
tească pe eventualul critic de un efort analitic
inu til, în una din numeroasele crize introspective
pe care le traversează, protagonistul romanului
(psiholog de profesie) oferă pe tavă o sinteză
aproape didactică a aventurii sale epice şi lăun-
trice: „Trăisem momente de exaltare şi trecusem
prin spaime cumplite. Plonjasem parcă prin
magie într- o copilărie la fel de magică şi reveni-
sem cu viteza gândului în prezent. Eram acum
într- un loc şi, peste puţin timp, în altul. Văzusem
frumuseţi şi hidoşenii. Aflasem lucruri certe şi
mă scăldam în incertitudini. Mă destăinuisem şi
mi se făcuseră destăinuiri. Mă controlasem şi
simţisem că nu mai eram şi nu mai puteam fi stă-
pân pe voinţa mea. Dădusem dovadă de raţiona-
litate şi simţisem că am înnebunit. Şi totuşi,
nu- mi era încă destul de clar dacă mă trezisem
dintr- un somn ce pornise dintr- o stare de veghe
sau din unul ce se petrecea într- un alt vis.” Cheia
structurală a cărţii îşi găseşte expresia, după pă-
rerea mea, în ultima frază citată. Ceea ce nu- i
este „încă destul de clar” personajului (de fapt,
nu- i este clar deloc…), rămâne programatic ob-
scur şi pentru cititorul care,
după ce parcurge ultima pa-
gină a romanului, nu cu-
noaşte relaxarea elucidării
misterului celor întâmplate,
ci, dimpotrivă, se trezeşte
proiectat într-o stare de per-
plexitate amuţitoare. în fond,
ce se petrece, epic vorbind, în
exit?

Cristian, un bărbat
ajuns la vârsta maturităţii,
efectuează, în fine, călătoria
îndelung amânată în satul
micii sale copilării. Chiar din
clipa descinderii în ambien-
tul, în egală măsură cunoscut
şi necunoscut al aşezării, el
devine eroul – sau, mai de-
grabă, victima – unui şir de
experienţe pentru care adjec-
tivul bulversante reprezintă
un suav eufemism. Patroana
somptuosului hotel-restau-
rant în care poposeşte pentru
o cafea ce- şi va revela virtuţi
anamnezice, de madlenă car -
patină, se dovedeşte a fi Şte-
fania, infantila sa iubire de la opt- nouă ani. Din
momentul identificării, cei doi intră voluntar (ori
sunt aruncaţi  de forţa implacabilă a unui des-
tin- vendetă haotic) într- un carusel ameţitor de în-
tâmplări neverosimile, plasate în decoruri mereu
schimbătoare şi populate cu făpturi enigmatice
ori monstruoase, pur şi simplu. Misterioasa casă
din pădure – locuită alternativ de un bătrân şi o
bătrână care, asemenea Soarelui şi Lunii din fol-
clor, sunt damnaţi să nu se întâlnească vreodată
– este rodul amintirilor eroului sau fanteziei sale?
Dar hidoşenia scârboasă cu numele Neculuţă
există în realitatea din prezentul acţiunii ori re-
prezintă prelungirea peste timp a ideii de oroare
păstrată în memoria afectivă a femeii? Dar spa-
ţiul claustrant în care este condamnat să vieţu-
iască schilodul? Cât adevăr şi câtă iluzie este în
povestea zăcământului de uraniu din subsolul bi-
zarei localităţi? Sau în geometria variabilă a im-
obilurilor prin care se preumblă cuplul? Ori în
întâlnirile cu prieteni din copilărie – acum fanto-
matici moşnegi? în fine, în ce regim – realist sau
oniric – se cuvine plasat ultimul gest al protago-
nistului, cel care încheie cartea? (Nu dezvălui des-
pre ce e vorba: aş priva cititorul de o surpriză
absolut uimitoare). 

După cum se vede, în linii mari, avem de- a
face în exit cu motivul literar cunoscut, cel al că-
lătoriei – simultan , iniţiatică şi recuperatoare, în
doze subiective de la un autor la altul. Iulian Mo-
reanu pare a marşa pe varianta călătoriei recu-
peratoare: totul se circumscrie unor spaţii
cunoscute şi este jalonat cu borne narative de ex-
tracţie (auto)biografică. Lucrurile nu stau însă in-
tegral într- acest chip – dimpotrivă: naraţiunea
impresionează mai degrabă prin surprinzătoare
şi substanţiale valenţe iniţiatice, pentru că fap-
tele rememorate au de cele mai multe ori o cu
totul altă morfologie decât aceea prezervată în
existenţa propriu- zisă a protagonistului. Mai pre-
cis, cu toate că insolitul voiaj se consumă într- o
geografie şi o ambianţă familiare, ceea ce se în-
tâmplă este, la modul radical, fie altceva, fie altfel
decât în paradigma de origine. Şi asta pentru că
faptele se îndepărtează progresiv de matricea lor
realistă, regrupându- se pe nesimţite şi alini-
indu- se subtil într- o logică a visului cu a sa „co-
erenţă iraţională”, despre care vorbeşte Albert
Béguin într- o carte europeană fundamentală con-
sacrată onirismului, Sufletul romantic şi visul.

Alternarea planurilor temporale, perma-
nenta metamorfoză a reliefului geografiei locale,
disoluţia epicului în episoade încatenate ingenios,

subminarea reciprocă a rea-
lului şi oniricului, soldată
cu relativizarea derutantă a
ambelor fac din exit o nara-
ţiune labirintică în care ră-
tăcesc personaje cu stare
civilă fermă, dar şi fantome,
fiinţe imaginare, dubluri ale
tuturora şi aşa mai departe.
uneori chiar prea departe,
aglomerarea de enigme şi
bizarerii pe care autorul nu
reuşeşte s- o ţină sub control
d’a capo al fine atentând,
câteodată, la unitatea şi co-
erenţa fluxului narativ
principal. Deviza quintili ană
a strămoşilor noştri antici,
ramura latină, non multa,
sed multum ar fi putut fi un
avantaj pentru carte.

exit reprezintă o ten-
tativă literară ambiţioasă,
aspirând să atingă şi – de ce
nu? – să epuizeze, în limi-
tele asumate, o problema-
tică existenţială gravă,
profundă, dramatică până

la hotarul cu tragedia. Iulian Moreanu are per-
fectă dreptate într- o autoevaluare deloc subiec-
tivă: ne aflăm în faţa unui roman despre dragoste
şi ură, adevăr şi iluzie, despre împliniri şi (mai
ales) eşecuri, despre viaţă şi (mai cu seamă)
moarte… Adică despre ceea ce constituie obiectul,
provocarea şi targetul esenţiale ale literaturii din-
totdeauna.

Este motivul pentru care – mai presus de
formularea unui verdict (oricum timpuriu şi oţios)
privitor la valoarea acestei cărţi incitante – con-
sider potrivit să subliniez faptul reconfortant că,
în aceste vremuri, amare din toate punctele de ve-
dere, undeva, în afara infatuatului Bucureşti, tră-
iesc şi scriu autori precum Iulian Moreanu care
cred încă în literatură şi nu ostenesc să i se dedice
nu doar cu lăudabilă râvnă, ci şi cu rezultate care
i- ar îndreptăţi la o aspectare infinit mai substan-
ţială în spaţiul public românesc. împrejurarea că
unii dintre ei nu sunt nici măcar membri ai uni-
unii Scriitorilor reprezintă o regretabilă pierdere.
Pentru uniunea Scriitorilor, se- nţelege… r

Gelu Negrea
Labirintul vieţii şi al morţii

n Rondul de zi Mintea mi- a luat- o repejor razna şi
am început să fabulez livresc:

hazard, coincidenţe, intersectări de
destine, revelaţii spectaculoase –

mă rog, tot tacâmul… Un schimb de
e- mailuri a certificat faptul că

recenta mea cunoştinţă literară
făcuse, într- adevăr armata la

Lipova
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dinaintea ta merge tăcerea

*

Dimineaţă de iulie
trezită din ceţuri de cântecul
mierlei.
undeva râul leagănă
visele înecaţilor. 
Lungă fu viaţa,
uneori fără speranţă
dar bogată mereu,
lungi zilele,
deseori nesfârşite
dar mereu ale tale
chiar fără s-o ştii.
Lungă fu viaţa, 
bogată mereu.
Aici, pe alte meleaguri,
ţi-a fost dată să-nţelegi.

*

unde e vara,
depărtata, luminoasa,
imponderabila?
unde toamna,
paradis de iubiri imposibile,
tărâm de înmieruite albine
şi de frunze dansându-i morţii
în palmă.
în curând te va săruta iarna,
abisul care urcă 
prin arterele tale
spre inima poemului.

*

O toamnă trecută,
o iarnă,
mereu şi din totdeauna părelnice
şi-atât de reale,
precum aerul serii
înainte să cadă zăpada.
Pe muchia orelor,
pe tăişul lor ştirb
cuvinte lunecând pe claviatura pierdută
a orei dintâi.
zilele vor strânge arşiţa
în panerele lor
şi nimic, o, nimic nu se va pierde
din lumina fără de saţiu
venită din ochiul celest

şi nimic din ceea ce îţi e dat
nu va fi altfel,
şi nimic nu va putea  să ducă
altundeva
ceea ce e dat să rămână
în urmă:
o dâră de cântec
precum şoapta de iubire a ierbii,
o dâră de sânge
urcând în inima nestinsă
a lumii,
un semn pentru întoarcere
când orizontul se pierde în ape
şi doar sirena navei duce cu sine
respiraţia eternă
a mării.

*

A  venit şi s-a dus,
cum duse-au fost întâmplările zilei
şi zilele însele
neştiutoare de starea lor,
de starea lor niciodată  în stare
să tulbure aşezarea unui anotimp
necuprins între hotarele anului,
anului pe care-l măsori
şi nu ajungi niciodată
până la capăt
şi nu ştii pe zodiacul unui măr
muşcătura cui înseamnă popasuri, insomnii
şi cuvinte,
mana tăcerii pârguită-n 
asfinţitul 
din care urcă spre cer 
plânsetul nopţii.

*

Lacrima cerului, lacrima, Doamne,
cine s-o plângă, cine s-o-ntoamne?

und’ să străluce, unde să cadă,
clopot de sângere şi de zăpadă?

unde s-aşeze sunet pe sunet,
şoaptele mării, murmur şi tunet,

unde să steie ce stare n-are
decât a vântului îmbrăţişare?

Cine să-nfeşe pruncul luminii
când îi sărută urmele spinii? 

Inima, Doamne, inima noastră,
rană şi mană, să-l învelească!

*

Pe unde oare  sunt poeţii,
copii cerului, drumeţii
trecând în diligenţa ceţii?

Pe unde, unde îngerii
căzuţi în valea plângerii
să-nsângereze sângerii?

unde s-a risipit cuvântul
pe care îl spunea doar vântul
când de tăceri era pământul

şi pe sub geana dimineţii
treceau în diligenţa ceţii
copiii cerului, poeţii?

*

Din totdeauna ne ducem 
pe drumul cuvintelor,
de totdeauna
nimic mai adevărat decât
nerostita lor fiinţă,
nici mai viu decât cenuşile 
verbului
sau osemintele unui vers
de-a pururi pierdut.
Ţărâna tăcerii păzeşte
scrisele zeilor
şi ceasornicul morţii:
în câte dimensiuni
vieţuieşte poemul?

*

Cândva vă cântam un cânt, fraţii mei,
un cânt mai adânc decât marea,
mai arzător decât fulgerul,
un cânt mai melodios decât
ploaia,
mai tăios decât viscolul,
mai dur decât diamantul.
Amintiţi-vă, 
cântecul meu
era tăcerea unei păsări
răstignite în cer,
ţipătul unui înger ucis.
Acum doar voi sunteţi cei care cântă
ceea ce-n mine e numai uitare. 

*

Şi astfel sfârşeşte
ceea ce fu poemul:
cenuşa încă fierbinte-a 
cuvântului,
memoria tăcerii. 

rugă pentru limba română

în lumea asta de om şi câine,
în lumea asta de azi pe mâine
în care totul stă să se-amâne,
ce apărare ne mai rămâne?

Ce apărare ne mai rămâne?
Numai  fiinţa limbii române.

Numai fiinţa limbii române
poate durerea s-o mai amâne,
zilei de astăzi, zilei de mâine.

zilei de astăzi, zilei de mâine,
pâine spre fiinţă, fiinţă spre pâine
dă-ne-o nouă Sfinte Stăpâne!

Dă-ne-o nouă, Sfinte Stăpâne,
şi suferinţa
şi-ntreagă fiinţa  
limbii române! 

Horia Bădescu

n Poeme



Interviuri şi portrete, acestea, în formă
concentrată, uneori neconvenţională,
precedând chiar interviurile propriu-zise,
iată ce alcătuieşte noua şi substanţiala

carte a Angelei Martin, ascensiuni interioare (Ed.
Şcoala Ardeleană, Cluj- Napoca, 2016), deopotrivă
prin partiturile altora şi aceea proprie. Titlul
poate fi citit ca o aspiraţie vocaţională spre men-
talul progresiv. Interviurile sunt redate în ordine
cronologică, nu disciplinară (artă, ştiinţă, conexe)
ori problematică. Străinii, unora autoarea tradu-
cându- le şi/sau prefaţându- le cărţi, sunt, ca
număr, cam pe la jumătatea românilor, respectiv
şase şi unsprezece. Prefaţa se referă la diferite
modele creatoare în sens cuprinzător, admirate,
formative, „identificatoare”, făcute publice, cu o
excepţie, (şi) în buna şi necesara revistă, de un an
rămasă fără finanţare, Cultura. Dar care reapare
în format digital, mai puţin costisitor, din octom-
brie 2016. Golul evident produs se acoperă. Ne
vom obişnui sau împăca şi cu gândul că nici hâr-
tia nu asigură trăinicia spiritului. Cartea se în-
cheie cu un epilog la ceea ce Angela Martin
numeşte „aventura mea publicistică”. „Spune ce
crezi şi scrie cum simţi”: acesta ar fi fost îndemnul
esenţial programatic al lui A. Buzura la revista
care a apărut vreme de un deceniu. Răpusă finan-
ciar, aflăm acum că ea a supravieţuit cu colabo-
ratori „din prietenie”. Atâta tot. într- o presă cu
oameni metamorfozabili şi totodată straniu de
persistenţi. 

Un subiect particular: literatura
Literatura este şi ea un subiect de discuţie,

de bună seamă cu oameni ai ei, străini şi români.
Mai mult sau mai puţin diferiţi. Ori, se poate
spune şi aşa, asemănători, ca spaţii şi niveluri
creatoare. întâi, să- i cunoaştem de aici pe cei…
dintâi.

Suedezul kjell Espmark, în 2006 (notez de
acum, în paranteză, anul în care s- a publicat dia-
logul), fost preşedinte al Comitetului Nobel, este
poet, romancier, ceea ce pentru el înseamnă ace-
laşi lucru, dar şi dramaturg. Profesor de litera-
tură, totodată, cunoscător al ei şi din această
perspectivă. El dezvăluie în literatură „un micro-
cosmos care forţează macrocosmosul difuz în care
trăim să- şi arate chipul, devenind astfel mania-
bil”. Adică, aşa cum se ştie, o formă de cunoaştere
a (simili)necunoscutului, a punerii lui într- o or-
dine. în capitalismul consumerist, în epoca sub- 
sau contra- culturii, a culturii „populare”, în sens
occidental, păstrează convingerea, veche, dar, în

sfârşit, modernă, aş spune de la Valéry citire, că
„Arta dificilă îşi creează propriul ei public…”;
încă. Pe domeniul critic sau de învăţământ, gă-
seşte stringent necesară (re)discutarea capodope-
relor, ceea ce ne asigură că se şi face în Suedia.
Poeţii noştri, N. Stănescu şi M. Sorescu, i- au fost
apropiaţi. El ştie locul comun, radicalist, care evi-
dent că nu trebuie absolutizat, ca în abordările
ideologice, că Franz kafka a fost interzis în comu-
nism, în ţările conduse de acest tip de regim poli-
tic. Purtătoarea dialogului ar fi putut să- i spună
că la noi kafka a fost tradus şi chiar imitat, în pe-
rioada „liberalistă” (1965- 1971) şi chiar naţio-
nal- comunistă (1971- 1989), prohibit fiind în
prima perioadă, în comunismul stalinist, până în
1964. Faptul, scăpat, intră- n înţelegerea istorică
a autoarei şi cărţii sale. De altfel, şi politologia re-
centă recunoaşte aceste nuanţe.

Psihocriticul Jean Starobinski (2005) se
arată, cu privire la om şi la sine, drept un ascul-
tător al corpului (ca orice medic?), atras de măşti
şi melancolie. Distinge, în actualitate, între cri-
tică şi istorie literară. Pe cea dintâi o defineşte
într- o propoziţie simplă: „Critica e o artă a trezi-
rii”. Veghetorul se destăinuieşte că respiră, însă,
prin muzică, artă, pentru el, care pregăteşte re-
laţia cu cuvântul, apropiat aici şi stilistic, în
modul clasicist: „Mă feresc de hipertrofia lexicală
şi de neologismele ingenioase”. Deschis, de altfel,
şi- a apropiat, exegetic, scriitori iluştri din toate
epocile.

Francezul, atât de apropiat, ca puţini alţii,
de România, cultura, literatura noastră, Serge
Fauchereau (2011), susţine cu tărie că avangarda
are valoare, are valori, prin opere şi autori. Poate
fi şi aşa. Scriind despre Tristan Tzara, el consi-
deră că a făcut un „lucru util, demn de a fi pla-
giat”. într- adevăr, să fie demn de plagiat utilul,

în el însuşi? Când te gândeşti că la noi plagiatul
se identifică cu utilitatea ca atare…

O vreme apropiat de I. P. Culianu, la Gro-
ningen, naratologul Jaap Lintvelt (2008), se (mai)
explică şi acum în disciplina sa de analiză. Pro-
iectul lui curent este, surprinzător, cu totul altul,
ţine de imagologia literară, practicată şi la noi de
unii tineri: într- un anumit roman, el se preocupă
de imaginea oraşului Québec. Din nevoia de ex-

tensie metodologică de tip antimetodologic (!),
postmodern, să fie oare şi aceasta un soi de geo-
grafie literară? Lintvelt îl citează şi urmează,
încă, s- ar zice că sentimental, mai mult decât poe-
tologic, pe Jean Rousset, cu arta ca viziune şi
formă, forma unei viziuni, trăirea viziunii în
formă – iată că nu mă pot opri la o formulare
anume. Tot de la Rousset, provocat de intervieva-
toare, îşi aminteşte, ca abordare psihologică şi ti-
pologică, scena primei întâlniri a privirilor în
roman. 

un prozator şi un critic de la noi nu ocolesc
subiectul literaturii, pentru ei unul principal, nu
şi singular. 

unii dintre critici, constată prozatorul Au-
gustin Buzura (2008), îi găsesc, lui, tot felul de mo-
dele închipuite. Scriu, altfel spus, despre ei, mai
exact despre lecturile care i- au format. Creatorul
„cenzurează” criticul care accentuează intenţia
lecturii, părând a ocoli intenţia scriiturii. Mai grav
i se pare prozatorului ce se întâmplă cu alţii, care
scriu azi opusul susţinerilor critice de altădată.
Problemă morală, pentru scriitor: „Când au fost
cinstiţi?” Bine, i se va replica, dar când puteai fi
mai cinstit, în comunism sau după aceea? Pentru
Buzura, revizuirea, peste faptul de a fi de tip
moral sau estetic (E. Lovinescu le- a recunoscut,
teoretizat şi efectuat pe ambele), este, ea, o ches -
tiune de morală critică, ori a criticului, în sensul
cel mai rigid al teoriei şi practicii profesionale.
Dar, precum viaţa are vârste, de la copilărie la se-
nectute, şi nici ele indivizibile, pe deplin omogene,
tot astfel critica are vârste. Ca şi creaţia, de altfel.
Nu spun că trebuie văzut totul in progress, dar în
curs, în mişcare. Bucuria prozatorului, cel puţin
în voinţa sa de înţelegere, este aceea că cititorii,
de bună seamă neprofesionişti dar care fac succe-
sul cărţilor, i- au rămas la fel de fideli în ambele
epoci (în paranteză fie spus: diferite, dar nici pe
departe atât cât ar trebui). Nici un critic care, cum
se spune azi într- un fel mitizant, „contează”, nu
este măcar pomenit, necum elogiat. Nu critica l- a
făcut pregnant ori „canonic”? Nici nu vreau să mă
gândesc că cineva s- ar putea gândi că în literatură
canonul sfinţeşte, zideşte etern. Mai înţelegător
este importantul romancier cu tinerii cititori pro-
fesionişti, nu pentru că ar fi drepţi şi oneşti, dar
având vârsta necoaptă şi de aceea lăsându- se uşor
înşelaţi de „frustraţii bătrâiori” din literatură,
care este o comunitate mică raportată la societate,
dar cu o selecţie de o extremă, nedemocratică, du-
ritate. Trecând la determinarea (determinismul?)
prin politică, revoluţia a fost, în critică, devoluţie,
simţită de Buzura, aşa zicând, pe propria piele şi
soartă. Dar se poate susţine că chiar a involuat
biografic mai mult decât creator? Prezentul „nu
ni- i mare”, dimpotrivă, e chiar tare mic, iar acum
există, cât îl priveşte, mai ales tot ce e de neales:
„confuzie, incompetenţă, incultură, agresivitate”.
Gândul grijuliu este fixat la cei sosiţi. „Tinerii
sunt dezorientaţi, caută în zadar modele.” Ches -
tiunea modelelor este recurentă în interviuri, deşi
poate nu chiar în toate, oricum nu doar în mod di-
rect. Modelul de lume, autohton, în raport cu al-
tele străine, dacă nu exclusiv cu cel occidental,
este chestionat cu nelinişte. în literatură, după co-
munism, ar fi curs sânge la propriu. Marin So-
rescu şi Valeriu Cristea ar fi fost „pur şi simplu
linşaţi”. Verbul nu- i oare impropriu? Cu ghilimele,
mai treacă- meargă: că suferinţa generată printr- o
publicistică mai mult sau mai puţin critică a avut
un rol nefast în scurtarea existenţei celor pome-
niţi, se poate admite, dar împreună cu gena şi
modul de vieţuire ce le- au fost proprii. Scrisul în
sine, oricum ar fi el, nu poate totuşi ucide. Litera-
ţii ar trebui să aibă această convingere înaintea
altor autori. Motivaţia mea ţine de cauzalitate. Să
nu confundăm situaţia aceasta cu crimele de după
delaţiune din sistemele totalitare. Scrisul era
atunci mijloc, nu scop şi nici mod de a
lua viaţa. Acolo, moartea venea dinspre
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Marian victor Buciu
Mentalul progresiv

Interviuri şi portrete, acestea, în
formă concentrată, uneori

neconvenţională, precedând chiar
interviurile propriu- zise, iată ce
alcătuieşte noua şi substanţiala

carte a Angelei Martin, Ascensiuni
interioare (Ed. Şcoala Ardeleană,

Cluj- Napoca, 2016), deopotrivă prin
partiturile altora şi aceea proprie.
Titlul poate fi citit ca o aspiraţie

vocaţională spre mentalul
progresiv.

angela Martin. portret De aura christi



non- justiţie spre „proba” scrisă şi nu in-
vers. Aşezând epocile istorice în contigui-
tate, Buzura ajunge nu doar să le separe,

dar şi să le amalgameze; cel puţin să lase adesea
această impresie. Nu numai etic, dar în totul. Şi
în comunism, îşi aminteşte, critica a scris despre
el „texte mai brutale decât ale oricărui securist”.
Nu dă nume, le lasă în sarcina istoricilor literari
interesaţi. Şi ne mai lasă să înţelegem că, pe pro-
pria piele şi operă, a simţit estetica ideologică (eu
am numit- o aşa, promotorii esteticului din comu-
nism refuză să admită că a existat şi un „estetic
comunist”), mai rea decât practica ideologică de
aparat politic. 

