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lumea mea de atunci era, spus di-
rect, firească, oarecare, în sensul
bun al cuvântului. Nu de puţine ori,
romancierul care am devenit şi con-

structorul atâtor personaje, nici unul luat din
viaţă, ci pur şi curat ficţional, s-  a bucurat de a-  şi
fi petrecut adolescenţa şi anii primei şi poate ai
celei mai profunde transformări într-  un târg de
provincie, curat, mândru de cele câteva limbi care
se vorbeau acolo, româna, maghiara, germana,
deoarece a avut inestimabila ocazie de a contem-
pla pe viu, cu o distincţie şi coloratură intens spe-
cifică. o tipologie fundamentală umană – micul
funcţionar, meseriaşul, negustorul sau băcanul,
popa, poliţaiul, profesorul cu morgă al liceelor lo-
cale sau învăţătorii numeroşi şi mereu nesatisfă-
cuţi, nu de ratarea lor mediocră, a unora, ci de
mersul prost al societăţii şi al lumii. mai târziu,
trăind decenii la Bucureşti şi în câteva mari ca-
pitale europene, aceleaşi tipuri fundamentale
mi-  au apărut neclare, topite în haosul şi presi-
unea marilor aglomeraţii, denaturate de conta-
gierea cu străini veniţi de-  aiurea sau cu mode ti-
ranice care nu rareori împietau asupra bunu-
lui- simţ elementar, tipologii care nu mai semănau
sau semănau prost, fals, cu acei băcani, ofiţeri de
garnizoană măruntă, popi, gospodine bovarice
sau nu, pedagogi ai unor puberi infestaţi de vise
de glorie culese de prin cărţi de mâna a doua, me-
seriaşi autoritari sau sub-  prefecţi vânând vreo
domnişoară clorotică sau vreo distinsă cucoană
între două vârste de prin romanele lui zola, mau-
passant şi, de ce nu, ale lui flaubert. ca să nu-  i
citez pe marii ruşi, începând cu enigmaticul şi
poate ctitorul întregii tipologii paradoxale a şcolii
ruse de roman a secolului al xix-  lea, Nikolai va-
silievici gogol.

şi totuşi... cum era lumea pe-  atunci, în anii
copiăriei şi ai primii mele tinereţi, anii patruzeci?
era ea asemănătoare cu alte polysuri româneşti
sau sud-  est europene, zonă ieşită, s-  ar zice
smulsă din pulpana unui mare imperiu şi care,
indubitabil păstra urme, o
marcă a fostei măreţii şi glo-
rii, încercând, ca şi alte zone
sau regiuni ale ardealului,
să se pună în acord cu cei din
vechiul regat, ce trăiseră şi
se pare că rezistaseră şi ei,
de bine, de rău, unui imperiu
structural diferit, vreo cinci
secole, dintre care trei, su-
portându-  i pe unii greci ce
veneau din suburbia con-
stantinopolului numită fanar
şi care, ne-  au adus noutăţi în
privinţa costumaţiei şi a lim-
bii, dar se pare că au impri-
mat un sigiliu de neşters,
perfect versatil asupra mo-
dului nostru nu de a judeca,
ci de a ne forma opiniile?!
capacitatea unui om adică, a
unui cetăţean trăitor într-  o
colectivitate organizată şi
supus mereu, de-  a lungul
multor generaţii unor pre-
siuni de sus, bunului plac al unor dregători stră-
ini de neam, de a gândi, cu voce tare, în două sau
mai multe feluri, contrazicându-  se de la o zi la
alta, de la o oră la alta, dar rămânând în graţiile
potentatului. acest exerciţiu de dedublare, de aco-
modare perpetuă după împrejurări şi bunul plac
al stăpânului temporar a creat însă în timp, se
pare, şi ceva absolut îngrijorător şi care, pe mine,
cel puţin, m-  a izbit încă din primii ani ai venirii
mele în capitală, pe când împlinisem abia opt-
sprezece ani; un fapt, o stare, o filosofie dacă vreţi
cu care nu m-  am obişnuit şi nu o accept după atâ-
tea decenii, un reflex de gândire sau de destin,
care se apropie mult de fatalismul asiatic şi e în
totală discordanţă nu numai cu conceptul de
voinţă ce a impregnat uriaşa şcoală de gândire
germană ce a curs din viziunea lui Kant şi care

domină gândirea europeană a ultimelor două se-
cole, dar cu întreaga literatură şi istorie a conti-
nentului poate încă de la primele fisuri ale
uriaşului imperiu roman. acea fatalitate de care
sunt impregnate la noi şi primele scrieri cronică-
reşti, acea pasivitate lacrimogenă, invocând alte
şi alte neajunsuri catastrofale, de care însă au su-
ferit şi neamuri vecine, vezi istoria poloniei, un
mod de a ne înţelege destinul de care s-  a conta-
giat chiar şi veşnicul rebel ce a fost ilustrul nostru
compatriot, emil cioran; ardoarea cu care am
înăl ţat pe cel mai înalt piedestal o poezioară
scursă din bogatul nostru folclor, iscusit cioplită
de boierul alecsandri, numită mioriţa şi care încă
exercită o fascinaţie greu explicabilă în faţa unor
minţi strălucite. e drept, ea conţine ca să zic aşa,
o splendidă metaforă a morţii văzută cosmic, un
fel de vaier universal ce acompaniază spaima
unui mărunt păstor în faţa trădării şi a morţii,
dar noi nu admirăm metafora, ci devenim com-
plici cu deruta păstorului şi, ceea ce e mai grav, îi
împărtăşim şi îi admirăm pasivitatea în faţa com-
plotului ticălos al celor doi fârtaţi. iar din această
admiraţie şi complicitate se naşte, aici, mai ales,
în fosta valahie, un fel de mit aurit al fatalităţii
neamului, al „împăcării cu destinul”, care, după
unii – şi aceştia au fost mulţi de-  a lungul secole-
lor, minţi prestigioase! – a fost şi se pare că ar tre-
bui să fie, în veşnicie, ne-  norocul! de aici poate şi
cariera extraordinară a acestui substantiv abs-
tract, norocul, în limba, în literatura, dar şi în fi-
losofia orală a poporului nostru. pasivitatea ca o
formă de rezistenţă, aproape un program de exis-
tenţă care duce în nu puţine împrejurări la faso-
narea unui veritabil instinct de victimă, plagă a
tuturor psihologiior şi... popoarelor!

acest fatalism, această acceptare, nu a des-
tinului, ci a pasivităţii totale faţă de inerentele lo-
vituri ale sorţii sau ale istoriei care survin în
viaţa fiecărei comunităţi umane, face ca în decur-
sul secolelor gândirea multor români să se aplece
spre partea aşa-  zisei non-  violenţe, a acceptării,

poate chiar a îmbrăţişării
necazurilor, chiar şi a ca-
tastrofelor, şi în loc să
urmăm modelul activ,
luptător, neînfrânt prin
secole al acelor europeni
pe care îi admirăm în cul-
tură şi organizare sta-
tală, în loc de un sănătos
activism şi spirit de îm-
potrivire faţă de necazuri
oricât ar fi acestea de co-
vârşitoare – şi ele devin
cu adevărat covârşitoare
şi penibil dominante dacă
noi le întâmpinăm cu va-
iere în loc de un braţ
armat şi cu un psihic de
fier! –, noi, în orice împre-
jurare şi în orice formă de
organizare statală, dicta-
tură, comunism sau capi-
talism, ne plecăm capul
şi invocăm încă o dată
soarta care ar fi una, zi-

dită în stânca atâtor prejudecăţi ilustre şi care,
mai ales, este şi devine astfel o nepotrivită şi
prost recomandabilă şcoală de educare a tinerilor
mlădiţe sociale. dăm vina mereu pe alţii, aflaţi,
credem noi, într-  o continuă conjuraţie contra
noastră, aşteptăm ajutoare mereu din afară şi,
cum o aminteam mai sus, căutăm alţi stăpâni în
locul celor de care abia am scăpat, deoarece este
cred eu evident pentru orice judecată, oricât de
elementară, că, în viaţa materială, concurenţială
economic şi politic în extrem în care ne aflăm,
orice ajutor de această natură atrage după sine şi
o sumisiune fără condiţii. unde rămân atunci, pă-
răsite, celebrele şi mult invocatele concepte ale in-
dependenţei? ale libertăţii? din acest esenţial
punct de vedere expus mai sus, lumea mea de
atunci, în ciuda atâtor mari diferenţe de climat

istoric european şi de mentalităţi, e, în fapt,
aceeaşi cu cea de azi. şi înainte chiar de o analiză
calmă şi pricepută a stării şi faptelor ce ne asal-
tează sau ne înconjoară, noi, nu ştiu cum se face,
da, aşa este, noi ne căutăm încă şi încă o dată noi
decidenţi, noi arbitri sau noi sfetnici din afară,
mereu binevoitori, interesaţi fără odihnă de locul
pe care vieţuim de multe secole, înzestrat de pro-
nia şi de norocul nostru, al Neamului nostru, pe
care, zice-  se, nu prea ştim a-  l gospodări. abia scă-
paţi de sfătuitori, de tovarăşi mai vechi şi cu si-
guranţă mai barbari în esenţa şi în strategia lor,
vorbesc de cei care ne conduc, în loc să se îndrepte
spre nevoile noastre reale, spre tradiţia noastră
pozitivă, luptătoare, spre aliaţi adevăraţi, con-
form acestora, arătând un minim spirit de respon-
sabilitate faţă de obşte, noi pregătim şi acţionăm
încă o dată după socoteala minimei pierderi, ac-
ceptând fără discuţie primatul aceluia sau acelora
care, pe continent sau în altă parte, au cuvântul.

da, ce să facem, după cum vedeţi şi vedem,
e aceeaşi lume! ce nu înţeleg eu este de ce s-  au
creat iarăşi, ca şi altădată, două tabere distincte,
fiecare jurând pe necruţătorul său adevăr – cei
pentru aşa-  zisa globalizare, ceilalţi contra ei?
dar... domnii mei, noi am mai trăit această falsă
scindare, luptă, polemică, cum vreţi să-  i spuneţi,
la câţiva ani după sfârşitul războiului, când se
punea aceeaşi problemă, dezbatere, luptă: globa-
lizarea în sânul unui imperiu victorios, cel al uni-
unii sovietice. şi acesta, ca şi imperiile zis
economice de azi, voia nu numai să se înstăpâ-
nească asupra mijloacelor fixe, deci asupra mari-
lor obiective industriale, dar voia să se impună,
din ce în ce mai abitir, chiar cu forţa şi cu o nouă
viclenie, extrem de murdară, cea a unei nou in-
ventate securităţi a statului, care trebuia să de-
cimeze şi chiar să anihileze nu numai vârfurile
fostei puteri burgheze sau ţărăneşti, dar pe ori-
cine ar fi fost de altă părere! şi, după cum vedem
şi după ce ne ştergem frunţile asudate de sânge
după o jumătate de secol de ne-  înţelegere a fru-
moaselor şi „umanelor” lozinci roşii, iată că ne în-
vrăjbim încă o dată, târând şi tineretul după noi,
vorbesc de cei care n-  au izbutit să-  şi ia lumea în
cap, căutând locuri ceva mai confortabile din
punct de vedere material, uitând că la ’48 şi în
1918, când s-  au clădit şi reclădit pilonii noului şi
mândrului stat românesc, tinerii au fost atunci
primii care au pregătit şi s-  au devotat acestei fru-
moase utopii: un stat puternic, bogat, suveran, de
certă origine latină, creator de înaltă ştiinţă şi
cultură, format, constituit din trei sau mai multe
provincii care au stat şi au servit, mai mult ca
slugi, unor imperii ce s-  au aflat în cursul a o mie
de ani de istorie mereu într-  un antagonism beli-
cos – ruşi şi tătari, turci şi austrieci; unii mai
teribili decât alţii, care i-  au chinuit nu puţin, în-
călcat, umilit şi dijmuit şi pe unii vecini ai noştri,
dintre care, după părerea mea, polonezii au avut
reacţia cea mai potrivită, deşi unii azi încă emit
sarcasme în legătură cu ridicolul, cu donquijotis-
mul cavalcadei lor călare în faţa tancurilor ger-
mane! da, dar cum vedem, ei ies şi azi la fel de
curajos la confruntarea cu alte „tancuri” ce ne vin
din alte imperii, oho, desigur mult mai „umane”,
ba chiar democratice de-  a dreptul, o afirm fără
ironie, dar, ce să-  i faci... Nu cumva bătrânul şi în-
ţeleptul marx avea dreptate, printre multele sale
iluzii şi utopii, când afirma că orice stat care se
transformă într-  un imperiu, devine prin aceasta
un prădător?! r

■ din vol. Viaţa mea,
în lucru
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Nicolae Breban
Lumea mea

Mai târziu, trăind decenii la
Bucureşti şi în câteva mari capitale

europene, aceleaşi tipuri
fundamentale mi-  au apărut
neclare, topite în haosul şi

presiunea marilor aglomeraţii,
denaturate de contagierea cu
străini veniţi de-  aiurea sau cu
mode tiranice care nu rareori
împietau asupra bunului-  simţ

elementar…

n Editorial



la Baaad (1979) reprezintă punctul
de maximă intensitate dramatică a
tensiunii viaţă-   eros-   moarte în poe-
zia lui cezar ivănescu. o carte ati-

pică, menită să şocheze din nou, să nedumereas-
că. formula lirismului elementar din rod este
dusă mai departe, textele sunt scuturate de orice
inerţie literară, poezia nu mai este un discurs cu
finalitate estetică, ci unul visceral, plasat în afara
oricărei posibile tradiţii. într-   un comentariu care
ar marca polul plus ar receptării, alexandru do-
brescu nota: „cezar ivănescu scrie parcă în afara
timpului, neştiutor ori nepăsător de experienţa
poetică a atâtor secole şi milenii, de prefacerile şi
câştigurile poeziei moderne. este o poezie simplă,
nepermis de simplă, fără obişnuitele artificii şi
convenţii, curgând firesc, prea firesc, în aparenta
absenţă a oricărei regii, dar cu o putere de atrac-
ţie stranie, hipnotică, odihnitoare şi epuizantă de-
opotrivă, dulce ca o poveste şi răscolitoare ca un
coşmar.” verdictul său este unul curajos, polemic,
apt să irite ierarhiile vremii: „fruct al unei sen-
sibilităţi baroce, cristalizate în forme profund per-
sonale, la Baaad, acest discurs liric ce are forţa
copleşitoare a premoniţiilor dăruitului de zei thi-
resias, consacră un talent excepţional, probabil
cel mai puternic din câte s-   au ivit în poezia ro-
mână din jumătatea în curs a acestui secol.” Nu
e vorba de o judecată strict valorică, dat fiind că
poezia lui cezar ivănescu depăşeşte sau refuză
exclusivitatea acestui criteriu. miza poeziei sale
descărnate pare a fi una ritualică, catartică. re-
gistrul paroxistic al textelor le conferă un regim

mai curând dramatic decât unul propriu-   zis liric.
exemplar din acest punct de vedere mi se pare
Corpus. principalul procedeu care creează sus-
pans este repetiţia: textul reia, ca într-   o rostire
oraculară, în transă, câteva formule radicale, pre-
cum: „din nimic în nimic doamne, din nimic în
nimic”; „veşNic materN sex iNcreat al
morţii”. pe de o parte, se creează impresia de
cântec fără sfârşit. înainte de a adera total la for-
mula poeziei cantabile, de o armonie perfectă,
cezar ivănescu a recuperat în la Baaad ceea ce
el însuşi numea, într-   un dialog cu petru ursache,
„poezia ca artă tradiţională, aşa cum a fost ea câ-
teva mii de ani, de la Vedele indiene şi până la
trubaduri”.” Nu prin elemente prozodice, ci prin
ritmul imprimat textelor prin reluări care par şi
chiar devin obsesive. pe de altă parte, poezia s-   a
simplificat atât de mult, s-   a scuturat de orice
efort parazitar artistic, încât a câştigat eficacita-
tea funcţională conativă: poetul nu mai trebuie să
descrie, să construiască un sentiment, o stare, el
trebuie doar, ca un pedagog crud, să arate reali-
tatea, în toată oroarea sa. de aceea, cititorul este
apostrofat violent: 

pricepeţi fraţi liNgavi de-   o fiiNţă
că iată trupul mort
şi iată trupul galben
şi alt mort alături
şi alături alt mort.
o, tu prieten mie
eşti firav şi suav
şi dulce eşti
peste putinţă
şi ca un ochi în somn vrăjit
şi eşti în viaţă
şi-   atunci pricepe
că iată trupul mort
şi iată trupul galben
şi alt mort
alături în vecini
şi alături alt mort.
stilul este abraziv, tăios, paulin, marcat de

greutatea catastrofală a mesajului care se cere
transmis în regim de urgenţă. în leviathan (frag-
mente), procedeul este acelaşi: textul se despovă-
rează de orice plus stilistic, repetând cu
obstinaţie, până la insuportabil, o formulă incan-
tatorie:

e ceas prielnic morţii
şi domnului să ne rugăm
să nu ne ameninţe mai mult
cu prezenţa noastră
efectul artistic poate şchiopăta, dat textul

apasă, se înfige în conştiinţa cititorului (care deja
devine mai mult un ascultător, căci poemul e can-
tabil, lectura devine la rândul ei act participativ
într-   un ritual). funcţia acestor texte este purga-
tivă, catartică mai curând decât estetică: înaintea

altor colegi de generaţie, Cezar ivănescu a desco-
perit, sub presiunea uriaşă a marii sale teme,
forţa cuvântului limitat-   denotativ, a gradului
zero, a literalităţii. la Baaad cuprinde, prin ur-
mare, variaţiuni pe aceeaşi temă majoră, reluări
obsesive ale aceleiaşi situări într-   o stare agonică,
într-   un punct terminus al existenţei: „! aşteptând
să vină moartea/ treaz lucrez pentru gloria ei”. 

dificultatea comentării poeziei lui cezar
ivănescu provine şi din caracterul ei redundant.
autorul rescrie acelaşi poem, adaugă încă şi încă
un document psihologic unei experienţe care de-
păşeşte prin tonul său tragic nivelul personal.
există aici o obiectivare faţă de propria rutină
existenţială. oricum, în la Baaad, biografemele
fac parte dintr-   o mitologie aparte, în care ele-
mente dintr-   o toponimie recognoscibilă se ames-
tecă natural cu sugestii de spiritualitate orien-
tală, într-   o partitură de o originalitate frapantă.
înaintarea în spirală a textului (la Baaad alcă-
tuieşte, împreună cu cele trei roduri, un unic,
uriaş poem) este, de fapt, marea sa calitate: va-
riaţia i-   ar dăuna, i-   ar estompa impactul. primiti-
vismul lirismului, dramatismul textelor intensi-
fică angajarea existenţială şi o fac plauzibilă. sti-
lizarea unui sentiment situat pe muchie, la limita
paroxismului l-   ar decredibiliza. lapidaritatea (în
înţelesul originar!) este condiţia vitalităţii acestor
poeme, mult mai apropiate de funcţionalitatea
textelor sacre ale antichităţii, decât de tradiţia
modernă a lirismului. încă prizonier al unei con-
cepţii asupra poezei ca discurs convenţional, care
articulează o sumă de procedee testate, al. ciste-
lecan reproşează autorului exact principala sa ca-
litate: „autor al unei poezii care trăieşte din
aceleaşi obsesii şi din reactivarea aceloraşi com-
plexe (de fapt, un dereglat complex oedipian), el
nu poate spune decât aceleaşi lucruri. pe măsură
ce este desfăcut, ghemul obsesional se încurcă tot
mai mult în mâinile poetului. varietatea stilistică
este, astfel, singura cale de a nu bate pasul chiar
pe loc. enormele transcrieri suprarealiste şi con-
ţinând întâmplător – inevitabil într-   un delir atât
de întins – şi versuri fulgerătoare, sunt mai de-
grabă un monument al documentului psihic decât
un monument al spiritului artistic.” în fond, în
pofida prejudecăţilor sale, cistelecan are o foarte
bună intuiţie şi îi aduce autorului un elogiu invo-
luntar: când poezia devine un document psihic în-
seamnă că adevărul ei existenţial este frapant, că
se impune conştiinţei celuilalt. r
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Bogdan Creţu
Când poezia devine 
un document psihic

Dificultatea comentării poeziei lui
Cezar Ivănescu provine şi din

caracterul ei redundant. Autorul
rescrie acelaşi poem, adaugă încă

şi încă un document psihologic
unei experienţe care depăşeşte

prin tonul său tragic nivelul
personal. Există aici o obiectivare
faţă de propria rutină existenţială.
Oricum, în La Baaad, biografemele
fac parte dintr-   o mitologie aparte

1 alexandru dobrescu, foiletoane. 3, editura Juni-
mea, iaşi, 1984, p. 25.

2 idem, p. 28-   29.
3 petru ursache, Înamoraţi întru moarte. erosPoe-

sis la Cezar ivănescu, editura timpul, iaşi, 2004, p. 228.
tot acolo, definea conceptul: „poezia tradiţională, poezia
eternă în concepţia mea, a străbătut veacurile ca o mare
artă, aliată cu muzica şi celebrând sacrul.”

4 al. cistelecan, Poezie şi livresc, editura cartea ro-
mânească, Bucureşti, 1987, p. 99. temperamental, cezar
ivănescu nu i-   a rămas dator criticului, împroşcându-   l,
într-   un interviu luat de Nicolae coande în 2003, cu acuze
disproporţionate: „trebuie să recunosc cu onestitate că în
ceea ce priveşte cărţile mele de poeme, cu excepţia unui
text infam al lui al. cistelecan (referitor la cartea mea la
Baaad), infam pentru că, în epocă, a judeca o carte de lite-
ratură drept document clinic, mirosea şi-   a p.c.r. şi-   a se-
curitate, şi a câtorva bâlbe ale acestui antitalent p.c.r.-   ist
care urăşte literatura, numit ion Bogdan lefter, în rest nu
am ce reproşa criticii literare...” cf. cezar ivănescu, Poeme
şi proză, ediţie alcătuită de mircea coloşenco, editura
opera magna, iaşi, 2008, p. 338. de fapt, repet, al. ciste-
lecan sesizează marea reuşită a poeziei lui cezar ivănescu:
spargerea codurilor culturale, transferul său de la nivelul
convenţiei estetice la cel existenţial.

cezAr ivănescu



1. La alţii

William faulkner şi-  a petrecut anul
1957-  1958 ca Writer in residence
(scriitorul casei, am putea traduce
liber) la university of virginia. de

pe urma acestui sejur a rămas o carte (faulkner in
the university), foarte interesantă, de seminarii, de
sesiuni de discuţii libere cu studenţii, profesorii, so-
ţiile profesorilor, politrucii şi mai oricine dorea să îl
întrebe ceva pe faulkner pe durata şederii sale acolo.

faulkner primise deja Nobelul pentru litera-
tură, în 1949. pe plan mondial, era considerat un cla-
sic al literaturii americane. în s.u.a., scriitorul
născut în oxford, mississippi, era perceput şi drept
cel mai mare scriitor al sudului, căruia i-  a descris nu
doar splendoarea conacelor stăpânilor de plantaţii, ci
şi suferinţele ascunse ale albilor şi negrilor săraci,
discriminaţi, sălbăticiţi. ca atare, multe din întrebă-
rile puse de audienţele virginiene ale lui faulkner se
învârteau în jurul acestor chestiuni.

iată, de exemplu, comentând numele unor per-
sonaje de-  ale sale, considerate „ciudate” de un stu-
dent, faulkner explică:

„faulkner: […] erau nume specifice, ai putea
spune, acelei clase de oameni aproape subumani care
trăiesc între mississippi şi dig. Nu aparţin niciunui
stat, niciunei naţiuni. ei nu sunt cetăţeni ai nimic şi
uneori se comportă ca şi cum nici nu ar aparţine rasei
umane.

student: i-  aţi cunoscut pe aceşti oameni?
faulkner: da. da, îmi amintesc că unul din ei

a vrut să mă ia odată la vânătoare. m-  a invitat să vin
şi să stau cu rudele lui – ce fel de rude erau nu am
ştiut niciodată – într-  o coşmelie construită pe o barcă
de pe râu, şi îmi amintesc că a doua zi dimineaţă la
micul-  dejun a adus un tort de ciocolată cumpărat de
la magazin, carne de oposum rece şi whiskey de po-
rumb. mi-  au dat ce aveau ei mai bun. eram oaspetele
lor. şi mi-  au dat cea mai bună mâncare pe care o
aveau ei.”

remarcaţi cum faulkner, asemenea unui an-
tropolog profesionist, nici nu se scârbeşte, nici nu se
indignează, nici nu condamnă, ci înţelege sensul sce-
nei, apreciază textura gestului gazdelor sale sălbăti-
cite. şi asta pentru că faulkner era un umanist, nu
în sensul că predica vreo ideologie a toleranţei şi mo-
deraţiei universale, ci în sensul că se simţea atras de
oamenii concreţi, încerca să-  i înţeleagă, să le admire
sau regăsească umanitatea: scria, după cum spunea
chiar el, despre oameni, nu despre idei. faulkner nu
scria ca un mârlan cu papion sau ţoapă de elită dis-
preţuind vulgul de la altitudinea spirituală a leşinu-
lui preţios.

iată cum răspunde la o întrebare despre cinis-
mul lui henri louis mencken, un libertarian nietzs-
chean mare dispreţuitor al vulgului:

„Întrebare: domnule faulkner, chiar dacă iu-
biţi oamenii, v-  aţi înfuriat vreodată atât de tare pe ei
încât să vreţi să scrieţi ceva de genul articolelor lui
mencken, un fel de palmă dată mulţimii?

faulkner: da, nu ştiu dacă iubesc oamenii. aş
vrea să cred că într-  adevăr cred că oamenii sunt mi-
nunaţi, şi am mare compasiune pentru oameni şi
pentru greşelile omului şi pentru neliniştea sa sufle-
tească, pentru condiţia lui, dar nu cred că iubesc oa-
menii. dar cred că trebuie să urăşti condiţia umană
şi să fii frustrat de ea ca să scrii ce a scris mencken.
putem să detestăm condiţia umană şi să credem că
omul vrea să o schimbe, şi că poate să încerce să o
schimbe şi că e posibil chiar să o schimbe, dar fără să
ne înfuriem pe om din cauză că nu îşi schimbă condi-
ţia peste noapte – ceea ce mi se pare că e necazul cu
mencken. mencken, într-  un fel, e un învins. a aban-
donat. a spus că omul e ticălos şi că întotdeauna va
fi ticălos. Nu sunt de acord cu asta.”

ce legătură are umanismul cu renaşterea, cul-
turală mai întâi, şi apoi politică, a sudului? conform
lui faulkner, înflorirea literaturii sudului îşi are ră-
dăcinile în războiul civil şi în colonizarea şi devas-
tarea culturală a sudului agrar- patriarhal de către
Nordul urban- con ţo pisto- industrial.

faulkner nu face apologia sclaviei sau a segre-
gării rasiale, din contra. dar apără specificitatea cul-
turală, identitatea sudului împotriva a ceea ce am
putea numi „pătura superpusă,” falsa elită a Nordu-
lui colonizator.

astfel, răspunzând unei întrebări despre popu-
laritatea romanelor istorice ale lui Walter scott în

sudul postbelic, faulkner spune: „cred că scott a fost
citit mai mult în sud din cauză că sudistul avea
foarte puţini bani de dat pe cărţi şi din cauză că sim-
ţea probabil asemănările dintre scoţia lui scott şi
viaţa sudului după reconstrucţie. şi sudiştii, ca şi
scoţienii, supravieţuiseră unui război în urma căruia
pământul lor fusese cucerit şi devastat de oameni
vorbind aceeaşi limbă, lucru care nu s-  a întâmplat
prea des în istorie.”

conform lui faulkner, literatura sudului a în-
florit ca reacţie la colonizarea nordistă:

„cred că renaşterea literaturii sudului se pre-
gătea deja cu mult înainte de asta [anii 1920]. cred
că s-  a întâmplat următorul lucru: de la războiul civil
încoace a fost multă neînţelegere – deşi poate că «ne-
înţelegere» nu e cuvântul potrivit. Nordistul, stră-
inul, avea o idee stranie şi greşită despre cum erau
oamenii din sud. poate că sudiştii au simţit o nevoie
instinctivă să îi spună străinului cum eram noi de
fapt, ce simţeam noi că avem bun, cu excepţia celor
patru ani de război în timpul cărora ştiam că nu
putem câştiga. voiam să spunem: uite, asta e ceea ce
avem şi credeam că preţuieşte ceva. sau: uite, aşa
suntem noi în realitate.”

aşadar renaşterea culturală a sudului a înce-
put atunci când scriitorii sudişti au scris nu pentru a
se dezice de sud, pentru a arăta nordiştilor cât de mi-
zerabili şi degeneraţi sunt sudiştii, cât de reacţionari
şi de troglodiţi sunt compatrioţii lor. ci atunci când
scriitorii sudişti au căutat să explice colonizatorilor
şi reeducatorilor frumuseţea şi adevărul sudului.

faulkner nu a luat premiul Nobel pentru lite-
ratură practicând o literatură în care aşeza în opozi-
ţia narcisită minunăţia civilizată a persoanei sale cu
primitivismul şi bigotismul sudist. reconstrucţia su-
dului a pornit de la o literatură – validă estetic şi îm-
binând creştinismul, romantismul, realismul, natura-
lismul şi goticul – care închega identitar, care ex-
prima realitatea unei identităţi, a unui caracter: al
sudului şi al scriitorului însuşi. literatura unei elite
lipsite de caracter care acuză mereu poporul că e lip-
sit de caracter nu duce nicăieri. Nici măcar la Nobel.
duce, pe scriitor şi neamul său, la coş.

2. La noi
am citit cândva într-  un săptămânal din to-

ronto o recenzie (la o culegere de povestiri scurte a
unui scriitor maghiar) care se încheia aşa: „înainte
de a citi  asediu 13  îi concediam pe imigranţii
est-  europeni din toronto ca pe o adunătură de fascişti
antisemiţi” („Before i read siege 13, i dismissed
t.o.’s eastern european immigrants as a bunch of
right-  wing anti-  semites.”).

citind această aberaţie, mi-  am adus aminte
cum, mai bine de un deceniu în urmă, la Boston, la
cină la a.K., l-  am cunoscut pe lingvistul K. de la mit,
un apropiat al lui Noam chomsky. K. fusese la oxford
în anii ’50 şi studiase cu J. r. r. tolkien, îl audiase pe
isaiah Berlin ş. a. m. d.. K. mi-  a spus nonşalant că îl
admiră pe eugen ionescu pentru piesele sale antifas-
ciste, că mircea eliade a fost un fascist şi că noi, ro-
mânii, ne-  am meritat soarta sub sovietici pentru că,
barbari cum suntem, am pervertit comunismul, sin-
gurul viitor al omenirii.

anterior sau ulterior acestor experienţe citisem
sau am citit cărţile – esenţializante, condamnând
otova – unor h. r. patapieivici, vladimir tismă-
neanu, lucian Boia. mizeriile „liberale” ale lui pata-
pievici au fost jutificate, la apariţia lor, prin apelul la
delirul fascizant al lui cioran, cel care visa la cineva
care să pună biciul pe români. apoi am citit declara-
ţiile lui teodor Baconsky cu „mahalaua” etc. apoi am
citit presa britanică/italiană/spaniolă urlând despre
„hoţii”, „peştii” şi „nespălaţii” de români. toţi se dau
de ceasul morţii să ne „întărească” identitatea pe
bază de tratament cu botniţe, graniţe, injurii şi dic-
tatori. 

Nu ştiu alţii cum sunt, dar mie mi se pare că
s-  a întrecut măsura. şi m-  am gândit ce se poate face.
concret.

1. le propun doctoranzilor români din ţară şi
din străinătate să scrie teze de doctorat şi articole în
limbi de circulaţie internaţională pe tema românofo-
biei şi a stereotipurilor (din mass-  media, din ma-
nuale, din monografiile de specialitate) referitoare la
români şi la est-  europeni. mă refer la români şi la
est-  europeni înainte de instaurarea regimului comu-

nist, în timpul regimului comunist şi după căderea
regimului comunist. cum observ că toată lumea e
preocupată de filme, le sugerez criticilor şi istoricilor
de film să analizeze stereotipurile referitoare la
est-  europeni (polonezi, români, maghiari, sârbi etc)
vehiculate de cinematografiile (benzile desenate, ro-
manele de spionaj) occidentale. am vreo câţiva ani de
când adun/analizez material în acest sens şi garantez
că se pot scrie zeci de teze pe acest subiect.

2. propun ca statul român să obţină fonduri eu-
ropene pentru a finanţa studii referitoare la discrimi-
narea la care sunt supuşi cetăţenii români de orice
origine etnică şi socială pe piaţa ueuropeană/ globală
a muncii. trebuie făcute studii care să cerceteze co-
relaţia dintre discriminare- alcoolism/consum de dro-
guri-  sinucidere în rândul comunităţilor româneşti
din străinătate. există, de exemplu, studii referitoare
la discriminarea imigranţilor italieni în elveţia anilor
1950-  60.

3. trebuie ţinute – şi în ţară (în cadrul facultă-
ţilor de istorie, sociologie, antropologie etc), şi la uni-
versităţi din occident (în cadrul departamentelor de
istorie sau de studii est-  europene) – cursuri despre
stereotipurile referitoare la români/est- europeni, cur-
suri unde să se studieze – cu instrumentarul anali-
tic-  conceptual al studiilor culturale- multiculturale
din academia zilelor noastre – românofobia şi
anti- est-  europenismul.

fac aceste propuneri în ideea că românia
post-  comunistă ar trebui tratată ca orice societate
post-  colonială şi că traumele ei economice, identitare
şi politice ar trebui studiate şi evaluate cu instrumen-
tele studiilor post-  coloniale.

toată literatura occidentală anti-  sovietică din
timpul războiului rece vorbea de imperiul sovietic
(imperiul răului, de care vorbea ronald reagan) care
includea şi „sfera de influenţă” din estul europei, do-
minată de sovietici cu mână de fier în mănuşă de iz-
mană flauşată. expertul sovietolog Wlodzimierz
Baczkowski vorbea de colonialismul sovietic şi defi-
nea colonia astfel: „singura definiţie validă a coloniei
– în sensul politic folosit aici – e cea a unei unităţi po-
litice pentru care deciziile politice importante sunt
luate în altă parte, de un guvern străin, de cele mai
multe ori în interesul puterii coloniale şi al poporului
ei, fie că acest popor a rămas acasă sau s-  a stabilit în
colonie.” această definiţie a coloniei dă seama, destul
de bine, de statutul comunist şi post-  comunist al ro-
mâniei în raport cu cele două uniuni din care a făcut
mai mult sau mai puţin benevol parte (sovietică şi
europeană).

Naţionalismul pe care îl am eu în vedere aici
nu e xenofob, şovin sau expansionist, ci cât se poate
de liberal, pentru că are în vedere principiul egalităţii
între naţiuni. Barbara Ward, o voce extrem de influ-
entă în timpul războiului rece şi cu un pedigree an-
ticomunist şi antifascist ireproşabil, scria în 1962, în
cartea the rich nations and the Poor nations: „desi -
gur că nu minimalizez celelalte rădăcini ale naţiona-
lismului: sentimentul apartenenţei la aceeaşi
comunitate, limba comună, istoria comună. dar, când
naţiunile se uită la arena internaţională, o mare
parte din vigoarea naţionalismului lor vine din sen-
timentul că sunt la fel de bune ca vecinii lor şi că ar
trebui să aibă aceleaşi drepturi: cu alte cuvinte, ega-
litate. întregul edificiu al Naţiunilor unite cu princi-
piul «un stat, un vot» reflectă acest naţionalism
egalitar şi principiul auto-  determinării – cel mai
avansat aspect al naţionalismului pe măsură ce im-
periile se destramă – e esenţa noilor pretenţii ale noi-
lor popoare la egalitate naţională cu statele mai
vechi. din acest motiv, naţionalismul ne vine astăzi
în mare măsură sub forma egalităţii – egalitatea na-
ţiunilor unele cu altele, egalitate de stimă şi de pres-
tigiu care decurge din faptul că nu eşti condus de alte
naţiuni. aceasta e una dintre forţele conducătoare ale
lumii noastre. şi, când discutăm despre naţionalism,
cred că e legitim să îl asociem ideii de egalitate”.

Naţionalismul pe care îl am eu în vedere urmă-
reşte, după o veche definiţie a naţional-liberalismu-
lui, libertatea personală prin independenţa naţio-
nală. libertate căreia statutul de colonie al româniei,
după cum ne-  a demonstrat istoria, nu i-  a priit. r
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Trebuie ţinute – şi în ţară (în
cadrul facultăţilor de Istorie,

Sociologie, Antropologie etc.), şi la
universităţi din Occident (în cadrul
Departamentelor de Istorie sau de

Studii Est-  Europene) – cursuri
despre stereotipurile referitoare la
români/est-  europeni, cursuri unde
să se studieze – cu instrumentarul

analitic-  conceptual al studiilor
culturale-  multiculturale din
academia zilelor noastre –

românofobia şi
anti-  est-  europenismul

Mircea Platon
Argumente pentru 
o nouă direcţie culturală
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scriitura critică a lui mircea zaciu e
alcătuită din austeritate şi rigoare a
frazării critice, dar şi din ceremonial
confesiv, dintr-  un fel de reverie me-

lancolică în faţa peisajelor şi a figurilor umane. o
astfel de pagină confesivă, modelată în regimul
vizualităţii, cu concursul sugestiei picturale şi al
notaţiei e emblematică pentru capacitatea criti-
cului de a surprinde esenţa unui spaţiu, dinamica
fastuoasă a unei privelişti, tectonica lumii în ine-
fabilul ei: „traversez valea crişului repede, lun-
cile, dealurile, pomii rotaţi, apele verzi, casele
foarte albe, spoite de toamnă, printre frunzele
pişcate de brumă – totul are o picturalitate ce ţine
de impresionism. singura artă ce aparţine blân-
deţii. agresivitatea formulelor ulterioare vine şi
din recrudescenţa de violenţă revărsată asupra
europei de pe la 1914 încoace. sunt prizonierul
acestui peisaj şi al acestei blândeţi. evident,
desu et”. scriitura lui mircea zaciu, rafinată şi sa-
vantă, îşi desfăşoară volutele într-  o simplitate
construită, în care ideea critică e transferată în
registrul melancoliei, al unei afectivităţi de tona-
litate reţinută. critica este, pentru mircea zaciu,
o formă de trăire acută în spaţiul literarităţii, la
conjuncţia dintre ordine şi aventură. metamorfo-
zele „literare” ale aserţiunilor critice capătă forme
şi sensuri diverse: travestirea axiomelor în impli-
caţie afectivă, inserţia documentului biografic,
mereu învăluit în halou afectiv, voluptatea confi-
gurării unor portrete morale, sau notaţiile memo-
rialistice, în care reflexivitatea şi mirajul liric se
contopesc.

o autentică vocaţie a literarităţii aşează ini-
ţiativele critice ale lui mircea zaciu în spaţiul pro-
iectului literar; astfel se explică tentaţia impresio-
nismului mereu temperat de raţionalitate, calofi-
lia unor imagini, expresivitatea frazării. ceea ce
surprinde în paginile de critică literară ale lui
mircea zaciu este tocmai diversitatea strategiilor
textuale care sunt puse în scenă. unele portrete
au pregnanţă evocatoare, desen afectiv şi auster,
elevaţie plastică şi rigoare, ca în cazul celui al lui
agârbiceanu: „când mă gândesc la agârbiceanu
nu-  l pot vedea decât ca pe un ţăran trudind pe
ogorul lui sub bătaia nemiloasă a ploii ori sub su-
liţele soarelui. el a fost, până la ultima suflare, o
energie primitivă şi o inimă simplă. omenia lui
nu era caldă, ci aspră, şi tocmai asta îi făcea far-

mecul: pipăiam o scoarţă de copac bătrân sub care
fugeau seve necunoscute, trase din rădăcini foarte
adânci, ascunse nouă”. la fel de semnificativ e
desenul sobru, precis, de conformaţie balzaciană,
al portretului lui duiliu zamfirescu: „pe la 1883
locuia la hotel metropol din Bucureşti într-  o odaie
modestă, un tânăr de vreo 25 de ani, frumos şi
elegant, despre care vecinii îşi închipuiau că e fiul
de bani gata al vreunui moşier, proaspăt întors
din străinătate, aşteptându-  şi, în furnicarul capi-
talei postul corespunzător cu starea socială şi fu-
murile lui”.

meditaţia criticului îşi conservă aceeaşi
acuitate, fie că e vorba de textul literar, fie că e
vorba de „textul lumii”. „Bucuria de a citi” (eugen
simion) se asociază cu bucuria descoperirii relie-
fului realităţii, în timp ce registrul estetic al fra-
zării critice abandonează rigorismul formal şi
ţinuta raţionalistă, asumându-  şi reflexe afec -
tiv- melancolice. pe de altă parte, mobilitatea pri-
virii se conjugă, în paginile lui mircea zaciu cu
mobilitatea stilului, amestec de meditaţie gravă,
referinţă livrescă, de retractilitate şi expansiune
emotivă. Nu mai puţin expresivă este descrierea
retoricii peisajului românesc, într-  o pagină din
Colaje: „picturalitatea peisajului românesc. de
aici vine nevoia noastră de lumină şi culoare, re-
cunoscută de iorga şi de camil petrescu, două
spirite aşa de opuse altfel”.

literatura de călătorie a lui mircea zaciu,
reprezintă, dincolo de valoarea ei biografică şi do-
cumentară, o adevărată fişă de temperament, un
document sufletesc, prin care eul caută certitu-
dini şi forme riguroase într-  o lume haotică şi fluc-
tuantă. această neîncetată tendinţă de literatu-
rizare a criticului se regăseşte, cu consecvenţă, în
Jurnal, carte ce reconstituie, în tonalităţi sumbre,
una dintre cele mai negre perioade ale comunis-
mului din românia, dominată de teroare, absurd,
lipsă de orizont. însemnările diaristice ale lui
mircea zaciu au, de cele mai multe ori, dinamis-
mul, concizia şi sobrietatea unor notaţii de repor-
ter, precise, sugestive, eliptice, care înregistrează
cu febrilitate gesturi, fizionomii, situaţii caracte-
ristice pentru epocă şi context. în acest peisaj
sumbru al deceniului satanic, memorialistul re-
simte acut nevoia unui spaţiu protector, a unui
refugiu compensatoriu în faţa precarităţii lumii
exterioare; universul cărţilor – refugiu ideal – şi
casa – loc al meditaţiilor solitare – sunt astfel de
spaţii în care se retrage, cu o anume voluptate a
recluziunii, cărturarul („acasă. mici iritări. Nin-
soare abundentă, apoi val de aer cald care topeşte
în câteva ore totul. cum veneam cu avionul, pe
măsură ce plafonul se reducea, am văzut toată
câmpia ninsă, îmi părea că aterizăm într-  un pei-
saj polar, ceva în genul ice station… după masă,
somn reconfortant. sentimentul că sunt din nou
acasă, dar şi spaima că pierd în curând acest spa-
ţiu mic securizant. Nicăieri, constat, nu mă simt
mai bine, doar aici, în camera mea, în faţa gea-
mului deschis spre acelaşi peisaj în trei planuri,
pe care voiam să-  l pun pe vergulescu să mi-  l pic-
teze (ori deseneze)”.

o altă temă a Jurnalului
este cea a apărării şi păstrării
identităţii proprii, prin refuzul
compromisurilor, ilustrându-  se,
astfel, destinul cărturarului mar-
ginalizat de oficialităţi, supus
umilinţelor, izolat şi solitar.
din această perspectivă, a recu-
perării propriei identităţi, jur-
nalul se transformă într-  un do-
cument sufletesc, într-  un exer-
ciţiu purificator. o pagină de
jurnal revelatoare e cea în care
e înregistrată incertitudinea
criticului, neputinţa lui de a
opta între a pleca în exil şi a ră-
mâne acasă. se reunesc, în
aceste notaţii, scepticismul şi
vibraţia afectivă, introspecţia

lucidă şi tensiunea necunoscutului: „două săptă-
mâni apoi, de poveşti, relaxare şi tensiune în ace-
laşi timp: rămân ori mă întorc? Balans nervos
între cele două alternative, necaz, anxietate, du-
rere şi afecţiune, îndoială şi tot mai slabe certitu-
dini. învins. întoarcerea învinsului. Nici una
dintre lumi nu e a mea. Nici una din soluţii nu
mă convinge. singura, probabil, e şi cea pentru
care nu am destul curaj. încât, răvăşit şi epuizat,
m-  am întors. fireşte, din clipa trecerii frontierei,
am şi regretat. poate aş fi regretat şi situaţia in-
versă. Nu ştiu. ce rost are să mă tot frământ? mă
las în voia sorţii”.

scris în registrul sincerităţii netrucate, cu
riscul declanşării animozităţii unor „personaje”
importante în epocă, Jurnalul lui mircea zaciu
pune în lumină, dincolo de „umoarea variabilă”
(Nicolae manolescu) pe care o reflectă, spectacolul
tragicomic al laşităţilor şi demisiilor morale, per-
cepute cu ochi inclement, în scene hilare sau dra-
matice, cu protagonişti de toate soiurile şi
nuanţele. spectacolul degradării morale îi trans-
formă pe oameni în marionete lipsite de iniţiativă
şi de conştiinţă, în victime şi călăi ai regimului to-
talitar, absurd şi traumatizant. în acest climat in-
salubru, viciat de suspiciune şi neîncredere,
diaristul îşi înregistrează neliniştile, depresiile şi
incertitudinile. obsesia abandonului, a solitudinii
şi eşecului se desenează cu pregnanţă, pe funda-
lul unei lumi privite cu un ochi neconcesiv: „acum
vremea s-  a îndreptat, aerul e primăvăratec, lu-
mina desăvârşită, care ar trebui să mă îndemne
la scris, să întreprind ceva. incapabil de atare
efort, însă. o dureroasă conştiinţă a inutilităţii.
Nimeni în preajma mea, nimeni care să aibă ne-
voie de mine, să mă încurajeze, să-  mi întindă o
mână afectuoasă. în fine, i. a sunat, pretextul
unei boli, oarecare apatie, aer distant, nu mai am
ce spera”. sau, în alt loc: „puţin echilibru, după
marasmul ultimelor zile. vreme ploioasă, căldură
umedă, de seră. Nici o veste de la ai mei. parcă
m-  au uitat de tot. curios sentiment al părăsirii,
cu care trebuie să mă obişnuiesc. la drept vor-
bind, exagerez, mă complac în asemenea «răsfăţ
neurotic» (…). speranţa, mai mult ca oricând, îmi
pare perversă. Nu mă pot încrede în ea, în specu-
laţiile ce se fac, în micile sau marile iluzii. dim-
potrivă, sentimentul unei recluziuni tot mai
feroce”.

martor şi actor necomplezent al unei farse
tragice, diaristul îşi asumă, prin chiar natura ego-
grafiei, acidă adesea, calofilă alteori, propria dem-
nitate etică şi estetică, pe fundalul unei istorii
declinante, agonice. alura livrescă, notaţia ten-
sionată, acuitatea detaliului biografic sunt ele-
mente ce-  şi conjugă energiile semantice în cărţile
lui mircea zaciu. fragmentele de timp şi de isto-
rie pe care aceste cărţi le încorporează în sub-
stanţa lor, coagulează sensul unui destin cultural
de excepţie, aşezat în cumpăna unui timp nepriel-
nic. r

Iulian Boldea
Mircea Zaciu. Confesiunea 
ca libertate interioară

Literatura de călătorie a lui Mircea
Zaciu, reprezintă, dincolo de

valoarea ei biografică şi
documentară, o adevărată fişă de

temperament, un document
sufletesc, prin care eul caută
certitudini şi forme riguroase

într-  o lume haotică şi fluctuantă

nPortret

mirceA zAciu



***
nelămurit sensul vieţii,
tocmai a- l atinge înseamnă
închiderea drumului,
a căutării?
motiv de panică, adânc
ascunsă în celule,
experienţa fricii
– golire de orice acţiune –.
mai e încă vreme până când
privirea ta se va întoarce
la sine şi frica va dispărea.
răspunsul ascuns în tine:
tu eşti propria destinaţíe,
în tine e totul.
tu eşti întregul sens.

***
după colţ ne pândeşte neprevăzutul
care ne croieşte după vrerea lui
o faţă şi un trup străine de noi.
inima, ciocârlie cu cântecul
pierdut în înalt,
ne poartă în zboruri întrerupte
ce lasă în urma lor răni de nevindecat.
a văzut cineva, vreodată, locul
unde ciocârlia îşi cântă
ultimul tril?

***
tăcerea din cuvânt
– bobul de impuritate
în jurul căruia se înfiripă
perla –
în trupul înfierbântat al cuvintelor 
care au obosit în rostirea lor nătângă,
tăcerea din cuvânt e sunetul
neauzit al extazului.

***
oricât m- aş strădui,
ochiul meu nu se poate
pe sine vedea.
doar lumea îşi varsă
prin el, în mine, povara ei
de lumini şi umbre,
ca şi cum l- ar mângâia
pentru neputinţa lui.

***
vorbele se izmenesc
şi îşi cer iertare
pentru nevolnicia lor,
dar ce să fac eu, oare, 
cu toate acestea,
când, în mine, fierul roşu
al zicerilor
m- a însemnat pentru totdeauna
cu cicatrici dizgraţioase
ce par mai limpezi
decât adevărul?

***
să te trezeşti din vis
cu sentimentul că tu eşti
cel visat, să te priveşti
în oglindă şi să te vezi
ca pe un străin,
să strigi din toate puterile
şi la tine să nu ajungă
nici un sunet,
să gemi de durere şi- n 
fiinţa ta să nu tresară
nici o fibră, să priveşti soarele
şi să vezi doar un foc minuscul.
acoperită cu zdrenţele viselor tale
să primeşti ca pe un pumn
în faţă
întunericul dinaintea
zorilor, să- ţi strigi numele
cum a- i arunca seminţe
la pasări şi văzduhul 
să se umple de o zarvă de neînţeles,
iată o clătinare profundă
a toate, gata să spargă
subţirea membrană a minţii
ce se joacă veşnic cu noi.

***
ascultă tăcerea cum creşte
în adâncul tău nemişcat,
toate sunetele lumii
intrate în repaos,
împăcate cu ele însele,
lâncezind într- un somn
de piatră.
ascultă şoapta îngreunată 
a sângelui ce somnolează
în artere, până ce vei auzi
abia audibilul scâncet al vieţii, 
vibrând ca o fâlfâire
uşoară de aripi
şi te vei cutremura
de înălţimea lui.

***
în a doua mea viaţă, 
cea de după oprirea unei 
secunde grele ca o ghiulea, 
am început a vedea
ceasuri tinere, înspumate
de inocenţa începuturilor.
carnea lor fragedă exala cruditatea
primilor zori, iar timpul scurs
din ele dădea pe dinafară
de esenţe noi, necunoscute mie.
am simţit cum cad 
de pe mine toate armurile
iar năluca albă a sufletului
se lăsa învăluită de mirosul

de reavăn şi crud ce urca
spre cer ca fumul unei jertfe.

***
glasul zăpezii depărtat,
ascunzând eternitatea liniştii,
ne pândeşte din întinderile albe.
orizont vast, clinchetind
ca un cristal abia atins, 
soare sticlind în ochi de fiară
flămândă şi alb, alb, alb
fără hotar, fumegând albăstrui.
într- o tăcere de argint lichid,
toate se scurg neştiute, nevăzute
în pământ, în sufletele afânate
de foamea de puritate
care ne roade necontenit.

***
cuvintele lui cădeau în dungă,
muchiile lor mă răneau
cu atingerea lor deloc catifelată.
singura mea reacţie, tăcerea,
moale şi lunecătoare
ca blana de pisică. în aerul
şmirgăluit de glasul lui repezit, 
deruta din ochii săi, întunecându- i 
albastrul ca un nor greu.
durerea le perla strălucirea, mie,
îmi curăţa inima
şi- mi întărea convingerea
că sinceritatea răneşte şi vindecă
deopotrivă şi lasă locul liber
de orice cicatrice.

***
nenăscute zac în mine
poemele pline de bube dulci,
– flori de mac şi sânge tânăr,
mirosind înţepător –
nenăscute, tristeţile cu gust strepezit
de fruct necopt.
amărăciuni brune, împăienjenindu- mi
ochii, îşi mână prin privirea mea,
hergheliile de cai costelivi,
stârnind praful care astupă
fântânile limpezi din care
se adapă cuvântul.

***
lumina captivă jucând
în mişcarea ceaiului din ceaşcă.
căderea ta abruptă din
fragilul echilibru.
pentru o clipă, absent din pânza
de păianjen
a imediatului în care noi, ceilalţi,
atârnăm şi ne mişcăm
dezarticulat.
te vezi pe tine în lucrarea
fiului, fulguraţie a continuităţii.
dincolo de toate, uimirea ta,
trăirea în marginea fiinţei
ca- n marginea deşertului,
bucuria ta, sub praful stârnit.

***
pentru toate păcatele mele,
pentru că am ratat nenumărate
momente de fericire,
îmi va fi dată pedeapsa 
iadului etern, acela în care timpul
îngheaţă în mari întinderi
crepusculare.
setea mea de timp, de mai mult timp,
va răsuna în ecoul
mereu reiterat prin stagnarea
în etern, acest spaţiu
în care momentul
pare să nu aibă sfârşit.

din vol. timp în derivă,
editura ideea europeană, 2016
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Rodica Braga
Timp în derivă

Semnal editorial ♦ Poeme

www.librariapentrutoti.ro 

Colecţia Seria de autor Aura Christi eBook

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

În pregătire: Marile jocuri, roman                                               
http://aurachristi.ro/
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… „nici măcar în basme nu poţi citi totul,
iată încă un trist adevăr” – constată melancolic
mariana Neţ într-  o paranteză inserată în primul
eseu al noului ei volum Capricii pe teme de basm,
apărut în 2016 la editura eikon din cluj-  Napoca,
în paginile căruia autoarea demonstrează că, în
pofida temerii dintotdeauna a intelectualului de
a se închide în „turnul de fildeş”, poţi citi erudit
şi decomplexat doar în realitatea bibliotecii, inte-
rogând universul cultural şi dimensiunile exis-
tenţei într-  o manieră subtilă şi surprinzătoare.
rezultatul se converteşte într-  o serie de exerciţii
speculative elevate, în care supleţea şi ineditul
conexiunilor pe care le stabileşte autoarea gene-
rează un discurs dinamic şi cuceritor.