Criticul Eugen Simion (2010) se plânge şi el,
cu deosebire, tot de critică. Procedează cu
(auto)ironie: se „bucură” de o „contestare aproape
constantă”. Există critici care îl „urăsc cu sinceri-
tate” (paradox eticizant), dar ia ca exemplu pentru
atitudinea aceasta o pornire a lui G. Călinescu îm-
potriva lui E. Lovinescu (calificat intrigant, necin-
stit, pericol pentru pătrunderea în Academia
Română), într- o scrisoare către Al. Rosetti. Nu se
supără pe Adrian Marino, care- l minimalizează şi
nici pe Ion Caraion, numai întrucât au suferit puş-
căria comunistă. Notează că Marino are dreptate
şi când nu are. Nu ştiu dacă foloseşte aici un con-
cept etic de dreptate, crezând în dreptatea abso-
lută a nedreptăţiţilor. Şi, mai ales, nu se înţelege
dacă în dreptatea lor încape numai adevăr. Pare
a se înţelege, din ce spune iniţial, că nu. Ori că
face o concesie, o derogare, de la ceea ce ar în-
semna atributele de dreptate şi adevăr. E ambi-
guu, voind să fie paradoxal, şi nu ajunge
ferm. Se defineşte, psiho- profesional, de
altfel, astfel: „un anxios solar fixat în
ariergarda avangardei”. Nu s- a înşelat
„prea mult”, crede, în critica sa, exerci-
tată, se deduce, cu mult confort profesio-
nal, artistic şi moral. Politicul, pentru
literatură, îi apare mai apăsător după
comunism decât în vremea comunismu-
lui. „Cine respectă în literatură prea
multă «corectitudine politică» riscă să fie
înghiţit de ea.” Dar sunt revizuirile (re-
vizionismele, termenul circulat) (im)pur
politice şi nu „curat” i-  ori a- morale, dacă
strivesc esteticul?

în siajul politizării, (in?)comod
constatat, el nu are, deci, a se revizui.
Foloseşte chiar un alt cuvânt: refacere.
Trimite la un mit fondator al nostru,
despre reclădirea zadarnică, fără jertfă,
a unei mânăstiri domneşti, medievale.
Reproşul său critic, literar este că: „dacă
tot refacem mereu ierarhiile, nu mai
avem timp să creăm capodoperele”. Bătălia cano-
nică să se suprapună într- atât pe aceea crea-
toare? Să fie adevărat că, dacă pot spune aşa, o
hipercritică generează o hipocreaţie? Dar nici E.
Simion nu exclude bătălia canonică (sintagmă
impusă la noi de V. Nemoianu), deja acerbă. Se
arată acum, în anul 2010, liniştit: Daniel Cris-
tea- Enache şi colectivul de la Institutul „G. Căli-
nescu” refac, aşa cum s- ar cuveni, ierarhiile în
literatură… Oare? Cel numit l- a lăsat pe emitent
şi s- a alăturat altuia care ar fi făcut deja canonul
epocii… Pentru profesia critică, găseşte că impor-
tant este să continue, îndeosebi cu o, de pe atunci,
anunţată istorie a literaturii române contempo-
rane. Pornind de la constatarea Angelei Martin,
a unei puternice demodelări, criticul consideră, ca
şi alţii de data aceasta, că modelul literar francez
a rămas cel mai stimulator pentru literatura ro-
mână, apoi ia un exemplu, marginal teoretic, pen-
tru a susţine peremptoriu că „a imita este a
stimula”: şi iată că G. Bacovia a depăşit „modelul
Rolinat”… Teorie doar pentru noi sau pentru
orice naţiune creatoare? Constat, mai curând, că
tratează, aşadar, modelul într- un mod pretextual.
Modelul mitic, pus în criză de unii, care îl are pur-
tător de fanion pe istoricul- eseist Lucian Boia,
este prins într- un paradox suficient (dincolo de
perenitatea mitologiei): demitizatorul ajunge „să
mitizeze demistificarea”. Am mai constat şi altă-
dată tendinţa, retorică ori stilistică, pe care am
numit- o pan- mitizantă, sau într- un mod similar,
a criticului.

Recitind cele anterior profesate şi expri-
mate, ce pot spune? Diferite accepţii contextuale,
naţionale şi apoi universale, conduc spre felurite
percepţii, judecăţi şi practici textuale. Literatura,
arta în general, cunosc prefacerea în măsura sus-
tragerii din istorie. E şi modul lor de a face,
într- un fel specific, istorie, istoria. 

Un subiect general: istoria
O altă mare temă este aici istoria, cu mode-

lele şi corolarele ei: condiţia umană, gândirea,
ideile, memoria, uitarea, globalizarea sau mon-
dializarea, ideologiile, monarhia, naţionalismul,
democraţia, totalitarismul, corectitudinea poli-
tică, economia, finanţele, tehnologia, educaţia,
multiculturalismul, multidisciplinaritatea (chiar
şi transdisciplinaritatea), morala, religia… 

Memoria, în fapt uitarea, constituie flagelul
prezentului, constată kjell Espmark, autorul
unui roman în care îl face pe Voltaire să explice
criza istorică actuală. La întrebarea radicalistă
dacă mondializarea a produs o „criză – aproape
globală”, el se derobează profesional (ceea ce
mulţi alţii nu fac, într- un fel radical sau nuanţat):
e „o întrebare care depăşeşte competenţa mea”.
Răul nu i se pare a se trage dinspre ideologia
(care totuşi a afectat o mare parte a lumii, într- o
vreme, totalitare), dar dinspre forme şi fonduri is-
torice decisive: „Mă tem însă de o disoluţie a de-
mocraţiei în favoarea intereselor militare şi
comerciale.” Deşi puterea este acum prea centra-
lizată planetar, el (îşi) reprimă discursul pani-
card: „nu trebuie să cădem pradă disperării”.

Nici criticul Jean Starobinski nu e alarmat
de globalizare, dar de războaie (deci, tot interese
militare), nu şi de economia mondialistă. El gă-
seşte condiţia umană neputincioasă (dar nu e re-
ligios, ca românul Vintilă Horia, după cum vom
vedea) şi violentă. Soluţia sa coincide cu a lui
Adrian Marino: un nou iluminism. 

Soluţia lui Serge Fauchereau este educaţia.
Şi el indexează economicul, care stăpâneşte cul-
turalul şi artisticul. Şi el socoteşte miturile naţio-
nale importante. Fauchereau reduce efectul
ideilor: „Ideile sunt ceva volatil…”

La constatarea că mondializarea margina-
lizează francofonia, Jaap Lintvelt concede politi-
cos că există acest „risc”.

„Ştiinţificul” Thierry de Montbrial (2005),
pozitiv, contra absurdului, admite că nu ştim ce
e necesar şi ce întâmplător, dar (îşi) impune solu-
ţia de a trăi istoria „ca şi cum” ar avea sens. Res-
pinge categoric sugestia unei teorii a conspiraţiei,
suspiciunea guvernului planetar care impune
mondializarea. Ce există se numeşte pentru el o
evoluţie firească prin revoluţia tehnologică, ce-
rând adaptare (echivalată cu o formă de conser-
vatorism), una în primul rând de limbaj. De luat
aminte că un om de ştiinţă, nu un literat, o spune.
O anume suspiciune sugerează el tocmai faţă de
literatură şi promotorii ei, devreme ce asertează
prompt că nici Voltaire (referinţă la kjell Es-
pmark, Călătoria lui Voltaire, roman) nu trăia tot
ce spunea. Criza pe care o vede există în marea
încercare a religiilor. Recunoaşte că omul e şi vio-
lent, dar şi aici există leac: să fie reguli, un dozaj
între extreme de tipul ordine- dezordine. Nici
banul nu este răul absolut, iremediabil, mai des-
fide el o comună suspiciune. „Oligarhia financiară
este o expresie cam extremistă, dat fiind că lumea
finanţelor este necesară pentru împlinirea proiec-
telor economice.” Oligarhia financiară, căreia îi e
necesar un drept internaţional bine reglat, nu
este, prin urmare, beneficiara mondializării.

Şi românii gândesc diferit problematicile
impuse şi expuse. Vintilă Horia, în cel mai vechi
interviu al cărţii (1991, în revista românia lite-
rară), răspunde pe subiecte neliterare, ideologice,
politice, religioase. Ţine să spună că a fost mereu
doar naţionalist, niciodată gardist- legionar şi
aşază- n faţă condiţia etnică aşa zicând pură, con-
siderându- se român înainte de orice altceva. „Ru-

şine e să fii român şi comunist.” Dar se contrazice
atunci când, ca citatul, de el, N. Steinhardt, ţine
omul strâns legat de Dumnezeu. Ca şi scrisul (dat
sau dictat lui) ori cititul (în vârful canonului pune
evanghelia după Ioan). 

în ultimii ani de comunism şi ceauşism, Au-
gustin Buzura a fost (fără ştirea Organelor autoh-
tone?) membru al grupului internaţional Gulliver,
cu nume prestigioase. în podul casei părinteşti
erau ascunşi partizani urmăriţi de Securitate.
Mihai Cismărescu (Radu Gorun), de la Radio „Eu-
ropa Liberă”, l- a convins într- o noapte că trebuie
să lupte, scriind, în ţară. în România comunistă,
el s- ar fi întors clandestin, dacă era expulzat.
Apropiaţii l- au „turnat” fie şi vorbind la telefon,
despre care nu credeau că e ascultat, iar pe el îl
socoteau, cum notează, paranoic. N- a cedat, ţine
să se ştie, niciodată. Avea drept variante profe-
sionale, de opus (de spus) Securităţii, medicina şi
predicarea Bibliei. „Cunosc foarte bine Biblia…”,
avertizează. Aviz exegeţilor! Acum, „privirea este
orientată mai mult spre Cer decât spre semeni.”
Scrie mai uşor decât oricând. Vechile cărţi le- a
scris mai uşor sau mai greu. Cenzura l- a întovă-
răşit constant. Romanul de debut, absenţii, care
l- a impus criticii, a fost interzis de două ori, în
1971 şi 1988. Hachiţele, s- o spunem eufemistic,
dictaturii de partid- stat. Iată şi un anume para-
lelism, intermitent, între literatură şi politică. O
anume experienţă îl menţine pe scriitorul, trecut
cu noi toţi prin totalitarismul roşu românesc, în
credinţa, într- o măsură incredibilă, în apolitism. 

Violenţa omului închipuie istoria, gândeşte
Eugen Simion, întrebându- se ezitant:
„Istoria sau nebunia din noi?…”. Demo-
craţia (o numeşte aşa cu sensul cel mai
plin), acum, este în patrie, în naţiune,
una rea sau una a relelor. Pe de o parte,
este reînviată epoca prezentă în litera-
tura lui I. L. Caragiale, cu disputa aran-
jată: „pupat toţi…” De altă parte există
devierile: o „democraţie a clientelei, nu
a valorilor”. Cu o anticultură, urmare a
unui buget sărac. Naţiunea este asal-
tată de un mare pericol, presa scrie des-
pre vulnerabilitatea în context mondial
produsă de o „destabilizare internă”.
Criticul o recunoaşte el însuşi, în faptul
că mulţi „se detestă sincer”, în alt sens
decât al autorului unei Istorii sincere a
poporului român, Florin Constanti-
nescu. Cresc rândurile unor demiti-
zanţi, nihilişti, antinaţionalişti, revizio-
nişti, băşcălioşi, trăncănitori. Iar insti-
tuţii ca uSR, ICR, Ministerul Culturii
nu fac bine, ca Academia… Naţionalis-

mul ca patriotism, prin modelul lui M. Eminescu,
ar fi soluţia. Simion îl preia pe M. Barrès drept
definitoriu în această problemă. Scrie francezul:
„naţionalismul nu poate fi doar o expresie poli-
tică: este o disciplină, o metodă raţională care ne
apropie de ceea ce este cu adevărat etern şi care
trebuie să se dezvolte în mod continuu în ţara
noastră; pe scurt: naţionalismul este un clasicism,
se află în toate compartimentele continuităţii
franceze…”. O fi fost, dar cât se poate repeta,
stagna, conserva istoria? Sau post- istoria, un con-
cept uitat, dacă nu neglijat. Ţăranii, de care îi
pasă criticului, trăgându- se dintre ei, perdanţii
sociali, în epoca internetului, au dispărut. Social,
aşadar, dar nu şi literar, nădăjduieşte apărătorul
lor.

Pentru om, uitarea poate fi o soluţie, dar nu
pentru un om şi istoric ca Dan Berindei (2012).
Istoria nu e pamflet, ea înseamnă surse, ştiinţă,
adevăr şi expresia modelelor, nu a resentimentu-
lui. Răul e mai ales mediatic, însă, pozitiv gân-
dind, istoricul ştie cu certitudine, din surse
paremiologice, că „după rău vine şi binele”.

Realist, senin, şi Alexandru zub (2015)
crede că „în tot răul, şi un bine”. Modelul susţinut
de el este acela al muncii, creatoare şi la noi, ro-
mânii, de opere comparabile cu cele apusene. Me-
todologia largă are adevărata şansă de cunoaş-
tere: transdisciplinaritate (e numit şi Basarab Ni-
colescu), metadisciplinaritate etc. Rezervat se
arată cu istoria certă: doar Dumnezeu deţine „tot
adevărul”. Cu mitul, istoricul religios este măsu-
rat. Pe Lucian Boia îl (des)califică, elegant, drept
excesiv. Nu are deloc o problemă cu globalizarea,
dimpotrivă, poate uimi găsind- o ancestrală, potri-
vită lui homo sapiens. Lumea românească este,
ne mai linişteşte încă o dată, doar o parte din
lumea întreagă, care, fatalitate, cunoaşte aliena-
rea. r
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„ziceţi- mi câteva mijloace prin care se ratează
scriitorul român. «Vocaţia începuturilor», cu care
se laudă cultura noastră, ne face să ne şampani-
zăm în faţa debutanţilor şi să uităm pe drum ce

au promis să facă în literatură... Ratarea face
parte din destin sau e o forţare a destinului?”.

Adrian Alui Gheorghe

într- un lung dialog început cu Adrian Alui
Gheorghe pentru revista „Conta”, intervie-

vantul mi- a solicitat opinia despre „câteva mijloace
prin care se ratează scriitorul român”.

I- am spus ce cred eu că este adevărul adevă-
rat: cel mai sigur mijloc de ratare e slujul la Putere.
Ideea cea mai greşită, susţinută în presa culturală
de foştii oficiali, dar şi de tinerii stângişti, este că
arta şi morala n- au de- a face una cu alta. Şi se dau
exemple de la Aristofan încoace. Până şi tiranul
Nero e scuzat că a patronat/ promovat poezia.

în contrareplică fiind, vă trimit la mari scrii-
tori români. uitaţi- vă cum au ratat,uitaţi- vă la
ce- au scris după ce s- au lăsat „lămuriţi” de Partidul
comunist: Petru Dumitriu (drum fără pulbere,
ESPLA, 1951, 668 pagini); zaharia Stancu (rădă-
cinile sunt amare); Sadoveanu cu mitrea Cocor care
nu rimează defel cu scriitor. Atenţie: nu- i numai la-
mentabil din punct de vedere etic, dar şi ca proza-
tor. Aviz amatorilor de imagini înfăşurate în pixeli
albaştri, portocalii, verzi, roşii...

Cântecul ciocanului (după câte îmi amintesc,
un titlu de muzică proletcultistă) i- a aiurit pe mulţi
inclusiv pe Geo Bogza; chiar şi, ce- i drept, scurtă
vreme, pe Gellu Naum. Poeţi buni l- au cântat pre-
dilect pe Lenin, au învârtit hora pentru Dej şi pen-
tru Pauker, ca Nina Cassian ori pentru „bădiţa
Stalin”, ca Otilia Cazimir. A primit o replică dură
de la slavistul Petru Caraman, care n- a ales calea
uşoară a compromisului: epurat de la catedra pe
care  a onorat- o ca nimeni altul, s- a retras în tran -
şeea bibliotecii; n- a mai fost admis în opera de edu-
care a studenţilor până- n moarte. „Duduia” citise,
la o şezătoare literară, fragmente dintr- un poem.
„Cum de te- ai apucat să scrii aşa ceva? Auzi, bădiţa
Stalin! Bădiţă îi spune iubita alesului ei. Şi dum-
neata cum spui bădiţă? unui tiran care ne- a călcat
în picioare? Din el faci ideal de comportament? za-
druga asta artificială, cu Rusia comunistă, nu e în
rânduiala noastră istorică, duduie Otilia”. Scena
i- a povestit- o Profesorul Caraman lui Petru ursa-
che, iar eu am repovestit- o în universitatea care
ucide. Cedarea urâtă a Otiliei Cazimir îmi amin-
teşte de cedările intelectualilor Puterii faţă cu „bă-
dica Traian” Băsescu.

Măcar Cezar Petrescu a făcut compromisul
(nepoţii gornistului) după ce, în „Contemporanul”
din 30 iulie ’48, Ov.S. Crohmălniceanu l- a acuzat
că „ocoleşte lupta de clasă” în romanele lui. însă
Maria Banuş şi- a exprimat adeziunea la articolul
lui Sorin Toma din „Scânteia”, poezia putrefacţiei
sau putrefacţia poeziei, care l- a scos pe Arghezi din
edituri şi din presă aproape doi luştri. Arghezi era
mentorul autoarei plachetei Ţara fetelor, o susţi-
nuse la debut. A preferat să intre în graţia lui Iosif
Chişinevschi şi a fost impusă oficial, premiată, stu-
diată obligatoriu în şcoală. Iar Miron Radu Paras-
chivescu o lăuda că, în Hamlet, în traducerea
Mariei Banuş, garda nu mai striga trăiască re-
gele!, ci trăiască republica!. Măcar Adrian Pău-
nescu a fost un propagandist atipic pentru Ceau-
şescu, mergând pe linia subţire dintre opozant şi
slujitor. Şi mai cu ştiinţa profitului, Petru Popescu
a „prins” fără greş ocazia. O ipotetică antologie a
verticalităţii (Vladimir Streinu lângă Tonegaru,
Dan Botta, Steinhardt, Ţuţea lângă Teohar Miha-
daş, Mihai ursachi, Mircea Ivănescu, Ion Lazu...)
ar fi cu mult mai subţire decât antologia ruşinii
(Humanitas, 2009, editor Nicolae Merişanu şi Dan
Talos), alcătuită de Virgil Ierunca. Exilatul a înce-
put antologarea în ’57 , din paginile „României
muncitoare” (perioada ’57- ’61); a reluat- o după Te-
zele din iulie ’71 (împotriva cărora a protestat Ni-
colae Breban, devenind dizident solitar), până- n
octombrie ’89.