în procesul acestuia, chiar şi lucrurile ştiute
de către toţi se dezvoltă în concatenări hermeneu-
tice rafinate şi în nuanţate aserţiuni cu încărcă-
tură filosofică, etică, estetică sau existenţială,
impecabil ilustrate în timpul basmelor culte.
„nimic nu se petrece numai în prezent – scrie ma-
riana Neţ, configurând premisele incursiunii sale
în logica temporală a virtualităţilor ficţionale din
ciclul Harry Potter sau din autohtona Poveste a
lui Harap alb –. Viaţa, poate, e un vis, dar şi filo-
sofia e un basm câteodată. umberto eco ne rea-
mintea, într-  un articol publicat în 1988, că intrăm
în viaţă când jocurile sunt deja făcute şi o pără-
sim fără a şti cum vor sfârşi ceilalţi”. investigând
cât de perisabile sunt lucrurile în perimetrul bas-
melor culte, autoarea operează cu un instrumen-
tar livresc subtil, în care nume canonice stau
alături de autori relegaţi, în general raftului se-
cund al bibliotecii, sau îşi transformă analiza
într-  o profundă reflecţie asupra condiţiei tempo-
ralităţii în general: „oprirea timpului – fie şi
într-  o clipă fericită, care vrem ca veşnic să dureze
– înseamnă moartea. Cei ce îşi doresc ca astfel să
încremenească vremea, prin acea secundă fericită
intră în Paradis – chiar dilatarea în eternitate a
clipei. a acelei clipe fericite, căreia îi vor explora,
în veşnicie, faţetele, latenţele. şi îi vor actualiza
virtualităţile.”

discursul consacrat temporalităţii basmu-
lui intră într-  o fază accentuat-  ludică în Capricii
pe o temă de basm, unde jocul cu posibilele inter-
pretări ale somnului frumoasei din pădurea
adormită se transformă într-  un cuceritor exerci-
ţiu ficţional alternativ. exploatând apoi posibilele
laterale ale basmului, el sfârşeşte într-  o explorare
parabolică a riscurilor nerăbdării.

sub semnul unei observaţii cu valoare de
leitmotiv – „literatura e plină de ceasuri” –, fas-
cinaţia marianei Neţ faţă de timp încorporează
creaţii aflate pe rafturi ceva mai îndepărtate de
cititorii de astăzi – fireşti însă, dacă echivalăm
lupta autoarei cu timpul ca durată cu propensiu-
nea de a citi cât mai mult cu putinţă, precum vo-
lumele ciclului dedicat de dumas lui Joseph
Balsamo, „cea mai «subversivă» din câte cunosc
dintre sintezele între timp, cărţi şi utopii”. sinteza
e din nou demonstrată în Ceasul, cărţile şi utopia,
printr-  o uluitoare atenţie la detaliu, prin asocieri,
speculaţii şi retrospecţii personalizate, dublate de
un palier aforistic nuanţat, tipic, de altfel, între-
gului volum.

evocând, de pildă, un episod din samuraii
Juliei Kristeva, în care teza liniştitoare (accepta-
bilă în anii ’60) este terenul consensual în cultură,
extrapolare a împărtăşirii aceloraşi cărţi, ma-
riana Neţ constată cu o ironie amară că, „între
timp, noi am descoperit diversitatea şi, sub um-
brela ei, nu mai citim aceleaşi cărţi. sau chiar nu
mai citim deloc, pentru că nu vrem să fim anacro-
nici. În viitor, liantul va fi în cu totul altă parte.”

exersată ficţional în unele eseuri şi orga-
nică la nivelul întregului discurs al autoarei, pro-
pensiunea ludică înregistrează dimensiuni teo-
retice în Jocul cu realitatea, unde miza ţine de ra-

portul dintre istorie/real şi ficţiune, iar constata-
rea finală este aceea că jocul complex dintre cele
două este „joc pur”, exponenţial şi echivalabil atât
cu literatura, cât şi cu presa. tabloul fragmentar
al acesteia din urmă, reflectat în romanul lui Jef-
frey archer, a patra putere, este configurat cu o
acuitate tangentă la un cinism rafinat, exersat de
un intelectual conştient de simbioza dintre rela-
tivitatea şi infinitul realităţii. li se adaugă redu-
cerea realităţii la ficţiune, explicită în textul
consecutiv, şi eu vorbesc de Clinton şi de Pava-
rotti, deconstrucţie sistematică a definirii litera-
turii ca „felie de viaţă”, catalogată drept mit într-  o
primă instanţă, dar acceptată apoi sub imperati-
vul ficţionalităţii. 

viziunea borgesiană asupra vieţii, cu un du-
blet impecabil în tehnica discursivă a marianei
Neţ, generează deseori perspective care actuali-
zează subtil filonul moralist al autoarei. astfel,
dezbaterea opţiunilor multiple ale vieţii – în con-
textul în care „viaţa este o grădină a potecilor care
încontinuu se bifurcă” –, filtrată printr-  un uni-
vers plastic şi literar de largă respiraţie, se cris-
talizează în declaraţia din faust, cavalerul şi
struţocămila: „nu trebuie să merităm numai gol-
gota, ci şi drumul spre damasc.” implicaţiile op-
ţiunii bune în viaţă se ramifică în multe dintre
paginile volumului, vizând eticul şi creaţia, sau
dezvoltându-  se înspre parabolă, prin intermediul
unor exerciţii comparatiste inedite, precum cea
din despre hybris, aur şi legende, unde midas şi
omul cu creier de aur al lui daudet se confruntă

cu lecţia protagonistului lui mark twain din
Bancnota de un milion de lire. 

tonalitatea parabolică se menţine şi în don
Quijote, frescele şi labirintul, tripartită incur-
siune (formulă recurentă în volum) în „povestea
omului ce nu-  şi găseşte locul, fiindcă mult prea
rar scapă de sine”, cu note amplitudinale în apo-
logia lipsei de compromis din conduita cruciatu-
lui, în supremaţia catedralei gotice asupra
labirintului şi în autoipostazierea medievală: „la
assisi – mărturiseşte eseista –, în catedrala cea
cu trei etaje a sfântului francisc, mi-  am dorit
cândva, demult, să mă fac frescă. să rămân – sau
să fi fost – etern acolo (e acelasi lucru) pe un perete
de ev mediu, aparent lipsit de perspectivă, care,
pentru mine, nu avea două dimensiuni, ci patru.
[...] frescele erau, mai sunt, un simulacru – şi o
urmă – de eternitate.” replica la această fantezie
rememorată vine dinspre reflecţiile asupra vieţii
fotografiilor, preambul la o suită de sublimări li-
terare ale portretului, operate în compania lui
hugo, sheridan sau J.K. rowling: „Portretele tră-
iesc. şi mor. se ofilesc, se pierd sau sunt distruse.
ne privesc. uneori, chiar ne judecă, ne sfătuiesc.
Câteodată le privim – privindu-  ne şi noi. şi încer-
când să ne cunoaştem. Portretele sunt o altă di-
mensiune einsteiniană a lumii noastre”.

portretele furnizate de literatură alimen-
tează orizontul speculativ al identităţii, temă di-
seminată în fiecare eseu al Capriciilor marianei
Neţ. ancorată în literatura trubadurilor sau în
cea scrisă de dumas, Jeffrey archer, i.l. cara-
giale, ted allbeury, o’Neill, tracy chevalier,
claude carrière sau pirandello, în contemplarea
tablourilor semnate de dürer, cranach der Ältere
şi rafael sau în sculptura lui cellini, în exerciţiul
admirativ al spectacolelor regizate de ciulei, în
rememorarea experienţelor culturale personale,
în aprofundarea ludică, teoretică şi ficţională a
universului culturii, identitatea se configurează
dinamic, încorporând fiinţa şi opera deopotrivă,
deoarece până şi „opera e totdeauna altceva decât
a vrut-  o autorul ei”. acest altceva este continuu
provocat de întrebările extra-  canonice ale eseis-
tei, generatoare de interpretări proaspete, de „ire-
verenţe” pozitive şi fertile, precum cele din eseul
dedicat lui dumas şi muşchetarilor săi, cele din
inorogul şi licorna sau menestrelul, cruciatul şi
femeia, rafinată redimensionare a condiţiei femeii
în evul mediu, sau cele din eseurile consacrate
valenţelor oglindirii şi ale narcisismului.

survolând mutaţiile suferite de codul onoa-
rei de la ahile încoace, mariana Neţ optează dis-
cret pentru idealitatea celui medieval, cea
livrescă, fireşte, relevant fiind în opinia ei „exclu-
siv faptul că, timp de mai multe secole, oamenii
au crezut că este – sau a fost – aşa înscris în toate
codurile onoarei. unii încă o mai credem. suntem,
e adevărat, tot mai puţini şi mai ridicoli, însă asta
dovedeşte numai că o paradigmă s-  a schimbat cu
totul, nu şi că cea care a precedat-  o n-  ar fi existat”.
extrapolând sentinţa, întregul volum reprezintă
o mărturie a apartenenţei autoarei la minoritatea
„ridicolă” a celor care cred că actul de cultură con-
feră demnitate. ideea le poate părea revolută
unora, însă cartea e un manifest moral, identitar,
şi asta nu numai graţie opţiunilor sale axiologice,
cât şi celor culturale, canonice şi necanonice de-
opotrivă, etalate cu dezinvoltură, curaj, aptetenţă
ludică, imaginaţie şi, mai ales, cu erudiţie. r

Constantina Raveca Buleu
Jocul ca rafinament intelectual

Tonalitatea parabolică se menţine
şi în Don Quijote, frescele şi
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dacă mi s-  ar propune să execut o
schiţă de portret a subteraniştilor,
cred că m-  aş pomeni în dificultate,
în primul rând, dată fiind imposi-

bilitatea de a traduce cu exactitate termenul pod-
polinâi, provenit, după cum se ştie, din titlul
uneia dintre scrierile de tinereţe ale lui f.m. dos-
toievski: Подпольные записки. atât ion ianoşi,
emil iordache, cât şi alţi specialişti în f.m. dos-
toievski, s-  au referit la acest aspect insurmontabil
– „semnificaţia subteranei dostoievskiene scapă
dicţionarelor explicative” –, optând, în cele din
urmă, pentru Însemnări din subterană, fiindcă
aceasta e apropiată de spiritul limbii române –
adevăr care nu exclude, de bună seamă, celelalte
sensuri ale sintagmei ca, bunăoară, însemnări
din ilegalitate sau – ca să recurgem la un cuvânt
drag eruditului Nicolae Balotă – însemnări din
subpământă. termenul de ilegalitate îl vom eli-
mina însă din start, fiindcă subteraniştii – dedu-
blaţii dostoievskieni – nu fac nici pe departe casă
bună cu revoluţionarii şi eroii; din contră, ei, ar-
hitecţii subteranei, alcătuiesc drojdia antieroilor:
„într-  un roman e nevoie de un erou – scrie oare-
cum programatic romancierul rus, recurgând la o
nuanţă fundamentală – pe câtă vreme aici sunt
înadins strânse trăsăturile proprii unui anti-
erou”. arhivând în matriţa aceluiaşi personaj tră-
sături caracteristice în general unui antierou,
scriitorul avea în faţă, fără îndoială, idealul său
de o viaţă, concentrat în dorinţa de a cunoaşte
totul despre om – dorinţă strunită, ca un cal de
rasă năbădăios, de limitele cunoaşterii şi ale ra-
ţiunii – ceea ce l-  a făcut, într-  un târziu, să extindă
oarecum tiparul aceluiaşi antierou, aducându-  l
sub semnul ego-  urilor multiple şi al ambiguităţii
tipologice. în pofida dorinţei liminare a autoru-
lui-  dumnezeu parcă, subteraniştii – un soi de
personaje-  palimpsest – se întâmplă să apară în
textura romanescă purtând şi masca de eroi sau
revoluţionari, dar – un detaliu important în topo-
grafia acestei, probabil, tipologii – exclusiv în spi-
rit, unde aceşti indivizi contradictorii îşi pot
afirma nestingheriţi filosofia de extracţie existen-
ţialistă, filosofie ce transformă limita, excesul, pa-
tetismul, introspecţia şi spovedania în instru-
mente de tatonare a ceea ce Nikolai Berdiaev
numea „ultimele limite ale dedublării”. în tiparul
caracterial al acestor antieroi dedublaţi, care se
simt acasă în exil, se pot desluşi trăsăturile epocii
căreia îi revin aceştia, dar şi nu puţine trăsături
ale începutului de mileniu al iii-  lea. emil iorda-
che îi numeşte undeva „exilaţi interni” şi insistă
pasional şi scrupulos asupra faptului că, tradu-
când, bunăoară, soţul etern şi regăsindu-  se de câ-
teva ori – ca la o răscruce – în faţa termenului de
subterană şi a derivatelor sale, care sar parcă, în
repetate rânduri, din ţesătura epică a acestei
scrieri de tinereţe, traducătorul recurge cu strân-
gere de inimă la câteva soluţii considerate nime-
rite într-  un context livrat de imposibilitatea de a
rezolva altminteri o problemă insolubilă: ascuns,
tenebros, oneros. 

într-  o situaţie oarecum similară se află dos-
toievski însuşi când încearcă să-  i facă o schiţă de
portret lui alexei fiodorovici Karamazov în cu-
vânt înainte – scris dintr-  un amestec savant de
amabilitate şi şiretenie – şi recunoaşte că se află
în dificultate cu atât mai mult cu cât protagonis-
tul romanului său e departe de a fi un om mare.
cu toate acestea scriitorul se grăbeşte să afirme
că pentru el, autorul, acest erou este remarcabil,
deşi se îndoieşte dacă va reuşi să convingă de
acest lucru şi lectorul. explicaţiile calificate la un
moment dat de autor ca fiind inutile, „lipsite de
interes şi confuze”, curg de îndată în tentativa de
a limpezi, totuşi, măcar cât de cât lucrurile. e
adevărat, scrie romancierul, că eroul nostru este
probabil un fel de activist, dar unul indecis, pro-
blematic, ambiguu, vag (неопределенный), lipsit
de claritate, nelimpezit (невыяснившийся). „de
altfel, ar fi straniu – nuanţează autorul – să ceri

oamenilor într-  un timp ca al nostru limpezime
(ясность). un singur lucru se pare că e neîndoiel-
nic: e vorba de un om straniu, chiar sucit, bizar”.
cum să convingă asemenea particularităţi
într-  un timp în care majoritatea îşi doreşte să gă-
sească un numitor comun în debandada gene-
rală? întrebarea pusă de autor, de bună seamă,
nu e lipsită de temei. Nu-  i exclus însă faptul ca
tocmai un asemenea personaj sucit şi vag să
poarte în el esenţa, miezul, inima întregului
(сердцeвина целого). în cele din urmă, recunos-
când franc-  viclean dificultatea dublă, devenită şi
mai problematică, în care se regăseşte – incapa-
citatea de a-  şi caracteriza protagonistul, pe de o
parte, iar pe de alta, faptul că acest erou bizar şi
imposibil de inclus într-  o tipologie exactă, este
protagonistul a două volume de circa o mie de pa-
gini! – romancierul se împacă cu sine însuşi, cu
scrierea lui amplă, cu prefaţa taxată ca fiind de
prisos, la care nu vede din ce pricini ar renunţa,
de vreme ce este deja scrisă – deci, e cazul să ră-
mână – şi, în cele din urmă, cu personajul său re-
marcabil, „modest şi nedefinit”.

ce fel de indivizi adună sub catapetesmele
ei subterana? în general, aceştia sunt asociali,
atipici, anistorici, apolitici, introvertiţi, foşti visă-
tori incurabili, care s-  au lovit de mai multe ori de
zidul atrocităţilor vieţii şi – supţi de vârtejul aces-
tora – ironizând romanticii, şfichiuind schillerie-
nii şi radicalizându-  se, au optat în favoarea
singurătăţii, a retragerii din afacerile lumii aces-
teia în hrubele celor izolaţi, ahtiaţi de libertatea
de a fi în spirit şi de a-  şi pune, în ciuda vremuri-
lor, în ciuda lor înşile poate, acele banale şi eterne
– cum le numeşte g. călinescu – probleme ale
vieţii, „ca dumnezeirea, fiinţa, adevărul” şi,
adăugăm noi – tot cu majuscule – minciuna, amo-
ralitatea, imoralitatea, viaţamoartea, răul şi Bi-
nele, iubirea, moartea, suferinţa, viul, viaţa,
libertatea, iisus christos, relaţia maestru-  ucenic
ca teren unde e posibilă apariţia ultraomului ş.a.

– probleme dificile, imposibile, puse parcă de un
stol de apucaţi contradictorii şi, din când în când,
sublimi, încolţiţi de bestiile melancoliei şi „bân-
tuiţi de întâiele adversităţi ale soartei”. N-  am ve-
hiculat accidental calificativul sublim; problemele
ultimative pe care şi le pun unii dintre aceşti ado-
lescenţi întârziaţi, arhivari ai motivelor obsesive
majore ale umanităţii, se află – conform definiţiei
date de romancierul N. Breban – în flagrantă dis-
proporţie cu orizontul cenuşiu, laolaltă cu medio-
critatea surâzândă, vitală şi necesară a majo-

rităţii din preajmă. o lecţie memorabilă, în
această ordine de idei – echivalentă cu un discurs
îndrăgostit – o dă prin intermediul personajelor
sale f.m. dostoievski în timp ce doi dintre fraţii
Karamazov sărbătoresc eliberarea din chingile re-
laţiei cu Katerina ivanovna hohlakova la birtul
„metropol”. în intenţia de a-  l pregăti pentru dia-
logul lor atipic în contextul unei cotidianităţi ce-
nuşii – dialog pe parcursul căruia abordează teme
inactuale –, după ce îi comandă o ciorbă de peşte
şi un ceai şi îl convinge să accepte şi preferata
încă de pe când se aflau la polenov dulceaţă de vi-
şine, ivan Karamazov îl îndeamnă pe sucitul, bi-
zarul şi prea curatul alioşa să se uite un pic în
jurul său. să privească puţin la tinerii din veci-
nătatea lor, din acel birt mizerabil, cum se întâm-
plă să fie în lume nu puţine aşezăminte, unde
junii departe de a fi îmbrăcaţi impecabil, posta-
dolescenţi cu caş la gură – având nevoie de alt -
ceva decât se ştie că au nevoie, în general, ceilalţi
– se adună în colţuri discrete, obscure şi vorbesc
vrute şi nevrute. ei nici nu se cunosc din cale
afară, iar după ce se vor despărţi vor rămâne la
fel de străini cum au fost, poate, dintotdeauna,
susţine ivan şi îşi arborează un zâmbet curat, viu,
ca de copil, arătându-  ne faţa sa luminoasă. preţ
de câteva ore, aceşti tineri convocaţi în cârciumi
sordide de stranii chemări sub semnul urgenţei
metamorfice, sunt legaţi – sudaţi aproape – de un
fior ciudat, iscat din aprig-  disputatele „probleme
fundamentale, şi de nimic altceva”, decupate din
aerul întrebărilor „dacă există sau nu dumnezeu,
dacă există sau nu nemurire”, probleme care îm-
part de îndată acea mică lume studioasă – confi-
gurată în lumina unui zbucium străvechi – în
tabere, bisericuţe, grupuri improvizate în funcţie
de afinităţi, menite să pună o provizorie, necesară
ordine într-  o societate clătinată de vicii, crize, li-
mite, cataclisme şi false probleme. pentru câteva
ore, seri şi, câteodată, luni – dacă nu ani sau epoci
întregi, care ne readuc cu faţa spre vârfurile din-
totdeauna ale omenirii – lumea deviază spre alt -
ceva decât poate fi şi decât este în realitate. spre
surpriza surâzândă a lui alexei, ivan e familiari-
zat până în vârful unghiilor cu această lume a
puştilor stângaci şi genialoizi, nu-  i sunt străine
nici polarizările ideologice create în grupările for-
mate cât ai clipi, nici modul în care unele teme
existenţiale se topesc şi lunecă spre cele ances-
trale, totul căpătând consistenţa şi văzduhul tare
al unei alte lumi, care nu este şi nici nu poate fi
de aici: „cei care nu cred în dumnezeu, vor dis-
cuta despre socialism şi anarhism, despre reface-
rea întregii omeniri după alte structuri şi
principii. vor fi, desigur, ridicate diverse pro-
bleme, aceleaşi, şi pentru unii, şi pentru alţii, dar
ticluite în capete diferite” susţine, în continuare,
ivan cu aerul unui cunoscător pe deplin avizat,
adăugând un amănunt ce sare parcă din văzdu-
hul textului – ca unii peşti intens coloraţi din ape
muncite în adâncuri nu se ştie de ce – şi anume
că aceşti adolescenţi întârziaţi, curioşi şi dornici
să răstoarne ordinea universului „nu fac altceva
decât să toace la nesfârşit problemele lor existen-
ţiale şi ancestrale, spre a le da, în final, o nuanţă
de actualitate”. veşnicia poate nu e decât o amin-
tire fixă, căreia i se adaugă, din timp în timp, câte
o vagă nuanţă de actualitate, nuanţă pecetluită şi
de „sublimul lunatic” mihail eminescu pe când,
interesate în gradul cel mai înalt de problema ne-
dezlegată a eternităţii sufletului, visele sale stu-
dioase îşi disputau o călătorie temeinică în india
şi dorinţa de a fi înmormântat în marea înghe-
ţată, ca să nu putrezească.

aflat la graniţa laxă a problemelor sale
„existenţiale şi ancestrale”, adus de fortuna la li-
mită, prinţul hamlet îşi pune masca ne-
buniei, ca să poată vorbi nestingherit
despre lucruri ce se cuvine să fie trecute
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sub tăcere. abia ieşit dintr-  o boală
gravă, ce riscă să recidiveze oricând, ii-
susiacului cneaz mîşkin i se pune

masca unui idiot, ca acest strănepot al lui gulli-
ver să aibă posibilitatea de a spune sincer ceea ce
crede în timp ce trece prin miezul unei lumi ca-
riate la rădăcini cu aceeaşi candoare neatinsă de
aburii mizeriei din preajmă. Nu ştiu cum anume
se întâmplă că aceşti tineri neobişnuiţi aduc în lu-
mina actualităţii, cum se spune, exact problemele
incomode, trecute sub tăcere în opera sa şi în sa-
loane de un vissarion Belinski, care preferă să le
discute la o partidă de preferance şi în scrisori, în
restul situaţiilor marele critic păstrând aparen-
ţele unui individ comme il faut, cu excepţia cazu-
lui în care cere socoteală, mai cu seamă, în
scrisori, cui găseşte el de cuviinţă pentru lipsa ca-
racterului raţional al existenţei, istoriei, realităţii
etc. – ca şi cum totul ar putea fi înghesuit în cuşca
raţiunii şi a logicii considerate atotputernice –
marele critic alegându-  se cu ironiile îndreptăţite
ale lui lev şestov, care îşi exprimă admiraţia
pentru faptul că f.m. dostoievski abordează în
scrierile sale taman temele ocultate de Belinski.
ca şi eroii invocaţi adineaori – prinţul danemar-
căi şi cneazul mîşkin – peciorin nu are nici trei-
zeci de ani, subteranistul dostoievskian are circa
patruzeci, pare-  se, ivan Karamazov are douăzeci
şi trei de ani, hans castorp are sub treizeci de
ani, castor ionescu are vârsta lui zarathustra.
printre subpământenii surprinşi – ar fi spus ideo-
logul şi „filosoful «subteranei»”, fr. Nietzsche – la
lucru se află, se pare, o seamă de tineri şi mai pu-
ţini tineri gânditori, care – dezamăgiţi de modul
în care e croit totul – sunt interesaţi de ceea ce
sunt ei, de rolul lor pe pământ, de eul lor, de viaţa
trăită departe de lume: o viaţă lipsită de eveni-
mente exterioare spectaculoase, accentul mu-
tându-  se pe viaţa din forul lor lăuntric, unde
timpul şi-  a ieşit din ţâţâni şi totul se întâmplă
sub semnul urgenţei, în lumina atroce a unei con-
ştiinţe radicalizate şi a unei vieţi nelumite, ca să
folosim un termen vehiculat de g. călinescu cu
referire la mihail eminescu. (ion ianoşi) 

cineva dintre criticii ruşi scria că, în cazul
locuitorilor subteranei, se poate vorbi de indivizi
pentru care voinţa se află în flagrant conflict cu
raţiunea; pământurile pe care înaintăm aici,
acum, asemănându-  se cu de la sine putere cu ni-
sipurile mişcătoare, nu suntem siguri că e cazul
să fie adusă în ecuaţie voinţa, care riscă să în-
curce şi mai tare lucrurile abia dibuite, abia înfă-
ţişate, abia ghicite pe sfert, sau nici atât. ţinta
războiului dus de omul din subterană e raţiunea
şi, mai ales, excesul de raţiune, care poate naşte
monştri cu chip de om. dar care dintre temele
majore nu sunt transformate de subteranişti în
ţintă? Nimic nu scapă firii lor dedublate, excitate,
radicalizate, azvârlite pe o limită a limitelor;
nimic nu e trecut cu vederea de nervii lor întinşi
la maximum, de irascibilitatea lor genialoidă, por-
nită atât de tare, încât dificultatea de a-  i descrie
se simte în apele ei. aceşti arhitecţi ai fiinţei
sparg tiparele şi clişeele sau le transformă în in-
strumente pentru a reface cadrul din ale cărei
rame irumpe originalitatea; aceşti castori ai neli-
niştii îşi fac o armă din paradox şi contradicţie,
mătură cu un avânt disperat arena actualităţii şi
peşterile cele mai obscure ale fiinţei. prin faptul
că abordează mereu probleme inactuale, cărora li
se adaugă, din timp în timp, câte un strop de ac-
tualitate şi din ceea ce numim mister, aproape tot
ce ating aceşti artişti ai vieţii, uimitor, se trans-
cende. în raza acestei posibile tipologii îşi află
locul binemeritat juni retraşi, ghidaţi de un fel de
religie a sincerităţii, care îi pune, câteodată, în di-
ficultate pe ceilalţi. printre aceştia se numără oa-
meni cu desăvârşire liberi, filosofi pe cont propriu,
care, nu rareori, îşi pierd rădăcinile, identitatea,
reperele, credinţa şi – departe de lumea înconju-

rătoare – îşi declară război, în primul rând, lor în-
şile, mediocrităţii lor, prejudecăţilor, cutumei,
moralei de orice fel şi de orice culoare, ideologiei
de orice extracţie, nihilismului lor distructiv, care
se întâmplă, în anumite cazuri, să se facă praf şi
pulbere în căutarea părţilor benigne ale vieţii,
lumii, sufletului lor de damnaţi învinşi, ce au câ-
teva calităţi neobişnuite, care, în absenţa unor re-
pere şi a unui imbold, pipăie – ca melcii zăpăciţi
şi, într-  un târziu, ieşiţi din ascunzători după o
ploaie torenţială – după ceva vital, fără care nu
se poate respira, nici înainta în existenţă. Nu este
exclus să fie vorba de acea mare idee care uneşte,
invocată în stilul său patetic-  prăpăstios de apo-
calipticul lebedev. 