Nu, nu mi- a trecut prin cap, în acel Decem-
brie, că postsocialist, vor reapărea cobreslaşii
(model Marcel Breslaşu), pupinpreşedinţi dispuşi

să producă balete de cuvinte ca oameni (de bine) ai
lui Iliescu, ca „specialişti” ai lui Constantinescu, ca
blondele marinarului... Nu spun să nu se angajeze
politic scriitorul, dar măcar să nu susţină ce nu
crede. Gellu Dorian („Hyperion”, 2/1998) se mira că
obedienţa (slugărnicia) a îmbrăcat atâtea forme
postsocialist „sub noi semnături sau aceleaşi”. Pe
mine nu mă mai miră nimic după ce- am citit ce- a
scris, din sete de Băsescu, Theodor Paleologu: „Este
o pleaşcă ce nu se mai întoarce aşa uşor”. Le con-
vine elitiştilor ca numele să le fie asociat cu al pre-
şedintelui, ca oamenii lui Băsescu? Cred că da:
doar sunt cavaleri şi colonei ai Puterii, cu Steaua
României în grad de Ofiţer la rever. După cum se
comportă, ai zice că ploconeala la Putere a re- intrat
în fişa postului, a statutului de scriitor. Cât despre
longevivi, ei au apucat să fie şi stalinişti, şi dejişti,
şi ceauşişti, şi iliescani. Să mai spun că recompen-
sele breslei le iau politrucii vechi şi noi? E suficient
să citeşti lista indemnizaţiilor de merit. Dacă intri
în „reţea”, eşti bine lansat, bine tradus, bine ma-
nagerizat.

Mai este o cale sigură spre eşec, autoorbirea
tinereţii. Vi- i amintiţi pe tinerii fesenişti strigând
pe străzi „Boşorogii fără dinţi vor s- ajungă preşe-
dinţi!”, cu trimitere la Raţiu şi Coposu? Asta în po-
litichie. în literatură nu- i la fel? S- a creat un
conflict acut între generaţii, un gap neprofitabil: li-
ceenii versus bătrânii profesori, debutanţii fuduli
contra godzilelor din istoriile literare (oare n- ai voie
să- ţi exprimi opinia dacă ai sau ai trecut de 70 de
ani?), maimodernii contra modernilor, „raşi” ca de-
fazaţi şi închistaţi. S- a afirmat că predecesorii sunt
contaminanţi. Oare bătrâneţea se ia ca o boală? De
ce nu s- ar lua, zic eu, înţelepciunea, erudiţia, expe-
rienţa?

Optzeciştii erau uniţi, debutau nu pe blog, ci
în bloc. Blocul Nedelciu- Iaru- Madi Marin-Stratan-
Danilov, dar şi ei au fost atinşi de dihonie. Muşina
a ţinut să demisioneze din generaţia ai cărei lideri
erau Gh. Crăciun, I.B. Lefter, Călin Vlasie. Nu
erau încrâncenaţi, preluau ludic tradiţia, ironizau
inteligent canonul vechi… Douămiiştii se mani-
festă ca scandalagii; şi nu sunt spadasini, ci sfada-
sini. Iar îndemnul lor basic e să întoarcă spatele la
tot ce s- a scris înaintea lor, necomplexaţi de marii
înaintaşi. Sancta simplicitas! I- aş sfătui pe închi-
puiţii ăştia, cu egoul dând pe dinafară, ca măcar în
octombrie să- l re- viziteze pe V. Voiculescu. De cei
trei B, Bacovia, Blaga, Barbu, e mai greu să te
atingi, dacă mizezi pe „spiritul timpului”.

A fi împotriva a tot ce s- a scris înaintea ta,
a- ţi tăia rădăcinile e alt drum înfundat. Fără
feed- back nimic nu- i. Şi- i riscant (ba ratant) să- ţi
forţezi destinul în felul acesta. Marii exilaţi şi l- au
păstrat. S- au dez- rădăcinat Enescu, Brâncuşi,
Eliade, Vintilă Horia…?

Şi câte căi de ratare am putea aduce în dis-
cuţie! Ignoranţa e alta. O definiţie a ei? Să nu ştii
că nu ştii. Nu spune Adrian Alui Gheorghe că „fără
carte n- avem normalitate”? Şi e vorba de ştiinţa de
carte, pe care poetul anonim o preţuia atâta dacă
îşi cânta astfel iubita: „c- aşa merge de frumos/ de
parcă scrie pe jos”. 

Am luat cunoştinţă de pe un blog că 10% din-
tre americani cred că Ioana d’Arc a fost nevasta lui
Noe; abia 41% au auzit de Iov. Jumătate dintre re-
pondenţi nu ştiu care- s cele patru evanghelii. Ce
statistică năucitoare! Aşadar incultura deschide
calea largă spre ratare. Nu suntem numai în criză
editorială (mulţi dintre posesorii de „case edito-
riale” sunt de- a dreptul iresponsabili: tipăresc fără
să citească; le dai banu’, ai romanu’, chit că viaţa
ţi- i de roman ori ba). Dar nu sunt şi critici de în-
tâmpinare care scriu cronici fără să citească despre
ce scriu? Şi se mai plâng de criză de autoritate. Şi
ce- a mai supărat acad. Ioan- Aurel Pop când a taxat
lipsa de cultură generală a „generaţiei Facebook”,
care crede că lectura e o îndeletnicire depăşită faţă
de jocul pe calculator. Eu am numit- o generaţia
Pro: pro violenţă, pro instinct, pro superficialitate
(dar şi violenţa autodistrugerii). Da, am obsesia
răului televizual. Teleastul Andrei Gheorghe intra
la ProFM: „there is no country for old man”. A venit
şi rândul lui: „cutia cu bătrâni” (sintagma lui An-

drei Oişteanu) îi era pregătită. La televizor, unde
se râde la maximum de, dar şi din orice, bătrânii
ocupă primul loc. Lor li se pregătesc farse idioate,
păcăleli stupide, marca Dan Negru. Mă întreb dacă
ştie şeful declarat al emisiunilor de divertisment
că maimuţele râd şi ele. Poate i- o spune veterinarul
kelemen Hunor, fost ministru al Culturii.

Oare vrem să devenim o literatură de ama-
tori, de diletanţi, de înlocuitori, dacă sprijinim cu
program ignoranţa? Avem: vedete ignorante, toc-
şoişti ignoranţi, analişti ignoranţi, prozatori mai
ignoranţi decât cititorii lor ignoranţi. 

Iată ce scrie un reactiv, Al. Vakulovski, al
cărui model e Andrei Gheorghe (în emisiune, „AG
le închide telefonul şi- i roagă să- l pupe- n cur”). Pen-
tru prozatorul basarabean „înjurătura dă un sens
vieţii”: „ei sug pula şi se exprimă frumos, ei mă-
nâncă căcat şi zic: mi- am luat o porţie copioasă de
desert, ei îşi ţin mama de mână când vecinii o fut şi
spun poezii de Eminescu şi Vieru” (letopizdeţ, p.
188); aceiaşi ei (intelectualii, nota mea, Magda ur-
sache) sunt „cei mai proşti”. „Ei fug de plictiseală
prin plictiseală. Ei se fut în cur spunându- şi poezii,
îşi dau nume unul altuia discutând despre Platon”
(p. 215). Şi, concluziv: „Iar pe mine mă doare- n pulă
de astfel de căcaturi. Mă piş pe cultura generală”
(letopizdeţ). îmi cer scuze în locul autorului. Dar ci-
titorul cum să afle unde s- a ajuns, fără să citezi sca-
tologiile de ultimă modă literară?

Cacolalicul (Martin Walser numea: „Cultura
E- O”, ejaculare- orgasm) şi cultivarea dispreţului
pentru cuvântul curat sunt alte căi de ratare, în
opinia mea. Am prevăzut: ce e val ca valul trece şi
n- am greşit. A mai scris ceva Ioana Bradea după
Băgău? Că nu ştiu.

Băiuţeii şi baeticele au debutat cu manageri-
zare maximă la televizor. Prostim televizorul cu po-
porul (asta cere, asta- i dăm populaţiei!), prostim
literatura cu cititorul amator de pornografie. Dă- te
sexi ca Mihaela Rădulescu şi ajungi pe raftul… fi-
losofilor. Dă- te sexolog şi eşti pus în vitrina librăriei
Humanitas, cu tot cu CD. N- a apărut Ţînţăreanu,
pe un canal TV, să ne anunţe că a avut, în spital, o
erecţie la duş? Popa Tabără era extaziat de o scenă
de roman unde se viola un curcan. Şi ce fudulă era
o debutantă care istorisise cum se face sex cu un
câine! Cât pe ce să dau telefon la Protecţia anima-
lelor! O să- mi spuneţi că Dan C. Mihăilescu, cel care
„aduce cartea” de- a surda la ProTV (a pledat decent
pentru literatură subfustată, dar a făcut- o) a ieşit
din scenă, în timp ce Tabără, care a pledat net pen-
tru scato, poate fi văzut pe TVR 1. Impresie greşită.
Ficţiuni pe bază de „futuţiuni” (spre a le spune ca
Luca Piţu) nu- s greu de scris. Prozatoarelor liniei
fierbinţi li s- a părut că sunt mai interesante, mai
libere, mai emancipate, mai post-postmoderne, dacă
scriu măcar o dată pe pagină fucking mother, dacă
pun pe copertă cuvântul acela cu p în cap? Or, mai
greu e să nu fii grosier. Mai toţi deţin meşteşugul
de- a fi vulgari.

Ratare? Greu cuvânt! Orgoliul de debutant
promiţător e… orbitor. Te face să te crezi lebădă
când tu eşti o biată raţă. Dar… numai raţa nu ra-
tează (spusa lui Nae Ionescu).

N- aş vrea să închei fără a vorbi despre o alt-
fel de „ratare”. Cuvântul l- am ghilimetat anume.
Să recapitulăm cazul Goma: a fost deţinut politic,
a avut domiciliu obligatoriu în Bărăgan, l- au exclus
din uSR, nu a fost salariat şi nu are pensie din Ro-
mânia, nu are premii. Dar e nobeliabil. România
putea avea Nobelul prin opera lui. E ratare asta
sau nu?

Opera (curriculum operis) trebuie construită
o viaţă. O viaţă creativă, dacă ţi- o dă Dumnezeu.
Şi lui Paul Goma Dumnezeu i- a dat- o .

Pân’ la urma urmelor, deşi cam sună a radio
Erevan, cel mai sigur mijloc de ratare este: ce şi
cum scrii. r

Magda Ursache
Cum se ratează un scriitor?

După cum se comportă, ai zice că
ploconeala la Putere a re- intrat în

fişa postului, a statutului de
scriitor. Cât despre longevivi, ei au
apucat să fie şi stalinişti, şi dejişti,

şi ceauşişti, şi iliescani. Să mai
spun că recompensele breslei le

iau politrucii vechi şi noi? E
suficient să citeşti lista

indemnizaţiilor de merit. Dacă
intri în „reţea”, eşti bine lansat,
bine tradus, bine managerizat
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În timpul vieţii mele, am întâlnit trei genii:
profesorul einstein, Winston Churchill şi Clara
Haskil. nu sunt un muzician instruit, însă pot

spune doar că atingea clapele cu delicateţe, avea
o expresie minunată şi o tehnică extraordinară.

Charlie Chaplin

Exisă oameni care nu au linişte până
nu îndeplinesc ceea ce li s- a revelat
la un moment dat. La sfârşitul lunii
septembrie, am întâlnit- o pe Alina

Azario, pianist şi profesor de pian la Hochschule
für Musik und Theater din Hamburg, care mi- a
destănuit că visul său, primit în dar de pe vremea
când, copil, culegea notele muzicale şi le aşeza cu
grijă pe clape, a fost şi este acela de a repune în
circulaţie numele uneia dintre cele mai impor-
tante pianiste ale tuturor timpurilor, Clara Has-
kil. 

înainte de anul 2014, în România, ţara în
care s- a născut, despre Clara Haskil se vorbea, în
special, în cercurile iubitorilor de muzică clasică,
în timp ce în Elveţia, ţara sa adopţie, aceasta
făcea parte din „portofoliul” culturii elveţiene care
i- a creat unul dintre cele mai prestigioase concur-
suri de muzică clasică din întreaga lume, Concur-
sul Internaţional de pian Clara Haskil, din Vevey
(locul unde a trăit între anii 1942 şi 1960), fondat
în 1963. Numele Clarinetei, aşa cum o alinta prie-
tenul său, Dinu Lipatti, este împrumutat unei
străzi şi unei pieţe din acelaşi oră-
şel cochet; drept aceea, pentru elve-
ţianul obişnuit, pasionat de subiec-
tele din zona culturală, Clara Has-
kil face parte din cotidian. 

Alina Azario, aflată în plină
ascensiune în muzica internaţio-
nală, într- un gest de reverenţă pen-
tru România, a lansat în 2014, la
Sibiu, Festivalul Internaţional de
muzică Clasică Clara Haskil, reu-
şind astfel să readucă acasă un sim-
bol dedicat uneia dintre cele mai
talentate pianiste de origine ro-
mână. De- a lungul celor două ediţii,
a fost prezentată, didacticeşte, viaţa
pianistei printr- un spectacol-lec-
tură, prin realizarea unei instalaţii
itinerante şi prin publicarea unei
traduceri a celei mai cunoscute bio-
grafii, semnate de Jerôme Spycket.
Festivalul a alăturat tineri muzi-
cieni talentaţi din Europa – Alexan-
der Schimpf, Cristian Budu, Mauro
Lo Conte, Volodymyr Lavrynienko
– care au făcut să ridice numărul celor care au în-
ceput să asculte interpretările Clarei Haskil.
Anul acesta, Festivalul de la Sibiu s-a desfăşurat
la sfârşitul lunii octombrie.

Dar neobosita pianistă Alina Azario nu şi- a
uitat scopul: numele Clarinetei răsună deja în El-
veţia şi în România, însă ar trebui să ajungă şi în
alte spaţii, care cândva au simţit pasiunea şi iu-
birea necondiţionată pentru muzica clasică a Cla-
rei Haskil.

Propunerea Alinei Azario, proiectul Interna-
tionales musikfestival Clara Haskil coordonat de
Asociaţia Clara Haskil România, declarat câşti-
gător în cadrul Programului CentenArt lansat
anul acesta de către Institutul Cultural Român,
a însemnat deschiderea unui nou drum pe culoa-
rele muzicii clasice, în inima oraşului care se do-
reşte capitala muzicii clasice: Hamburg. Asta
deoarece, în ianuarie 2017, se va inaugura cea
mai mare sală de concerte simfonice din lume, El-
bphilarmonie, construită deasupra unui vechi de-
pozit, de cărămidă, în formă de trapez, de pe râul
Elba. Studiile acustice i- au fost încredinţate fir-
mei japoneze Nagata Acoustics care a realizat o
muncă de artizanat mural, în timp ce scenografia
spaţiilor a fost concepută de către societatea
duCkS sceno care colaborează cu alte renumite
societăţi precum agenţia de arhitectură elveţiană
Herzog & de Meuron, care şi- a înscris numele pe
importante creaţii arhitecturale moderne, precum

Tate Modern din Londra. Bugetate în urmă cu
zece ani, în 2007, când s- a pus prima piatră, la 80
de milioane de euro, costurile acestui proiect fa-
raonic au ajuns, în acest moment, la 800 de mi-
lioane de euro. Locuitorii oraşului sunt alimentaţi
de un orgoliu sănătos văzând zilnic o clădire mo-
dernă ce se înalţă pe umerii încărunţiţi ai alteia
şi care, prin jocul de culori, forme şi ţesături, face
să unească valurile metalice ale Elbei cu undele
cerului care descoperă, când şi când, ochiuri se-
mideschise de beton. 

întins pe o durată de trei seri, 29 septem-
brie – 1 octombrie, Festivalul Internaţional Clara
Haskil organizat, pentru prima dată anul acesta,
la Hamburg, a reunit tineri interpreţi din Româ-
nia, Germania, Elveţia, Italia şi Polonia, repre-
zentând primul proiect de talie internaţională
care onorează memoria legendarei pianiste de ori-
gine română Clara Haskil. Alegerea oraşului pen-
tru un astfel de festival nu este întâmplătoare,
dat fiind că în acest loc s- au născut compozitorii
şi pianiştii Felix Mendelssohn (1809) şi Johannes
Brahms (1833).

Conform programului, disponibil online
pentru publicul german (http://hamburg.clara-
haskil.ro/), Festivalul a debutat la ora 20:00, la
renumita sală de muzică clasică Laeiszhalle klei-
ner Saal Hamburg, considerată „templul muzicii
clasice” din oraş, cu un spectacol- lectură care a
prezentat scenic prietenia dintre Clara Haskil şi
Dinu Lipatti. Consulul onorific al României şi re-

prezentantul legal al Deutsch-Rumänische-Ge-
sellschaft für Norddeutschland e.V., domnul
klaus Reiner kirchhoff a deschis toate cele trei
seri în care a precizat că este pentru prima dată
când la Hamburg, un oraş al muzicii clasice, se
comemorează personalitatea pianistei Clara Has-
kil. 

Artiştii care au intervenit în programul pri-
mei seri au fost actriţa Anna Schieber, alături de
Mauro Lo Conte, pianist de origine italiană, năs-
cut în Elveţia, unul dintre numele bine cotate ale
scenei internaţionale contemporane, Alina Aza-
rio, pianist şi profesor la universitatea din Ham-
burg şi unul dintre muzicienii de origine română
foarte apreciaţi la nivel internaţional, şi Hubert
Rutkowski, absolvent al Academiei de Muzică
Chopin din Varşovia şi profesor de pian la Ho-
chschule für künste din Bremen. Corespondenţa
dintre Clara Haskil şi Dinu Lipatti, prezentată de
actriţa Anna Schieber, a fost întreruptă de inter-
pretările pianiştilor care au selectat piese de
Bach, Schmann, Schubert şi Lipatti. 

în cea de- a doua zi a Festivalului, pe 30 sep-
tembrie, iubitorii de muzică din Hamburg au avut
şansa să îl asculte pe violoncelistul de origine ro-
mână Valentin Răduţiu – laureat al Concursului
Internaţional George Enescu ediţia 201– alături
de pianistul de origine suedeză Per Rundberg,
într- un program care a inclus piese scrise de Boc-

cherini, Mendelssohn, Enescu şi Bartok. Concer-
tul a avut loc la Mendelssohn- Saal din cadrul Ho-
chschulle für Musik und Theater, începând cu ora
19:30. Fundată în 1950, Hochschulle für Musik
und Theater este, de asemenea, una dintre cele
mai importante instituţii muzicale din Germania.
Vila a fost desenată de către arhitectul german
Martin Haller în 1884 şi apoi cumpărată de soţii
evrei Budge. în timpul celui de- al Doilea Război
Mondial, palatul a fost folosit drept locuinţă şi se-
diur pentru conducerea nazistă în Hamburg, iar
mai târziu, până în anii ‘50, britanicii l- au trans-
format în cazino al oficialilor.

în partea a doua a programului, Valentin
Răduţiu a prezentat câteva detalii necesare, le-
gate de Sonata nr.2 a lui Enescu, o piesă dură,
agitată, hectică, unde motivele româneşti apar
doar spre final. Violoncelul lui Valentin Răduţiu
a fost realizat în 1683. Cei doi artişti au fost che-
maţi de două ori să interpreteze bisuri, după pro-
gram. Sala a fost arhiplină, publicul majoritar
german. 

Raluca Ştirbăţ, o pianistă de mare anver-
gură a repertoriului enescian, cea care a iniţiat
campania pentru salvarea casei Enescu din Mi-

hăileni, a fost cea care a susţinut reci-
talul din cea de- a treia zi a festivalu-
lui, 1 octombrie, de la ora 19:30. Pie-
sele lui Liszt, Schubert, Chopin şi
Enescu, Sonata nr.3, au răsunat în
aceeaşi sală arhiplină, Mendelssohn-
Saal din cadrul Hochschulle für Musik
und Theater. Deja mai degajat şi mai
încrezător, publicul i- a cerut Ralucăi
Ştirbăţ trei bisuri. Pianista nu a ezitat
să aprecieze gestul Alinei Azario de a
invita un coleg (practic un rival) – as-
pect care îi confirmă, indirect şi din in-
teriorul breslei, valorea artistică –
căruia i- a acordat închiderea Festiva-
lului. Raluca Ştirbăţ, ca de altfel niciu-
nul dintre artiştii care au deschis
practic porţile Festivalului Internaţio-
nal Clara Haskil din Hamburg, nu a
dezamăgit.

Alături de ICR, Festivalul de la
Hamburg s- a bucurat de parteneri
precum Nordcapital, o prestigioasă
firmă de asigurări. Wempe, una dintre

casele de bijuterii de renume, Deutsch-Rumänis-
che-Gesellschaft für Norddeutschland e.V., Aso-
ciaţia Româno-Germană, şi Honorarkonsul von
Rumänien. E meritul Alinei Azario care convinge.

în decursul celor trei zile, am salutat- o din
priviri pe cea care a organizat Festivalul de la
Hamburg, practic sufletul evenimentului, însă
imediat după ce s- a încheiat, am ţinut să o felicit
pe cea care, la nici 35 de ani, a adus un omagiu
culturii româneşti, promovând o imagine pozitivă
României, pianista Alina Azario. Aceasta a apre-
ciat lansarea Programului CentenArt care i- a ofe-
rit şansa de a prezenta proiectul, derulat la
Hamburg, oraşul unde s- a stabilit pianista, prin
care ajută la repunerea în circulaţie a numelui
Clarei Haskil despre care Dinu Lipatti spunea că
reprezintă „însumarea perfecţiunii pe pământ”.
Continuarea acestui Festival este, astfel, garan-
tată prin ambientul muzical pe care îl întreţine
oraşul de pe malul Elbei – oraş care educă publi-
cul tânăr şi atrage un număr din ce în ce mai
mare de turişti culturali – şi prin abnegaţia Alinei
Azario care, prin colaborarea cu universitatea de
Muzică, unde profesează, pune bazele unei reţele
de spaţii unde răsună acorduri româneşti. 

După Vevey, Sibiu şi Hamburg ar putea
urma Bruxelles, Paris, Viena – oraşe care să- i
onoreze şi perpetueze memoria desăvârşitei pia-
niste Clara Haskil. r

Dana oprica
Clara Haskil – Alina Azario

n Marginalii La sfârşitul lunii septembrie, am
întâlnit- o pe Alina Azario, pianist
şi profesor de pian la Hochschule

für Musik und Theater din
Hamburg, care mi- a destănuit că

visul său, primit în dar de pe
vremea când, copil, culegea notele

muzicale şi le aşeza cu grijă pe
clape, a fost şi este acela de a

repune în circulaţie numele uneia
dintre cele mai importante

pianiste ale tuturor timpurilor,
Clara Haskil



Bogdan Teodorescu nu este un autor
comod. Este unul proteic care, în loc
să- şi alterneze valenţele, le asmute
toate deodată, astfel că întrezăreşti

în spatele naratorului ubicuu, când pe povestaş,
când pe analistul politic, când pe jurnalist. E, de
fiecare dată, câte ceva din toate. Poate din asta i
se trage prozei sale caracterul neobişnuit. Aşa se
întâmplă şi cu cel mai recent roman al său (liber-
tate, Editura Cartea Românească, Bucureşti,
2016). Acesta pare să fie făcut din două romane.
Primul intimist, polifonic, feminin, al doilea, care
se înfăţişează cititorului abia la sfârşit, caustic, ne-
milos, cinic. Primul, mai mult literatură; al doilea
şi cel mai restrâns ca dimensiune, publicistică,
analiză politică, pamflet. Două romane într- unul
singur. Ceea ce au în comun însă este jocul de iden-
tităţi şi atrocitatea cu care scriitura poate să inter-
vină în viaţa reală a omului. Vedem cum ficţiunea
poate strivi viaţa trăită. 

Povestea, aşa cum o rezumă Horia Gârbea
pe prezentarea de pe copertă, e destul de banală:
„Bucureşti. România. Secolul xxI. Ea, doctoriţă
de succes, proprietară a unui cămin de lux pentru
bătrâni cu mulţi bani. El, chirurg faimos, venit
dintr- o familie de medici foarte influentă. un copil
reuşit. O casă splendidă. un
grup de prieteni vechi, bine aran-
jaţi în viaţă. O existenţă proiec-
tată să funcţioneze perfect până
la adânci bătrâneţi. Doar că, de
nicăieri, apare un şoc. Şi totul se
rupe – familie, prieteni, avere, po-
ziţie socială, relaţii, siguranţă –,
iar personajele se trezesc singure
în faţa unei lumi cu care nu mai
au nici o legătură, lumea reală –
frică, neîncredere, vinovăţie,
abuz, tăcere.” Derularea lentă a
poveştii doctoriţei Sonia Craiu,
poate prea repetitivă, îmbibată
de locurile comune ale traiului
burghez îndestulat, ne contu-
rează o femeie nu foarte cultă,
dar nici proastă, uşor placidă şi
mult prea obsedată, în negativ,
de familia soţului ei. Antipatia
acesteia pentru cumnată sau
soacră frizează trivialul fiind,
poate, un efect scontat de autor
pentru a impregna literaritatea
primei părţi a romanului cu ba-
nalitatea cotidianului. Toate per-
sonajele, de fapt, sunt atât de
şterse, cu o conversaţie mai mult
decât anostă, încât lumea pe care
o înfăţişează e una a faptului di-
vers mărunt. Pare alcătuită din
cele mai nesemnificative anun-
ţuri de mică publicitate. Supra-
faţa pigmentată cu un pic de
snobism, cu un pic de bârfă, face
ca insignifiantul să apară într- o ipostază autodes-
criptivă şi autodevoratoare. 

Nici lumea din azilul de lux nu e mai colo-
rată. Evenimente minuscule, orgolii micuţe, singu-
rul lucru semnificativ este plantarea, în apatia
generalizată, a unui subtil joc de identităţi. Rezi-
denţilor li se arunca o momeală, tema unei discu-
ţii, prin care ei să- şi valorifice sau chiar să- şi
resuscite individualitatea, ba chiar să o contrafacă.
„Pacienţii se adunau în salon pentru discuţia de
dinainte de prânz. Era unul din punctele tari ale
clinicii noastre şi unul din momentele-cheie al
zilei, interacţiunea coordonată dintre oameni de
peste şaptezeci de ani, făcută să le forţeze creie-
rele, să le dea dimensiuni noi de dialog, să- i pună
să muncească şi să gândească şi separat, înainte
de întâlnire, şi împreună. uneori chiar unii împo-
triva altora (...) Eram atrasă de ideea experienţelor
de viaţă neştiute, ascunse în memoria unor oameni
care nu mai simt nevoia să spună nimic despre ei
fiindcă au impresia că totul s- a terminat. Am con-
statat în timp că, de fapt, vor să- şi aducă aminte
şi vor spectatori pentru aceste amintiri, vor să se
mândrească din nou cu realizările lor, nu doar cu

ale fiilor şi ale nepoţilor”. Jocul acesta aduce
cumva cu vanitatea şi contrafacerea de sine pe
care le implică – şi autorul cunoaşte bine forţa de
persuasiune a mediului online – facebook- ul. Dar
şi această faţă ludică a plictisului apare ca una de
rutină. Totul programat, nimic proaspăt nu se ri-
dică la suprafaţă, doar mitomanii sau nămoluri ale
orgoliilor scăpătate. Astfel apare doamna Schwarz,
o veritabilă Şeherezadă ce recurge la aceleaşi ter-
tipuri narative ca mai celebra sa înaintaşă („Doam-
na Schwarz s- a oprit din povestit, s- a uitat la asis-
tenţă, a zâmbit şi a promis că va continua săptă-
mâna următoare”). Este un caz tipic de măsluire a
identităţii. De fapt doamna Schwarz nu este decât
o colecţionară de biografii. Şi iată cum quid pro
quo- ul îşi face subtil simţită prezenţa. De aici până
la furtul de biografie nu mai este decât un pas. 

Momentul raptului este marcat de apariţia
în peisaj a unui romancier sau, mai degrabă, a ro-
manului său pe care, personajele din jurul Soniei
încep să- l citească. Este vorba de romanul liber-
tate, introdus prin truc omonimic de către Bogdan
Teodorescu – nu fără autoironie, scris de „cel mai
în vogă romancier de cucoane din România”, Sorin
Bratu. Irina, Doru, Lori citesc cartea şi, pe măsură
ce înaintează cu lectura, devin tot mai neliniştiţi

şi chiar şocaţi. Romanul conţine elemente numai
de ei ştiute, secrete şi confesiuni ale Soniei, bro-
date într- o manieră malefică. Imaginea persona-
jului feminin din carte apare din ce în ce mai
terfelită şi devine tot mai evident că prototipul
acestuia este Sonia însăşi. Problema e că Sonia nu
l- a întâlnit în viaţa ei pe Sorin Bratu. Iar micile ei
confesiuni şi elemente extrase din biografia ei
sunt în aşa fel mixate, încât să o compromită. Pe-
ricolul e că romanul poate fi citit de soţul ei, doc-
torul Craiu, care poate cădea în capcana autentici-
tăţii elementelor biografice incluse şi să se lase în-
şelat de imaginea falsificată, profund compromisă,
a soţiei sale. Şi aici începe eroziunea. 

Personajul Soniei devine captiv în moara de
măcinat reputaţia, imaginea ei e târâtă prin capi-
tole care nu întâmplător poartă nume de cunoş-
tinţe, de amici. Rând pe rând, capitolele miruna,
lori, Irina, maria, dan, nu fac decât să răzuiască,
puţin câte puţin, reputaţia Soniei. Ea devine o in-
sectă neputincioasă prinsă în plasa unui păianjen
neştiut. Bineînţeles că se ajunge la divorţ şi la pră-
buşirea întregului eşafodaj social pe care familia
Craiu îl construise. Şi ca lucrurile să fie şi mai

complicate, apare un capitol autoreferenţial, după
toată înşiruirea de nume de mai sus. Capitolul de
numeşte autorul. Care... nu e autorul. „Nu... Nu
sunt eu autorul. (...) Eu sunt Mario Popescu. Dar
de nişte ani buni sunt Lars. De ce Lars? Mai de-
grabă de ce Mario?” Acest nou personaj narator, cu
complicităţi evidente cu autorul însuşi, o cunoaşte
pe Sonia abia după divorţ. O Sonia deprimată, de-
zechilibrată, „slabă moartă, cu cearcăne consis-
tente, (...) era prototipul aproape şablonizabil al
bolnavului de nervi”. Mario devine captivat de po-
vestea Soniei şi – trebuie spus, e un personaj cu-
noscut prin participări la talk- show- uri televizate,
dar retras în ultima vreme. Să nu ne lăsăm însă
prinşi în capcana de a crede că este un alter ego al
lui Bogdan Teodorescu, căruia, trebuie s- o recu-
noaştem, îi cam place să se joace cu identităţile. 

Mario sau Lars, obligat de un scandal de cu-
lise să renunţe la televiziune, e dispus să investi-
gheze firele obscure ale afacerii care au transfor-
mat- o pe Sonia într- o proscrisă. Şi aici se declan-
şează partea romanului cinic, jurnalistic. Investi-
gaţia lui Mario conduce către măruntaiele tene-
broase ale realităţii pe care o trăim cu toţii. O
lume a cătuşelor, a procurorilor, a arestărilor şi
dispariţiilor. Această parte a romanului pare mai

verosimilă decât realitatea însăşi.
un om obişnuit, şters, inocent,
poate cădea în orice moment în
jocul maliţios al unei realităţi
aberante. „Mie nu mi- a trecut
prin cap, în toată perioada mea de
glorie, în care des, foarte des, bot
în bot cu tot soiul de ofiţeri şi tot
soiul de băieţi care trăgeau sfori,
auzeam şi vedeam cum trag sfo-
rile alea, cum fac şi desfac politică
şi politicieni, cum fac bani, cum
omoară sau inventează afaceri.
Nu mi- a trecut prin cap nici că, de
nenumărate ori, informaţiile, pe
care mi le dădeau, erau în primul
rând utile pentru ei. Niciodată nu
m- am identificat ca fiind doar o
piesă a jocului lor. Dar la asta fo-
loseşte orgoliul. Să nu vezi reali-
tatea decât atunci când te muşcă
de nas. îi auzeam cum povesteau
de telefoane interceptate, de am-
bientale şi de mailuri redirecţio-
nate, de clone de telefoane şi de
camere ascunse în dormitoare,
dar nu m- am gândit niciodată că
mi se poate întâmpla şi mie.” Per-
sonajul principal al romanului li-
bertate este tocmai această ţesă-
tură monstruoasă de spionare re-
ciprocă, aceste vase comunicante
ale opresiunii care, nu ştim cum
şi când, pe nesimţite, au devenit
fireşti şi, oroare, au fost acceptate
de oameni. Personajul principal

este ceea ce ne- am obişnuit cu toţii să numim Sis-
temul. Lui i- am „acordat puteri absolute şi lipsite
de orice responsabilitate asupra proprietăţilor
noastre, asupra banilor noştri, asupra vieţilor
noastre şi asupra persoanelor noastre. Aşa că ei
sunt stăpânii noştri”. Oameni banali, normali, fe-
riciţi, nefericiţi, oameni simpli ca noi pot sfârşi
între dinţii acestei fiare, folosindu- se ea de neşti-
inţa şi naivitatea noastră. Există şi leac, şi e la în-
demâna noastră. „Sistemul există atâta timp cât
oamenii cred în mesajele lui. Cred în modelul pe
care îl propune. Cu cât mai mulţi oameni sunt
sceptici, cu cât mai mulţi oameni încearcă să gân-
dească, să analizeze ce aud şi ce li se întâmplă, cu
atât sistemul devine mai slab”. Singura posibili-
tate de eliberare locuieşte, aşadar, în mintea noas-
tră. Renunţând la infantilizarea forţată, eschivân-
du- ne de la spălarea de creiere, gândind cu capul
nostru şi nu cu al mediilor intoxicante, infor-
mându- ne de la prima sursă, păstrându- ne sta-
tura dreaptă, putem ieşi din sclavie. un roman
grav, un roman incomod, un roman de citit. r
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Despre percepţie

Renunţând la infantilizarea forţată,
eschivându- ne de la spălarea de

creiere, gândind cu capul nostru şi
nu cu al mediilor intoxicante,

informându- ne de la prima sursă,
pastrându- ne statura dreaptă,

putem ieşi din sclavie. Un roman
grav, un roman incomod, un roman

de citit
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De inspiraţie divină trebuie să fi fost
ridicarea Catedralei întregirii în
inima Cetăţii Apulum, al cărei tre-
cut se pierde în abisul temporal al

celui mai vechi popor european. O atingere de
dincolo de fire ne înalţă chiar şi acum în timpul
serviciului duminical deasupra existenţei terne,
în pacea ecumenică a enoriaşilor gătiţi de sărbă-
toare, stând smeriţi de o parte şi de alta a unui
coridor delimitat de trupurle lor şi care duce la
uşile împărăteşti. Nu am mai auzit nicăieri acea
pioasă cântare bisericească în care nu simţi tre-
cerea de la cânt la vorbire, nu am mai simţit ni-
căieri atâta înfiorare în vocile corului ce par să
respire prin invocaţia şoptită a fiecărei note. 

Mi- am amintit de toate acestea citind des-
pre Dacia mitică a imnurilor lui zalmoxis, a Bla-
jinilor anahoreţi şi a preoteselor ancestralelor
temple din jurul Pietrei Craivii în recenta carte a
Victoriei Comnea, amarad (Editura eLiteratura,
2015). Proiectul deosebit de ambiţios al autoarei
de a scrie istorii alternative ale unor momente de-
cisive din istoria neamului – Piaţa universităţii
din epoca postdecembristă (la eneida), domnia
lui Vodă Caragea (marea mascara), teroarea ani-
lor de după instaurarea regimului comunist
(domnul t. Confesiuni roz- negre) – realizează
abia cu această ultimă carte o întoarcere la obâr-
şii. Deşi nu e probabil precupată de teorie lite-
rară, autoarea pare să- şi scrie cărţile după toate
canoanele şi uzitând strategiile narative şi tropii
caracteristici ai Noului Istorism. Insula Scribului
ale cărui memorii le citim (Leuce) are, ca şi spa-
ţiul ficţional din domnul t., forma literei x, sem-
nificând „sensuri încrucişate”. Pe de o parte,
naraţiunea operează cu informaţiile culese de la
Institutul de Istorie Nicolae Iorga, dar şi cu un
dublet mitopoetic, inspirat de legende, ipoteze is-
torice şi simboluri esoterice împrumutate din her-
metism şi alchimie. Pe de alta, abisul privirii
transgresează graniţele temporale: privirea scri-
bului contemporan cu Decebal se intersectează cu
privirea autoarei către trecut (pasaje cu scris ita-
lic) şi cu privirea Sibilei vergiliene către viitor
(profeţii). Şi acest roman e articulat printr- o an-
titeză puternică între o Dacie spiritualizată, po-
pulată de eroi (chiar şi cei doi trădători, fratele
regelui şi un tarabostes, arătând căinţă şi com-

plexitate psihologică) şi o Romă distrugătoare de
alte popoare, în vreme ce propria ei societate se
limitează la o civilizaţie artificioasă. 

La nivel metaficţional, naratoarea din pre-
zent comentează versiunea textualizată a istoriei,
care cel mai adesea e obiectul unei hermeneutici
a suspiciunii: „Printr-  o distorsionată viziune a is-
toriei, Diurpaneul a rămas totuşi cu imaginea
unui om socotit şi curajos, dar primitiv, un fel de
barbar incapabil de rafinamente psihologice.”
Dacă Scribul scrie despre
ceea ce vede, autoarea cântă-
reşte istorii alternative, se
lansează într- un calcul al
probabilităţilor: „fără acel
aur, epoca lui Traian ar fi fost
una de maximă austeritate.
Fără acel aur, lipsa calităţilor
imperiale ar fi şocat pe toată
lumea. Nu doar senatul ro -
man, dar şi intreaga lume
i-ar fi retras susţinerea. Isto-
ricii nu i-ar mai fi putut ri-
dica osanale. N-ar mai fi
existat Forumul cu măreaţa
Columnă, nici noile porturi,
scutirea de impozite şi incă
multe altele…”

Insula Şerpilor, unde
ajunge Scribul eliberat din
sclavia de la Roma în care fu-
seseră târâţi dacii lui Dece-
bal, este cunoscută drept
Insula lui Ahile, dar autoarea
imaginează un trecut al cul-
tului lui Apollo în temple dis-
truse de mânia peleianului după căderea Troiei.
Resimbolizarea transformă asocierea lui Ahile cu
Patrocle – emblema prietenei desăvârşite pentru
generaţia lui Sadoveanu sau a mea – într-o rela-
ţie sodomică. Ipoteza lui Eminescu, aceea că era
imposibil ca un popor ocupat atât de puţin timp
de romani, presărat cu răscoale contra lor, să- şi
fi abandonat total graiul ancestral, a fost între
timp întărită şi de istorici care cred că troienii lui
Eneas au plecat din ţinuturile Traciei şi au mi-
grat în primul mileniu în Etruscia. Victoria Com-
nea adaugă aceşti atlanţi-troieni-etrusci încărcă-
turii fabuloase ce mai include o incursiune a lui
Eneas (coborârea acestuia în Infern şi profeţia Si-
bilei din Cumae sunt relocalizate în Dacia), o des-
cendenţă din pelasgi, o alta din arsacizii dintre
India şi Istru, sau din hiperborienii şi blajinii co-
borâtori din zei. Dinastiei lui Decebal i se atribuie
o descendenţă din zeul Mercur. Confirmate de do-
cumentele puse la dispoziţie de Vatican, centrele
de cultură din Dobrogea fostelor colonii greceşti
chiar au fost surse de educaţie ale unui popor pe
nedrept etichetat drept barbar. Rămas orfan din
cauza războaielor cu romanii, Scribul e luat de un
unchi la Gymnasion- ul său de la Calatis, unde în-
vaţă câteva limbi şi dobândeşte suficientă învă-
ţătură pentru a deveni secretarul particular al
regelui Decebal. Rege zeificat, adulat de popor a
cărui relaţie cu el aminteşte de ancestralele co-
munităţi agrare, genial strateg, înconjurat de o
familie de eroi şi vestale turnate în tiparul Arte-
misei, Decebal intră într- o istorie revizuită, care
corectează profilul unui învins din memoria co-
lectivă, evocând victoria repurtată de daci asupra
lui Domiţian, silit să semneze un armistiţiu ruşi-
nos pentru un împărat al Romei, ca şi cei şase ani
care i- au trebuit lui Traian pentru a- i învinge.
Deşi cronicar al prezentului, Scribul are conşti-
inţa istoriei. Nu corespondenţa diplomatică dic-
tată de rege contează cât reconstituirea din
memorie a unei domnii şi salvarea „Arhivelor Re-
gale”: „Scrisul este ca un drum pe care il sapi
între trecut şi viitor. Dacă te opreşti, nu va mai
exista niciun drum, iar omenirea va rătăci veşnic
în jungla ignoranţei”. Naraţiune de tipul meta-

ficţiunii istoriografice, romanul nu este cronică de
evenimente, ci încercare de definire a unei epoci
sau formaţiuni statale. Iată, de exemplu, tipolo-
gia universală a tiranului şi a oricărui regim to-
talitar creionată de Dion Chrisostomul, un filosof
cinic exilat în Dacia: „Dacă îngropi de vie o ves-
tală nevinovată, doar pentru că a rezistat avan-
surilor tale, dacă trimiţi la moarte doi autori
oneşti, doar pentru că au scris de bine despre alt -
cineva şi nu despre tine, împăratul lor, dacă or-

doni arderea până şi a cărţilor
lor, toate aceste fapte şi incă
multe altele nu dezvăluie în-
deajuns găunoasa vanitate a
unui veritabil tiran? Şi dacă
le iei dreptul filosofilor de a
vorbi şi de a asculta, dacă le
închizi gura şi le interzici me-
moria, asta nu dezvăluie cu
prisosinţă îngustimea minţii
şi nemărginita răutate a unui
tiran?” Reificarea spiritului în
artefacte la romani este opusă
Luminii divine a Geţiei: ce ne-
voie ai de filosofi profesionişti
când fiecare dac e pătruns de
măreţia misterului morţii, de
dorinţa reintegrării în cos-
mos, ceea ce le şi dădea în bă-
tălii ascendentul luptătorilor
care nu se tem de moarte.
Scribul comentează ironic po-
liticianismul monocular care
a inspirat falsa reprezentare
a războiului cu dacii pe Co-
lumna lui Traian, invitând la

îndoială asupra posibilităţii de a cunoaşte trecu-
tul exact cum a fost. Scrisul este o activitate de-
terminată de poziţia de putere, la Roma, în
calitate de sclav, Scribul devenind simplu copist:
„Cine ar fi stat să asculte vorbele unui sclav? Cine
m- ar fi crezut pe cuvânt?” Surprins asupra scrie-
rii adevăratei istorii a războiului cu dacii de stă-
pânul său roman, i se amputează patru degete şi
e deportat, dar descoperirea unei mănuşi cu de-
getare de argint la un templu de pe Insulă (sim-
bol al nemuririi sau al revelaţiei spiritului în
alchimie) îl înalţă între magi, solomonarzi.