în găoacea tare şi imperfectă ca marmora
iniţial eşuată din care michelangelo l-  a smuls pe
david, în genunea obscur-  miraculoasă a acelui
ceva stă ghemuit, poate, motivul pentru care ve-
chii greci şi-  au inventat zeii! cum să suporţi gro-
zăvia existenţei, când înţeleptul silenus, găsit
după epuizante căutări de regele midas, îi spune
acestuia că binele suprem în lumea aceasta de doi
bani, în lumea pierdută, încolţită de eriniile ab-
surdului, rătăcirii şi ale zădărniciei, e să nu te fi
născut deloc, iar odată ce ai fost, totuşi, adus pe
lume fără să ţi se ceară părerea, binele absolut e
să mori cât mai curând?! deci, e vorba de un bine
inaccesibil muritorilor, mărunţilor, sărmanilor,
nenorociţilor, dezmoşteniţilor şi damnaţilor tutu-
ror timpurilor. cu această urgie în sânge şi oare-
cum în ciuda acestei enormităţi absurde şi reale,
grecii de altădată, totuşi, voiau să trăiască, să iu-
bească, să trădeze, să înşele, să se războiască, să
scape de sclavie, să domine, să sporovăiască, să
învingă şi, iarăşi, să respire, să iubească, adică să
fie ei înşişi. şi atunci, împinşi de un geniu sălba-
tic, locuitorii vechii şi neobositei în inventivitate
şi vitalitate elade s-  au lipit de pliurile răcoroase
şi puternic parfumate ale unor fantasme. răsco-
liţi de spectrele amintirilor înfricoşătoare, ale ab-
surdităţii existenţei şi de iminenţa morţii, elinii
locuiţi de un demon însetat de fiinţă au crezut în
acele năluci cu atâta putere, le-  au visat cu atâta
forţă şi atât de convingător, încât – cu teamă şi
speranţă în suflet – au început să imite acele nă-
luci, care sub ochii lor, de necrezut, prindeau
viaţă, căpătau dispreţuitul de toţi lut, carnea tre-
cătoare, adică. între timp, se constată faptul că
atunci când îşi doresc să se întrupeze şi să se
plimbe printre oameni, fără să ezite – nu se ştie
din ce pricini de nepriceput – zeii aleg nătângii,
damnaţii, dezrădăcinaţii, indivizii bolnavi, consi-
deraţi în unanimitate irecuperabili; în viaţă, zeii
aleg ceea ce mai târziu va alege în roman fiodor
mihailovici: ultimii dintre oameni. din ce pricini
oare? prin pâlnia trupului unora dintre aceşti nă-
păstuiţi, ei, aleşii dintre aleşi, coboară printre noi,

îndemnându-  ne să ne adunăm, să ne strângem în
noi înşine şi să îndrăznim, să ne ridicăm, căci nu
este exclus că ora noastră se apropie; da, ceasul
nostru e atât de aproape, e aşteptat cu atâta in-
tensitate, încât se impune să fim din ce în ce mai
atenţi, să nu-  l ratăm tocmai din cauza intensităţii
aşteptării. căci intensitatea e totul, da, intensi-
tatea… şi încă ceva de nespus, de nepovestit, ne-
cesar ca aerul, ca gura de apă la capătul rătăcirii
printr-  un pustiu.

de peste două mii de ani, în ciuda nivelului
avansat al ştiinţelor, tehnicii, filosofiei, anato-
miei, medicinii, în pofida culmilor greu de tăgă-
duit atinse în domeniul cunoaşterii, fiinţa –
laolaltă cu problematica stufoasă şi complicată
existentă implicit în umbra trunchiului ei – ră-
mâne a fi planeta cea mai puţin cunoscută. în
timp ce sunt cucerite noi spaţii intergalactice, se
descoperă planete noi şi certe forme de viaţă la
milioane de ani-  lumină de biata şi minunata
noastră planetă, omul din om – ca să vehiculăm
o sintagmă dragă lui dosto – rămâne a fi cu desă -
vârşire ascuns, întors în sine însuşi parcă, pre-
cum scoica conţine în interiorul ei marea,
lăsându-  ne să ghicim exclusiv ecourile zbuciumu-
lui ei din adâncuri. cum să cunoşti această pla-
netă minunată şi rămasă, în vecii vecilor,
obscură: omul? recurgând la invocatul de horaţiu
medias rei, adică la mijlocul de aur, cu înţeleasa
de la sine înţelepciune, în care să-  i tatonezi ne-
obosit, cu gravitate şi răbdare de geniu, adâncu-
rile? dar, oare, n-  ar fi mai eficient, incomparabil
mai rapid – şi era să zic mai definitiv – carotajul
scurt şi iute în abisalitatea unor făpturi surprinse
în criză, făpturi reduse la esenţă – la acea inimă,
acel miez al întregului, despre care vorbeşte apli-
cat şi viclean fiodor mihailovici în prefaţa la fra-
ţii Karamazov – al cărui fond sufletesc şi moral e
încolţit de bestiile derutei, ale pierzaniei şi, deci,
este dislocat, clătinat la rădăcină, astfel fiind pre-
gătit terenul propice dezvăluirii firii umane, în
condiţii de echilibru şi patinare pe suprafeţe
blânde, disimulate, ca să nu zicem înmormântate
în criptele firii, completamente ascunse? căci e
limpede faptul că mijlocul de aur ocoleşte apele
adânci, discordanţele, unghiurile ascuţite, stri-
dente, optând pentru cumpătarea, strălucirea şi
previzibilitatea aparenţelor, dar şi pentru cumin-
ţenia trimisă, cu brutalitate, la plimbare de gure-
şul subteranist lăsat cu gura slobodă. ce are
împotriva cuminţeniei prorocul subteranei? ce
ţine să dezvăluie acest neîntrecut psiholog, strân-
gând în craterul caracterial al unui singur om un
ghem de contradicţii, o seamă de euri multiple,
care îşi declară război pe viaţă şi moarte şi sunt
angrenate în interminabile dialoguri despre câte
în lună şi-  n stele, de când au fost create, laolaltă,
luna şi aştrii somnoşi, apa şi lumina, întunericul
şi pământul, lutul şi celălalt lut, căruia i s-  a dat,
dintr-  un exces de viaţă vie, suflet? adevărul are
o esenţă tare şi, nu încape îndoială, multe feţe, la
care se ajunge – cel puţin de la platon încoace –
pe calea dialogului, care oferă şansa de a pricepe
cât de cât cum poate albia caracterologică a unui
singur om să fie luată în chirie de iov şi apoi de
david, de christ şi, la foarte scurt timp, de luci-
fer, de apollo şi de îndată de dionysos. omul din
om hotărăşte încotro s-  o ia, în care dintre ceruri
sau în oglinda tenebroasă a căror întunecimi să i
se reflecte faptele, visele, întâmplările, liberul ar-
bitru – ca şi mărul din pomul cunoaşterii –, ară-
tându-  şi nu o dată faţa de dar otrăvit şi, totodată,
relevând în anumite firi o forţă şi un curaj moral
imposibil de zdruncinat. cum să accezi la acea
putere granitică, în ce fel s-  o cristalizezi, când să
cedezi şi unde anume, cum să iubeşti şi până
unde, cum să trăieşti ca fiecare faptă a ta să-  şi
tragă, în continuare, seva din resursele setei de
viaţă, a setei de frumos şi de modelare neostenită
de sine în umbra marilor modele ale umanităţii?
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sunt întrebări la care se încearcă diferite răspun-
suri, citite, dibuite, ascunse în letopiseţul subte-
raniştilor şi al dedublaţilor dostoievskieni, tho-
masmannieni sau brebanieni, a căror matriţă îşi
trage rădăcinile probabil din acea povestire admi-
rată de friedrich Nietzsche, rămas de tot vrăjit,
în primul rând, de spectacolul forţei aflate în răz-
boi cu sine însăşi, cu lumea şi cu limitele ei, forţă
ale cărei semne au fost citite printre rânduri de
marele filosof german, mai puţin de confraţii
scriitorului rus.

reprezentanţii acestei tipologii caracteri-
zate printr-  o ambiguitate caracterologică dusă la
limită – în tragedia subteranei ion ianoşi vor-
beşte de o „instabilitate caracterologică” ce „atin -
ge extreme intensităţi maladive” – sunt, adesea,
indivizi pregătiţi, cu o cultură generală aflată de-
asupra mediei. aceşti arheologi ai fiinţei radica-
lizate sunt puşi în situaţii imposibile, care le
clatină, uneori, din temelii scara de valori incul-
cate prin educaţie, cutumă, credinţă ş.a.m.d. în
nu puţine cazuri, pregătirea lor se regăseşte în
contrast flagrant cu valoarea lor umană, motivele
căderii şi ale umilirii găsindu-  şi rădăcinile în car-
tea firii fiecăruia. modul în care – în căutarea sal-
vării – se clatină umanitatea dinlăuntrul acestor
locuitori ai realităţii abisale e analizat ultrascru-
pulos, în profunzime, cu o exactitate apărută în
ochii unor exegeţi ca fiind o formă a cruzimii şi cu
o perspicacitate psihologică, în faţa căreia vârfu-
rile psihologiei europene, ca freud sau Jung,
depun armele. ce face, în realitate, omul din sub-
terană – acest dedublat radicalizat, redus la
esenţă – retras în bârlogul său după ce se trezeşte
în posesia unei moşteniri, care îi permite să re-
nunţe la slujbă, deci, să nu mai fie prizonierul
unui program fix, întocmit de terţi? Ne pofteşte
să ascultăm şi să radiografiem mârâitul lui ne-
vrotic, scâncetele metafizice şi „gemetele unui om
instruit din secolul al nouăsprezecelea”. om re-
tras, nota bene, din afacerile lumeşti, cărora, în

ciuda deciziei sale de a încheia cu toate, le dă
note, le răscoleşte, le răstoarnă, dă de pereţi cu
ele, minte de îngheaţă apele; la o distanţă de nici
trei rânduri, recunoaşte că minte şi spune că o
face ca să ne atragă atenţia, ca să epateze, iar
după ce reuşeşte să ne bruscheze simţurile apla-
tizate de inerţie, ţipă că n-  a minţit sau, chiar
dacă, mă rog, a minţit, nu ne priveşte, căci, în de-
finitiv, asta e viaţa lui privată, deci, o afacere pe
cont propriu. ei, poftim, cazuistică de muiere is-
terică, care nici muiere nu e, nici isteria nu-  i face
curte. Nu e cazul – nuanţează, între altele, şi
emil iordache – să-  l considerăm pe subteranist
mai ticălos decât este, decât ţine cu tot dinadinsul
să se arate. musca asta metafizică, care se vi-
sează şoarece sau şobolan – în sfârşit, tot aia e –
ne invită să fim martori ai felului în care – ajuns
la limită, lunecat într-  o criză existenţială, având,
deci, nervii la pământ – se dă cu capul de pereţi,
ca să recurgem la vorbele lui dmitri merejkovski,
a căror directeţe zgârie timpanul urechilor fine
sau cel al firilor numite de dosto delicate. tocmai
directeţea lipsită de maniere, brutalitatea şi ra-
dicalismul ce ricoşează, când şi când, spre forţa
vizionară, sinceritatea cu care se dă de pereţi,
muzica inegală citită printre rânduri, ca respira-
ţia gâfâită a subteranistului sau ca lunecarea
unui şarpe boa pe sticlă, îl fac pe leonid gros-
sman să califice Însemnările… drept o scriere- de -
claraţie, prima parte – teoretică până la temelii –
dându-  i întru totul dreptate. r

■ din vol. din infern, cu dragoste,
în lucru

recent, editura tracus arte a publi-
cat un nou studiu despre avan-
gardă, elaborat chiar în epicentrul
acesteia de eminentul cercetător,

eseist şi jurnalist petre răileanu. intitulat, oare-
cum deconcertant, dada în direct, volumul se
adaugă altor studii de referinţă ale fenomenului
avangardist publicate de acelaşi autor în franţa
şi românia pe parcursul a circa două decenii:
fundoianu/ fondane et l’ avant-  garde (în colabo-
rare cu michel carassou, éditions paris-médite-
ranée, paris, 1999), the romanian avant-  garde
(editura plural, Bucureşti, 1999), gherasim luca
(éditions oxus, paris, 2004; trad. editura Juni-
mea, iaşi, 2005) etc. apariţia volumului de faţă
marchează, evident, centenarul naşterii mişcării
dada, eveniment de maximă rezonanţă interna-
ţională în câmpul literar-  artistic.

ce a însemnat dadaismul şi ce mai poate în-
semna el astăzi? în contextul începutului de secol
xx, mişcarea dada, al cărei principal catalizator
a fost poetul de origine română tristan tzara, re-
prezintă anarhismul artistic în forma cea mai vi-
rulentă, ce traducea însă o stare de exasperare
paroxistică determinată de absurditatea războiu-
lui mondial. protestul împotriva acestei mon-
struoase anomalii a umanităţii s-  a convertit în
contestarea tuturor valorilor unei societăţi strâmb
alcătuite, inclusiv a artei specifice acesteia. prin
distrugerea convenţiilor artistice instituite, da-
daiştii urmăreau în fond recuperarea stării ede-
nice a omului – copilăria, starea cea mai propice
maximei libertăţi creatoare. prin aceasta, dadais-
mul rămâne, desigur, actual.

cartea în discuţie e în primul rând un stu-
diu de istorie literară, înţeleasă însă nu ca arheo-
logie seacă şi erudită, excavare de morminte
vechi, ci ca o punere a cititorului
în contact direct cu textele şi cu
contextul care le-  a generat (mai
important în acest caz decât tex-
tul în sine). pe de altă parte, au-
torul consideră că spectacolele de
la cabaretul voltaire, cronicile de
la zürich ale lui tristan tzara şi
manifestele dadaiste au mai mare
relevanţă pentru înţelegerea fe-
nomenului decât „operele” înseşi.
totodată, el se arată preocupat de
relevarea unor aspecte mai puţin
notorii ale fenomenului, cum ar fi
rolul jucat de arthur segal, mar-
cel iancu sau chiar Brâncuşi, per-
sonaje ilustre ale avangardei
artistice europene originare din
românia: despre arthur segal
aflăm că, la solicitarea lui hans
arp, amfitrionul cabaretului vol-
taire, trimisese acestuia mai
multe xilogravuri pentru a decora
pereţii localului la inaugurare, iar
ulterior a fost prezent cu mai multe lucrări în re-
vistele dadaiste şi la expoziţiile galeriei dada; de
asemenea, importantă rămâne teoria echivalen-
ţelor propusă de acesta, care presupune elimina-
rea graniţelor şi ierarhiilor de orice fel dintre
toate fenomenele din câmpul artei. despre marcel
iancu aflăm că, prin întreaga sa creaţie plastică
de la zürich (desene, gravuri, picturi, măşti, cos-
tume, obiecte, ilustraţii de carte, afişe), a contri-
buit decisiv la constituirea identităţii vizuale a
dada, iar despre constantin Brâncuşi, pe care au-
torul îl consideră „un dadaist de ultimă oră”,
aflăm că, la solicitarea lui tzara, a trimis pentru
antologia dadaglobe, în 1920, trei clişee fotogra-
fice după două sculpturi în spiritul ludic-  ironic al
dadaismului (mlle Brancusi şi mlle Pogany), iar
în anii 1920-  1922 a participat la mai multe ma-
nifestări dada la paris. foarte interesantă e, de
asemenea, sublinierea rolului de exeget al dadais-
mului pe care l-  a jucat tzara când, în 1957, a scris
o prefaţă la prima istorie a mişcării dada datorată

lui georges hugnet, cu titlul dada contre l’ art, în
care releva atât semnificaţia demersului dadaist
– dada a vrut să distrugă nu arta şi literatura, ci
ideea oamenilor despre ele (arta cu a mare) – cât
şi principalele caracteristici ale discursului dada:
sensul polemic, spontaneitatea, ludicul demistifi-
cator, devalorizarea şi revalorizarea prin umor,
farsă, confuzia genurilor etc. lui tristan tzara
autorul studiului îi schiţează, de altminteri, în
final un portret în mişcare, pornind de la princi-
palele lui obsesii: hamlet şi ofelia în tinereţe,
anagramele lui villon în ultimii ani ai vieţii,
prima explicând psihanalitic virulenţa revoltei
artistice, iar ultima, masca enigmatică a persona-
jului tristan tzara.

remarcabilă e apoi, în acest volum, impor-
tanţa acordată elementului vizual, prin însoţirea
textului de ilustraţii semnificative ce facilitează
înţelegerea fenomenului, scurtcircuitând sensul
pentru cititorul grăbit din noua epocă video şi ac-
centuând ideea de „transmisiune în direct”: de
pildă, spre a demonstra ideea unei emulaţii între
artiştii modernişti, respectiv între curentele de
avangardă, sunt prezentate în paralel o cali-
gramă a lui apollinaire, una de tzara şi una de
al. tudor-  miu din revista „urmuz”, iar dadaismul
sui generis al lui Brâncuşi e şi el ilustrat cu exem-
ple pertinente. autorul, multă vreme redactor la
rfi, speculează la maximum în cartea sa strate-
giile discursului publicistic (atât la nivelul scrii-
turii ca atare, cât şi la nivelul paratextului), în
deplin consens, de altfel, cu stilul fenomenului in-
vestigat. 

marea absenţă rămâne totuşi legătura da-
daismului cu spaţiul românesc, respectiv colabo-
rarea dintre tristan tzara, marcel iancu, ion
vinea ş. c. l. atât înainte, cât şi după momentul

cabaretului voltaire, legătură
sugerată printr-  un singur fapt,
ce-  i drept de maxim interes: pu-
blicarea în revista „chemarea”,
în 1915, a unui desen (probabil
de félix valloton) reprezen-
tând... un dada. s-  ar fi cuvenit
poate menţionate şi poemele re-
dactate de tzara în românia (în
deplin consens cu spiritul dada,
după cum sublinia însuşi auto-
rul în corespondenţa cu saşa
pană, primul lor editor şi, pe de
altă parte, foarte asemănătoare
cu poemele lui ion vinea din
aceeaşi perioadă, precum şi cu o
serie de poeme anterioare ale lui
adrian maniu; în afară de tex-
tele antiliterare, despre care
exegeţii au vorbit, de altfel, des-
tul de mult până acum, poate că
ar fi fost utilă şi menţionarea
poemelor furtuna şi cântecul
dezertorului (publicat în „che-

marea”, în nr. 2/ 11 octombrie 1915, acelaşi
număr în care apare căluţul „dada” al lui vallo-
ton) şi Cântec de război (publicat în „contimpora-
nul”, în nr. 27/ 20 ianuarie 1923), veritabile
capodopere ale poeziei antirăzboinice care ne
arată deja o altă faţă a creaţiei lui tzara şi, toto-
dată, ne face şi mai limpede semnificaţia demer-
sului dadaist. în fine, poate că ar fi fost oportună
şi menţiunea că, înainte de cartea lui georges
hugnet prefaţată de tzara, saşa pană a publicat,
încă din 1936, un volum absolut remarcabil cu tit-
lul sadismul adevărului, în care aflăm, între al-
tele, un excelent studiu despre dadaism intitulat
insurecţia de la Zürich. dincolo de aceste omi-
siuni, explicabile în fond din perspectiva fragmen-
tarismului specific demersului în discuţie, ultima
carte a lui petre răileanu rămâne, desigur, prin
rigoarea documentării, ineditul aspectelor relie-
fate şi eleganţa expunerii, un studiu de referinţă
al avangardei. r

ovidiu Morar
„Dada în direct”

Remarcabilă e apoi, în acest volum,
importanţa acordată elementului
vizual, prin însoţirea textului de

ilustraţii semnificative ce
facilitează înţelegerea

fenomenului, scurtcircuitând
sensul pentru cititorul grăbit din
noua epocă video şi accentuând

ideea de „transmisiune în direct”



editura academiei publică, în de-
cembrie 2015, un masiv volum inti-
tulat Best of i.l. Caragiale (format
16/ 70 x 100, 555 p.), antologie şi

studiu introductiv, de gelu Negrea. o asemenea
apariţie merită semnalată nu doar pentru că este
vorba despre un autor canonic, de rezonanţă uni-
versală, ci, mai ales, pentru „subiectivitatea”
axiologică a antologatorului, una argumentată,
pas cu pas, încât se poate spune că ne aflăm în
faţa unui caragiale al lui gelu Negrea, propus
după exigenţele recuperatorii ale conceptului de
capodoperă. antologii ale operei lui caragiale
s-  au derulat suficiente de-  a lungul vremii, dar cri-
teriile prime au fost genul şi specia, incluzând,
fireşte, şi subiectivitatea de gust a antologatori-
lor. un exemplu datorat unei personalităţi puter-
nice este i.l. caragiale, opere alese, antologie şi
prefaţă, de marin preda, editura cartea româ-
nească, Bucureşti, 1972, antologie restrânsă la
nuvele şi schiţe. după 1989, semnalez şi aduna-
rea împreună a teatrului şi a prozei, realizată de
florin faifer şi de valeriu p. stancu, cu prefaţa
celui dintâi (iaşi, 2000). 

gelu Negrea şi-  a propus însă altceva: să-  l
caute, cum sună şi titlul prefeţei, pe celălalt Ca-
ragiale, cel al capodoperelor, indiferent de „com-
plexele de cultură” tradiţionale şi moderne/
postmoderne. mai întâi, identifică vulnerabilită-
ţile antologiilor caragiale (dar şi ale ediţiilor cri-
tice) timp de un secol: „prima o reprezintă osci-
laţiile autorului însuşi privitoare atât la catego-
riile literare în care îşi va încadra multe dintre
texte (momente, nuvele, schiţe, povestiri, amin-
tiri, note etc.), cât şi gruparea variabilă a acestora
în volumele care au beneficiat de supravegherea
lui directă. dificultăţile de structurare a materia-
lului literar s-  au transferat de la capriciosul com-
portament al lui caragiale faţă de propriile texte
la cei care, în viitor, îşi vor consacra eforturile al-
cătuirii de ediţii din opera lui.” (p. v). a doua di-
ficultate majoră „o constituie operaţiunea de
cronologizare a textelor”, care a dus la două di-
leme: decalajul dintre apariţia în periodice şi în
volume, pe de o parte, şi „periodizarea fiecărui
titlu în parte în conformitate cu un criteriu logic
şi funcţional, de natură să împace împrejurarea
că, de regulă, se ia în consideraţie data de apariţie
a primei variante, dar textul propriu-  zis este al
celei din urmă, aceea definitivă.” (p. vi). de aici,
pornesc alte dificultăţi: „organizarea cronologică
a titlurilor din volume şi din periodice, comparti-
mentarea omogenă a materiei pe specii literare,
regruparea unor titluri migratoare de la o ediţie
la alta în conformitate cu viziunea şi gustul fiecă-

rui antologator şi, nu în ultimul rând, recupera-
rea din paginile gazetelor vremii a unor texte ne-
cunoscute”, exemplul din urmă fiind ilustrat de
faptul că, în ediţia critică de opere (editura uni-
vers enciclopedic, Bucureşti, 2011) apar nu mai
puţin de două sute de texte noi faţă de cea din
2000, apărută tot acolo.

spre a evita asemenea dificultăţi, gelu Ne-
grea a optat pentru o antologie din perspectivă
exclusiv axiologică, pornind, desigur, de la acura-
teţea textelor din ediţiile critice, ţinta fiind „indi-
cele ridicat de reprezentativitatea artistică a
titlurilor selectate şi gradul lor înalt de rezistenţă
la eroziunea timpului”. plecând de la un atare re-
ferenţial strict estetic, versificaţiile, gazetăria, co-
respondenţa apar ca „neînsemnate literar”, cu o
singură excepţie: scrisoarea către alceu urechia
(7/20 iulie 1905) pe care o intitulează [Căderea
Berlinului]. din teatru, trec prin sita exigenţei es-
tetice patru titluri: o scrisoare pierdută, Conul
leonida faţă cu reacţiunea, o noapte furtunoasă,
1 aprilie (monolog). ordinea semnifică şi ea scara
valorică. lipsesc, cum se vede, d-  ale carnavalului
şi drama năpasta. cernerea este la fel de severă
şi-  n ce priveşte proza. antologatorul reţine doar
63 de texte, plus scrisoarea amintită. în total,
opera lui caragiale ar conţine 68 de capodopere.
din proză şi gazetărie lipsesc Vizită, d-  l goe, un
pedagog de şcoală nouă, Bacalaureat, pamfletul
1907 – din primăvară până-  n toamnă, cele trei
texte despre eminescu (În nirvana, ironie, două
note), Câteva păreri ş.a. înşiruirea nu e nici aici
cronologică sau pe specii, ci valorică. primele cinci
capodopere sunt: o făclie de Paşti, În vreme de
război, Păcat..., situaţiunea, Cănuţă, om sucit, iar
ultimele – 25 de minute, greu de azi pe mâine…
sau unchiul şi nepotul, o zi solemnă, moşii
(tabla de materii), fecioara-  din-  lună [Poveste ja-
poneză]. gelu Negrea motivează atât prezenţele,
cât şi unele absenţe. desigur, poate fi amendat
gustul personal în ecuaţia valorii. antologatorul
invocă părerea lui Borges că Biblioteca din ale-
xandria trebuie arsă, „la câteva veacuri”, ardere
motivată şi de g. călinescu, spre ieşirea din în-
cremenire canonică. e. lovinescu, din necesităţi

similare, vorbea despre necesitatea revizuirilor
critice. „mutatis-  mutandis – motivează şi gelu
Negrea – imperativul primenirii continue îşi con-
servă valabilitatea nu doar in rem, ci şi in perso-
nam. măcar o dată la o sută de ani, fiecare mare
scriitor trebuie extras din istorie, dezbrăcat de
hlamida ocrotitoare a clasicităţii şi lăsat să în-
frunte cu textul gol gusturile şi exigenţele literare
născute din tipul de sensibilitate propriu actuali-
tăţii imediate.” (p. vii).

dacă „extragerea din cronologie” e de găsit
chiar la caragiale, cu aparentele sale capricii de
ordonare a textelor (alexandru george identifica
„un talmeş-  balmeş”, în atare privinţă), putân -
du-  se vorbi, totuşi, de patru etape ale operei (Ni-
colae manolescu), într-  o autarhie „aproape de-
plină a fiecărei etape” (p. viii; a se vedea şi gelu
Negrea, Caragiale. marele paradox, editura car-
tea românească, Bucureşti, 2012), în ce priveşte
„extragerea din istorie”, autorul o face cu extin-
dere la veacul posterităţii marelui dramaturg.
originalitatea abordării vine din ceea ce gelu Ne-
grea numeşte entropia capodoperei. în primul
rând, autorul reabilitează, din perspectiva refe-
renţialului axiologic, conceptul de capodoperă teo-
retizat de mihail dragomirescu, cu atât mai mult,
cu cât postmodernitatea (în ciudată consonanţă
cu sociologismul proletcultist) reuşise să elimine,
în numele culturii de masă, dimensiuni precum
valoare, profunzime, capodoperă. acestea au fost
sacrificate în numele unei actualizări forţate,
încât caragiale a devenit, „în zilele noastre, un
scriitor mai mult citat decât citit. actualitatea ro-
mânească este îmbibată de caragialism şi de ca-
ragialisme. şi nu e vorba numai de acele «re-
plici-sentinţe [care] trăiesc singure cu o puternică
viaţă verbală» la care se referă g. călinescu în is-
toria literaturii române de la origini până în pre-
zent. caragiale este cea mai pregnantă prezenţă
literară dintre toţi scriitorii români necitiţi.”
(p. ix).

cauza e de găsit, îndeobşte, în perioada co-
munistă, punctul de pornire fiind sărbătorirea, cu
pompă, a centenarului caragiale, în 1952. scrii-
torul a fost asimilat „realismului critic”, instru-
mentul cel mai eficace în lupta împotriva regi-
mului burghezo-  moşieresc şi pentru construirea
celui democrat-  popular. caragiale a devenit, ast-
fel, instrument „de auto-  legitimare” a regimului
comunist „în plan politic, social, economic şi cul-
tural”, de unde plasarea scriitorului „în ipostaza
de campion al tirajelor, dar, concomitent, şi de
victimă a lor.” inflaţia este semn de entropie.
cota valorică înaltă a capodoperelor s-  a transfe-
rat, artificial, asupra tuturor textelor, tinzând
spre o egalizare axiologică inexistentă, în reali-
tate. exegeza caragialeană însăşi ar fi suferit de
invazia fenomenului, „culminând cu instituirea
protocronismului ca politică de stat” (p. x): „cla-
sicizat oficial, caragiale este prezent masiv în
programele şi manualele din învăţământul
pre-  universitar şi de toate nivelurile.” (p. xi).
apoi, în emisiuni, la radio, tv, jucat pe toate sce-
nele dramatice din ţară, transpus cinematografic,
cu statui răsărite peste tot, cu satul haimanale
devenit i.l. caragiale, opera devenindu-  i instru-
ment de educaţie pe toate planurile etc. cana-
vaua s-  a prelungit şi după 1989: „printr-  un
artificiu de logică la îndemână, negativismele din
lumea literară a lui caragiale sunt transferate în
lumea reală care le inspiră. pentru că veritabilul
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Theodor Codreanu
De la entropia capodoperei la
Best of Caragiale

O carte- eveniment ■ Editura Academiei Cauza e de găsit, îndeobşte, în
perioada comunistă, punctul de
pornire fiind sărbătorirea, cu

pompă, a centenarului Caragiale,
în 1952. Scriitorul a fost asimilat
„realismului critic”, instrumentul
cel mai eficace în lupta împotriva
regimului burghezo-  moşieresc şi

pentru construirea celui
democrat-  popular. Caragiale a
devenit, astfel, instrument „de
auto-  legitimare” a regimului

comunist „în plan politic, social,
economic şi cultural”, de unde

plasarea scriitorului „în ipostaza
de campion al tirajelor, dar,

concomitent, şi de victimă a lor.”
Inflaţia este semn de entropie



target al acestor demersuri rămâne înfăţişarea în
culori întunecate şi condamnarea vehementă a
sistemei politico-  sociale burgheze. literatura lui
devine un instrument de manipulare propagan-
distică.” (pp. xi-  xii). mai mult de atât, caragiale
ajunge „ceea ce nu fusese niciodată, cu toate că îşi
dorise întotdeauna: un scriitor popular.” în con-
text, „problema valorii creaţiei lui caragiale nu
se mai pune în discuţie. mutual, există un con-
sens cvasiunanim privind nu doar ipostaza de cla-
sic a scriitorului (apreciere care datează încă din
timpul vieţii), ci şi a indubitabilei pan-  genialităţi
a operei. Nu ne mai aflăm în faţa unei teoreme,
ci a unei axiome.” (p. xii). de aici, literatura cri-
tică encomiastică, eforturile „hermeneutice, puse
în slujba depistării cu orice preţ a unor profun-
zimi şi semnificaţii de rang egal”, „după 1990 –
adaugă gelu Negrea – i.l. caragiale nu mai re-
prezintă o miză politico-  socială pregnantă, sufe-
rind o sensibilă pierdere de viteză şi în plan
estetic. pentru că, în pofida iluziilor elitist-autar-
hice, esteticul rămâne o valoare de relaţie, încor-
setată de felurite dependenţe extranee. Nu din
raţiuni de estetică a fost absent shakespeare din
orizontul culturii europene timp de două secole!” 

s-  ar putea spune, totuşi, că, de astă dată,
guvernarea nu mai găseşte motive extraestetice
de auto-  legitimare, prin caragiale, dimpotrivă.
cineva îmi spunea că abia după 1989 a înţeles
mecanismul diabolic al sistemului electoral (o
scrisoare pierdută), care, în comunism, pur şi sim-
plu, lipsea, apărând ca o joacă, fenomen cu totul
nesemnificativ, în absenţa pluripartidismului.
mircea iorgulescu demascase, totuşi, marea trăn-
căneală a demagogiei, prezentă peste tot în lume,
dar mai ales în spaţiul ceauşismului. (vezi eseu
despre lumea lui Caragiale, 1988). cartea lui mir-
cea iorgulescu este construită, cu toate acestea,
nu pe fundament estetic, ci tot „propagandistic”,
observă şi argumentează gelu Negrea. ea va „le-
gitima” autocronismul (vezi paul goma) postde-
cembrist al „rezistenţei prin cultură”, sublimă
precum industria română din discursul lui caţa-
vencu. suspectă rămâne, după 1989, relativa li-
nişte asupra fenomenului caragiale. cu o singură
excepţie (marian popa), sesizează gelu Negrea,
împotriva lui caragiale nu s-  au ridicat voci, deşi
el a fost folosit de regimul comunist, ca instru-
ment de propagandă, chiar într-  o mai mare mă-
sură decât eminescu, cel „demitizat” cu o violenţă
sistematică în „postcomunism”. Bineînţeles, tot
cu mijloace extraestetice.

ceea ce-  i reproşează gelu Negrea lui mir-
cea iorgulescu e că pariază pe reducţia artei lui
caragiale la stilistica oralităţii, numită marea
trăncăneală. or, se observă o complexă simetrie
de contrast cu stilistica scrisului. încă din 1939,
pompiliu constantinescu observase rolul înscri-
surilor în arsenalul artistic caragialesc, scrisoarea
din capodopera dramatică a scriitorului determi-
nând „odiseea comică a personagiilor” şi devenind
„ea însăşi un personagiu, un obiect animat, un
simbol”. gelu Negrea e de acord cu mircea iorgu-
lescu atunci când scrie: „vorbitul nu este pentru
ele (personajele caragialeşti, n.n.), nici mijloc, nici
scop: este o formă de viaţă.” asemenea observaţie
are însă funcţionalitate estetică prin echilibrarea
cu mecanismul înscrisurilor, care dinamizează ac-
ţiunea dramatică: „lista acestor înscrisuri este
absolut impresionantă: proclamaţii, manifeste
electorale, înştiinţări de tot felul, anunţuri publi-
citare, notiţe statistice, circulare emanând de la
diferite instituţii, articole de ziar, fragmente din
statutele unor societăţi, invitaţii la reuniuni mon-
dene, scrisori confidenţiale, cereri, demisii, peti-
ţiuni, dedicaţii, poliţe, procese verbale, inscripţii
pe coroane funerare – şi enumerarea poate conti-
nua.” (p. xx). fireşte, ca şi trăncăneala, înscrisu-
rile nu dau valoare prin ele însele, ci doar puse în
ecuaţia dinamicii artistice: „din surse felurite şi

în forme diverse, ele acompaniază, determină, du-
blează, interferează, influenţează, modifică, am-
plifică, secţionează, îmbogăţesc, comentează,
codifică, bruiază, sintetizează ori deformează
viaţa unor oameni seduşi de magia cuvântului
scris sau tipărit. mistica textelor este atotcuprin-
zătoare, funcţionând cu o energie debordantă, că-
reia personajele caragialiene nu sunt capabile a
fi în stare să i se sustragă, indiferent că sunt,
uneori, beneficiare ale textelor sau, alteori, vic-
time ale acestora.” (p. xxvi).

antologatorul face ierarhizări, nuanţări pri-
vitoare la intruziunea scrisului în destinul perso-
najelor, de la limita de jos a efectelor („un fel de
grad zero al efectului scriiturii”), ca în cazul lis-
telor de câştiguri pe care căpitanul pandele „i le
pune triumfător pe masă lui lefter popescu”,
până la cele două loturi vinovate de „încurcătura
care îl azvârle pe nenorocosul funcţionar ministe-
rial în pragul nebuniei”, cu „diabolicul fatum ce
îmbracă veşmântul perfid al citirii greşite («vice-
versa») a listelor în cauză, necum vreun detaliu
intrinsec acestora. la polul opus, descoperim bul-
versanta substituţie de funcţie literară din tele-
grame, unde interesul lecturii glisează pe
nesimţite din zona narativă către orgolioasa şi
din ce în ce mai autonoma mecanică a textelor
ce-  şi autodevoră treptat substanţa epică, sufo-
când-  o, pur şi simplu.” (ibidem). geniul narativ
al lui caragiale duce la inovaţii care vor deveni
productive în secolul al xx-  lea (de la virginia
Woolf şi andré gide până la camil petrescu, hor-
tensia papadat-  Bengescu şi John steinbeck),
aflate explicit în texte precum groaznica sinuci-
dere din strada fidelităţii (1897) sau în atmos-
feră încărcată. este vorba de dubla sau multipla
perspectivă narativă: „Nu avem de-  a face cu o no-
rocoasă întâmplare accidentală: metoda se regă-
seşte în atmosferă încărcată şi nu numai. având
în vedere amploarea pe care o va cunoaşte utili-
zarea noului pattern narativ în secolul al xx-  lea,
modul substanţial în care a fertilizat el literatura
modernă – română şi universală –, precum şi fap-

tul că asimilarea în chip de practică li-
terară curentă a insolitei metode s-  a
soldat (…) cu performanţe artistice de
vârf, mi se pare întru totul justificată
semnalarea pionieratului caragialian în
materie, oricât de sulfuros ar gâghila el
cu damf protocronist niscai nări sensi-
bile. caragiale împinge însă lucrurile
mult mai departe. în temă şi varia-
ţiuni, de exemplu, acţiunea este sus-
pendată cu totul, iar personajele umane
sunt abrogate, locul lor ca actanţi epici
fiind luat de realitatea obiectuală a
unor articole de presă. şi aceasta se în-
tâmplă într-  o oarecare margine de eu-
ropa, într-  o epocă literară în care noul
roman francez nu exista nici măcar «ca
un vis în visul nimănui», cum spune
versul genial al unui poet român uitat.”
(p. xxvii).

ca să deschid o paranteză, observ
că gelu Negrea, pentru a doua oară
face trimitere la protocronism, pu-
nându-  şi o platoşă oţelită împotriva bu-
clucaşului concept, din pura pricină că
ideologi precum vladimir tismăneanu
(vezi raportul tismăneanu de condam-
nare a comunismului!) au catalogat
protocronismul ca fiind ideologie ofi-
cială a regimului ceauşist. a-  l pune pe
edgar papu (puşcăriaş politic al regi-
mului comunist), cărturar de mare su-
prafaţă universală, în postura de
ideolog oficial al comunismului, iar nu
pe gogu rădulescu, cel care l-  a atacat
dur pe blândul savant, interzicându-  i
dreptul la replică, mi se pare una dintre

cele mai grosiere mistificări ale istoriei. (pentru
lămurirea adevărului, recomand cititorilor capi-
tolul Protocronismul din cartea mea a doua
schimbare la faţă, Bucureşti, 2014). Protocronia,
botezată aşa sau altfel (în teologia şi filosofia ita-
liană din veacul al xix-  lea se vorbeşte de proto-
logie, prin ermenegildo pini, vincenzo gioberti),
este un concept organic din fenomenologia cultu-
rii alături de pancronie (v. adrian marino) şi sin-
cronie, acesta din urmă prezent şi-  n sincronismul
lovinescian prin noţiunea diferenţierii, încât sin-
cronie/protocronie formează o unitate comple-
mentară aidoma realităţii yin/yang, din gândirea
chineză, sau undă/corpuscul, din fizica cuantică.
celor rămaşi repetenţi în spaţiul filosofiei culturii
le recomand ontologia arheului din gândirea emi-
nesciană, din care a concrescut şi conceptul lui
edgar papu. complementaritatea de care vor-
beam este plastic prezentată de papu prin feţele
lui ianus, care dă şi titlul unei cărţi din 1970. că
unii au căzut într-  un soi de mistică a priorităţilor
este o altă poveste, care nu poate fi numită proto-
cronism, ci… autocronism, termen inventat de
şerban cristovici şi preluat de paul goma spre
a-  i fixa în insectar pe „disidenţii” post-  festum, cu
autoproclamata „rezistenţă prin cultură”. în de-
finitiv, gelu Negrea ajunge la concluzia realistă
că protocroniile sunt realităţi culturale, nu pro-
duse ale unei ideologii defuncte. pentru a le ju-
deca însă, atrăgea atenţia edgar papu, este
nevoie de cunoaştere largă şi profundă a istoriei
literare/culturale româneşti şi universale. altceva
decât mistica priorităţilor care sunt autoproiecţii
megalomanice, individuale sau de grup, în feno-
mene literare istoricizate.

analizele argumentative, la obiect, ale tex-
telor lui caragiale, considerate de gelu Negrea,
pe drept cuvânt, capodopere, sunt edificatoare şi,
adesea, profunde. desigur, ele pot incita la con-
troverse, ceea ce cred că este şi în intenţia anto-
logatorului şi exegetului. un caragiale viu, care
îndeamnă la citit înainte de a fi citat. r
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în studiul diferitelor discipline tehnolo-
gice, un obiectiv esenţial îl constituie
determinarea locului actual al discipli-
nei respective şi al direcţiilor în care

disciplina urmează să se dezvolte în viitor. cer-
cetătorii evoluţiei tehnologice au arătat că dezvol-
tarea istorică a ştiinţei este discontinuă, în
această privinţă fiind de remarcat studiile lui ale-
xandre Koyré despre revoluţiile ştiinţifice, dezvol-
tate şi sistematizate de thomas samuel Kuhn,
care introduce în studiile de istorie a ştiinţei no-
ţiunea de schimbare a paradigmei. pe de altă
parte, în analizele istorice, trebuie ţinut seama de
faptul că dezvoltarea ştiinţifică este strâns core-
lată de mediul natural, economic şi social din mo-
mentul şi din locul în care are loc activitatea
ştiinţifică studiată, fapt scos în evidenţă încă din
1931 de fizicianul Boris mihailovici gessen la cel
de al doilea congres de istorie a ştiinţei de la lon-
dra, punând bazele epistemologiei istorice. ace-
laşi mod de gândire poate fi găsit şi în viziunea
filosofică a lui martin heidegger care, analizează
legătura dintre prezenţă şi temporalitate şi care
introduce noţiunile filosofice de existenţă con-
cretă şi de existenţă brută. în sfârşit, o contribu-
ţie importantă pentru studiile istorice o constituie
sociologia fenologică elaborată de alfred schütz.

aplicând aceste principii la domeniul gospo-
dăririi apelor se poate constata că, până la sfârşi-
tul anului 1989, activitatea de gospodărire a
apelor din românia era axată în primul rând pe
un amplu program de investiţii, ceea ce punea pe
primul plan gospodărirea cursurilor de apă. din
punct de vedere filosofic, sistarea bruscă a inves-
tiţiilor după 1989 a creat o anomalie a cărei re-
zolvare impune definirea unei noi paradigme, în
care să se pună un accent mai important pe toate
tipurile de apă din natură şi pe întreaga supra-
faţă a bazinelor hidrografice. privite prin prisma
viziunii lui alfred schütz, noile condiţii modifică
radical raporturile dintre consociaţi şi contempo-
rani. dacă anterior, în ceea ce reprezintă acum
lumea predecesorilor, întreaga activitate putea fi
concentrată în organismele de gospodărire a ape-
lor, care concepeau, executau şi exploatau lucră-
rile hidrotehnice, cu minime constrângeri din
exterior, noile condiţii impun să se ţină seama de
corelaţiile strânse dintre ape şi activităţile de pe
suprafaţa bazinului, precum şi de influenţele
exercitate de ape asupra altor elemente ale me-
diului.

dintre încercările de a găsi o soluţie, trebuie
menţionată în primul rând „directiva pentru sta-
bilirea unui cadru privind măsurile comunitare

în domeniul politicii apei”, adoptată de parlamen-
tul european în anul 2000. directiva este un do-
cument politic care, fără îndoială, are importanţă
pentru activitatea organizaţiilor care se ocupă de
apele din ţările membre ale uniunii europene,
dar care ignoră progresele recente în domeniul
epistemologiei. în contrast cu această soluţionare
birocratică, principiile care trebuie avute în ve-
dere pentru găsirea unei noi paradigme care să
ducă la rezolvarea anomaliei prezente din ramura
gospodăririi apelor sunt: abordarea holistică, apli-
carea teoriei sistemelor complexe adaptive şi me-
todologia transdisciplinară. 

în bazinele hidrografice nu apar doar pro-
bleme legate de ape, ci şi probleme legate de eco-
logia zonei, de utilizarea teritoriului şi de cerin-
ţele social-   economice ale populaţiei care trăieşte
pe teritoriul bazinului, lista nefiind limitativă.
între toate aceste domenii există o interdepen-
denţă, în sensul că fiecare activitate este influen-
ţată de celelalte şi la rândul ei le influenţează pe
acestea. de aceea, studiile privind bazinele hidro-
grafice trebuie abordate în mod holistic, accep-
tându-   se punctul de vedere că proprietăţile unui
sistem nu pot fi determinate şi explicate prin în-
sumarea analizei elementelor componente şi că
sistemul, în ansamblul său, determină modul de
comportare a elementelor sale. Niciun element al
unui întreg nu poate fi pe deplin înţeles, dacă nu
se consideră legăturile sale cu întregul. princi-
piul, care derivă din entelehia lui aristotel, a fost
enunţat încă din 1924 de cercetătorul sud-   african
Jan cristiaan smuts, şi a fost apoi dezvoltat filo-
sofic de adolf meyer-   abich, care, în 1940, a expus
conceptul de holism dintr-   o persectivă ontologică
şi epistemologică. abordarea holistică a fost apli-
cată cu succes în domenii extrem de variate; im-
portanţa acestei abordări în domeniul de care ne
ocupăm, adică exclusiv de ape şi de mediu, este
scoasă în evidenţă prin înfiinţarea, la zagreb, a
unei organizaţii internaţionale specializate,
anume asociaţia pentru promovarea abordării
holistice a mediului înconjurător care, începând
din 2011, publică o revistă trimestrială dedicată
exclusiv acestui domeniu.

în cazul unei abordări holistice, bazinele hi-
drografice trebuie încadrate în categoria sisteme-
lor complexe adaptive şi trebuie studiate, făcând
apel la metodologiile adecvate pentru analiza
acestor sisteme. sistemele complexe adaptive se
bucură în prezent de atenţia a numeroşi cercetă-
tori, fiind de relevat, în mod special, studiile efec-
tuate de institutul santa fe din oraşul santa fe,
statul New mexico, statele unite, înfiinţat în
1984. prezentând metodele de studiu specifice,
owen Barder arată că administrarea adaptivă a
unor proiecte impune angrenarea a trei factori
motori ai evoluţiei şi anume:

● variaţia, care dă participanţilor libertatea
de a experimenta,

● funcţiile de conformitate care permit de-
finirea unor obiective cuantificabile,

● selectivitatea efectivă, care să asigure ex-
tinderea elementelor care duc la ameliorări sau sis-
tarea celor care duc la rezultate defavorabile. este
important de scos în evidenţă că, în acest caz, prin
element nu se înţeleg doar activităţile din cadrul
proiectului, ci şi ansamblul de politici, reglementări
şi instituţii care dirijează proiectul respectiv.

pentru realizarea unei adaptări iterative,
lane andrews şi colaboratorii săi recomandă
patru etape, care sunt aplicabile nu doar în gos-
podărirea apelor anume: 

● în primul rând, concentrarea activităţilor
asupra unor probleme identificate şi definite la
nivel local. (această cerinţă este de o importanţă
deosebită, şi pentru a da un exemplu concret,
dacă se studiază bazinul Bahluiului, problemele
acestui bazin nu trebuie definite la Bucureşti sau
la Bruxelles, ci la hârlău, podu iloaiei şi iaşi). 

● crearea unui mediu decizional pentru sis-
temul respectiv care să încurajeze experimenta-
rea,

● includerea în experimentare a unor bucle
de conexiune inversă care să faciliteze o corectare
rapidă a erorilor şi o ameliorare progresivă a re-
zultatelor,

● în sfârşit, antrenarea în executarea pro-
iectului a unor cadre cu specialităţi variate, care
să asigure că modificările sau reformele studiate
sunt viabile, legitime, relevante şi sustenabile.

în domeniul gospodăririi apelor toate stu-
diile efectuate au arătat că nu se pot realiza ase-
menea rezultate doar prin organe administrative,
ci este necesară înfiinţarea unor consilii în care
să fie angrenaţi reprezentanţi ai tuturor activită-
ţilor de pe suprafaţa bazinelor hidrografice, con-
silii a căror activitate să fie bazată pe principiile
unei conduceri adaptive.

în sfârşit, transdisciplinaritatea reprezintă
un semnificativ pas înainte în procesul de cunoaş-
tere faţă de metodele de analiză utilizate ante-
rior, cum sunt monodisciplinaritatea, aplicată în
prezent aproape exclusiv în domeniul gospodăririi
apelor în românia, multidisciplinaritatea şi in-
terdisciplinaritatea. pentru studiul unor sisteme
de complexitate mare, în general, cele pentru stu-
diul cărora trebuie avute în vedere criterii teh-
nice, naturale, economice şi sociale, este necesară
realizarea unui salt calitativ, definit ca o inte-
grare a procesului de cunoaştere. această inte-
grare este rezultatul redefinirii obiectului studiu-
lui în cadrul unei unităţi a tuturor formelor de cu-
noaştere, prin crearea unui meta-   limbaj care să
permită exprimarea comună a noţiunilor specifice
disciplinelor participante. unul din cei mai im-
portanţi cercetători care au studiat transdiscipli-
naritatea este fizicianul francez de origine ro-
mână Basarab Niculescu, care este şi unul din
principalii fondatori, în 1987, ai centrului inter-
naţional de cercetări şi studii transdisciplinare
de la paris. în ultimii ani, metoda a generat inte-
resul în numeroase ţări, unde au fost înfiinţate
instituţii a căror activitate este îndreptată exclu-
siv spre aplicarea acestei metodologii, unele
având denumiri ciudate cum este institutul de
ecoalfabetizare şi dialog al cunoaşterii din xa-
lapa-   enriquez, statul vera cruz, mexic, altele cu
locaţii exotice cum este institutul de tehnologie
transdisciplinară din Nalcik, republica cabar-
dino-   Balcară.

aceste principii au fost aplicate în proiecte
legate de ape din diferite ţări ale lumii, printre
care statele unite, africa de sud, israel, tai-
landa, precum şi ţări în curs de dezvoltare ca Bur-
kina faso, mali şi altele, demonstrând că
aplicarea lor practică este posibilă şi poate duce
la găsirea unor soluţii viabile în numeroase cazuri
concrete. în ceea ce priveşte aplicarea metodelor
specifice sistemelor adaptive în românia, se
poate face doar observaţia că „e admirabilă, e su-
blimă, putem zice, dar lipseşte cu desăvârşire”.

expunerea făcută are rolul de a demonstra
că, atât în sectorul gospodăririi apelor, ca şi în
multe alte domenii ale economiei, devine absolut
necesară utilizarea unor metode moderne de cer-
cetare ştiinţifică. se impune o schimbare radicală
a activităţii tuturor organismelor implicate in
gospodărirea raţională a resurselor de apă pentru
a depăşi rămânerile în urmă care se înregistrează
în prezent în românia, ţară care să-   şi desfăşoare
activitatea la nivelul ştiinţific mondial din pre-
zent. r

Andrei Filotti
Transdisciplinaritatea şi gospodărirea apei
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george coşbuc face parte din gene-
raţia care urmează celei emines-
ciene, fără ca marile probleme ale
societăţii româneşti semnalate de

scriitorii anilor 1860-  1890 să se fi rezolvat până
la el. de aceea, mulţi dintre marii creatori de
atunci erau implicaţi şi social-  politic şi cultural,
fiind conştienţi că pot edifica o lume mai bună,
mai dreaptă, mai prosperă. astfel, pentru cei mai
mulţi, fie că erau literaţi, fie artişti plastici, mu-
zicieni sau chiar oameni şi ştiinţele exacte, apelul
la trecut devenea esenţial. trecutul – „vârstă de
aur” pentru contemporanii tuturor timpurilor –
trebuia reînviat cu varii mijloace, spre a însufleţi
cu gloria sa o lume decăzută (cum era văzută so-
cietatea din vremea lui coşbuc, pe care noi o
numim, însă, a „clasicilor literaturii române”). 