Arătându- se intrigată de o statuie a lui Tra-
ian, distrugătorul anticei civilizaţii a dacilor, pos-
tată în faţa Muzeului de Istorie, Victoria Comnea
se aliază cu Eminescu sau Lucian Blaga, ataşaţi
afectiv fondului nostru nelatin. Aşezând însă na-
raţiunea istorică deasupra haoticei istorii reale,
se poate spune că Victoria Comnea nu şi- a exploa-
tat argumentul până la capăt. Printr- o răsucire a
istoriei, identitatea latină a fost tocmai piatra pe
care s- a realizat reîntregirea neamului şi destinul
lui european. Extrem de valoroasă ni se pare însă
filosofia politică a autoarei, concepţia sa despre
stat ca reprezentând mult mai mult decât o enti-
tate geografică şi administrativă. Istoria, valorile,
spiritualitatea, relaţiile sociale îl definesc calita-
tiv, adică sub aspectul construcţiei sale identi-
tare. Iată de ce, contemplând sfârşitul făuritorilor
unirii (Iuliu Maniu, Alexandru Vaida- Voievod,
Onisifor Ghibu, Ion Nistor, Nicolae Iorga, dr.
Aurel Vlad, Iuliu Hossu ş.a.), fie sub tăvălugul co-
munist, fie sub cel fascist, Ion I. Nistor deplânge
în amintirile din închisoare „prăbuşirea măreţei
opere naţionale”. în apropierea Centenarului, îmi
pare că a sărbători ceea ce au realizat fără lecţia
de istorie a tragicului lor destin ar semăna cu în-
suşirea trofeelor unor viteji căzuţi pe câmpul de
luptă. Putem fi legitimi numai venind în numele
lor. r

Maria-Ana Tupan
Istorii alternative

n (Con)texte Printr- o răsucire a istoriei,
identitatea latină a fost tocmai

piatra pe care s- a realizat
reîntregirea neamului şi destinul

lui european. Extrem de valoroasă
ni se pare însă filosofia politică a
autoarei, concepţia sa despre stat

ca reprezentând mult mai mult
decât o entitate geografică şi

administrativă



Ca diriguitor reciclat, romancierul a
fost primit cu bunăvoinţă, respec-
tându- şi cu întârziere hotărârea de
a fi prozator, încolţită pe la 15 ani.

Şi- a început, aşadar, „o uimitoare carieră” (cf.
Ovid S. Crohmălniceanu), exploatând, prin ava-
lanşa epică, barochizant- combinativ, mimetic-re-
petitiv, libertăţile romanului modern/ postmo-
dern. un joc estetic al „marelui mim”, s- a spus, de
savuroasă imaginaţie lexicală, cu descrieri senzo-
riale, trădând pofta de discurs. Dar abia revelio-
nul (1977) confirma, din plin, aceste calităţi. Iar
protagonistul, un Gabriel Dimancea – posibil erou
camilpetrescian, evident dezarmat – ca „profet”
al trecutului îşi este sieşi infern, îmbogăţind ga-
leria inadaptaţilor. Convivii din bicisnicul Plato-
neşti aduc în atenţie târgul (neînsemnat),
Provincia larvară, Câmpia etc.; cotlonul intră
într- o „noapte incertă şi mult prea lungă”, dezlăn-
ţuind – ca mediu caragialesc – colocviul intelec-
tual, ieşind, printr- o amânată deconspirare, din
plasa unor relaţii false, îndelung exersate. Dintre
critici, Val Condurache era chiar entuziast, citind
revelionul ca o parodie a romanului pedagogic.

Cu Solstiţiu tulburat (1982), roman, pentru
unii, şocant- original, pentru alţii doar o imitaţie
polemică, mizantropul Paul Georgescu foloseşte
literatura „ca materie primă”: apasă pe comic, co-
boară la „rădăcina” trecutului, în „ceaţa vremuri-
lor” şi „împrumută personaje”, folosind „prop-
teaua” a doi clasici, cum recunoştea (Duiliu zam-
firescu, G. Călinescu). Defilează, aşa-
dar, eroi „vechi”, binecunoscuţi: Conu
Dinu, delicata Tincuţa, Tănase Scatiu,
dar şi Otilia, Felix (Daniel), „matore-
lul” Leonida Pascalopol. Ciudat e că
acest exerciţiu de intertextualitate a
fost ignorat de optzecişti. în acest sens
de- a’ndărătelea, în romanele sale
fals-istorice, prozatorul ne asigura că
„repetiţia înseamnă modificare”. Şi
Geamlâc (1988) face, explicativ- tezist,
referiri la evenimente; din pridvorul cu
geamlâc colorat, veritabil punct de ob-
servaţie, ni se dezvăluie „cum funcţio-
nează mecanismul”. un idealist intra-
tabil, precum profesorul Andrei Cre-
ţeanu (Siesta, 1983), ins stângaci,
şchiop, cu pusee radicaliste se con-
fruntă cu „bucşeala sleită” din Sarica,
aşezare căzută în somn, cotropită de
vipie sau de viforniţe scitice, acolo
unde domneşte „murdăria şi siesta”.
Tot o vreme „vagă şi bleagă”, la înce-
put de secol, într- o istorie „băltită”, ne întâmpină
în Huzureii din mai mult ca perfectul (1984); un
jude bătrân, Perieţeanu, cu elan confesiv şi
„bragă în vine”, ne introduce în culisele vieţii li-
terare şi a tenebroaselor afaceri care agită urbea,
prea doritoare să prospere. Dacă Vara baroc
(1980) reconstituia, în pălăvrăgeală şampanizată,
un asasinat anunţat (I.G. Duca), tratat zvonistic,
probând rezistenţa aparenţelor într- o epocă „zăl-
tată”, pontice (1987) se păstrează în „vâlvora po-
lifticei”, în plin palavrament. Reapare judele
„exoflisit” Miron Perieţeanu, un Socrate de Bără-
gan, însoţit de cvartetul discipolilor („evangheli-
ştii” Ioan, Marcu, Luca, Matei), aranjând /
comentând cariere şi căsătorii din perspectiva vii-
torului, în „foşgăiala” intereselor. O lume şi un
ţinut excentric (Platoneşti, Sarica, Huzurei) al
câmpiei „imanente”, un „şes necuprins”, stăpânit
fie de topenie, insolaţie, fie de „noroitudine”, în
care domneşte inactivismul, epicureismul, indo-
lenţa. La Centru, aflăm, totul ajunge „încet,
moale şi aţipit”.

Paul Georgescu (1923- 1989) ţinea să ne
avertizeze că Bărăganul, de unde, dealtminteri,
„a răsărit”, nu e o temă. El dorea, pornind de la
acea „câmpie albă care fierbea”, descrisă în nu-
vela pilaf (recuperând, la moartea bunicii, amin-
tirile unui copil) să ofere o cronică de secol xx,
radiografiind, cu vervă şi plasticitate, prin socie-

tatea Ceres, sistemul relaţiilor capitaliste. Şi na-
tura lucrurilor (1986) până la Între timp (1990,
publicat postum) ar fi întregit această „dezvoltare
în repetiţie”, cum spunea, dezvăluind, într- un
ritm productiv, cu luciditate, fără pelteaua senti-
mentalismului, „viitorul trecutului”. Din păcate,
n- a avut răgazul de a încheia şi nu putem şti cum
ar fi întâmpinat Revoluţia decembristă. „Vicle-
nia” biologică, des invocată, nu i- a venit în ajutor.
Dar polivalentul Paul Georgescu, fantezist şi sar-
castic, de lentoare descriptivă şi verbiaj insaţiabil,
a cultivat o proză problematizantă şi, totodată,
dezinvoltă, trasă într- o „ciudată formulă nara-
tivă”, observa D. Micu. Inventivitatea verbală, su-
prasaturaţia livrescă, frâna ironică, plăcerea
perifrastică, aluzivă, ispita de a parodia, calam-
burul etc., s- au topit într- un limbaj propriu, ma-
nevrat de un narator omniscient. O proză de
intersecţie, de un realism fantast, combinând ca-
ragialismul (tipuri, vocabular) cu ludicul călines-
cian, sub faldurile unui miticism contagios care,
chemând la rampă o faună comică, îşi contemplă
vervos cruzimea. Formula parodică dezvăluie, se
ştie, uzura unor forme literare, dar şi a structuri-
lor istorice, odată cu degradarea (inevitabilă a)
idealurilor. Ceea ce se poate reproşa, în primul
rând, romanelor lui Paul Georgescu ţine, însă, de
viziune. Criticismul său se dezlănţuie asupra tre-
cutului (antebelic şi interbelic), iar mizantropis-
mul încheagă o serie tipologică căutând sensul „în
vizibil”, cu inşi complicaţi, şovăitori (precum Ga-

briel Dimancea, în revelionul sau Vara baroc),
Matei Poenaru (Vârstele tinereţii) şi amintitul An-
drei Creţeanu (Siesta). O familie de spirite din ca-
tegoria inadaptaţilor, intelectuali înnămoliţi în
plictisul provincial, devenind tipuri, circulând în
spaţiul romanesc la alte vârste şi sub alte nume.
De pildă, abulicul licean Adrian, descins în
Amara (v. Vacanţa), se „trezeşte” treptat, desco-
perind, prin tatăl său, judele paraplegic, moartea.
Obsedat de anii formării, prozatorul dezvoltă,
prin încercări repetate, cuplul simbolic Tată- Fiu,
sperând „a prinde” figura Tatălui (v. doctorul
poenaru), fără putinţa de „a atinge originalul”,
mărturisea. în fond, prin universul social confi-
gurat, rememorând şi literatura consacrată temei
inadaptării, comediograful Paul Georgescu pur-
cede la o rescriere parodică, dovedind – nota N.
Manolescu – „o imaginaţie de gradul al doilea”,
tulburând verosimilitatea.

S- a bătut excesiv monedă pe refracţia cara-
gialiană, deşi inteligenţa critică a lui Paul Geor-
gescu, iubind răsfăţul verbal, dezvoltă aluziv un
amestec de stiluri. Până la urmă, prin retropro-
iecţie, romanele balcanicului Paul Georgescu în-
chipuie, totalizant, o imensă satiră socială, în care
„bâjbâiala devine o lecţie de istorie”. O „lălăială
vitală” şi o slavă stătătoare (cf. Radu G. Ţeposu)
definesc un ţinut năclăit, toropit de vipie, de un
calm dezolant, ascunzând coşmarul (tranzacţii,

crime, intrigi) şi o lume ridicolă, rapace, prinsă,
în „vremi răsucite”, în tihna siestei, contemplând
prezentul schimbăcios sub sfânta deviză: „La diu-
seor dă la vi!” Ceea ce ar îndreptăţi, dincolo de
„comicărie” şi „ospăţ lingvistic” (ca performanţă
stilistică, cumva în sine), îndemnul de a extrage
sensul tragic al unei epoci idilizate. Cu penurie
de „iepic”, cu personaje devitalizate, căzute în
transa pălăvrăgelii, cu verbiaj obositor (conversa-
ţii, monologuri dilatate), Paul Georgescu propune,
paradoxal, un şir de cărţi cu teză, interesat de cri-
tica socială, construind „o demonstraţie socială şi
politică foarte limpede”. Mai mult, abia Paul Ge-
orgescu ar fi dat romanul politic al interbelicului,
s- a spus, explicând o carte prin celelalte, într- o
saga bărăgăneană, în care onorabilitatea şi con-
venţionalismul convieţuiesc cu ticăloşia, prostia,
violenţa, crima etc., pe fundalul unor afaceri te-
nebroase. Fără o ideologie, sesiza M. Iorgulescu,
„stilul nu duce decât la kitsch”. Cu cert apetit
pentru politic, autorul Solstiţiului tulburat
eşuează, însă, în tezism, afirma net N. Manolescu.
încercând să afle, în vâltoarea Istoriei, dincolo de
ceea ce se vede, germenii viitorului, construind –
subteran – o altă viziune, tulburând seninătatea
estetică; predicţiile, abia bănuite, devin realul în-
suşi, anunţând geneza istorică, Eliberarea.

Paul Georgescu, accepta Eugen Negrici, „a
înrâurit întrucâtva stilul prozastic optzecist”, ro-
mancierul declarându- se, prin structura mentis,
un analist şi înţelegând destinul ca „o tensiune

dialectică între temperament şi struc-
tura social- istorică”. Or, domnu’ Pave-
lică, mare băutor de filtre, deşi o pre-
zenţă obsesivă, transfigurată în cărţile
unor contemporani (Leo Negotei, în Că-
derea în lume sau Ion Micu, în Cel mai
iubit dintre pământeni) a căzut, ne-
drept, în indiferenţă. Daniel Cristea-
Enache avea, indiscutabil, dreptate
subliniind că nicio istorie literară se-
rioasă nu poate face abstracţie de rolul
jucat de Paul Georgescu în epocă, tra-
versând hegeliana „viclenie” a Istoriei.
Privit, regretabil, sarcastic în anii ul-
timi, ca o „râmă beteagă” (cf. M. Popa)
şi săvârşind – recunoştea – „multe gre-
şeli, de multe feluri”, inteligent, cu o re-
marcabilă viteză de asimilare, el s- a
dedicat propriei literaturi. Nu a crezut
în teza autonomiei esteticului, o adevă-
rată modă, în replică la abuzurile cri-
teriului ideologic. Dar a cerut ferm
autonomia criticului, după ce, păţit,

într- un sufocant ambient politic, a servit mitolo-
gia revoluţionară.

Claustrat, bârfitor, iubind taclaua (precum
eroii săi), „dependent de telefon”, Paul Georgescu
a rămas un marxist convins, oferind revoltei sale,
recunoştea, „un obiectiv, o tactică şi o strategie”.
„Fugind”, după o anumită vârstă, de critica lite-
rară (fără a se dezice de acel feroce interludiu cri-
tic), el a transferat prozei sale, cu numeroase şi
obositoare recurenţe (personaje, secvenţe), un sa-
vuros, până la un punct, joc al măştilor. „Ficţio-
narul” Bogdan- Alexandru Stănescu vedea aici,
entuziasmat, un „palimpsest infinit”. Debutând,
ca nuvelist, la 45 de ani (Vârstele tinereţii, 1967),
fostul critic dogmatic se despărţea, tot atunci, de
vechile poncife, tipărind polivalenţa necesară, o
carte şocantă, deconcertantă, mizând pe „polimor-
fie”, ventilând climatul unei epoci sufocată de
dogmatită, deja în „dezmorţire ideologică” (acea
slăvită „mică liberalizare”). Paul Georgescu ar
merita recitit. r
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Claustrat, bârfitor, iubind taclaua
(precum eroii săi), „dependent de
telefon”, Paul Georgescu a rămas

un marxist convins, oferind
revoltei sale, recunoştea, „un

obiectiv, o tactică şi o strategie”.

Adrian Dinu Rachieru
Paul Georgescu şi păcatele...

n Polemos
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Pentru al treilea an consecutiv, îm-
preună cu criticul de film prof. Dr.
Dana Duma, am susţinut, şi în
2016, o săptămână a filmului româ-

nesc la Codlea, iniţiată în 2014 de Despărţămân-
tul Astra „Dr. Nicolae Căliman” din localitate
(despărţământ numit astfel, pentru că tatăl meu,
fost preşedinte al Astrei braşovene, vreme de un
sfert de veac, l- a înfiinţat, în 1926). Anul acesta,
retrospectiva filmului românesc de la Codlea (des-
făşurată în ospitaliera sală a Casei de Cultură,
recent recondiţionată) a fost axată pe ideea „Re-
gizori de ieri şi de azi”. Regizorii de ieri pe care
i- am omagiat, dispăruţi dintre noi mai de mult
sau în anii din urmă, au fost Iulian Mihu şi Ma-
nole Marcus (prin filmul din 1959 Viaţa nu iartă),
Alexandru Tatos (cu Secvenţe), Malvina urşianu
(cu trecătoarele iubiri), Geo Saizescu (cu Sosesc
păsările călătoare), iar regizorii de azi au fost Ni-
colae Mărgineanu, prezent „în carne şi oase” la
Codlea (cu filmul din 1990 un bulgăre de humă),
Vlad Păunescu (cu filmul foarte recent, live) şi
regizorul de animaţie Radu Igazsag (cu mai multe
filme recente). 

Prima seară cinematografică românească,
în care a rulat filmul Viaţa nu iartă de Iulian
Mihu şi Manole Marcus, un film de la premiera
căruia au trecut 58 de ani, a însemnat, pentru pu-
blic şi pentru comentatori, prima mare surpriză
plăcută, deoarece filmul de altădată a învins tim-
pul, neîndoios, cu fruntea sus. Punctul de plecare
al filmului, cum bine se ştie, sunt trei nuvele de
Alexandru Sahia, un scriitor agreat în epocă, „în-
toarcerea tatei din război”, „Moartea tânărului cu
termen redus” şi „Pe câmpia de sânge a Mărăşeş-
tilor”, mixate de regizorii- scenarişti, într- o nara-
ţiune cinematografică substanţială şi incitantă,
desfăşurată pe parcursul celor două războaie
mondiale, şi care, îndeosebi datorită formulei sale
novatoare, experimentaliste, a avut de înfruntat
serii întregi de amânări şi „refaceri”. Despre ce
este vorba în film? un tată (Romulus Neacşu) se
întoarce de pe front, de pe „câmpia de sânge a Mă-
răşeştilor”, cu minţile răvăşite, cu conştiinţa în-
cărcată: din pricina abrutizării la care l- a silit
războiul, el şi- a împuşcat cel mai bun prieten. un
fiu (Nicolae Enache- Praida), pornit pe urmele
frontului, caută să afle ce s- a întâmplat cu tatăl
său, cine este vinovat pentru cele întâmplate. Fil-
mul, care extrage în prim- plan soarta unui om în-
nebunit de relele vieţii (şi ale războiului!), este şi
un rechizitoriu, un pamflet moral. Dar este, în-
ainte de orice altceva, expresia unui cinematograf
modern, care propune o formulă de expresie ori-
ginală, „polifonică”, şi – pentru vremea premierei,
dar nu numai pentru vremea aceea – şocantă. Se
întrepătrund, în compoziţia cinematografică,
patru planuri retrospective, structura dramatur-
gică este determinată direct de fluxul şi refluxul
memoriei. Mai joacă în film Marius Rucăreanu
(Fiul, copil), Angela Chiuaru (mama sa), Emil
Botta (un general apatic), Vasile Ichim (Serdici),
Dana Comnea (fata de la popotă), Vasile Niţu-
lescu (căpitanul). Imaginea de excepţie a filmului
este datorată prestigioşilor operatori George Cor-
nea, Gheorghe Fischer şi Sandu întorsureanu...