în acest spirit, george coşbuc a trezit la
viaţă tot trecutul românesc, de la daci şi romani
până la războiul de independenţă (1877-  1878), la
răscoalele din 1888 sau la tumultul ţărănesc din
1907 (evenimente care pentru poet nu erau toc-
mai trecut, ci erau, cum am zice azi, „istorie
trăită” sau „istorie recentă”). în această pano-
ramă, evul mediu românesc ocupă un loc special.
evocările medievale încep cu voievodul transilvă-
nean gelu (gelou), portretizat dramatic în „moar-
tea lui gelu” sau în „şi-  adânc de-  acum mormân-
tul”. vin apoi elogiul făcut oltului („cântecul
vechi al oltului”), râul care ne-  a apărat de tătari,
alt elogiu, făcut prutului („prutul”), stavilă în faţa
turcilor şi cazacilor, pentru a ne perinda mai de-
parte pe scena istoriei regi trufaşi, precum „carol
robert”, cel învins de Basarab, sau voievozi români
precum ştefan cel mare, de dimensiuni mitice
(„ştefan-  vodă”, „mortul de la putna”, „voichiţa
lui ştefan”), „ştefăniţă-  vodă” sau „vlad- vodă că-
lugărul” ori dregători ca pârcălabul golia („golia
ticălosul”), trădătorul lui ion vodă cel cumplit.
din galerie nu lipseşte nici principele unificator
mihai viteazul, luptător pentru cauza creştină,
un adevărat „munte”, zugrăvit în „paşa-  hassan”.
cu astfel de versuri, dar mai ales cu poezia sa
despre satul românesc – satul românesc dintot-
deauna şi de oriunde – a devenit cel mai popular
(mai receptat de popor) poet român de până la
primul război mondial.

pentru alcătuirea frescei istorice a evului
mediu, george coşbuc s-  a informat şi chiar a stu-
diat temeinic izvoarele. de aceea, de exemplu, în
poezia „carol robert”, imaginaţia autorului este
mereu cenzurată de izvorul istoric sau de lectura

unor texte ale specialiştilor. prima strofă reflectă
dispreţul regelui ungariei şi al armatei sale faţă
de Basarab şi ţara sa: „stăpânul ţării feudale/
râdea de Basarab, pe cale/ venind cu sutele
de-  arcaşi/ turnaţi în zale,/ ce-  i pentru-  aceşti vi-
teji ostaşi/ o ţară largă de trei paşi?”. trufia
regelui carol robert – proaspăt venit, cu greu, pe
tronul ungariei, dintr-  o dinastie vestită a occi-
dentului, anjou – era bine cunoscută în europa
vremii. pe de altă parte, la 1330, într-  adevăr, re-
gatul ungariei şi celelalte regate şi ţări cuprinse
în el aveau cam 350 000 de km pătraţi, pe când
ţara românească dacă avea vreo 60 000 – 70 000
de km pătraţi. sigur, în condiţiile relativităţii
frontierelor de atunci şi a autorităţii suverane
mai mult personale decât teritoriale – conform
concepţiei despre putere de atunci – suprafaţa
pare să nu fi contat prea mult, dar, în mentalul
colectiv, avea importanţa sa. soldaţii lui carol
robert erau mulţi, erau îmbrăcaţi în zale şi erau
viteji, pe când inamicul era aproape neglijabil, cu
„o ţară largă de trei paşi”, adică minusculă. dis-
preţul vine şi din calitatea lui Basarab de vechi
vasal al regelui ungar. mai departe, versurile lui
george coşbuc ţin seamă de mărturiile „cronicii
pictate de la viena”, care, la data scrierii poeziei
(1903) cunoştea două ediţii scoase în ungaria
(1867 şi 1883). tonul de desconsiderare continuă:
„sărmanul vodă, cum îl cheamă,/ o fi-  n pământ
acum de teamă!/ ce minte-  o să-  l învăţ! să-  l fac/
să ţie seamă/ că eu sunt eu, şi nu mă-  mpac/ c-  un
biet ca el, cioban sărac!”. în izvorul menţionat,
după relatarea conţinutului soliei trimise de Ba-
sarab, se spune: „regele auzind acestea, cu min-
tea trufaşă, a izbucnit faţă de soli cu următoarele
vorbe, zicându-  le: să spuneţi aşa lui Basarab că
el e păstorul oilor mele şi eu din ascunzişurile sale
de barbă îl voi scoate.” prin urmare, regele bănuia
că voievodul român era ascuns („în pământ”) şi îl
numeşte păstor (în poezie „cioban”). ideea de păs-
tor (cioban) are două înţelesuri aici: sărăcia, fiind -
că păzitorii de oi sunt prin natura lor oameni
umili şi supunerea, slujirea, adică vasalitatea.
faptul reiese din stofa a treia, care reia pasaje
aproape cuvânt cu cuvânt din vechea cronică:
„uitat-  a că-  i născut să fie/ păstor de oi şi slugă
mie?/ de barbă însă am să-  l scot/ din vizunie./ ce
câini îl apără? socot/ să-  l spânzur eu cu câini cu
tot!”. definirea vasalului drept „păstor de oi” are,
în cazul românilor cuprinşi în ungaria, un sens
special, fiindcă acei români erau singurii din
regat care datorau suveranului o taxă specială,

numită datul oilor sau „cincizecimea oilor” (quin-
quagesima ovium) ori chiar „cincizecimea valahi-
lor” (quinquagesima Valachorum). prin urmare,
românii, în frunte cu voievodul lor, erau – în vi-
ziunea elitară ungară – „păstori” şi la propriu
(ciobani) şi la figurat (supuşi). în ambele înţele-
suri, era însă cuprins dispreţul. 

în continuare, pe aceeaşi linie de desconsi-
derare, regele citeşte înaintea oştirii textul soliei
valahului: „mărite crai! îţi spui prin carte,/ că ve-
cinic dinspre-  a noastră parte/ vrem binele! sun-
tem cei foşti/ şi mai departe/ şi-  acum tu uiţi că
ne cunoşti/ şi-  alergi în strângere de oşti!/ eu sunt
mai slab. zic eu de mine./ v-  am dat hăraci, că se
cuvine,/ pe plac eu multe v-  am făcut/ să fie bine.//
voi severinul l-  aţi bătut:/ vi-  l las, măcar eu n-  aş
fi vrut!// dar o rugare eu ţi-  aş face:/ să mi
te-  ntorci în bună pace,/ să te fereşti, măria ta,/ de
drumu-  ncoace./ că mai pe-  aproape de veţi da/
Nici unul viu nu veţi scăpa!”. şi în aceste versuri,
fidelitatea faţă de cronică este aproape perfectă:
„după ce regele a cuprins severinul şi cetatea lui,
le-  a încredinţat toate numitului dionisie îm-
preună cu demnitatea de ban. făcându-  se aceas -
ta, Basarab a trimis la rege o solie vrednică de
toată cinstea, ca să-  i spună regelui: fiindcă voi,
rege şi stăpân al meu, v-  aţi ostenit cu strângerea
oştirii, eu voi răsplăti osteneala voastră cu 7000
de mărci de argint şi vă voi lăsa în pace şi severi-
nul cu toate cele ce ţin de el, pe care acum cu pu-
terea le ţineţi în mâinile voastre. Pe deasupra,
tributul pe care-  l datorez coroanei voastre îl voi
plăti cu credinţă în tot anul. şi nu mai puţin voi
trimite la curtea voastră pe unul dintre fiii mei,
pentru ca să servească pe banii mei şi pe cheltu-
iala mea, numai să vă întoarceţi îndărăt cu pace
şi să înconjuraţi primejdia persoanelor voastre,
pentru că dacă veniţi şi mai mult înlăuntrul ţării,
nu veţi putea nicidecum să înconjuraţi primejdia.”
expresii precum „regele a cuprins severinul”, „să
vă întoarceţi îndărăt cu pace”, „nu veţi putea ni-
cidecum să înconjuraţi primejdia” etc. par luate
direct din cronică şi reproduse aproape identic. în
urma lecturii mesajului lui Basarab, izbucneşte
râsul dispreţuitor al regelui şi al oştirii sale, încât
până şi „calul lui robert” – spune poetul – „s-  a dat
cu spaimă-  n lături”, nu de vorbele lui Basarab, ci
din pricina acelui râs. ultimele versuri ale acestei
strofe ironizează „prostia” voievodului, datorată
nu bătrâneţii, ci faptului că era român („Nu-  i
prost românul că-  i bătrân,/ e prost că-  i minte de
român”). cu alte cuvinte, românii nu pot fi al-
tminteri decât proşti. în acest moment, regele i se
adresează ironic voievodului toma, care ar fi fost
ameninţat să-  şi piardă transilvania („tomo, fii
stăpân/ că-  ţi pierzi ardealul!”). este vorba despre
voievodul toma de szécsény, pomenit în cronică,
într-  un pasaj care precedă descrierea expediţiei
propriu-  zise: „…în anul domnului 1330, regele
şi-  a adunat o mare oaste (…) şi, la îndemnul vo-
ievodului ardelean toma şi a lui dionisie, fiul lui
Nicolae, nepotul lui ivanca, s-  a dus în persoană,
în luna lui septembrie, prin severin în ţara voie-
vodului românilor, Basarab, ţară care nu poate fi
locuită de un popor neobişnuit cu ea, ca să alunge
din această ţară pe Basarab, sau cel puţin să dea
în posesiune ţara aceluia unuia dintre curtenii
săi, cu toate că voievodul plătise întotdeauna cu
credinţă darea cuvenită maiestăţii sale regelui”.
după cum se vede, pomenitul voievod al transil-
vaniei a jucat un rol important în declanşarea ex-
pediţiei sud- carpatice, visând, din câte se pare, să
pună mâna el însuşi şi pe ţara românească, ve-
cină, de altfel, cu transilvania. 

epopeea în versuri continuă: oştile unguri-
lor „intrară adânc în munţii româneşti” şi nici
măcar vulturii care aduceau veşti de
oprire nu erau înţeleşi şi ascultaţi de
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Coşbuc s-  a născut în anul abdicării
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principelui Carol I, al adoptării
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internaţionale a României moderne

GeorGe coşbuc

Ioan-  Aurel Pop
George Coşbuc şi 
Evul Mediu (poetic) românesc

nCultura memoriei



trufaşii invadatori. începutul bătăliei
de la „o posadă” – loc strâmt între
munţi, trecătoare îngustă – este relatat

de george coşbuc astfel: „căci iată, colo, la strâm-
toare,/ s-  aude-  un corn de vânătoare/ şi
multe-  apoi chiuituri/ răsunătoare./ se umple
codru- ntreg de guri/ şi ies românii din păduri.//
Jucându-  şi coiful alb pe creste/ ei vin, şi nu le
prinzi de veste,/ Năvalnic cad şi iuţi răsar/ ca din
poveste./ ei intră-  n desetul maghiar/ şi
unde-  ajung, îl lasă rar”. în cronică, pasajul cores-
punzător este următorul: „regele a ajuns pe o cale
oarecare cu toată oastea sa, dar calea aceasta era
cotită şi închisă de amândouă părţile de râpe
foarte înalte de jur împrejur, şi pe unde această
cale era mai largă, acolo românii în mai multe lo-
curi o întăriseră împrejur cu prisăci. iar regele şi
toţi ai săi, negândindu-  se în adevăr la aşa ceva,
mulţimea nenumărată a românilor sus pe râpe a
alergat din toate părţile şi a aruncat săgeţi asu-
pra oştii regelui care se găsea în fundul unei căi
adânci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai cu-
rând un fel de corabie strâmtă, unde din pricina
înghesuielii cei mai sprinteni cai şi ostaşi cădeau
din toate părţile în luptă”. fragmentul din cro-
nică este sintetizat de poet în imagini artistice,
dar fără abatere de la textul istoric. prin terme-
nul „strâmtoare”, coşbuc redă şi calea aceea în-
gustă, flancată de râpi înalte, ca o „corabie
strâmtă”, dar şi situaţia strâmtorată în care se
găseau adversarii românilor. „mulţimea nenumă-
rată a românilor” este sugerată de versurile „se
umple codru-  ntreg de guri/ şi ies românii din pă-
duri”. aici, spre a nu fi mai prejos decât invada-
torii cei trufaşi, românii sunt înfăţişaţi „cu coiful
alb pe creste”, deşi în miniaturile din cronica pic-
tată sunt prezentaţi cu haine miţoase şi cu căciuli
de oaie pe cap, înarmaţi cu arcuri şi săgeţi. tra-
gedia celor „mândri” îşi urmează cursul: „o, bieţi
maghiari, striviţi în vale!/ ce mândri-  aţi mai
venit pe cale,/ atâtea sute de arcaşi/ turnaţi în
zale!/ cum pier acum aceşti ostaşi/ în ţara largă
de trei paşi!// şi fala lor uitând-  o toată/ mureau
zdrobiţi, şi ca să poată/ să-  şi scape capul, rupţi şi
goi/ fugeau în gloată./ o, şi la ziua cea de-  apoi/
vor râde-  aceste văi de voi!”. în cronică, pasajul
sună astfel: „cădeau tineri şi bătrâni, principi şi
nobili fără nici o deosebire. căci această tristă în-
tâmplare a ţinut mult, de la ziua a şasea a săptă-
mânii până la ziua a doua a săptămânii viitoare,
în care zile soldaţii aleşi se izbeau unii de alţii
precum în leagăn se leagănă şi se scutură pruncii
sau cum se clatină trestiile de vânt. şi a fost aici
un cumplit dezastru, căci au căzut o mulţime de
ostaşi, de principi şi de nobili, iar numărul lor nu
se poate socoti…”. 

regele complet dezorientat, speriat şi umi-
lit, dă curajul clamat anterior pe o soluţie laşă:
„tu-  n gând bolboroseai o rugă/ şi nu gândeai
decât la fugă,/ şi-  n spate, rege, tu ţi-  ai pus/ vest -
mânt de slugă./ un gând nebun mi te-  a adus/
şi-  acum te bate cel-  de-  sus!”. izvorul narativ
menţionat foloseşte aproape aceleaşi cuvinte: „iar
regele îşi schimbase însemnele armelor sale, cu
care s-  a îmbrăcat deseu, fiul lui dionisie, pe care,
crezându-  l românii a fi însuşi regele, l-  au omorât
cu cruzime. şi însuşi regele abia a scăpat cu câ-
ţiva inşi”. veşmântul regesc avea pe el stema fa-
miliei, a dinastiei, vizibilă de departe şi uşor de
recunoscut. îmbrăcat cu un „vestmânt de slugă”,
suveranul apărea umilit pentru vecie. „schimba-
rea însemnelor armelor” se referă la simbolurile
stemei, numite şi în româneşti, uneori, „armoarii”
(în franceză „armoiries”, iar în engleză „coat of
arms”). ironia sorţii a vrut ca regele cel neînţelept
să intre în postură de slugă (îmbrăcând haină mo-
destă, de supus), adică să ajungă întocmai ca ro-
mânii stăpâniţi de o elită care-  i numea „neam de

slugă”. versurile finale ilustrează morala întregii
întâmplări, semnificaţia etică a „cumplitului de-
zastru”, a „căderii mulţimii de ostaşi, de principi
şi de nobili”: „venit-  a dumnezeu să certe/ mân-
dria ta, carol roberte!/ de nimeni n-  ai voit
s-  asculţi,/ cel sfânt te ierte!/ din pilda ta cunoaş-
tem mulţi/ că ştiu şi regii-  umbla desculţi!”. umi-
linţa supremă pentru un rege, aceea de a umbla
desculţ, ca cerşetorii, este pedeapsa meritată,
dată de dumnezeu lui carol robert, spune poe-
tul.

george coşbuc a cunoscut, cu siguranţă,
măcar una dintre cele două ediţii (rare), de până
atunci, ale cronicii pictate de la viena: ediţia din
1867, a lui francisc toldy, consilier regesc şi di-
rector al Bibliotecii universităţii din pesta (ora-
şul Budapesta s-  a născut abia în 1872) şi ediţia
din 1883, scoasă de matei florian (m. florianus),
în colecţia Historiae Hungaricae fontes domestici
(„izvoarele interne ale istoriei ungariei”), vol. ii.
a parcurs, desigur, textul în latineşte, în original,
aşa cum a putut avea acces şi la literatura isto-
rică în limba maghiară şi germană despre eveni-
mentele din 1330. prin urmare, poetul s-  a docu-
mentat aidoma unui istoric, ca să poată scrie poe-
zia comentată mai sus şi să reflecte, în limbaj ar-
tistic, realitatea din urmă cu multe secole aşa
cum a fost. 

coşbuc s-  a născut în anul abdicării lui ale-
xandru ioan cuza, al sosirii principelui carol i,
al adoptării primei constituţii a româniei, al fon-
dării academiei române, al începutului afirmării
internaţionale a româniei moderne. pentru el
însă, copil fiind în ardeal, a contat mai mult
atunci naşterea, la 1867, a monarhiei bicefale, a
imperiului dualist austro-  ungar, care a înăsprit
mult viaţa minorităţilor naţionale, mai ales în
partea răsăriteană (ungară), numită transleita-
nia. poetul a cunoscut, prin urmare, umilinţele de
copil şi tânăr român transilvan, obligat să tră-
iască uneori după rânduiala dictată de stăpânii
maghiari. a încercat chiar să studieze la univer-
sitatea chezaro-  crăiască din cluj, unde se învăţa
numai în limba maghiară (de la o vreme, a fost
permisă audierea unor cursuri de limba şi litera-
tura română), dar, mânat de lipsurile materiale
şi de presiunile la care a fost supus ca minoritar,
a renunţat după un timp. poetul a trăit în ardea-
lul natal prologul marii sărbători pe care autori-
tăţile o pregăteau pentru „mileniul maghiar”,
adică pentru împlinirea, în 1896, a o mie de ani
de la venirea ungurilor în pannonia. manifestă-
rile în acest sens aveau să conducă la glorificarea
pe toate căile a „geniului naţiunii ungare civiliza-
toare” în „Bazinul carpatic” şi la umilirea naţio-
nalităţilor, de la impunerea limbii unice maghia-
re peste tot, până la maghiarizarea sistematică a
numelor nemaghiarilor, mai ales ale românilor
(care formau peste două treimi din populaţie). 

din 1889, se stabileşte în vechiul regat, la
Bucureşti. Baza solidă dobândită în liceul năsău-
dean şi pregătirea sa ca autodidact l-  au dus la
performanţe intelectuale deosebite: traducerea
divinei comedii de dante alighieri (mai întâi din
germană, apoi din italiană), la care a lucrat două
decenii; traducerea, în 1886-  1887, a 480 de poezii
din 92 de autori greci; în 1890, traduce „cântece”
din „cartea cântecelor” a lui gaius catullus val-
lerius. în 1896, se tipăreşte eneida lui vergiliu,
în traducerea lui george coşbuc. tot atunci, tra-
duce poemul „mazepa” de Byron. comedia în cinci
acte „parmeno” de terentius. în antologia sans-
crită scoasă la craiova, publică traduceri din
rig-  veda, mahabharata şi ramayana. la Bucu-
reşti, publică „sacontala” de Kalidasa. pentru tra-
ducerea eneidei, primeşte premiul „Năsturel- he -
rescu” al academiei române. din 1902 începe

traducerea „odiseei” de homer. în 1904, văd lu-
mina tiparului „georgicele” lui vergiliu, în tradu-
cerea poetului. traduce şi „Bucolicele” aceluiaşi
bard roman. în 1910, îi apare traducerea „don
carlos” de schiller. ca recunoaştere a talentului
poetic, dar şi a erudiţiei desăvârşite, a serviciilor
făcute culturii româneşti în ansamblu, în 1916
este ales membru activ al academiei române. se
stinge în mai 1918, frânt de soartă după moartea,
cu puţini ani înainte, a unicului fiu, alexandru.
l-  au lăudat toţi scriitorii români de marcă, iar
profesorul italian ramiro ortiz a publicat apoi, în
1925, un studiu intitulat „dante şi coşbuc”.

coşbuc a cântat satul prezent, natura ru-
rală, dar şi viaţa trecută, adică istoria. ştia bine
poetul că poporul are nevoie de încurajări la vre-
muri grele, când i se decidea soarta fără de el, ca
de atâtea ori în istorie. coşbuc ar fi vrut să-  şi
vadă naţiunea lui de „sate şi preoţi din ardeal”,
activă şi conştientă, capabilă să-  şi ia soarta în
propriile mâini şi să şi-  o traseze singură. iar când
acest fapt era aproape de înfăptuire, la 1918, s-  a
stins, îndurerat, obosit şi bolnav, fără să-  i vadă
apoteoza. coşbuc nu a fost un scriitor complicat
şi criptic, ci simplu şi deschis. aşa cum a explicat
satul şi natura pe înţelesul tuturor, a povestit sfă-
tos şi trecutul. ţăranii români din toată românia
au înţeles trecutul românilor mai bine şi mai uşor
din versurile lui george coşbuc decât din tomu-
rile erudite ale istoricilor. iar coşbuc – deşi
mânat adesea de „zborul gândului”, deşi înflăcă-
rat de pasiuni şi doruri, deşi atras de dialogul
ima ginat etc. – nu a părăsit firul istoriei reale.
între timp, gustul s-  a modificat radical, fondul şi
formele poeziei s-  au schimbat, universul poetic
s-  a sofisticat, iar creaţia poetului de la hordou
pare unora desuetă şi facilă. însă coşbuc, ca şi
mulţi alţi creatori de mare valoare, nu trebuie ju-
decaţi, în primul rând, la scara veşniciei, ci, mai
întâi, la aceea a timpului lor, cu idealurile şi ideile
de-  atunci. din acest punct de vedere, george coş-
buc a fost „inimă-  n inima neamului său”, cum se
întâmpla la toate naţiunile de-  atunci (mai ales la
cele din centrul şi sud-  estul europei). poziţiile
conservatoare de atunci privilegiau păstrarea ve-
chilor imperii – iar în partea noastră de europă
erau patru: german, austro-  ungar, ţarist şi oto-
man – pe când ideile progresiste, avansate, în
acord cu manifestul revoluţionar „libertate, ega-
litate, fraternitate”, erau cele care doreau eman-
ciparea naţiunilor şi făurirea statelor naţionale
unitare. coşbuc a luptat pe „baricadele” literatu-
rii şi culturii pentru libertatea poporului său, în
mare parte risipit, înstrăinat şi oropsit, trimis să
lupte pentru cauze străine, lăsat în incultură şi
ignoranţă, pus la munci brute şi umilit. în ciuda
acestor motive de tristeţe – ilustrate şi ele, mereu,
în creaţia sa – poetul glorifică frumosul din iubire,
din natură, din viaţa bucolică, dar şi din istoria
medievală. acest segment din istorie este pentru
poet destul de îndepărtat, ca să devină mirific,
eroic, glorios, pilduitor, majestuos, fără să pară
nerealist sau exclusiv imaculat. în mare măsură,
coşbuc procedează în tratarea lumii medievale
aidoma romanticilor: slăveşte castelele şi ruinele,
dar mai ales cavalerii, luptătorii, principii, ca să
trezească setea de revitalizare a lumii sale nimic-
nicite, blazate sau ticăloşite. 

prin evul mediu coşbucian, lumea româ-
nească de la 1880-  1920 s-  a revigorat într-  adevăr
şi a lăsat posterităţii „clipa sa astrală”, adică cea
mai mare înfăptuire a acestui popor, românia
unită. „picurul” numit george coşbuc, cu „stropii”
săi repetaţi, a contribuit din plin la marele
„potop” al edificiului cultural naţional, fapt pen-
tru care el merită toată preţuirea noastră. r
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de mai multe decenii, articolele şti-
inţifice peer-  reviewed (supuse unei
evaluări critice de către experţi in-
dependenţi) reprezintă forma stan-

dard de manifestare a valorii şi productivităţii
ştiinţifice, excepţie parţială fiind artele, ştiinţele
umaniste şi cele sociale, unde cărţile (supuse
uneori aceluiaşi peer-  review) încă deţin un rol im-
portant. evaluarea inter pares conferă articolelor
o etichetă ştiinţifică a calităţii, iar reputaţia şi
factorul de impact (indicator bibliometric bazat
pe numărul de citări) al revistei în care a fost pu-
blicat un articol creşte prestigiul şi valoarea şti-
inţifică. 

Numărul şi impactul articolelor publicate
stau la baza evaluării performanţelor profesio-
nale, influenţează aprecierea colegilor şi evoluţia
carierei, joacă un rol vital în câştigarea prin com-
petiţie a proiectelor de cercetare ş.a. acest tip de
cultură academică, ce stimulează cercetătorul să
publice cât mai mult în reviste cât mai bine co-
tate, a condus indirect la o explozie a numărului
de articole ştiinţifice şi influenţează decisiv atât
calitatea publicaţiilor, cât şi întreg sistemul de
cercetare.

de ceva timp, aceasta abordare a investiga-
ţiei ştiinţifice se confruntă cu un set de probleme
majore, care amplifică dorinţa generală de creş-
tere a eficienţei cercetării: sistemul parţial ana-
cronic de recompensare (mai ales finanţarea
ştiinţei şi inovării), fragmentarea cercetării,
modul de evaluare – uneori netransparent, acce-
sul întârziat la noile descoperiri (în sensul regă-
sirii acestora, sub diverse forme, în viaţa de zi cu
zi), reproducerea dificilă (uneori imposibilă) a re-
zultatelor, costurile ridicate şi lentoarea procesu-
lui de publicare ş.a. trei exemple, selectate
dintr-  o foarte lungă listă, sunt edificatoare în
acest sens: i) studii preclinice în valoare de cca.
28 miliarde dolari/an (doar în statele unite ale
americii) – care reprezintă 50% din totalul inves-
tiţiilor – nu sunt reproductibile; ii) în anul 2013,
profesorul randy W. schekman, laureat Nobel
pentru medicină/fiziologie, a îndemnat comunita-
tea ştiinţifică să boicoteze revistele cu factor mare
de impact, cum ar fi science, nature şi Cell; iii)
peter higgs, fizician britanic laureat al premiului
Nobel pentru fizică în acelaşi an, astăzi profesor
emerit, afirmă că nici o universitate nu l-  ar an-
gaja în condiţiile sistemului academic actual de-
oarece nu ar fi considerat suficient de „productiv”
ştiinţific.

a apărut astfel un curent de opinie care îşi
propune să crească transparenţa şi eficienţa cer-
cetării, să îmbunătăţească diseminarea rezulta-
telor acesteia către întreaga societate (mai ales
către zona de business, capabilă să le traducă în
realizări palpabile) şi să accelereze convertirea ei
în produse/bunuri. Născut oficial în 2002 (open
access declaration of Budapest), acest curent, care
ar putea produce o schimbare culturală majoră în
mediul academic, a unit două tendinţe globale si-
milare – open access (acces liber la publicaţii) şi
open source (acces deschis la date) – este deseori
rezumat utilizând sintagma open science. 

stimulate de evoluţii europene recente în
domeniu, aceste rânduri îşi propun să realizeze o
evaluare a principiilor, impactului, avantajelor şi
dezavantajelor ce caracterizează fenomenul open
science şi să prezinte o parte din întrebările (încă)
fără răspuns care îl însoţesc. totodată, ele se do-
resc a fi o atenţionare serioasă a societăţii ştiinţi-
fice româneşti, în prezent inertă faţă de schim-
bările importante pe care adoptarea la nivel glo-
bal a filosofiei open science le va impune. mai
precis, mă tem că vom ajunge – aşa cum se întâm-
plă de ani şi ani de zile la sfârşitul lui noiembrie
sau începutul lui decembrie, când se aşterne
prima zapadă – să fim (pentru a câta oară?) „luaţi

prin surprindere”, „pe neaşteptate” – cu suporta-
rea costurilor aferente...

Open Science: Open Innovation,
Open Access, Open Data, 
Open to the World... 

unul din primele exemple ale fenomenului
open science este the Human genome Project
(lansat în 1990). deschiderea oferită de acesta a
permis decodificarea genomului uman în mai
puţin de 15 ani şi a generat un impact economic
semnificativ. de asemenea, a dovedit odată în
plus „faţa umană a ştiinţei” – sau existenţa unei
„ştiinţe mai bune”.

amploarea fenomenului, întărită de susţi-
nerea casei albe („…informaţia este un lucru de
preţ care se multiplică atunci când este împărtă-
şită” – B. obama, 2013) a determinat preşedinţia
olandeză a consiliului europei să lanseze o ple-
doarie publică pentru „accesul deschis complet la
toate publicaţiile ştiinţifice” (the amsterdam Call
for action on open science, 4–5 aprilie 2016, am-
sterdam) şi să propună un set de acţiuni concrete
de orientare a comunităţii europene către open
science. punctul de plecare al acestor politici pu-
blice (de interes major pentru sistemul românesc
de educaţie, cercetare şi inovare) este încurajarea
dezbaterii pe această temă, cu speranţa contură-
rii de idei şi concepte noi asupra a ceea ce ue ar
trebui să facă, să nu facă sau să facă diferit în
zona open science. 

motivaţia este aceea că ue, care investeşte
mult in cercetare (fonduri publice şi private), lider
global în producerea de cunoştinţe ştiinţifice, are
o rată mică de succes în transformarea cercetării
în inovare şi în transpunerea rezultatelor aces-
teia pe piaţă. drept măsură de corecţie au fost
stabilite şi propuse trei obiective principale ale
strategiei europene în domeniul cercetării şi ino -
vării, menite să consolideze programele (Horizon
2020) şi politicile (european research area) deja
existente: open innovation (deschiderea inovării
către toţi „jucătorii” activi, pentru o circulaţie mai
liberă a cunoştinţelor şi transformarea lor în pro-
duse şi servicii), open science (tranziţia de la for-

mula standard de diseminare la împărtăşirea şi
utilizarea tuturor cunoştinţelor disponibile chiar
într-  o etapă timpurie a cercetării) şi open to the
World (deschiderea către „actori” din exteriorul
ue). 

această abordare modifică întreg ciclul de
viaţă al cercetării, de la selecţia temelor la modul
în care cercetarea este efectuată, utilizată şi reu-
tilizată şi îi afectează pe toţi cei implicaţi – orga-
nisme de finanţare, instituţii de cercetare şi
cercetători, edituri, consumatori şi utilizatori ai
literaturii ştiinţifice. strategia europeană pre-
vede şi un set de cerinţe pe care trebuie să le sa-
tisfacă rezultatele care se vor împărtăşite, adu-
nate sub sintagma fair – ele trebuie să fie vizi-
bile (uşor de găsit), accesibile, interoperabile şi
reutilizabile. 

Actorii Open Science
trecerea la accesul liber a fost până acum

un proces de tip bottom-  up (de jos în sus), care a
evoluat de la câţiva cercetători la câţiva mari fi-
nanţatori ai cercetării. conform profesorului ste-
van harnad de la universitatea din southamp-
ton, cea mai mare parte din producţia ştiinţifică
mondială este reprezentată de 2,5 milioane de ar-
ticole pe an publicate în 24 mii de reviste
peer-  review. dintre acestea, mai puţin de 5% sunt
de tip open acces. 

la nivel internaţional există tendinţe dife-
rite în preferinţele şi politicile publice referitoare
la open acces şi, în general, la open science. li-
derii în domeniu sunt Brazilia, statele unite şi
marea Britanie, ţări în care există reglementări
obligatorii impuse de organismele de finanţare
şi/sau de guvernele locale şi naţionale care finan-
ţează cercetarea din bani publici. ue se află în
urma acestor ţări – dar încearcă să recupereze de-
calajul –, campionul european în domeniu fiind
olanda. după ce, în primii ani de viaţă, fenome-
nul open science a cunoscut o dezvoltare globală
exponenţială, creşterea numărului de articole cu
acces liber a încetinit semnificativ în ultima pe-
rioadă. accesul liber la cărţile ştiinţifice se află în
fază incipientă, supus multor întrebări, şi este cu
siguranţă mai redus decât în cazul articolelor.

open science nu poate funcţiona fără câţiva
actori principali. cercetătorii, direct interesaţi de
diseminarea cât mai rapidă şi extinsă a rezulta-
telor muncii lor, de comunicarea cu exteriorul,
joacă un rol complex în publicarea ştiinţifică: ei
sunt „consumatori” (cititori, utilizatori), „produ-
cători” (autori) şi „referenţi” sau „recenzori” (asi-
gură calitatea). poziţia lor faţă de o eventuală
impunere a open science (open access şi open
source) poate varia de la pozitivă la neutră sau
chiar pragmatică, funcţie de modul în care aceas -
ta le va influenţa evoluţia profesională, de costu-
rile sau obligaţiile profesionale pe care le-  ar putea
implica. 

entităţile de cercetare îşi doresc să asigure
cercetătorilor cel mai bun acces posibil la litera-
tura ştiinţifică mondială – în fond, reputaţia şi fi-
nanţarea lor depind de nivelul calitativ şi
cantitativ al produselor ştiinţifice generate de
aceştia. dar pe de altă parte, open science în-
seamnă pierderea exclusivităţii asupra rezultate-
lor şi datelor proprii, particulare, acest fapt
putând determina cercetătorii şi centrele de cer-
cetare să reducă sau să elimine investiţiile în ex-
perimente/cercetări şi echipamente noi, cu
diminuarea avantajului competitiv de care se bu-
cură cele din prima parte a topurilor în domeniu.
se conturează astfel necesitatea unei abordări di-
ferenţiate a conceptului open, care să
ofere opţiuni variate de partajare a in-
formaţiilor.
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Sistemul de cercetare al României
suferă de multe boli cronice. Ţara
noastră face parte din categoria
ţărilor care consumă mai multă

ştiinţă decât produce (deşi
randamentul cercetării ştiinţifice e
net superior finanţării!) şi are toate

şansele, cel puţin teoretic, de a
câştiga de pe urma Open Science.

Transpus în realitatea românească,
acest adevăr conduce la trei

scenarii

Bogdan C. Simionescu
Este depăşit mecanismul actual de diseminare
şi evaluare a cercetării ştiinţifice?

nŞtiinţă



organismele de finanţare a cerce-
tării (din nou, ne referim la finanţarea
din bani publici) au rolul important de a

stabili „regulile jocului” – parametrii principali ai
procesului de cercetare – şi pot impune cerinţe di-
rect referitoare la modul de publicare, având un
rol important în implementarea, dar şi în finan-
ţarea necesară open science.

editurile ştiinţifice, în special cei trei mari
jucători de pe piaţă (elsevier, Wiley, springer),
care publică împreună (cu profituri de invidiat)
aproape jumătate din articolele peer-  review, au
investit eforturi, timp şi resurse financiare pentru
a-  şi consolida poziţia şi valorifica experienţa şi do-
resc să şi le menţină. atât timp cât ceilalţi jucă-
tori din cercetare vor continua să acorde impor-
tanţă proceselor de evaluare prin intermediul fac-
torilor de impact, editurile/editorii vor continua
să deţină o poziţie puternică. 

Impactul Open Science. 
Avantaje şi dezavantaje

impactul generat exclusiv de asigurarea
unui acces liber la publicaţii şi implicit rezultate
ştiinţifice nu are o imagine clară. adepţii concep-
tului open science susţin că acesta are potenţia-
lul de a întări şi dezvolta ştiinţa prin creşterea
gradului de transparenţă şi deschidere, accelera-
rea proceselor specifice cercetării (în special a di-
seminării rezultatelor), consolidarea legăturilor
între discipline şi între cercetători, stimularea
cercetării interdisciplinare, apariţia şi dezvolta-
rea de noi teme, domenii şi oportunităţi de cerce-
tare ş.a. în plus, fiind „deschisă”, va creşte şi
responsabilitatea cercetării în utilizarea resurse-
lor publice de care beneficiază. 

dar mecanismul cercetării este complex,
sensibil la factori externi, şi cuprinde câteva ele-
mente cheie: calitatea publicaţiilor şi cunoştinţe-
lor (şi controlul acesteia), diseminarea rapidă şi
uşurinţa cu care pot fi găsite/accesate. pentru a
avea cu adevărat un impact pozitiv important
asupra ştiinţei, open science va trebui să reu-
şească să aducă un plus în aceste direcţii – şi aici
apar primele semne de întrebare. un prim, serios
semn de întrebare se referă la modul în care,
într-  un sistem open (de aşteptat) în continuă creş-
tere, poate fi uşor identificată o lucrare sau poate
fi găsit un set de rezultate importante sau de ca-
litate. pus de multe ori sub semnul întrebării, ve-
hement contestat uneori, factorul de impact s-  a
dovedit a fi, totuşi, un indicator util, fără alterna-
tivă cu adevărat viabilă, iar apariţia fenomenului
open a avut drept efect secundar nedorit apariţia
unor reviste „prădător”, care îl manipulează în
mod abil. în plus, transferul costurilor de publi-
care de la cititori la autori (cercetători, instituţii
de cercetare, organisme de finanţare), o variantă
actuală a sistemului open, nu stimulează calita-
tea articolelor şi poate avea un impact financiar
negativ asupra sistemelor de cercetare slab dez-
voltate/finanţate (cum este şi cel românesc). 

prin urmare, implementarea unui astfel de
modus operandi impune conceperea unor sisteme
noi, alternative de stabilire a reputaţiei ştiinţifice
şi schimbarea modului de evaluare a calităţii şi
impactului cercetării. sistemul actual de cerce-
tare şi inovare va fi serios zdruncinat, iar carie-
rele actuale şi viitoare ale celor implicaţi vor fi
influenţate decisiv. în plus, acţiunile open science
pot deveni uşor noi poveri administrative şi pot
determina apariţia unui fenomen de rezistenţă în
mediul academic. 

totodată (foarte important!), această filosofie
poate consolida legătura firavă dintre ştiinţă şi so-
cietate (şi industrie, acolo unde există!) – finanţa-
torul primar al cercetării, cu efecte economice,
sociale şi de imagine pozitive. evident, situaţia

este mult mai complexă (dar afirmaţia anterioară
rămâne valabilă): chiar dacă finanţarea este pu-
blică, taxele sunt plătite pentru ca societatea să
poată beneficia de rezultatele finale, cu impact
socio-  economic (noi materiale sau medicamente, de
exemplu) şi nu neapărat pentru a asigura contri-
buabililor acces la „rezultate ştiinţifice pure”. li-
teratura ştiinţifică este mai greu de înţeles şi
asimilat, este specializată, elitistă, iar varianta
open în forma ei actuală nu pare a fi capabilă să
reducă decalajul dintre ştiinţă şi societate, dar
poate conduce uşor la o interpretare sau o utilizare
greşite sau rău intenţionate a rezultatelor de către
publicul larg sau terţi interesaţi (fenomen întâlnit,
din păcate). ea trebuie completată de o strategie
simplă de „traducere” a rezultatelor ştiinţifice
într-  o formă accesibilă unui public mai larg, pentru
a genera un impact educaţional autentic.

o ştiinţă „deschisă” nu reprezintă în mod
automat o ştiinţă ale cărei rezultate şi cunoştinţe
sunt comercializate sau transformate în plus- va -
loare socio-  economică, dar orice sistem incapabil
să atingă viabilitate economică pe termen lung nu
are şanse de reuşită sau chiar de supravieţuire.
este aşadar clar că, în stadiul actual, filosofia
open nu poate oferi suficiente argumente sau do-
vezi care să satisfacă această cerinţă – dimpo-
trivă, se observă uşor o asimetrie netă între
costurile şi beneficiile potenţiale ale accesului
liber la rezultatele cercetării. conceptul open va
afecta în mod cert infrastructura cercetării prin
modificarea raportului dintre componentele sale,
prin necesitatea unui sistem superior de stocare
şi partajare a datelor, conceperea şi acceptarea
generală a unor noi seturi de standarde de ordin
calitativ şi juridic (cele referitoare la proprietatea
intelectuală privată a datelor, de exemplu). toate
acestea implică timp de rezolvare, dificultăţi mul-
tiple şi costuri suplimentare semnificative care,
în plus, variază de la o disciplină la alta. open
science nu se poate traduce prin „ştiinţă gratis”
– există multe argumente solide în favoarea pro-
tejării rezultatelor cercetării, mai ales a celor cu
potenţial impact comercial. 

deschiderea ştiinţifică trebuie să implice şi
un set de limite clare – este ilogic ca toate datele
furnizate de cercetare/ştiinţă să fie accesibile tu-
turor în mod necondiţionat. utilizarea eronată
sau în scopuri greşite, mai ales (dar nu numai!)
în cercetarea biomedicală, viaţa privată, intere-
sele comerciale sunt motive peste care, din punct
de vedere etic, nu se poate trece. raţionamentul
e simplu: este important de stabilit atât cine are
acces la date, cât şi modul în care le poate utiliza
şi, ca o concluzie firească, este nevoie de pregătire
şi educare. 

Concluzii
conceptul open science nu trebuie văzut

sau implementat ca o nouă modalitate de a face
ştiinţă, ci drept o etapă complexă şi importantă
într-  o strategie generală de atingere a unui scop
nobil: o mai bună şi eficientă utilizare etică a cu-
noştinţelor de calitate atât în interiorul, cât şi în
exteriorul lumii ştiinţifice. este singura cale prin
care filosofia open va avea succes în a genera va-
loare ştiinţifică, educaţională, socială, economică.
Nu este conturat încă un sistem open science
sustenabil, în care accesul liber la publicaţii şi
date ştiinţifice şi asigurarea calităţii acestora să
se afle pe picior de egalitate, dar lucrurile sunt în
permanentă schimbare.

evoluţia fenomenului şi intenţiile celor mai
mari jucători internaţionali din domeniu duc însă
spre o concluzie clară – sistemul open va deveni în
curând realitate. cea mai importantă întrebare
pentru cercetarea finanţată din fonduri publice
este nu dacă, ci cum va împărtăşi creaţia sa.

această dilemă este însoţită de multe alte între-
bări punctuale ce nu-  şi găsesc încă răspuns: care
sunt datele ce trebuie împărtăşite? cum vor fi ele
interpretate şi utilizate de publicul larg? cine su-
portă costurile? care este cel mai potrivit sistem
de validare a calităţii ştiinţei? cum poate fi pro-
movată şi stimulată deschiderea când există mulţi
actori (cercetători, institute, universitaţi) care nu
au fondurile necesare pentru a produce, analiza şi
disemina datele proprii? cum poate fi atins un
echilibru între a asigura cercetătorilor un acces
cât mai rapid la date şi articole şi a respecta drep-
turile şi cerinţele celor care le-  au generat? 

există şi o întrebare la care ar trebui să
găsim uşor un răspuns, atât timp cât realizăm că
cele prezentate ne vor influenţa în mod direct: ce
putem face noi? răspunsul este simplu: să ne im-
plicăm cu adevărat, începând chiar de astăzi. în
primele etape ale strategiei de orientare către
open science, comisia europeană a ales un dia-
log deschis cu toţi cei implicaţi şi pare mai decisă
ca oricând să îi asculte şi pe cei „mai mici”. poate
că a venit momentul să devenim vizibili şi rele-
vanţi, să încercăm să stabilim un set sănătos de
interese şi să le apărăm. 

sistemul de cercetare al româniei suferă de
multe boli cronice. ţara noastră face parte din ca-
tegoria ţărilor care consumă mai multă ştiinţă
decât produce (deşi randamentul cercetării ştiin-
ţifice e net superior finanţării!) şi are toate şan-
sele, cel puţin teoretic, de a câştiga de pe urma
open science. transpus în realitatea românească,
acest adevăr conduce la trei scenarii. cel optimist
presupune o implicare from top to bottom (de sus
în jos: organisme de finanţare – entităţi de cerce-
tare – cercetători), în care vom înţelege provocă-
rile, conceptele, impactul, avantajele şi dezavan-
tajele open science şi vom participa activ în sta-
bilirea strategiei europene. acest scenariu are
toate şansele de a genera efecte pozitive în cerce-
tarea românească şi chiar de a reduce distanţa
care o separă de marii jucători europeni. scenariul
pesimist (cu accente de deja-  vu) se referă la o ati-
tudine pasivă, în care îi lăsăm pe ceilalţi să decidă
regulile jocului şi, surprinşi nepregătiţi, ne distan-
ţăm şi mai mult de ţările care contează în cerce-
tare. personal, îmi este frică de ceea ce ne-  ar
putea aduce acest scenariu. ultima variantă, cea
realistă, se bazează pe încercările jucătorilor
„mici” (cercetătorii) de a se adapta din mers, de a
găsi soluţii de circumstanţă sau compromis pe fon-
dul nepăsării decidenţilor. dar, foarte probabil,
acest scenariu ne va izola şi va certifica poziţia de
ţară minoră în lumea ştiinţei.

ce scenariu vom alege?

acest articol şi comentariile aferente nu au
pretenţii de autenticitate deplină – ele au fost in-
spirate şi sunt validate de o multitudine de studii
şi puncte de vedere solid argumentate. câteva
dintre cele mai importante, consultate în realiza-
rea acestui material, sunt listate în rândurile ur-
mătoare.

1. aWti (advisory council for science, technology
and innovation, 2016), dare to share. open access and
data sharing in science, haga, 2016

2. v. tracz, r. lawrence, towards an open
science publishing platform, f1000research, 5:130,
2016

3. european commission, directorate-ge-
neral for research and innovation, open innova-
tion, open science, open to the world. a vision for
europe, 2016

4. B. mons, report of the High level expert
group, Workshop on governance and funding for
the eosc, Bruxelles, 2016

5. t. insel, director’s Blog: open data, 2013
6. m. teperek, open data – moving science

forward or a waste of money & time?, open data
panel discussion, university of cambridge, 2015. r
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lucian Blaga era bine informat în pri-
vinţa noutăţilor filosofice, dar şi a
celor ştiinţifice, din perioada premer-
gătoare celui de al doilea război

mondial. prin funcţiile sale, ca reprezentant al ro-
mâniei în diferite ţări europene, el afla şi îşi procura
lucrările care prezentau interes. ce-  i drept, în pri-
vinţa preocupărilor ştiinţifice, moda neopozitivistă
era în plină efervescenţă, păstrându-  se, la occiden-
tali, până spre anii ‘50 din secolul trecut. după care
ştiinţele au intrat în faza secretomaniei, a falsurilor
şi aberaţiilor, discreditându-  se treptat în ciuda pro-
greselor, mai ales tehnologice, cu aplicaţii directe
sau indirecte în industria armamentului.

Blaga face referinţe frecvente la evenimen-
tele ştiinţifice ale vremii, fără citatele obişnuite de
autori, lucrări şi pagini, nu fiindcă nu le-  ar fi ştiut,
ci pentru că nu-  l preocupau în mod special, şi, spre
deosebire de majoritatea filosofilor contemporani,
n-  a căzut în ispita scientismului neopozitivist. mai
mult, asemenea lui schelling, se bucura când afla
că ştiinţele moderne îi confirmă previziunile, dar
n-  a eşuat niciodată în vreunul din domeniile aces-
tora, cum au făcut-  o alţi filosofi care au alergat
toată viaţa după „coada” vreunei ştiinţe, ale-
gându-  se, cum este şi firesc, numai cu ceea ce lasă
acestea în urmă.

altfel spus, Blaga n-  a recoltat prea mult de la
ştiinţe şi nici din alte domenii ale culturii în genere
(teatru, proză, poezie, pe care le-  a practicat el însuşi
cu rezultate excepţionale) sau din desfăşurarea eve-
nimentelor social-  politice, căci le-  a prevăzut şi pe
acestea (vide lucrarea noastră lucian Blaga despre
noul eon sau new age). a fost însă descumpănit de
marele război şi, mai ales, de perioada dictaturii
comuniste, pe care nu le-  a prevăzut, nu le-  a înţeles
şi nu le-  a agreat. dar aceasta a fost numai o enclavă
în mersul firesc al istoriei, un fel de apendice infec-
ţios, care a fost extirpat totuşi, pentru a reveni, dacă
nu la bunăstarea visată, cel puţin la normalitatea
mizeriei. aceea de vieţuitoare condamnată să tră-
iască între limitele „censurii transcendente”, cum îi
spunea Blaga. şi tot „mersul” lumii, nu numai al
ştiinţelor şi al culturii, vine să-  i confirme previziu-
nile filosofului nostru. în microfizică, datorită apa-
raturii performante şi a intervenţiei savantului în
desfăşurarea experimentelor, se ajunge până la li-
mitele transcendenţei, la fenomene inexplicabile cu
mijloacele inteligenţei şi ale raţiunii, care conduc la
contradicţii, paradoxe şi antinomii. în macrocos-
mos, datorită observaţiilor prin sateliţi, au fost des-
coperite fenomene care se petrec cu viteze apropiate
sau mai mari decât cea a luminii, ceea ce îndreptă-
ţeşte readucerea în actualitate a butadei după care
plecând din punctul a spre punctul B, dacă depă-

şeşti viteza luminii, ai putea să ajungi în B chiar
îna inte de a porni din a! să nu mai vorbim de si-
tuaţia în care un cosmonaut s-  ar putea întoarce pe
pământ dintr-  o călătorie atât de rapidă, încât să
ajungă înapoi chiar înainte de a se fi născut! o mul-
ţime de alte fenomene asemănătoare sunt semna-
late în neurologie, psihiatrie şi psihologie, ceea ce a
îndreptăţit şi apariţia denumirilor de „parafizică”
şi „parapsihologie”, domenii pe care le-  ar fi avut în
vedere şi lucian Blaga în trilogia a v-  a, pe care n-  a
mai apucat s-  o scrie.

acestea sunt motivele pentru care, asemenea
multor filosofi din vremea sa, mai ales a celor exis-
tenţialişti, creştini sau atei, Blaga este interesat de
problema transcendenţei. este memorabilă sin-
tagma poetică prin care a fost caracterizată meta-
fizica, drept încercarea de a trage cu săgeţi aprinse
în bezna transcendenţei. şi filosoful Blaga o face cu
prisosinţă, mai întâi spre dincolo de limitele macro-  
şi micro-  cosmice, şi apoi spre dincoace de acestea.
în terminologie cvasikantiană, este vorba despre
transcendenţă şi despre transcendentalitate, prima
referindu-  se la ceea ce este dincolo de lume, de uni-
vers, a doua, la ceea ce este dincoace de suflet, în
„tenebrele” sale. după Blaga, în ultima situaţie tre-
cerea ar fi de la conştient la inconştient.

în lumea conştiinţei, a cunoaşterii, sau a „re-
ceptivităţii” faţă de mediul înconjurător ne formăm
cu timpul un ansamblu de cunoştinţe, mai mult
sau mai puţin sistematic, nu numai de imagini sau
de impresii, ci şi de gânduri, de noţiuni asupra di-
feritelor domenii ale existenţei. din perspectivă fi-
losofică, fiecărui domeniu îi corespunde un anumit
număr de noţiuni care pot fi grupate, după o selec-
tare prealabilă şi, respectiv, o ierarhizare a aces-
tora, în „genuri” de categorii, cum le zicea aristotel.
prin „categorii” înţelegându-  se cuvinte care ex-
primă noţiuni şi care se spun despre ceva (kata
tinos legetai sau kategoretai).

fără să intre în amănunte, Blaga consideră
categoriile, pe care le numeşte ale „cunoaşterii” sau
ale „receptivităţii”, ca fiind „focare organizatoare în
cadrul conştiinţei”, cu ajutorul cărora subiectul cu-
noscător („subiectul cognitiv”) îşi face ordine în
gândire: îşi trece obiectele gândirii prin „strunga
unei categorii”. în afara acestora însă, el consideră
că ar exista şi „categorii secrete ale inconştientu-
lui”, transcendentale, le-  am zice, de dincoace de
conştiinţă. merită să insistăm asupra lor, deoarece
Blaga însuşi consideră că descoperirea acestora îi
aparţine: „filosofia nu a bănuit nici măcar vag pre-
zenţa în spiritul uman” a „categoriilor inconştien-
tului”, pe care le numeşte şi „categorii abisale”.

cuvântul „abisal” ne duce cu gândul la tene-
brele sufletului, la „bezna” acestuia în care „tragem

cu săgeţile aprinse”, ceea ce ne sugerează, în ter-
meni moderni, subconştientul. şi, zice Blaga, „dacă
ni se permite să întrebuinţăm o metaforă, am
spune că există un etaj al conştiinţei şi un subsol
al inconştientului, fiecare cu garnitura sa specifică
de categorii...”.

Blaga nu face distincţia între inconştient şi
subconştient, ultimul fiind considerat că are o le-
gătură permanentă cu treapta conştiinţei, fie prin
trecerea de la conştient la subconştient, eventual,
psihanalitic vorbind, prin refulare, sau, invers, prin
conştientizare, cu sau fără procedee psihanalitice.
refulare şi conştientizare a ce? a unor întâmplări,
evenimente, traume personale. dar Blaga nu se re-
feră la aşa ceva.

pe de altă parte, vizând „adâncurile” incon-
ştientului, el nu are în vedere nici substratul neuro-
nic, şi nici procesele psihofiziologice din creier, ci
anumiţi „factori”, „agenţi”, „potenţe”, „determi-
nante”, sau, zice Blaga, „cum voim să-  i numim”!
ceea ce ridică însă numeroase semne de întrebare,
mai ales că aceşti „factori” sunt numiţi şi „catego-
rii”. mai mult, el consideră că inconştientul are ca-
racter „cosmotic”, chiar mai „cosmotic” decât conş-
tiinţa. altfel spus, că există şi în inconştient o anu-
mită ordine, chiar mai rigidă decât aceea din dome-
niul conştiinţei. doar atâta, fireşte, că nu ne este
cunoscută, adică nu suntem conştienţi de aceasta.

principial, despre toate acestea n-  ar trebui să
ştim nimic, căci ele „zac” în inconştient din vremuri
imemoriale, necunoscute şi, din perspectivă kan-
tiană, sunt chiar incognoscibile, pentru simplul
fapt că sunt transcendentale, adică de dincoace de
noi şi aparţin „subiectului în sine” (subjekt an sich
selbst), după cum sunt şi celelalte, care aparţin
„obiectului în sine”, transcendente de data aceasta,
adică de dincolo de noi.

dar, consideră lucian Blaga, există cel puţin
două situaţii în care, cu sau fără voia noastră, aflăm
câte ceva despre „zăcămintele” acestea ale sufletului.
este vorba, în primul rând, despre ceea ce a fost
numit „personanţă” de la per+sonare, adică ceea ce
se face auzit, ceea ce răsună, răzbate din fondul „fac-
torilor”, dintre care unii ar fi de tipul categoriilor, la
nivelul conştiinţei. acesta este un surplus inexplica-
bil, surprinzător, neaşteptat, fără legătură cu feno-
menele psihice refulate, care provin din conştiinţă.
inconştientul nu este numai un depozit de reziduri
ale conştiinţei, ci mai degrabă o dublură a ei.

ca şi conştiinţa, consideră Blaga, inconştien-
tul ar avea două trepte: una senzorială şi alta cuge-
tătoare, noetică: senzaţii, percepţii şi reprezentări,
care provin din receptivitatea unor stări de fapt şi
situaţii exterioare; noţiuni, judecăţi şi raţionamente
(Blaga se referă numai la noţiuni, mai precis la ge-
nurile acestora, pe care le numeşte „categorii abi-
sale”), care nu se aplică proceselor obişnuite de
gândire. ele determină atitudini, preferinţe, acţiuni
neaşteptate care pot fi explicate numai ca perso-
nanţe ale inconştientului. acele năzuinţe, îndem-
nuri sau reţineri nejustificabile cu argumentele
conştiinţei, pe care, zice Blaga, anticii le considerau
de natură demonică, iar creştinii, divină, sunt astfel
de manifestări ale inconştientului. ele ar putea să
devină obiecte de studiu pentru două discipline, pe
care le numeşte: „psihologia abisală”, diferită de psi-
hanaliză, pe care n-  o agreează („un miros de mai-
dane te urmăreşte încă mult timp după frecven-
tarea psihanalizei”), şi „noologia abisală”, pe care
n-  a mai apucat să o „întemeieze” ca atare, cum ne
promite la începutul lucrării orizont şi stil.