într- o altă seară a Săptămânii cinemato-
grafice româneşti de la Codlea a rulat un alt „film
de suflet” al meu (şi nu numai al meu!), Secvenţe

de Alexandru Tatos. A fost un excelent prilej de
a- l revedea (la propriu) pe Sandu Tatos, pentru
că el şi propria echipă de filmare (cu operatorul
Florin Mihăilescu, cu autoarea costumelor Svet-
lana Mihăilescu şi ceilalţi) sunt personajele prin-
cipale din Secvenţe, cele trei secvenţe ale filmului
fiind „Telefonul”, „Prospecţia” şi „Patru palme”,
un excelent prilej de a- l revedea (la lucru) pe re-
gizorul Alexandru Tatos, unul dintre cineaştii re-
prezentativi ai „generaţiei ‘70”, aflat în formă
maximă la ora premierei acestui film (noiembrie
1982). Asemănarea filmului Secvenţe cu noaptea
americană de François Truffaut este frapantă, se
impune, numai că „poetica” lui Alexandru Tatos
este net diferită: în relaţia film- viaţă pe care
ambii o iau în „obiectiv”, regizorul român pune ac-
centul pe cel de al doilea termen. Sunt trei schiţe,
cum spuneam, în filmul lui Alexandru Tatos.
Prima („Telefonul”) s- ar putea numi şi „portret de
cineast în criză de creaţie”: regizorul – care a fil-
mat, cu Dragoş Pâslaru, secvenţa singurătăţii
unui tânăr în noaptea de Revelion – se întoarce
acasă, după o zi obositoare de filmare, nu- l aş-
teaptă nimeni, senzaţia de singurătate este am-
plificată de râsetele din vecini, de melodia
sacadată a „periniţei”, de zgomotele de tacâmuri
şi clinchetele de pahare. în centrul celei de a doua
schiţe („Prospecţia”) se află confesiunea unui os-
pătar – undeva în provincie, în timpul unei pros-
pecţii –, jucat, cu sclipiri, de Mircea Diaconu.
Schiţa „Patru palme” încheie tripticul: autorul
glosează pe tema figuranţilor, în film şi în viaţă.
Pe un platou de filmare, doi figuranţi – interpre-
taţi de Geo Barton şi Ion Vâlcu – îşi dau seama
că se cunosc de mult, din perioada pe care filmul
la care participă încearcă s- o reconstituie, fuse-
seră „călău” şi „victimă”. un personaj ataşant
crează şi Emilia Dobrin (Actriţa)... în seara con-
sacrată regizoarei Malvina urşianu a rulat filmul
de mare sensibilitate trecătoarele iubiri din 1973,
filmul unui obsedant şi tulburător dor de ţară. un
arhitect român stabilit de mai multă vreme în
Germania, Andrei (George Motoi) revine, pentru
câteva zile în ţară, împreună cu soţia sa Hanna
(Gina Patrichi), se reîntâlneşte aici cu foşti colegi
şi prieteni, cu Lena (Silvia Popovici), marea sa iu-
bire din tinereţe, revede locurile copilăriei şi ado-
lescenţei sale, care- i redeşteaptă amintiri şi
sentimente pe care le credea apuse, şi îşi dă
seama, în cele din urmă – mai ales după ce un fost
coleg, acum doctor renumit (Mihai Pălădescu), îi
cerifică un diagnostic nefericit privitor la boala de
care suferea –, că locul său a fost, întotdeauna,
aici... Din bogata filmografie comică a regizorului
Geo Saizescu am ales un film mai puţin „bătăto-
rit”, Sosesc păsările călătoare, cu câţiva actori plă-
cuţi în centrul intrigii, tânărul inginer dintr- o
aşezare din Deltă (Emil Hossu), noua doctoriţă a
localităţii (Rodica Mureşan), asistenta medicală
(Tora Vasilescu), dar şi o seamă de personaje pi-
toreşti, de mare efect, susţinute de interpreţi ver-
saţi precum Octavian Cotescu (Joil), Ştefan
Mihăilescu- Brăila (Brăileanu), Jean Constantin
(cârciumarul Marin), Sebastian Papaiani (Pam-
fil), Geo Saizescu (Foto- Bujor), Cornel Gârbea (Vi-
şinescu), Rodica Popescu- Bitănescu (Femeia cu
ghicitul), Vali Voiculescu- Pepino (Ilinca), Dumi-
tru Rucăreanu (Alexe). S- a râs cu poftă în sala
Casei de Cultură din Codlea, fapt care ne- a vali-
dat ideea de a- l omagia într- o seară a săptămânii
cinematografice româneşti din Ţara Bârsei pe
unul dintre marii maeştri ai comediei, Geo Sai-
zescu, plecat dintre noi, pe neaşteptate, cu trei
toamne în urmă.

O seară a săptămânii a fost dedicată filmu-
lui de animaţie, unuia dintre cei mai activi ci-
neaşti de animaţie ai momentului, Radu Igazsag.
Din bogata sa filmografie am ales două ecranizări
emblematice, tocirea (după poezia cu titlu omo-
nim a lui Nichita Stănescu) şi Boborul (după
pamfletul caragialean conascrat republicii de la
Ploieşti, care a durat câteva ore), un prestigios
film al regizorului, cu personaje reale (Victor Re-

bengiuc, Eusebiu Ştefănescu, subsemnatul şi
alţii), transformate în desene. Programul s- a în-
cheiat cu lung metrajul o scurtă poveste de Radu
Igazsag, pe un scenariu scris în colaborare cu
Dana Duma, o palpitantă scurtă istorie a filmului
românesc de animaţie. 

una dintre cele mai reuşite seri cinemato-
grafice româneşti de la Codlea a fost aceea în care
a rulat filmul regizorului Nicolae Mărgineanu un
bulgăre de humă. în primul rând datorită prezen-
ţei la Codlea a regizorului Nicolae Mărgineanu.
Prezent la Codlea şi anul trecut (împreună cu
soţia sa, actriţa Maria Ploae şi cu cel mai recent
film al său, poarta albă), regizorul a adus, de
această dată, filmul prezentat pe ecrane în de-
cembrie 1990, un bulgăre de humă, filmul super-
bei prietenii dintre Ion Creangă (Dorel Vişan) şi
Mihai Eminescu (Adrian Pintea), prinre ceilalţi
interpreţi fiind şi Mioara Ifrim (Tinca), Maria
Ploae (Veronica Micle), Emilia Dobrin (Ileana),
Marcel Iureş (Anticarul), Dionisie Vitcu (călugă-
rul bâlbâit), Alexandru Lungu (Moş Nichifor), Ion
Pavlescu (Micle), Tudorel Filimon (grefierul), Şte-
fan Velniciuc (Petrino). Prin acest film, deşi pe-
rioada de realizare propriu- zisă (iarna şi vara
anului 1989) a fost improprie unei creaţii de an-
vergură, regizorul Nicolae Mărgineanu a depăşit
dificultăţile traseului de epocă şi de istorie lite-
rară întreprins, printr- o decisă implicare în
lumea evocată, protagoniştii urmându- l cu devo-
tament şi încredere. Regizorul a excelat şi în dia-
logul cu publicul de la sfârşitul proiecţiei, lăsând,
neîndoios, amintiri durabile spectatorilor care au
aplaudat insistent filmul de mare adevăr ome-
nesc vizionat... în seara de încheiere a săptămânii
cinematografice româneşti de la Codlea a rulat
filmul live de Vlad Păunescu. Pentru mine, după
cum am mărturisit- o şi spectatorilor codleni, pre-
miera de acum doi ani a acestui film a însemnat
o dublă mare bucurie: aceea a revenirii la creaţia
cinematografică, după o lungă absenţă, a unui
foarte înzestrat operator (cu filme precum Con-
curs, Faleze de nisip, dreptate în lanţuri de Dan
Piţa, Întoarcerea din iad, Flăcări pe comori de Ni-
colae Mărgineanu, domnişoara aurica şi Cei care
plătesc cu viaţa de Şerban Marinescu, drumeţ în
calea lupilor de Constantin Vaeni la activ), de
data aceasta ca regizor debutant, cea de a doua
mare bucurie a mea fiind mica minune descope-
rită de regizor, fetiţa de 10- 12 ani, Crina Tofan,
interpreta Emei mici. Protagonista intrigii din
live este Ema (Rodica Lazăr), o realizatoare de
emisiuni TV în direct (de unde şi titlul filmului,
live), emisiuni axate pe probleme de real interes
civic, dar filmul debutează cu anii copilăriei Emei,
când fata de 10- 12 ani este rătăcită în bezna unui
orfelinat, singura ei rază de lumină fiind sosirea
maşinii de pâine (al cărei şofer este Tudor Chi-
rilă), între Crina Tofan şi Tudor Chirilă creân -
du- se o relaţie afectivă care va influenţa mersul
intrigii. Am regretat că nu am avut- o alături, la
Codlea, pe Crina Tofan, dar n- am fost în stare să
fac demersurile necesare la timpul potrivit. Ori-
cum, seara filmului live, a încheiat la nivel artis-
tic înalt zilele filmului românesc de la Codlea.

în câteva seri codlene, spectacolul cinema-
tografic a fost prefaţat de scurt metraje ale unui
talentat cineast local, Andrei Nica, care avea 15
ani când l- am descoperit, filmele sale de anul
acesta fiind Steps (paşi), Who is Watching Who
(Cine pe cine priveşte), Conturul şi adevărata pro-
blemă, majoritatea premiate la un festival tema-
tic braşovean, „48 de ore”. Neapărat, în final,
mulţumiri şi recunoştinţă domnului Mircea Dra-
goş, preşedintele despărţământului Astra din
Codlea, „Dr. Nicolae Căliman”, pentru iniţiativa
acestei săptămâni cinematografice consacrate fil-
mului românesc. r

Una dintre cele mai reuşite seri
cinematografice româneşti de la

Codlea a fost aceea în care a rulat
filmul regizorului Nicolae

Mărgineanu Un bulgăre de humă.
În primul rând, datorită prezenţei

la Codlea a regizorului 
Nicolae Mărgineanu

Călin Căliman
Săptămâna filmului 
românesc la Codlea
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Când se vorbeşte din ce în ce mai des
despre ştergerea granţei dintre ci-
nemaul de autor şi cel comercial,
Festivalul de la Valladolid continuă

să îşi definească profilul prin fidelitatea faţă de
obiectivul promovării autorilor, cineaştilor cu
mesaj personal descoperiţi în zonele cinematogra-
fice cunoscute şi, mai ales, mai puţin cunoscute.
Ediţia cu numărul 61 a continuat tradiţia progra-
melor care privilegiează atât reîntâlnirea cu au-
torii descoperiţi şi premiaţi anterior (precum
japonezul yoji yamada – o minunată familie din
tokio, indiana Deepa Mehta – anatomia violen-
ţei, sârbul Goran Paskaljevič –  dev Boohvmi/ tă-
rîmul zeilor), cât şi creaţiile unor nou venţi. La
ora palmaresului cei din urmă au devenit cei din-
tâi şi au păşit în prim plan graţie premiilor pri-
mite la capitole importante.

Probabil că cel mai elocvent exemplu este
regizoarea braziliană Anna Muylaret, al cărei
film mama este numai una / māe so há uma i- a
adus Premiul pentru cea mai bună regie, Premiul
pentru cel mai bun actor – Naomi Nero şi Premiul
Spicul Arco Iris acordat de comunitatea LGBT.
Dacă aceast film a fost admirat pentru curajul ci-
neastei de a aborda probleme delicate precum fur-
tul copiilor şi incertitudinea identităţii sexuale la
vârsta adolescenţei, altele s- au impus prin trata-

rea nuanţată şi neconvenţională a problematicii
feminine. Locul marginal al femeii în societăţi
mai mult sau mai puţin democratice, stereotipu-
rile de mentalitate generatoare de discriminare
de gen, lupta dintre tradiţie şi modernitate în di-
namica masculin- feminin sunt teme şi motive re-
luate deseori şi din perspective surprinzătoare.
Aceste tendinţe au condus la ideea că recenta edi-
ţie a Festivalului de la Valladolid a fost una femi-
nină, cu portrete şi personaje memorabile. Câş-
tigătoarea trofeului Spicul de aur, pelicula ita-
liană nebune de bucurie/ La pazza gioia de Paolo
Virzi este un exemplu elocvent. Poveste a priete-
niei bizare dintre două paciente ale unui spital
psihiatric, o bipolară sofisticată, cu aere aristo-
cratice (Valeria Bruni Tedeschi) şi o tânără din
mediul proletar (Micaela Ramazzotti), cu antece-
dente de delincvenţă, filmul aliază situaţii de co-
medie bufă cu pasaje dramatice (şi chiar
melodramatice). Farmecul său derivă din recon-
textualizarea obişnuiţilor tropi ai unui gen popu-
lar, road movie, ferindu- l de clişeele americani-
zate ale acestuia prin referinţele la unul dintre
titlurile sale de stimă, thelma şi louise de Ridley
Scott, care privilegiază, de asemenea, personajele
feminine în luptă cu sexismul şi agresiunile băr-
baţilor. Comparată de unii comentatori cu pasaje
din Zbor deasupra unui cuib de cuci, evadarea
celor două eroine ale lui Virzi în lumea „normală”
înregistrează un scor aproape egal între revanşa
faţă de cei care le- au făcut cândva rău şi noile
traume în confruntarea cu mentalitatea ma-
chistă. Finalul deschis şi evitarea unei concluzii
tranşante funcţionează în avantajul acestei come-
dii triste care oferă partituri generoase celor două

actriţe principale, Valeria Bruni Tedeschi şi Mi-
chaela Ramazzotti, câştigătoare ex- aequo ale Pre-
miului de interpretare feminină.

Cele două italience au câştigat trofeul pe
care majoritatea anticipărilor de palmares l- ar fi
văzut în mâinile Soniei Braga, protagonista unei
alte poveşti despre lupta unei femei cu autorita-
tea masculină, aquarius de kleber Mendonza
Filho, unul dintre cei mai promiţători cineaşti

brazilieni ai momentului. Filmul său urmă-
reşte înfruntarea dintre doña Clara, o inte-
lectuală emancipată cu antecedente de critic
muzical, proprietara unui frumos aparta-
ment la malul mării, şi un ambiţios antre-
prenor imobiliar care îi determină pe locata-
rii din imobilul ei să se mute, pentru a con-
strui pe locul lui o clădire mai mare şi mai
profitabilă. Numai că proaspăta pensionară
nu se lasă învinsă uşor şi determinarea ei di-
simulată în spatele unui comportament po-
liticos şi derutant inspiră inamicului cor-
poratist contraatacuri brutale şi cinice. Dacă
rezultatul înfruntării seamănă mai degrabă
cu o victorie morală, alegoria anti- capitalistă
nu e declarativă şi schematică, graţie stra-
tegiei regizorale, dar şi farmecului unui per-
sonaj feminin amuzant şi demn portretizat

memorabil de Sonia Braga.
Dacă portretele feminine evocate până

acum sunt profilate pe fundalul unor societăţi
care garantează egalitatea de gen, alte filme
demne de reţinut din selecţie provin din spaţii
unde acest drept este infirmat în primul rând de
o tradiţie culturală cu suport religios. E vorba în

primul rând despre lumea islamică, cu stricte re-
guli patriarhale cărora puţine femei au curajul să
li se opună. una dintre ele este studenta timidă
din Fiica/ dokhtar de Reza Mirkarimi care
pleacă fără voia tatălui la o reuniune cu priete-
nele în capitală şi are ghinionul ca o furtună să
împiedice avionul să decoleze, pentru a ajunge
acasă la o oră convenabilă. Dinamica relaţiei
fiică- părinte este urmărită cu simţul detaliului
revelator, sugerând modificarea atitudinii celui

din urmă, de la furie devastatoare la înţelegere şi
compasiune. Filmul merită aternţie specială şi
pentru că documentează modernizarea exterioară
a Teheranului, cu buildinguri falnice şi străzi
pline de maşini costisitoare, căreia, din păcate, nu
îi corespunde şi o modernizare a mentalităţii pri-
vind statutul social al femeii. Regăsim scrutarea
cu ochi critic a societăţii iraniene de azi în Comis-
voiajorul / Forushande de Ashgar Farhadi, unul
dintre cele mai bune filme ale anului 2016, pre-
miat la Cannes pentru Cel mai bun scenariu.
Analogiile dintre piesa moartea unui comis voia-
jor de Arthur Miller, în care joacă eroul principal
şi soţia lui, agresată în propria locuinţă de un băr-
bat care are aceeaşi profesie cu personajul prin-
cipal al textului dramatic, şi evenimentul nefe-
ricit, judecat după legile societăţii patriarhale, în-
nobilează intriga detectivă abil dezvoltată. Dar
nu Farhadi a fost scenaristul premiat de juriu, ci
Andres Duprat, semnatarul unei alte poveşti ci-
nematografice admirabil articulate, Cetăţeanul
ilustru/ el ciudadano ilustre (regizat de Gaston-
Duprat împreună cu Mariano Cohn). Subtilul
film argentinian, care a câştigat şi premiul Spicul
de argint al ediţiei, imaginează sosirea unui scrii-
tor care a câştigat Premiul Nobel pentru litera-
tură în mica localitate natală, Salas. Omagierea
pentru celebritatea adusă oraşului se transformă
într- o serie de atacuri verbale şi fizice (generate
de invidie sau de orgoliu provincial) la adresa ro-
mancierului care a descris viaţa de aici ca pe un
mic infern din care îţi doreşti cu orice preţ să eva-
dezi. Examinarea raportului dintre realitate şi
ficţiune este punctul forte al acestui film cu ac-

cente de comedie neagră şi pam-
flet politic.

Interesul special acordat
personajului feminin defineşte şi
coproducţia Franţa- Polonia In-
ocentele/ les Innocentes de Anne
Fontaine, povestea unor călugă-
riţe poloneze violate în 1945 de
soldaţi ai armatei sovietice „elibe-
ratoare” şi asistate la naştere de o
doctoriţă franceză, câştigătoarea
Premiului Presei Internaţionale
FIPRESCI pentru că abordează
„probleme universale precum răz-
boiul, fragilitatea femeilor şi spe-
ranţa, provocând sensibilitatea
spectatorilor”. Cele câteva titluri
alese din oferta generoasă a Fes-
tivalului de la Valladolid configu-

rează un eşantion de cinema modern care, fără
pretenţii elitiste, se adresează unui nivel superior
de înţelegere al publicului şi propune o reprezen-
tare a femeii departe de clişeele recoltei cimema-
tografice dominante. r

Dana Duma
Feminin, singular şi plural

Cele câteva titluri alese din oferta
generoasă a Festivalului de la

Valladolid configurează un
eşantion de cinema modern care,

fără pretenţii elitiste, se adresează
unui nivel superior de înţelegere al

publicului şi propune o
reprezentare a femeii departe de
clişeele recoltei cimematografice

dominante

Festivalul Internaţional al 
Filmului de la Valladolid 2016
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Remarcabila analiză întreprinsă de
tânărul cercetător Mihai- Bogdan

Marian anticipează şi ultimul mare
pericol al societăţii deschise, a
cărui „undă de şoc” pare a se

propaga tot mai mult spre spaţiul
european, fapt care s- ar traduce
printr- un amestec al populaţiilor
ce poate avea ca efect prăbuşirea
sau disoluţia actualelor societăţi

europene

Cât se poate de actuală în contextul
noii paradigme sociopolitice a post -
modernităţii, recenta carte a lui
Mihai- Bogdan Marian, Societatea

deschisă contra Societăţii deschise, este o analiză
extrem de pertinentă şi de lucidă a metamorfoze-
lor conceptului de societate deschisă, de la germi-
narea lui ca idee în filosofia lui Bergson, la
înflorirea lui ca teorie sau ideologie social- politică,
înfăptuită de karl Popper, şi, în fine, la imple-
mentarea lui ca paradigmă, care a dus la crearea
noii noastre ordini şi realităţi sociale.

Avem de- a face, aşadar, cu avatarurile unei
idei. Ideea de societate deschisă, profund nobilă,
generoasă şi umanistă la origine, dar care prin
străvechiul mecanism sau tertip al ataşării emo-
ţionale de ea, atât de specific „festelor” istorice,
devine un vehicul al militantismului sau misio-
narismului „obtuz şi activ” care, proliferând
forme noi de conflict, violenţă şi vărsare de sânge,
o apropie periculos de mult de orice altă ideologie
de tip totalitar.

în contrast cu societatea închisă, supusă ri-
gorilor centralismului, paternalismului, dogma-
tismului şi condiţionărilor socio- istorice, care se
înscriu pe traiectoria unei mişcări centripete, so-
cietatea deschisă se înscrie pe traiectoria inversă
a mişcării centrifuge, fiind străbătută de suflul,
de idealul libertăţii individului, al „salvării” şi eli-
berării acestuia de toate chingile şi barierele et-
nice, religioase şi culturale, pe scurt, de toate
condiţionările tradiţionale, încercând să mute
această pluralitate şi diversitate culturală într- un
spaţiu public global, bazat pe principii civice uni-
versale.

Dar cum se- mpacă, mă- ntreb, în ideologia
societăţii deschise, promovarea pluralismului şi
diversităţii culturale, date de experienţe sau „con-
diţionări” socio- culturale diferite, cu tendinţa con-
trară de eliberare sau emancipare chiar de aceste
condiţionări socio- culturale diferite, devenite
între timp identităţi socio- culturale diferite, adică
expresii ale diversităţii şi pluralităţii? 

Cele două tendinţe contrare, una de afir-
mare a diversităţii identităţilor culturale, respec-
tiv a diversităţii spaţiilor private, a spaţiilor
identitare, iar cealaltă de negare, subminare şi
eliberare de ele nu se pot, logic, împăca. Prin ur-
mare, „inginerii sociali” ai societăţii deschise, de-
păşind distincţia dintre „public” şi „privat”, prin
care omul făcea dovada (cel puţin a) bidimendio-
nalităţii sale, au recurs la amputarea, eliminarea
sau înlocuirea dimensiunii private, lăsându- i
acestuia o singură dimensiune, cea a spaţiului pu-
blic (global) sau a exteriorităţii, atât de caracte-
ristice omului unidimensional al societăţii
noastre. 

Relativizarea tuturor valorilor, prin recu-
noaşterea faptului că nicio valoare nu e supe-
rioară alteia, a dus şi la relativizarea, slăbirea
sau secularizarea spaţiului privat, a spaţiului
identitar, a cărui importanţă este într- o descreş-
tere şi- ntr- un declin fără precedent, vecine cu ni-
hilismul. Tocmai datorită acestui relativism, nu
se mai poate pune problema înlocuirii pe acelaşi
nivel, a unei valori cu alta sau a unui spaţiu pri-

vat (creator de valori) cu un alt spaţiu privat
(creator de valori superioare), ci a înlocuirii de ni-
veluri, spaţiul privat fiind înlocuit de spaţiul pu-
blic global.

Considerat sursa, terenul propice de mani-
festare a tuturor prejudecăţilor şi conflictelor
inter- umane, spaţiul privat, caracterizat de rădă-
cina relaţiilor sau ramificaţiilor afective cu comu-
nitatea primară, naturală sau „de apartenenţă”,
a fost, prin urmare, vizibil slăbit şi destructurat,
individul, despuiat şi eliberat de orice constrân-
geri sau „condiţionări” emoţionale cu comunita-
tea- rădăcină rămânând complet singur, complet
liber şi complet expus absorbţiei spaţiului public.
karl Popper însuşi, teoreticianul conceptului de
societate deschisă, afirmă convins că legăturile
afective, ce caracterizează relaţiile dintre membrii
comunităţilor naturale, trebuie înlocuite cu relaţii
pragmatice şi raţionale, specifice comunităţilor
artificiale. 

Smuls, separat şi rupt de „ai lui”, de comu-
nitatea de origine care- i asigura privilegiul şi con-
fortul acelui spaţiu privat, acelui spaţiu al
identităţii culturale, individul devine cu totul
expus controlului şi cenzurii spaţiului/autorităţii
publice sau comunităţii artificiale, dată de auto-
rităţi, instituţii, corporaţii şi medii virtuale. Prin
aceasta, se obţine un rezultat diametral opus ce -
lui din teorie, care viza un control cetăţenesc ri-
guros şi critic asupra autorităţii publice şi nu
viceversa, cum se- ntâmplă în realitate, când in-
dividul rămas singur în faţa mecanismului auto-
rităţii publice nu dispune de suficiente resurse şi
instrumente care să- i permită controlul şi cen-
zura asupra actului de autoritate/conducere, re-
zultând astfel un monopol social de proporţii, ce
contrastează puternic cu ideea de societate des-
chisă şi pluralism social.

Prin acest aspect al monopolului şi contro-
lului social, văzut ca o „structură de comandă cen-
tralizată”, ce anulează, paradoxal, chiar premise-
le teoretice ale societăţii deschise, cele legate de
spaţiul privat al libertăţii şi identităţii, ideologia
societăţii deschise tinde să se asemene îngrijoră-
tor de mult cu ideologia societăţilor închise de tip
totalitar, mai ales cu cea de tip comunist. Astfel,
renunţarea la comunităţile naturale, de aparte-
nenţă în favoarea comunităţilor artificiale, vir-
tuale sau online ne „închid”, iată, în propriile,
goale şi vide, singurătăţi, lăsându- ne la cheremul
unei autorităţi publice despotice şi atotputernice
care guvernează peste o societate globală consti-
tuită din indivizi anonimi, disparaţi, uniformi-

zaţi, clişeizaţi, depersonalizaţi şi unidimensiona-
lizaţi.

Având, deci, tendinţa de a monopoliza în-
treaga realitate socială, globală de- acum, graţie
expansiunii tehnologice, societatea deschisă pare
a fi susţinută de o puternică reţea de organizare,
ale căror acţiuni, atunci când întâmpină o rezis-
tenţă mare, sunt urmate de intervenţii militare
ale unor state ce se erijează în „sanctuare ale so-
cietăţii deschise” împotriva altor state a căror co-
eziune internă a fost deja slăbită sau chiar
distrusă. Astfel, societatea deschisă ajunge să co-
mită acţiuni de tip militant sau mesianic care o
apropie de cele cu iz totalitar.

Absurditatea implementării ideii de socie-
tate deschisă devine şi mai evidentă atunci când
vedem cum chiar în Europa, cea care a creat con-
ceptul de societate deschisă, li se cere europenilor
autohtoni, indiferent de naţionalitate, să renunţe
până şi la ceea ce- i defineşte ca spaţiu identitar-
cultural, pentru a deschide porţile valurilor de
imigranţi având alte valori sau spaţii cultural-
identitare. Aceasta arată că propunerea paradig-
mei societăţii deschise fie şi- a alterat sensul şi
presupoziţiile fundamentale, metamorfozându- se
prin implementare şi devenind de nerecunoscut,
fie a reprezentat o enormă eroare conceptuală de
la început, consecinţe acesteia vorbind de la sine
cât se poate de concret.

Să ne mai mire în acest context recentul
brexit? El a fost primul mare semnal de alarmă
în faţa iminenţei unui pericol, a unei prăbuşiri, a
unei pierderi sau disoluţii nu de ordin economic,
financiar, ci a unei pierderi sau disoluţii de ordin
identitar.

Remarcabila analiză întreprinsă de tânărul
cercetător Mihai- Bogdan Marian anticipează şi
ultimul mare pericol al societăţii deschise, a cărui
„undă de şoc” pare a se propaga tot mai mult spre
spaţiul european, fapt care s- ar traduce printr- un
amestec al populaţiilor ce poate avea ca efect pră-
buşirea sau disoluţia actualelor societăţi euro-
pene. Ajuns în acest punct de cotitură, Mihai-Bog-
dan Marian lansează o întrebare radicală: Este
compatibilă paradigma societăţii deschise cu na-
tura umană? O întrebare la care suntem invitaţi
să medităm cu toţii, motiv pentru care recomand
cu toată seriozitatea lectura acestei cărţi, atât de
revelatoare în acest sens. r

■ Mihai- Bogdan Marian, Societatea deschisă 
contra Societăţii deschise, Editura Ideea Euro-
peană, Bucureşti, 2016

Ramona Ardelean
Societatea deschisă sau disoluţia
identitară. Avatarurile unei idei
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Este salutabilă din toate punctele de
vedere ideea amabasadoarei Paras-
chiva Bădescu şi a scriitorului Ge-
orge Corbu de a publica o prezen-

tare succintă despre viaţa şi activitatea diploma-
tului român, Valentin Lipatti. Autorii au însoţit

culegerea cu un florilegiu de texte scrise de oa-
meni de cultură şi persoane apropiate din breasla
scriitoricească şi diplomatică, dintre cei care l- au
cunoscut nemijlocit pe universitarul şi diplomatul
de anvergură europeană din anii 70- 80 ai secolul
trecut, unul dintre cei mai importanţi arhitecţi ai
diplomaţiei româneşti ai acelei perioade. Era
chiar necesară apariţia unei asemenea lucrări,
atât pentru informarea tinerilor diplomaţi ro-
mâni, ajunşi cum au ajuns în diplomaţie, chiar în
rang de ambasadori, şi care habar nu au despre
angajarea şi lupta purtată de individualităţi de
talia lui Lipatti şi echipa sa în bătălia dusă în
timpul războiului rece, aceasta în umbra celor
două blocuri, pentru instaurarea principiilor ega-
lităţii în drepturi a statelor, a respectării indepen-
denţei şi suveranităţii naţionale, a neamestecului
în treburile interne, a avantajului reciproc etc. Se
cunoaşte că printr- o folosire excesivă a acestor
concepte, acestea s- au cam uzat nu numai publi-
cistic, dar şi în percepţia societăţii. însă valoarea
lor practică şi conceptuală – aşa cum s- a formulat
atunci – nu va dispărea niciodată. Azi, de pildă,
principiul ajutorului şi interesului reciproc sta-
tuat atunci /în contradicţie cu practica jecmănelii
sălbatice instaurată în anii din urmă, pe uşa din
spate/, rămâne în practica interstatală o priori-
tate de prim rang de aplicat, ba chiar o necesitate
primordială. Aceasta în momentul în care cel mai
adesea faptele de politică externă se stabilesc,
lumea întreagă ştie unde, deseori fără participa-
rea celor interesaţi. Este meritul autorilor că au
reuşit să prezinte cu deosebită acribie bătălia
dată pentru instaurarea în lume a unor principii
vitale în perioada postbelică, în plin război rece.
Am citit lucrarea ca pe un început de monografie

despre omul de cultură aleasă şi diplomatul ferm
şi curajos, Valentin Lipatti. în ansamblu, com-
pendiul reuşeşete să prezinte silueta remarcabilă,
inconfundabilă a unei personalităţi dintre cele
mai marcante ale acelor vremuri. Sunt puse în
evidenţă dăruirea şi patriotismul cu care diplo-

matul român a dat dovadă luptând în con-
diţiile postbelice deloc favorabile pentru
instaurarea unei noi ordini internaţionale
pe continent, pentru instaurarea forţei
dreptului, împotriva dreptului forţei, con-
ştient, ca şi predecesorul său, Nicolae Ti-
tulescu, că Pacea nu se proclamă, Pacea
se cucereşte şi că mai ales ea, Pacea, tre-
buie organizată, aşa cum şeful diplomaţiei
româneşti din perioada interbelică a pro-
cedat odinioară împotriva revizionismu-
lui, în a doua jumătate a anilor treizeci,
pentru a nu mai pomeni şi ţările în care
s- a menifestat racila respectivă. Rezultă
indubitabil că numai un intelectual cu o
vocaţie umanistă ca cea a lui Valentin Li-
patti putea imagina şi ridica atât de sus
steagul de diplomaţie românească în inte-
res general pe vremuri atât de contradic-
torii. Fericită mi se pare şi paralela prefi-
gurată de George G. Potra în carte între
crezul şi instrumentarul titulescian şi li-
pattian. Dar mai ales contribuţia pe care
şi- a adus- o Lipatti la recuperarea şi pro-
pagarea gândirii predecesorului său în
anii 80, folosind cu măiestrie canalele pe
care atât de bine le cunoştea, ca fost am-
basador la uNESCO, pentru a pune în lu-
mină gândirea europeană la români.
Lipatti a luptat cu vicisitudini venite nu
numai din afară, dar şi din interior. Re-
zultă clar cât a suferit diplomatul la con-
statarea că opera lui pentru care a militat
atât de mult în exterior nu a fost pusă în
practică – aşa cum se cuvenea – în propria
ţară, cunoscut fiind că establishmentul
politic i- a respins măsurile propuse a fi
aplicate pe teren românesc, la încheiera
procesului. (vezi pp. 72- 73). Deseori auto-
rii citează lucrarea de căpătâi a lui Li-

patti, În tranşeele europei, pe care diplomaţii de
azi ar trebui să o ia ca model de acţiune, să nu se
mulţumească că personal, ca şi magistraţii, au re-
muneraţii de zeci sau sute de ori mai mari decât
contribuabilul român de rând. Lectura cărţii mă
îndeamnă să propun ca diplomaţia culturală să
acţioneze ca unele din lucrările şi contribuţiile lui

Lipatti să fie grabnic publicate în limbi străine,
în locul unor „opere” literare de două parale, in-
clusiv a elucrubraţiilor unor „analişti”, care au
uitat despre cele înfăptuite de România în plin
război rece, când diplomaţia din celelalte ţări so-
cialiste nu făcea altceva decât să aplaude ideile
moscovite sau în cel mai bun caz să stea în umbră
pentru a nu supăra stăpânul atotputernic mosco-
vit. De roadele culese la 1 august 1975 prin sem-
narea documentului final de la Helsinki s- au
bucurat toate ţările; fără setul de principii şi ho-
tărârile adoptate atunci, nu ştim dacă s- ar fi
ajuns la reaşezarea relaţiilor sovieto- americane
de sub Gorbaciov, Reagan şi Bush senior, asigu-
rată fiind o destindere mai mare în relaţiile inter-
naţionale, potrivit abordărilor pentru care Lipatti
s- a luptat, inclusiv pentru cele din aşa-zisul Coş
3. Câţi participanţi din alte ţări au ridicat în tim-
pul discuţiilor şi negocierilor pancarta point of
order, pentru a se opune unor idei totalmente ne-
democratice? ulterior, Henry kissienger a uitat
în diplomaţia pe care a publicat- o, apărută în nu-
meroase limbi străine şi în româneşte, la îngemâ-
narea celor două milenii, de ceea ce Lipatti a făcut
în această direcţie, de numele celui care a îndrăz-
nit să pună în paranteză politica celor două blo-
curi şi ale cărui iniţiale nu le găsim în opusul
respectiv, oricât le- am căuta. E bine că se păs-
trează figura lui în memoriile unora dintre parti-
cipanţii la negocierile de la Dipoli şi Geneva şi,
mai ales, ale lui Rene Maheu, la care Bădescu şi
Corbu se referă. Autorii prezintă un set de im-
agini reprezentative din viaţa şi activitatea lui Li-
patti, păcat că n- au ales şi câteva documente, din
miile de pagini existente, eventual unele olografe
elaborate atunci. Toate acestea facilitează intra-
rea după decenii bune a diplomatului român în
memoria colectivă, aşa cum s- a manifestat
aceasta din plin, ca un steag de diplomaţie româ-
nească în slujba ţării. r

■ Valentin Lipatti, om de cultură şi diplomat
strălucit Coordonatori: Paraschiva Bădescu, Ge-
orge Corbu, Editura ISPRI, Bucureşti 2016

Nicolae Mareş 
Valentin Lipatti pe toate feţele

Era necesară apariţia unei
asemenea lucrări atât pentru

informarea tinerilor diplomaţi
români, ajunşi cum au ajuns în

diplomaţie, chiar în rang de
ambasadori, şi care habar nu au

despre angajarea şi lupta purtată
de individualităţi de talia lui

Lipatti şi echipa sa în bătălia dusă
în timpul războiului rece, aceasta

în umbra celor două blocuri,
pentru instaurarea principiilor

egalităţii în drepturi a statelor, a
respectării independenţei şi

suveranităţii naţionale, a
neamestecului în treburile interne,

a avantajului reciproc

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



38

ANUL XXVII  t Nr. 11 (776)  t 2016

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Anul Contemporanul ■ 135

Teatrul John Golden, de pe Broadway,
prezintă the encounte”, piesă conce-
pută, regizată, şi interpretată de
Simon McBurney şi inspirată de car-

tea amazon Beaming a lui Petru Popescu. Piesa a
avut premiera în cadrul Festivalului din Edin-
burgh, în 2015. McBurney este deopotrivă regizor,
actor, scriitor şi antropolog, are o prodigioasă acti-
vitate ca actor de film şi televiziune şi este fonda-
torul şi directorul artistic al companiei de teatru
Complicite din Londra. Printre producţiile sale re-
marcabile se numără: the elephant Vanishes
(după Murakami), the dissapearing number şi
mnemonic. Dacă vizualul excesiv tehnologizat şi
marcat de o intensă fizicalitate caracterizează
aceste montări, producţia de faţă îşi focalizează in-
teresul către auditiv. 

Cunoscut în ţară mai ales pentru romanele
sale dulce ca mierea e glonţul patriei şi prins,
Petru Popescu evadează din lagărul comunist cu
ocazia unei burse în Statele unite unde se remarcă
ca scenarist la Hollywood şi romancier. amazon
Beaming este un jurnal mistic în lumea îndepăr-
tată a Americii de Sud, al cărui protagonist este
prietenul său McIntyre – fotograf la National Geo-
graphic. în căutarea izvoarelor Amazonului, McIn-
tyre rătăceşte timp de şase luni prin junglă la
graniţa dintre Peru şi Brazilia. Fascinat de ritua-
lurile tribului Mayoruna (oamenii pisică ce cred că
se trag din jaguar), pierde legătura cu expediţia
urmărind tribul în demersul lui de a- şi schimba
mereu aşezarea, în căutarea începutului. Aici va
experimenta o nouă metafizică a timpului, a înce-
putului, a comunicării şi a Marii Călătorii. Cu bă-
trânul şaman, Barnacle, McIntyre dezvoltă un fel
de „beaming”, comunicare telepatică. în această
lume primitivă, forţele binelui şi ale răului sunt
arhetipal şi dihotomic reprezentate. Călătoria
către surse, către originea timpului este o călătorie
în moarte. Red Cheeks, ce aparţine diviziunii
„rele” a tribului, încearcă să- l omoare dar este sal-
vat de oamenii lui Barnacle. Barnacle şi tribul său
este distrus în timpul unei inundaţii – un diluviu
– o altă experienţă în proximitatea morţii în urma
căreia McIntyre este aruncat în afara spaţiului
mitic. Doi ani mai târziu, chiar dacă Barnacle nu
supravieţuieşte potopului, comunicarea telepatică
continuă. Ajutat şi inspirat, McIntyre descoperă
izvoarele Amazonului în Anzi, trecând prin alte ex-
perienţe la limita morţii.

Demers artistic interesant prin construcţie,
intenţie şi mesaj, montarea aduce – paradoxal –
un teatru radiofonic la scenă deschisă. McBurney
uzează de tehnica binaurală, de înregistrare a su-
netelor şi redare într- un spaţiu auditiv stereo in
trei dimensiuni cu ajutorul căştilor. Lumea sune-
telor e reprezentată şi etalată cu toate ventrele
sale: un studio alcătuit dintr- un pupitru, o cutie cu
role de film deşirate şi amestecate, sticle de plastic
cu apă răspândite peste tot. un microfon totemic
ocupă centrul scenei. Capul – manechin, ce conţine
microfoanele binaurale, seamănă cu un cap de băş-
tinaş în dimensiuni reale ce dialoghează în direct
cu regizorul. El întruchipează pe bătrânul şaman
al tribului. în această economie scenografică, au-
ditoriul e transpus în aceeaşi dispoziţie imagina-
tivă ce survine la consumarea lecturii. Poetica lui
McBurney îşi propune punerea în scenă a unei
opere literare cât mai aproape de forma ei narativă

-  vocea fiind singurul artificiu ce prin puterea sa
magică şi proteică potenţează cuvântul dând curs
imaginaţiei să lucreze la partea vizuală a repre-
zentării. Amplificarea zgomotelor de circumstanţă
realizează o polifonie compusă din sunetele natu-
rale ale junglei amazoniene, din scenă – respiraţia
şi mişcările actorului, din sală – forfota şi tusea
audienţei, sau din înregistrări cum ar fi zgomotul
aeronavei ce- l aduce pe McIntyre în junglă. Se
adaugă telefoanele lui Petru Popescu sau ale feti-
ţei ce nu poate să adoarmă – în intenţia de- a
adăuga o componentă în timp real bandei sonore.
Acest Babel auditiv este un experiment ce urmă-
reşte diverse planuri şi perspective ale expunerii.
Căştile îndeplinesc simbolic funcţia de izolare sau
distanţare a spectatorului de scenă şi de a da curs
imaginarului. în plus, adaugă acea stare de singu-
rătate pe care McIntyre a resimţit- o, departe de ci-
vilizaţie. McBurney propune o experienţă indivi-
duală desfăşurată într- o formulă colectivă. Agita-
ţia de pe scenă, schiţată prin sugestie, mim sau
dans, e un crochiu al unei realităţi multiple. Ea cu-
prinde experienţa lui McIntyre în jungla amazo-
niană, relaţionarea cu autorul ce scrie despre ea,
realitatea scenei: ce experimentează actorul-regi-
zor în procesul naraţiei, şantierul creaţiei: interac-
ţiunea scriitor – regizor, intruziunea ficţiunii în
viaţa privată a celui din urmă. Naraţia debutează
cu un prolog; audienţa este pusă în temă cu impli-
caţiile filosofice ale expunerii. E o invitaţie la me-
ditaţie şi dialog dar mai cu seamă la participare,
trăire, potenţată prin acest mod de audiţie etan-
şată ce izolează de spaţiul reprezentării şi te pune
într- o relaţie expresionistă cu realitatea ultimă –
cea înfăţişată de textul literar. Prologul se vrea un
exerciţiu de manipulare a căştilor; el propune o
„repetiţie”, ce e de fapt o pregătire, o iniţiere în re-
ceptarea actului artistic – ocazie cu care se discută
etimologia cuvântului repetiţie (rehearsal). De la
hearse (dric) – dar mai semnifică şi pregătirea pă-
mântului ( extrapolată la groapa care să primească
mortul). Viaţa, scena sunt o repetiţie la intrarea
în moarte sau în alt nivel existenţial.

McBurney se transpune în jungla Amazonu-
lui în casa lui Lourival, un şef al tribului Mayo-
runa. El solicită cumva acelaşi gest din partea
audienţei, posibil prin acest procedeu de izolare
prin intermediul căştilor. Scena devine un fel de
cameră fără ecou (unde nici un zgomot din afară
nu pătrunde), fără lumină (pentru că vizualul este
abolit în favoarea auditivului), cu pereţi etanş izo-
laţi (un fagure de burete pe care sunt proiectate
semnale luminoase). McBurney îşi aude propria
respiraţie sunând dintr- odată ca nişte clopote. Me-
sajul – „că auzim doar ce vrem să auzim” – se su-
gerează prin metafora uşii de la camera fără ecou,
ce dintr- odată se deschide şi zgomotele lumii din
afara noastră ne invadează: traficul străzii, voci,
maşini. Prin urmare, auzim selectiv şi este la dis-
creţia noastră să închidem sau să deschidem
această uşă. 

încă de la început, se subliniază ideea de
timp mitic. Timpul nu e o linie (ce merge înainte)
ci e circular – arhetipal – el se întoarce mereu şi
se reiterează. Barnacle îşi conduce propriul popor
către începuturi, asta e misiunea lui şi totodată
sensul călătoriei lui McIntyre la 4000 de mile de
lumea civilizată. McIntyre îşi refuză şansa de- a
evada din „închisoarea lui frumoasă” pentru că
este prins în acest joc magic cu şamanul tribului:
beaming sau comunicarea dincolo de limbaj. Piesa
aduce un joc sofisticat, canonic al vocilor, pentru
că avem atâtea voci diferite în capul nostru. O voce
lăuntrică îi deschide lui McIntyre un alt univers
dincolo de „limitele” civilizaţiei atât de îndepăr-
tate, vocea îl anunţă că „unii dintre noi sunt prie-
teni”. 

Polifonia unifică multiple nivele de conşti-
inţă deschizând noi perspective. Dialogul cu bătrâ-
nul tribului în faţa microfonului totemic e
întrerupt de telefonul lui Petru Popescu. O voce cu
accent românesc dă consistenţă întâlnirii ce se ra-
mifică pe mai multe nivele: întâlnirea dintre
lumea arhetipală şi cea modernă, între autor/text
şi interpret, între ficţiune şi realitate, între reali-
tatea scenei şi cea a artistului. Fetiţa lui McBur-

ney se aliniază şi ea „întâlnirii”; nu poate să
adoarmă fără o poveste. McBurney îi vorbeşte în
şoaptă despre jungla Amazonului şi aventura lui
McIntyre. Toate aceste planuri nu se succed, ci in-
terferează stereo, auditivul se dovedeşte superior
vizualului ce n- ar putea realiza simultan această
consonanţă de idei. Ce aduce în plus, vocea, prin
variaţia ei şi sunetul circumstanţial este nuanţa-
rea textului şi organicitate.

Piesa vorbeşte despre arta naraţiei. Fiecare
poveste transmisă oral se îmbogăţeşte inevitabil
cu experienţa individuală a povestitorului. Relata-
rea va evidenţia ce- l interesează pe narator, ce des-
coperă el în povestire. în această idee, McBurney
îşi aduce viaţa privată (prin prezenţa auditivă a
fetiţei lui) în scenă.

Mişcarea scenică serveşte în subsidiar audi-
tivului: se agită sticlele de apă pentru a sugera
curgerea apelor, se vântură benzile magnetice în-
curcate ce sună ca deplasarea prin hăţişurile jun-
glei, alte obiecte de circumstanţă sunt folosite
pentru a reproduce zgomotele naturii, păsări, mai-
muţe, ţânţari şi alte vieţuitoare ale junglei. Gestul
ritual, mima, dansul adaugă, abstract sau expre-
sionist, culoare narativului. Pe măsura cufundării
treptate în mitic şi descifrarea sensului călătoriei,
McIntyre se apropie de condiţia omului arhaic;
McBurney îşi scoate cămaşa, postura nu mai e per-
fect verticală, se cambrează, mişcarea se ritmează,
se întoarce spre dans şi ritual. întors din moarte
prin virtuţile şamanice ale lui Barnacle, McIntyre
revine în civilizaţie schimbat, condus de şaman el
a atins „începutul”, punctul zero. 

McBurney pune accent pe anumite aspecte
ale întâlnirii pentru a concretiza substanţa ei mi-
tică. Pentru a accede la sursă sau la început, un
sacrificiu se impune. înainte de- a porni la drum,
vechea aşezare a satului trebuie distrusă din te-
melii. Această demolare prin foc sau apocalipsă
prin potop face loc ritualului începutului. Ceva tre-
buie să piară pentru a însufleţi noua creaţie. Toate
aceste abordări eliadeşti ale călătoriei, ale existen-
ţei arhaice a tribului amazonian, se intersectează
cu mitul Marii Călătorii. întoarcerea la izvoare în-
seamnă întoarcerea din moarte şi începutul unei
noi forme de existenţă. Populaţia Mayoruna tră-
ieşte sub imperiul magicului; orice act poate fi
făcut şi desfăcut, dat înapoi prin ritualizare şi in-
versare. Când McIntyre (McBurney) aleargă în
jurul satului (pe o frontieră imaginară desenată în
jurul scenei de o undă de lumină), Barnacle (din
nou McBurney) imită gestul alergând în sens in-
vers pe aceeaşi circumferinţă. Gestul lui McIntyre
este de neînţeles, deci magic, prin urmare trebuie
abolit prin inversare. 

„Encounter” este un „one man show” (for-
mulă obişnuită pentru teatrul de Broadway), rea-
lizat cu inovaţie şi subtilitate, care transcendă cu
succes graniţele genului. Piesa reuşeşte să aşeze
audienţa într- o relaţie aparte cu textul literar;
adaugă organicitate, suflu vital şi conferă o anume
ubicuitate eroului dublat auditiv de regizor, actor,
autor şi alte voci umane sau din natură. Prezenţa
auditivă a fetiţei, telefonul autorului, dialogul cu
audienţa aduc un gen de teatru – verité, în care
procesul artistic e documentat pe scenă într- un pe-
riplu continuu de exegeză a textului în curs de in-
terpretare. r

Ceva trebuie să piară pentru a
însufleţi noua creaţie. Toate aceste

abordări eliadeşti ale călătoriei,
ale existenţei arhaice a tribului
amazonian, se intersectează cu

mitul Marii Călătorii
Roxana Pavnotescu
The Encounter

n Corespondenţă din New York
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Geniul inimii

Aura Christi

Opreşte-te

Nu mai fugi! Opreşte-te! 
Nu mai pluti de nicăieri
spre nicăieri, cu inima în dinţi
şi-n gând tot mai pustie.
încearcă să nu uiţi: inima, da, 
inima e una din rădăcinile fiinţei,
e creasta ei năucă şi prea vie.
Să faci ce-ţi spune ea! Ea ştie!!
Ea ştie şi îţi va povesti, aici, acum,
că mi-este aşa de dor de tine.
E ca şi cum nu te-am văzut
de secole. De secole nu 
te-am văzut! Ia loc, vino 
aproape, vezi cum respiri: 
mai rar, adânc, mai lin... 
închide ochii, da, închide ochii.
întinde-te, apoi, încet
pe iarbă, pe pământ
Adu-ţi aminte: noi suntem 
pierduţi şi goi pe dinlăuntru, 
nemernici şi murdari 
în comparaţie cu lutul, sfântul.
Aer să tragi, încet, adânc 
în piept, desfă larg braţele, 
pe urmă în tine urcă, între 
aripele portocalii de dropii.

Şi zboară, zboară, zboară 
spre Acoperişul Lumii,
frumos planează printre
coame cenuşii, albastre,
verzi, portocalii, de pe Tibet. 
Pluteşte, răsfaţă-te şi lasă-te 
iubit de vânt, condori, zăpezi
şi lumile pe care nu le vezi
deocamdată. ucide, apoi,
cu o tandreţe fără margini
orice trimitere, orice aluzie
la nerăbdare, vanitate,
dispreţ de sine, dezonoare, 
lene, milă, grabă, spaimă,
tristeţe şi melancolie, jale...
Aruncă din bagajele fiinţei
tot ce răsare din mândrie,
din lumea de la suprafaţă, 
laolaltă, cu tot ce ţine 
de arhivele secrete ale ipocriziei.
Şi-abia pe urmă: întoarce-te, o, 
nesfârşitule, iubite ales între 
aleşii tuturor vieţilor mele, 
la inima fiinţei tale...

Şi cobori, cobori, cobori, cobori,
prin amfora-i vie şi năstruşnică,
muşcată, când şi când, 
de vajnicele geruri ale veşniciei. 
Cobori, iubite; nu te teme.
înaintează ca şi cum
ai merge printr-un luminiş,
cu ochii-nchişi, deschişi,
închişi, deschişi.
încrede-te orbeşte 
în simţurile tale, 
cunoaşte-te şi vezi
prin ochii lor veşnic 

deschişi şi atotştiutori.
Lasă-te pe tine, cel de altădată,
lasă femeile, lasă bărbaţii, 
lasă totul, totul, sus,
la suprafaţă. Şi-abia 
atunci, brusc, vei vedea 
şi vei simţi ceea ce 
nu se simte altfel, 
ceea ce altfel
e de nevăzut. 
Vei sta faţă în faţă
cu acea prezenţă, 
care în braţe te-a purtat 
pe tot acest 
– la suprafaţă –
bezmetic şi
neverosimil drum. 

Să nu te miri:
abia atunci vei auzi,
vei auzi cum murmur
şi tot murmur: iubite 
nesfârşit, ales de printre 
fiii aleşi la nesfârşit,
mi-e aşa de dor
de tine. E ca şi cum nu 
te-am văzut de secole. 
De secole nu te-am văzut! 
De-atunci, ah, au trecut 
atâtea şi atâtea jarişti,
ploi, zăpezi, amiezi...
Ia loc, vino aproape, 
vezi cum respiri,
închide ochii,
eu i-am închis...
Şi trage aer încet, adânc 
în piept... Te uită cum 
ne desfacem braţele din ce 
în ce mai larg şi ne iubim, 
iubim aripele portocalii 
de dropii.

Noi suntem jumătăţile
aceleiaşi păsări rare,
noi suntem jumătăţile
aceluiaşi noroc urieşesc,
care ne-ntârzie aici, firesc,
de secole, pe platoul 
ici albastru, colo gri 
ori cafeniu, împânzit 
de dune portocalii şi verzi,
de flori sălbatice de munte, 
de coline galbene de rapiţă
dulce şi de floarea soarelui,
brăzdate de vişini zăluzi,
sălbatici: iubeşti, iubesc, 
simţi totul, totul simt 
şi în Acelaşi Duh: 
văd totul, totul vezi.
Şi în Acelaşi Duh:
iubeşti, iubesc.

Din vol. Geniul inimii,
în lucru

Deşi voi vorbi despre câteva evenimente din Ţara Sfântă,
am ales un titlu care cuprinde două activităţi deosebite
din România: târgurile de carte Bookfest (iunie 2016) şi
Gaudeamus (noiembrie 2016). De ce? Pentru că ambele

se referă în bună măsură la Israel, iar la Salonul de Carte Bookfest,
ţara de la Mediterană a fost invitată de onoare. Vreau să menţionez de
la început că absolut toate acţiunile culturale, artistice, literare s- au
desfăşurat întregul an în mod obişnuit, iar Institutul Cultural Român
din Tel Aviv a continuat să aducă în Israel oameni de valoare din lumea
filmului, a desenului, a dansului, a organizat întâlniri cu aceşti oaspeţi
la care au participat sute de spectatori. De aceea nu ne vom referi la
evenimentele curente din viaţa ICR- ului în Israel, deşi trebuie să notăm
că aici au avut loc câteva înlocuiri de personal, la care tânăra, dar ex-
perimentata Andreea Soare, cu un colectiv foarte restrâns, le- a făcut
faţă cu succes. De asemenea, israelienii s- au întrecut în a prezenta
spectacole de teatru foarte bune, concerte de muzică uşoară la care au
asistat zeci de mii de amatori ai muzicii de succes. Deci, vom trece peste
toate acestea, intrate în „sângele” israelienilor şi ne vom referi în spe-
cial la cărţile scrise de autorii de limbă română din Israel şi la inaugu-
rarea „pietrei fundamentale” a muzeului originarilor din România, care
a avut loc în oraşul din nordul ţării Rosh Pina, localitate în care s- au
oprit pentru prima oară emigranţii evrei din România, în Israel. 

Cronologic vorbind, trebuie să începem cu participarea iubitorilor
de carte din Israel la splendidul salon de carte Bookfest 2016. Am spus
că Israelul a fost invitatul de onoare al acestuia şi cred că trebuie să
menţionăm că s- a achitat cu succes de acest rol. Pavilionul Israelului
era instalat în mijlocul sălii centrale de expoziţie a cărţilor, s- au orga-
nizat aici multe întâlniri, la care au participat scriitorii de limbă
ebraică şi română, critici şi oameni politici din România care au subli-
niat colaborarea deosebită în toate domeniile dintre Israel şi România.
zilnic a fost în mijlocul participanţilor ambasadoarea Israelului în Ro-
mânia, Tamar Samash, o femeie modestă şi plăcută care i- a încântat
pe toţi cei prezenţi. Lângă pavilionul central al Israelului se găsea şi
cel al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, precum şi al
editurii „Hasefer”, principala colaboratoare a israelienilor. însă nu
putem trece peste aceste lucruri fără a menţiona că târgul de carte
Boookfest a fost organizat de România la nivel. 

La standul Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română au fost pre-
zentate cărţile editurii „Teşu” din Bucureşti, care a realizat două lan-
sări de carte în prezenţa mai multor scriitori bucureşteni, a membrilor
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Pentru prima dată
au fost prezenţi la un eveniment de acest fel 10 scriitori israelieni,
printre care preşedintele asociaţiei (G. Mosari), vice- preşedintele
Adrian Grauenfels, secretarul general Teşu Solomovici, Magdalena
Brătescu, membră a comitetului, Mada Davidsohn, Ada Shaulov,
Maria Găitan, Silvia katz, Shaul Leizer, Viorica Weissman. Toţi scrii-
torii prezenţi şi- au prezentat cărţile pe scenele puse la dispoziţie de
organizatori, atât în cadrul general al Israelului, cât şi prin editurile
din România care au publicat volumele respective. Bineînţeles, oameni
de mare valoare din ţara gazdă, criticul Răzvan Voncu, foştii miniştri
Andrei Marga şi Răzvan Teodorescu, prof. Titus Vîjeu ş.a. au vorbit
despre scrisul în limba română al israelienilor, considerându- l integrat
în literatura română. 

Bookfest- ul a deschis gustul israelienilor pentru „târgurile de
carte”, astfel încât se aşteaptă ca ei să fie în număr mare şi la Gau-
deamus, în luna noiembrie. S- au anunţat de pe acum câteva lansări
de cărţi la care îşi vor da concursul scriitorii israelieni. 

întorşi acasă, membrii asociaţiei scriitorilor, împreună cu ICR- ul
Tel Aviv, au şi iniţiat trei întâlniri cu participarea unor oameni de artă
din România, precum şi reporteri de la Radio România Internaţional,
iar editura „Familia”, cea mai importantă şi mai bună din Israel, şi- a
anunţat prezenţa la toate activităţile cu caracter românesc. Cu ocazia
acestor întâlniri, se vor face lansări de carte ale unor scriitori care rea-
lizează două- trei romane pe an (Hedi Simon, Ada Shaulov). Publicului
israelian i se va pune întrebarea „ce vă place în scrisul de limbă ro-
mână din Israel?”

Mai doresc să mă refer acum la o sărbătoare a originarilor din
România. După câţiva ani de activitate intensă, cea mai importantă
organizaţie a acestora (A.M.I.R. – adică Asociaţia unită a emigraţiei
din România în Israel) a obţinut fondurile necesare din despăgubirile
oferite pentru bunurile evreilor naţionalizate în România, întocmirea
planurilor de lucru, aprobări etc., iar la finele lunii septembrie 2016 a
pus „piatra fundamentală” a muzeului originarilor din România, care
se va construi cam în doi ani. La acest proiect participă Primăria ora-
şului Rosh Pina şi Comunitatea Evreilor din Bucureşti. 

Muzeul reprezintă un adevărat eveniment pentru toţi cei care
provin din România, va ridica prestigiul originarilor din Ţara Carpa-
ţilor şi va contribui la dezvoltarea turistică a oraşului Rosh Pina din
Israel. r

G. Mosari 
De la Bookfest la Gaudeamus

n Corespondenţă din Ţara Sfântă
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Ioan-Aurel Pop
Identitatea românească

Supliment al revistei Contemporanul pentru abonaţi

Un contrast armonios, dacă pot spune astfel, ba chiar o anume incompatibilitate – rară şi fecundă –, a câtorva
trăsături fizice şi spirituale se lasă descoperite în persoana şi în personalitatea academicianului Ioan-Aurel Pop:
fragilitatea constituţiei de seminarist supus şi flexibilitatea intelectuală iezuită, disciplina cazonă şi fervoarea ju-
venilă, ambiţia încordată şi erudiţia senină, retractilitatea structurală şi sociabilitatea, expansiunea şi temperanţa,
apoi spiritul reflexiv, pasiunea pentru istorie şi pentru arheologia arhivistică dublate de interesul viu pentru viaţa
Cetăţii şi devoţiunea apostolatului activ. Aerul de copil înţelept nu îl părăseşte în nicio împrejurare. Conduce dia-
logul, polemica, pledoaria cu diplomaţie şi cu tact pedagogic, astfel încât, dincolo de justeţea argumentelor, impre-
sia pe care fermitatea poziţiei sale asumate şi exprimate o produce rămâne negreşit una de nobleţe şi civilitate.

Angela Martin

Îl găsim aici pe Ioan-Aurel Pop istoricul, cel pentru care trecutul nu e simplă literă moartă sau inventar de
cronologii seci şi controversate, ci chiar temelia prezentului. El este autor şi coordonator de impresionante spec-
tacole ale rădăcinilor noastre – întrepătrunse cu ale altor neamuri, dar păstrându-şi autonomia şi specificitatea. Îl
descoperim pe cititorul şi degustătorul de literatură bună, pentru care textul scris se cuvine a fi nu doar exact şi
nepărtinitor în încheierile sale, ci şi rostit memorabil, în cuvinte potrivite care să probeze caratele limbii române.
Îl întâlnim în fiecare pagină pe Ioan-Aurel Pop omul cetăţii, prezent în miezul lucrurilor şi gata să pună umărul la
bunul lor mers. Atent la seisme mai mari ori mai mărunte ale vremii, intervine prompt şi expresiv de câte ori simte
că punctul pe i a fost rătăcit în polemici goale. Îl găsim pe Profesorul îndrăgostit de Universitate şi de rosturile
acesteia în lumea contemporană, cel care ştie, pe urmele lui Vasile Pârvan, care este „datoria vieţii noastre”. Citim
elogiile sale atent cumpănite la marile figuri ale culturii naţionale şi argumentele sale ferme despre legitimitatea
sentimentului naţional.

Irina Petraş

Acad. Ioan-Aurel Pop este nu doar un istoric şi un dascăl respectat şi iubit, ci şi un constructor de instituţii,
precum şi un om al cetăţii, o conştiinţă activă şi responsabilă prezentă în dezbaterile publice privind soarta disci-
plinei ce o profesează, în polemicile referitoare la evoluţia comunităţii locale şi a ţării. Domnia Sa este un istoric
care şi face istorie. Director din 1993 al Centrului de Studii Transilvane, director al institutelor culturale româneşti
de la New York şi Veneţia, rector al UBB din 2012, Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop şi-a lăsat amprenta inconfundabilă
asupra destinului acestor instituţii şi a oamenilor care gravitează în jurul lor.

Ioan Bolovan

Academician, profesor universitar, doctor în istorie, rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
specialist în Evul Mediu despre care se chinuie de o viaţă să-i convingă pe toţi că e departe de a fi „întunecat”, că
nu a existat „barbarie medievală”, că a fost foarte multă lumină. Vorbeşte cinci limbi, e membru în mai multe or-
ganisme ştiinţifice din ţară şi din lume, e autor, coautor al câtorva zeci de cărţi, unele apărute la edituri de prestigiu
din străinătate. A fost, printre altele, directorul Centrului Cultural Român din New York (1994-1995), directorul
Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia (2003-2007) şi directorul Centrului de Studii
Transilvane (din 1992).

Rodica Lăzărescu

Ioan-Aurel Pop restituie la modul ştiinţific, dar şi afectiv, o forma mentis autohtonă, continuând astfel linia
de referinţă a istoricilor şi universitarilor transilvăneni.

                                                                                                                                                                        Mircea Muthu

Toate popoarele sunt preocupate de identitatea lor, dar la români această chestiune a îmbrăcat forme spe-
ciale. Românii, locuitori până în epoca modernă în două principate autonome supuse Porţii otomane şi râvnite de
mulţi alţi vecini, dar trăitori şi în vaste provincii ocupate de unguri, de austrieci, de ruşi şi de turci, pierduţi în mi-
jlocul atâtor străini rapace, s-au întrebat, parcă mai mult decât alţii, de unde vin şi cine sunt ei. Până la urmă însă,
toate popoarele mici, lovite de soartă şi lăsate la cheremul celor mari, au asemenea preocupări, transformate uneori
în adevărate obsesii. 

Ioan-Aurel Pop

Carte apărută cu sprijinul financiar din Fondul
Recurent al Donatorilor – Academia Română
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