în afara personanţei obişnuite, care ar putea
să ofere materiale mai ales pentru psihologia abi-
sală normală, ca şi pentru cea patologică, „factorii”
inconştientului se manifestă în creaţiile spirituale,
fiind legaţi mai mult de noologia abisală şi de cate-
goriile acesteia. totalitatea acestor factori alcătu-
iesc ceea ce Blaga numea „matricea stilistică”,
adică factorii care determină particularităţile unui
stil, care este propriu oricărei culturi, ca şi compo-
nentelor acestora şi, în mod special, artelor.

stilul însuşi a fost şi a rămas o componentă,
deşi fundamentală, a oricărei culturi, in-
conştientă, ca un „jug”, zicea Blaga, la
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Discuţia despre stiluri, în istoria
culturii, este interminabilă. Ceea ce
încearcă Lucian Blaga în maniera
noologiei abisale este să găsească,

pe baza „amprentelor” pe care
acestea le-  au lăsat în diferite

stiluri, în special artistice,
„categoriile abisale” care alcătuiesc

matricea stilistică
Alexandru Surdu
Cu Lucian Blaga spre tainiţele 
sufletului românesc

nCultura memoriei



care tragem fără să ne dăm seama încotro
mergem şi nici cine ne mână din urmă. de
altfel, despre stil a început să se vorbească

abia după ce au fost elaborate istoriile artelor şi s-  au
observat deosebirile dintre acestea în diferite epoci,
în diferite locuri, la diferite popoare şi în diferite
etape din evoluţia acestora. adică primii care au fost
conştienţi de existenţa diferitelor stiluri au fost is-
toricii şi criticii de artă, pentru perioada istorică, şi
arheologii, pentru culturile preistorice. creatorii
acestora însă au „tras” inconştienţi la jugul matri-
celor stilistice, fiecare după puterile sale.

la prima vedere, pare curios că tocmai un
creator de talia lui Blaga, cel puţin pe tărâmul poe-
ziei, în care a fost recunoscut ca atare, să considere
activitatea artistică, poetică (de la gr. poiesis = pro-
ducere, facere, concepere) „subjugată” matricei sti-
listice. în realitate, acţiunea inconştientă a
matricei nu împiedică, ci, dimpotrivă, stimulează
creativitatea, dar o călăuzeşte într-  o anumită di-
recţie şi o extinde până la anumite limite, pe care,
dacă le încalcă, îşi pierde identitatea, adică devine
altceva decât este. cei mai mari creatori ai lumii
din toate timpurile au fost şi cei mai de seamă re-
prezentanţi ai diferitelor stiluri artistice, pe care
au reuşit să le ridice până la culmile posibile ale
fiecăruia în parte.

discuţia despre stiluri, în istoria culturii, este
interminabilă. ceea ce încearcă lucian Blaga în
maniera noologiei abisale este să găsească, pe baza
„amprentelor” pe care acestea le-  au lăsat în diferite
stiluri, în special artistice, „categoriile abisale” care
alcătuiesc matricea stilistică.

structura categorială a matricei stilistice
este pentadică: 1) orizontul spaţial; 2) orizontul
temporal; 3) accentele axiologice; 4) anabasicul şi
catabasicul şi 5) năzuinţa formativă. măsura în
care acestea pot fi considerate sau nu „categorii” şi
măsura în care sunt sau nu „abisale”, respectiv ale
inconştientului sunt, fireşte, discutabile. menţio-
năm doar faptul că primele două, cu referinţă la ca-
tegoriile lui Kant, la care se referă şi Blaga în acest
context, spaţiul şi timpul nu erau categorii, ci
forme ale sensibilităţii (formen der sinnlichkeit),
care ţin de estetica, şi nu de logica transcendentală.
ceea ce, respectând paralelismul: categorii ale re-
ceptivităţii – categorii ale inconştientului, ar trebui
să le considerăm pe primele două ca ţinând de psi-
hologia, şi nu de noologia abisală.

ceea ce ne interesează însă acum sunt coordo-
natele fiecărei determinaţii matriciale, categoriale
sau nu, abisale sau nu, pe care le consideră Blaga
fundamentale şi caracteristice pentru fiecare stil.

1) orizontul spaţial al inconştientului, zice
Blaga, diferă de sentimentul spaţiului. acesta deter-
mină, ce-  i drept, cunoscutele particularităţi cultu-
rale ale locuitorilor unui anumit teritoriu, cu forme
specifice de relief. să zicem stilul săltăreţ sau tără-
gănat al cântecelor populare, dar nu mai explică per-
sistenţa acestei particularităţi şi la populaţiile care
îşi părăsesc teritoriul de baştină şi, mai ales, posibi-
litatea existenţei pe acelaşi teritoriu a unor senti-
mente spaţiale diferite la populaţii diferite.

în legătură cu „spaţiul mioritic”, propriu po-
pulaţiei originare de pe plaiurile carpatine, adică
românilor, este evident că acesta a fost determinat
de forma reliefului, dar celelalte populaţii care îl
locuiesc n-  au suferit influenţa lui, căci aveau deja
un alt spaţiu matrice înainte de a se stabili pe
aceste locuri. pe de altă parte, majoritatea români-
lor, care trăiesc, chiar în românia, pe teritorii cu
alte forme de relief (muntoase sau de câmpie), au
acelaşi orizont spaţial al inconştientului. trăiesc
oriunde ar fi, zice Blaga, cu nostalgia plaiului, pe
care s-  ar putea să nu-  l fi văzut niciodată, cum n-  au
văzut nici ungurii actuali din transilvania nisipu-
rile din deşertul gobi.

dar cândva, şi unii, şi alţii s-  au născut ca po-
poare şi au trăit suficient de mult pe acele locuri
până când inconştientul lor (colectiv, în accepţia lui
Jung) s-  a impregnat, ca să zicem aşa, de relieful
acela devenind orizontul lor spaţial sau „arhetipul”
lor, cum îi zice Jung.

spre deosebire însă de interpreţii occidentali,
care reduc adesea influenţele stilistice la determi-
naţiile de spaţiu ale mediului geografic, indiferent
de provenienţa lor, conştientă sau inconştientă,
Blaga le adaugă şi celelalte patru tipuri de deter-
minaţii.

2) orizontul temporal al inconştientului vine
ca o completare, alături de spaţiu, pentru cele două
forme kantiene ale sensibilităţii, numai că şi aici ca-
drul este în aparenţă categorial. timpul havuz, tim-
pul cascadă şi timpul fluviu sunt conceptele prin
care Blaga consideră că ar putea fi împărţite orizon-
turile temporale în funcţie de prioritatea acordată:
trecutului, prezentului sau viitorului, adică celor
trei coordonate ale timpului care influenţează stilul
unei culturi alături de orizontul spaţial.

ar trebui adăugat aici faptul că, păstrând si-
metria cu orizontul spaţial, s-  ar putea vorbi nu
numai de preferinţa pentru un anumit orizont tem-
poral, mai precis pentru o anumită variantă a des-
făşurării (trecerii) timpului, care: ţâşneşte din
trecut spre viitor (havuz); cade sau decade din tre-
cut către prezent (cascadă) sau se scurge nestăvilit
(fluviul), ci şi despre un „timp matrice”, adică origi-
nar. Ne-  am fi aşteptat şi la un „de când” matricial,
nu numai la „de unde”. s-  ar găsi răspunsuri, chiar
dacă Blaga, în mod curios, nu le aminteşte, ci enu-
meră tot felul de concepţii filosofice despre timp.

toate popoarele îşi revendică într-  un fel sau
altul originea: au nostalgia locurilor natale, dar şi
a unor vremuri sau epoci de aur sau nu, de glorie
mai ales. sunt unele populaţii care, fără această
nostalgie, nici nu şi-  ar mai avea rostul. să fie
aceasta numai o nostalgie conştientă, un rod al edu-
caţiei, al tradiţiilor, uneori mitologice, sau, invers,
toate acestea, fiind încuibate în inconştient, răzbat
prin personanţă în tradiţii, povestiri şi mituri; şi, fi-
reşte, de ce la unele popoare apare într-  un fel şi la
altele cu totul altfel. aşa se naşte, filosofic vorbind,
problema „începutului”. acesta poate să fie mai
mult sau mai puţin determinat. „de când lumea şi
pământul” este un fel de postulare a eternităţii.
„fie ce-  o fi” este un fel de nedeterminare în viitor,
ca şi „ceva”, care provine din „ce” şi „va”. dacă prin
„va” înţelegem componenta viitorului („mai va”, „va
fi”), atunci „ceva”, faţă de ung. volomit (volo+mit),
în care volo este o formă de trecut, iar mit=ce, sau
faţă de germ. etwas (et+was), în care „et” este un fel
de „şi”, iar was=ce, atunci găsim aici trei forme spe-
ciale de nedeterminare: în viitor, în trecut şi în pre-
zent, semnificative la o adică.

dacă acceptăm şi trecerea conştient-incon-
ştient, atunci ne dăm seama de importanţa educa-
tivă a mitologiei, a folclorului şi a istoriei pro-
priu-  zise pentru fiecare popor. individual, de data
aceasta, fiecare persoană are un orizont temporal
mitologic, popular sau istoric, uneori mai impor-
tant decât cel spaţial. şi bine zicea scriitorul basa-
rabean efim tarlapan: „popoarele care îşi uită
istoria rămân şi fără geografie!”. aşa se explică şi
atacurile fără precedent împotriva mitologiei româ-
neşti şi a istoriei românilor făcute recent de către
duşmanii acestei ţări pentru a şterge din memoria
colectivă orizontul temporal al inconştientului.

3) accentul axiologic, adică preţuirea cu pre-
cădere fie a unora dintre componentele orizonturi-
lor inconştientului, fie a unor acţiuni colective cu
semnificaţie naţională (adunarea de pe câmpia li-
bertăţii, jertfele din cele două războaie mondiale),
se dovedeşte adesea de o importanţă capitală pen-
tru soarta unei naţiuni. dacă preţuirea pământului
strămoşesc, să zicem, scade, posesorul renunţă la
el sau contribuie la degradarea lui, ca dezastrele
ecologice, pe care nu avea cum să le bănuiască lu-
cian Blaga.

petre andrei vorbea despre fericirea ca jertfă
de sine, determinată de accentul axiologic pe dem-
nitate, pe care l-  au avut şi războinicii daco-  geţi şi
alţi eroi legendari care au ales moartea în locul
unei vieţi umilitoare.

4) atitudinea anabasică şi catabasică, de îna -
intare sau de retragere în orizonturile spaţiale şi
temporale ale inconştientului, ţine de un sentiment
aparte al destinului, ale cărui ecouri se fac auzite
mai ales în situaţii critice, reale sau imaginar-ar-
tistice, de entuziasm, indiferenţă sau resemnare.
sunt cunoscute perseverenţa cu care luptă unii
pentru realizarea anumitor idealuri sau nepăsarea
altora. se vorbeşte uneori chiar despre „retragerea
din istorie” a unor popoare care, în aparenţă, şi-  ar
fi realizat toate năzuinţele. spenglerian vorbind,
dacă acceptăm analogia istoriei culturale a lumii
cu vârstele omului, atunci se poate explica entu-
ziasmul popoarelor tinere faţă de resemnarea se-
niorială a popoarelor care şi-  au trăit traiul.

5) în fine, năzuinţa formativă rezidă în modu-
rile: individualizant, tipizant sau stihial ale stiluri-
lor culturale, care nu se referă, bineînţeles, numai
la literatură. sunt momente istorice în care apar
personalităţi reprezentative ale popoarelor, eroi
eponimi, semădăi, cum le zicea constantin Noica.
indivizii aceia „fără pereche” domină mitologia, re-
ligia, legendele, poezia şi cântecele. din această
cauză sunt şi idealizaţi, monumentalizaţi. alteori,
dimpotrivă, masele sunt cele care decid, ele fiind
purtătoarele inconştiente ale progresului. dar ele
sunt de diferite tipuri şi sunt redate ca atare prin
trăsături tipizante: de caracter, de comportament,
de vestimentaţie. alteori însă totul este la întâm-
plare şi tendinţa devine stihială. apar personalităţi
care nu mai reprezintă pe nimeni, care nu mai res-
pectă nimic, dar şi mase care parcă urmăresc să-  şi
facă singure rău. se face simţită aşa-  numita „ten-
dinţă de autodistrugere”, pe care am văzut-  o şi noi
„la lucru” în ţara noastră, după 1990. Nici măcar cei
patru cavaleri ai apocalipsei din viziunea lui dürer

n-  ar fi reuşit să calce în picioarele cailor într-  un
timp mai scurt ceea ce au reuşit să dărâme „revolu-
ţionarii” noştri „democraţi” – ce-  au construit înain-
taşii noştri în două milenii.

Norocul nostru este că tendinţele stihiale al-
ternează cu cele individualizante şi tipizante, căci
altfel am fi pierit demult şi din istorie, şi din geo-
grafie, vorba scriitorului basarabean, care ştie ce
spune. aşa se face că astăzi aşteptăm, din nou, un
erou salvator, că ne aducem aminte şi începem să-  i
cinstim pe cei din trecut, ale căror reprezentări le
spânzură duşmanii noştri prin pieţele publice. cine
să ne mai salveze însă de noi înşine? de propria
noastră „năzuinţă formativă”?

mai sunt, desigur, şi alţi „factori” care deter-
mină o matrice stilistică, cei enumeraţi ar ţine mai
mult de tărâmul de dincoace de noi al inconştientu-
lui. aceştia, consideră Blaga, ar fi însă suficienţi
pentru caracterizarea unei matrici stilistice, a noas-
tră, de exemplu. altfel spus, ei formează caracteris-
ticile „apriorismului stilistic, al cărui cuib şi vatră e
inconştientul, pe care, zice Blaga, îl închipuim va-
riabil de la o regiune la alta, sau de la un popor la
altul”. aceasta, spre deosebire de apriorismul gno-
seologic kantian (al formelor a priori ale sensibilită-
ţii), care este acelaşi pentru orice vieţuitoare umană.

„românismul”, după Blaga, este un „patrimo-
niu stilistic” al românilor căruia îi corespunde o
matrice stilistică „vie”, adică având oscilaţii în jurul
celor cinci tipuri de factori, care determină apariţia
unor „mobilităţi statice”, cum le spunem noi, după
care putem recunoaşte ca fiind românească orice
manifestare artistică: arhitectonică, sculpturală,
picturală, muzicală sau literară; dar şi folclorică,
mitologică, religioasă sau filosofică. „românismul”
este o exigenţă a inconştientului căreia i se supun,
în primul rând, creaţiile populare, dar şi cele culte,
indiferent de influenţele exterioare exercitate prin
educaţie sau prin imitaţia altor matrici stilistice.
într-  un fel sau altul „românismul” se face vădit,
răzbate prin personanţă, ca un fel de „viziune des-
pre lume” a românului.

din fericire, lucian Blaga nu se rezumă la
exemple din creaţiile populare, cu toate că le consi-
deră pe acestea ca fundamentale şi ca fiind expre-
siile directe ale „românismului”, dar găseşte nume-
roase personanţe ale inconştientului românesc în
creaţia lui eminescu, pe care o consideră o „minune
poetică”. citind aprecierile lui Blaga la adresa lui
eminescu ne dăm seama însă şi de aspectul perso-
nanţei inconştientului nu numai în cazul creatoru-
lui, ci şi al „receptorului” de artă. ca să înţelegi
personanţa matricei stilistice româneşti a poeziei lui
eminescu şi să-  i dai o asemenea interpretare tre-
buie să fii, de bună seamă, un poet de talia lui Blaga.
ca să-  ţi placă însă poezia, atât a lui eminescu, cât
şi a lui Blaga, ca personanţă a „românismului”, nu
trebuie, fireşte, nici măcar să fii poet, şi nici să fi citit
ceva despre matricea stilistică a lui Blaga, dar tre-
buie totuşi să fii într-  o anumită consonanţă cu fac-
torii inconştientului care alcătuiesc patrimoniul
stilistic al „românismului”. altfel, n-  o să-  ţi placă nici
muzica românească: nici doinele populare, nici rap-
sodiile lui enescu; nici arhitectonica românească,
nici sculpturile lui Brâncuşi; nici icoanele pictate pe
sticlă, nici tablourile lui grigorescu ş.a.m.d. adică
nu este suficient să ai cetăţenie sau naţionalitate ro-
mână, dacă n-  ai, cum zice Blaga, „suflet sau duh ro-
mânesc”, adică, oriunde te-  ai găsi, să trăieşti cu
nostalgia plaiurilor carpatine.

din această perspectivă, devin explicabile
atacurile recente, înverşunate ale unor intelectuali
de cetăţenie română şi uneori chiar de naţionalitate
română, împotriva celor mai valoroase opere artis-
tice româneşti, cât şi împotriva autorilor acestora.
oamenii aceştia, oricât de dotaţi ar fi în alte pri-
vinţe, nu au nicio legătură de consonanţă cu „sufle-
tul românesc”, cu fondul acela specific al inconş-
tientului, cu „apriorismul stilistic românesc”, şi, ca
atare, ei nu înţeleg pur şi simplu şi nu „gustă” ma-
nifestările culturale, personanţele acestui suflet.

s-  ar putea spune însă că nici străinii în ge-
nere, care nu cunosc nici măcar limba română, nu
înţeleg mare lucru din arta românească, să zicem,
dar nu simt nevoia s-  o dispreţuiască sau s-  o atace.
pentru aceasta sunt necesare şi alte motive, să
zicem politice, interne sau externe. din această
cauză, nu se poate „lupta” cu argumente pro sau
contra culturii române, ci poate fi doar testată ca-
pacitatea de receptare a personanţei inconştientu-
lui stilistic românesc, cum o făcea constantin
Noica. el punea întrebări meşteşugite, aparent în-
tâmplătoare despre eminescu sau despre poeziile
acestuia. în funcţie de răspunsurile primite consi-
dera că interlocutorul este sau nu de „ultimă încre-
dere”. căci constantin Noica ţinea la eminescu
poate chiar mai mult decât lucian Blaga, dar şi la
lucian Blaga, poate chiar mai mult decât oricine. r
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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

Avanpremieră editorială

Aura Christi
Geniul inimii

Roman în versuri
ilustrat de Mircia Dumitrescu
Prefaţă de Mircea Braga
Seria de autor Aura Christi
Editura Contemporanul, 2017

Cartea de faţă, pe care cititorul o ţine acum în
mână, reprezintă o formă – literar vorbind, foarte
complexă, fiindcă ea evoluează pe mai multe voci na-
rative, dintre care doar unele îi aparţin în mod direct
autoarei – de exorcism. Geniul inimii e răspunsul
unui poet la o experienţă personală plenitudinară, în
care bucuria şi suferinţa se întrepătrund reciproc
pentru a exprima, împreună şi tensionat, starea de
graţie. Există o voce a experienţei biografice în
această carte scrisă febril, o alta de martor sau de par-
ticipant la istorie, tot aşa cum există o voce a puterii
şi una a victimei. Deasupra tuturor stă, însă, nu ne-
apărat triumfătoare, dar lucid- cerebrală, chemarea
celor două credinţe pentru care merită să trăieşti şi
să- ţi rememorezi viaţa atunci când ai ajuns cu ea la
răspântie: credinţa în cultura modelelor care te- au
precedat şi credinţa deloc ingenuă, ci ivită din cu-
noaştere, în sacralitatea profundă a celor trăite şi în
transcendenţă. 

Ştefan Borbély

A considera un text drept „carte a iluminărilor
mele” și a așeza ca titlu al primei părți a volumului sin-
tagma Povestea subteranei ne plasează sub semnul
aproape imposibil al drumului către Sine, al cuprin-
derii, al denudării și al efortului de a înțelege un obiect
al cărui adevăr se va afla întotdeauna în proximitatea
peșterii lui Platon. E un demers perpetuat, dar nicio-
dată epuizat și aproape exclus din plasma comunicării,
care – în situația „romanului” Aurei Christi – nu are
corespondențe, nu se apropie de experiența budhistă,
nici de prerogativele ocultismului de New Age, ci ne
aduce în vecinătatea îndemnului de pe frontispiciul
templului lui Apollo din Delphi, preluat apoi, ca
soluție între a fi și a părea, de către Socrate:
„Cunoaște- te pe tine însuți!”. Poți întâlni, pe acest
drum, și acel daimonion care a străjuit gândirea

aceluiași înțelept atenian ca altă față a „subteranelor”
ființei, acolo unde lumina se îngemănează cu întune-
ricul, stare „poetizată” de Goethe, dar prăbușită în tra-
gic de Dostoievski. E o coborâre spre înțelegere prin
cuprindere și, implicit, prin atingerea nelimitatului.

Mircea Braga

Geniul inimii e arhitecturată treimic şi e, de
fapt, o epopee lirică de profundă căutare ce, după opi-
nia mea, nu s- a putut structura decât într- un timp in-
terior îndelungat, care arată că Aura Christi nu are
egal, la noi, nici un poet din actualitate. Filonul epic
ascuns, copleşit de liric şi de dramatic, iată ce face
complexitatea acestei cărţi mărturisitoare. E un dia-
log neistovit cu sine şi cu văzduhul, cu florile şi cu
cerul, cu Tatiana şi Evgheni Oneghin, cu Alioşa şi
Ivan Karamazov, cu stejarul, cu Marx şi Lenin, Stalin
şi Marmeladov, cu nopţile surorile, cu Nietzsche şi cu
infernul, cu noaptea şi cu Antigona, cu Orfeu şi Euri-
dice, cu Kipling şi Porfiri Petrovici. E o doină fără
sfârşit, ca în universul lui Cezar Ivănescu, încunu-
nând, finalmente, o adevărată Carte a Cărţilor Inimii
şi putând ilustra şi spusa lui Pascal că „inima are ra-
ţiuni pe care raţiunea nu le cunoaşte”, dar şi extra-
ordinara alegere a lui Mihai Eminescu: „Şi eu pun
destinul acestei lumi într- o inimă de om”. 

Theodor Codreanu

Cartea Aurei Christi Geniul inimii pare o stâncă
masivă, singuratică, într- un peisaj „mioritic”. Geniul
inimii are originalitate şi forţă. Prima parte e lirică, a
doua (într- un fel) – o comedie negru- satirică, a treia
– predominant epic- narativă. Prima parte este exce-
lentă; mi- am însemnat un număr de poezii memora-
bile. A doua, în centrul ei mai ales, are secţiuni, pasaje
extrem de interesant- plăcute- amuzante, în pofida to-
nului, uneori, foiletonistic. A treia e impresionantă în
ansamblu, armonios- coerentă, de o sinceritate sfâşie-
toare. În tot volumul, istoricul, religiosul, subiectivul
se leagă foarte frumos între ele. Nu- mi plac laudele la
adresa lui Nietzsche! De fapt, cum se leagă acest autor
de Biblie, de Evanghelii?!

Aura Christi poate fi mândră de o realizare ma-
joră, cu totul originală. Probabil, nu l- a citit pe ro-
manticul britanic Wordsworth; dar el e cel care a scris
(sau a început să scrie) o memorabilă autobiografie
în versuri. Puţini l- au continuat. Am putea spune că
Aura se numără printre aceşti puţini.

Virgil Nemoianu



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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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)
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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
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■ 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”
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■ 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
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unul dintre cei mai înzestraţi, pro-
lifici şi îndrăgiţi plasticieni con-
temporani, graficianul şi profeso-
rul mircia dumitrescu, membru

corespondent al academiei române, şi-  a aniver-
sat cei 75 de ani de viaţă, aşa cum se cuvine unui
mare artist, printr-  o expoziţie-  eveniment. gazda
acesteia a fost, în perioada 25 octombrie – 30 no-
iembrie 2016, sala „theodor pallady” a Bibliotecii
academiei române unde publicul iubitor de fru-
mos s-  a putut delecta cu lucrări de gravură, acua-
relă şi sculptură reunite sub titlul şi eu am fost
în „grădina cea din eden”. 

fără îndoială confesiv, acest inspirat gene-
ric ne propune o incursiune prin întreaga creaţie
a lui mircia dumitrescu, dar mărturiseşte, în ace-
laşi timp, filonul religios al acesteia, exploatat de
artist, cel puţin în ultimul deceniu. 

viziunea prin excelenţă modernă a celebru-
lui grafician, ilustrator de carte şi sculptor, se
dezvăluie, la deplina sa maturitate artistică, în
toată libertatea şi deschiderea ei către universul
vizibil, dar şi către dimensiunea subtilă a lumii.
generoasa şi variata expunere de la Biblioteca
academiei române a putut fi receptată pe două
coordonate trasate cu fermitate: ca o lecţie de mă-
iestrie a profesorului care a format generaţii în-
tregi de artişti, dar şi ca o mărturisire a trăirilor
proprii, a căutărilor şi a mesajelor din transcen-
dent primite de un artist care-  şi identifică exis-
tenţa cu o creaţie asiduă, ardentă şi aptă să
treacă dincolo de graniţele formelor convenţionale
şi ale universului vizibil. 

mircia dumitrescu este nu doar un plasti-
cian plin de har, ci şi un poet al formelor, un îm-
pătimit de literatură, de marea literatură, spre
care propria-  i creaţie a trasat tot timpul punţi so-
lide şi convingătoare în ordine ideatică şi formală.

în peisajul artistic actual, atât de sfâşiat
între dorinţa de a conserva buna tradiţie – înţe-
legând prin aceasta şi meşteşugul – şi de tentaţia
irepresibilă către experimentul adesea nejustifi-
cat, ataşamentul lui mircia dumitrescu pentru
materialele tradiţionale, precum lemnul sau hâr-
tia manuală dovedeşte că utilitatea şi expresivi-
tatea acestora este nelimitată şi poate singura în
măsură să asigure perenitatea unei opere. 

ca gravor experimentat, artistul a avut în
permanenţă o legătură aproape organică cu lem-
nul, mai ales că xilogravura reprezintă una dintre
tehnicile sale favorite, dar, de-  a lungul vieţii, el a
dorit să exploateze mai mult acest material pri-
mordial, astfel încât astăzi sculptura în lemn a lui
mircia dumitrescu, executată frust, fără inhibiţii
şi purtătoare de simboluri, izvorăşte dintr-  o trăire
interioară sinceră şi impresionează cu adevărat
printr-  o monumentalitate ce nu ţine neapărat de
dimensiuni, cât de mesajul transmis privitorului.

întocmai ca o posibilă grădină a edenului
a fost gândită expoziţia sa aniversară, un paradis
dezmărginit şi bogat în forme, imaginat de artist
ca un topos metafizic în care se „materializează”
toate fiinţele create de dumnezeu, de la plante şi
arbori, la necuvântătoare şi până la creaţia su-
premă, omul, în chipul cuplului primordial.
acesta, întruchipat în compoziţii tridimensionale,
adică în lemn cioplit, este imaginat de mircia du-
mitrescu în cele două ipostaze ale sale: starea pa-
radisiacă de dinainte de păcatul originar şi starea
lui de cădere în istorie, adică în timp. izgoniţi din
eden, adam şi eva sunt supuşi trecerii şi cunosc
în final moartea. impregnat de condiţia lui tra-
gică, de după încălcarea poruncii divine, cuplul
primordial este, în viziunea artistului, şi unitate
şi dualitate. separaţi şi în acelaşi timp insepara-
bili, protopărinţii neamului omenesc, aşa cum îi
construieşte autorul expoziţiei, reuşesc, după alte
forme de reprezentare tradiţională a lor, în icoană

sau frescă, să devină la fel de convingători şi să
inducă starea de meditaţie asupra condiţiei
umane, chiar şi în această formulă modernă, fe-
rită de canoane, pe care o propune mircia dumi-
trescu. 

reprezentările tridimensionale din expozi-
ţie au intrat în dialog cu cele parietale, bidimen-
sionale, respectiv cu acuarelele realizate pe hârtie
manuală şi cu xilogravurile. acuarelele, de di-
mensiuni generoase, asemenea unor ample respi-
raţii, alcătuite din tuşe largi, sunt stilizări ale
unor peisaje paradisiace ce sugerează chiar spa-
ţiul fără de timp de unde cuplul primordial a fost
izgonit în lumea de sub cer. xilogravurile, compo-
ziţii complexe, unde libertatea de expresie a ar-
tistului se manifestă plenar, propun o altă
formulă de reprezentare a aceleiaşi idei: o vizită
imaginară şi imaginată în „grădina cea din
eden”. inedită în alcătuirea expunerii a fost pre-
zentarea pe simeze a plăcilor de gravură, în pan-
dant cu lucrările trecute prin tipar şi devenite,
trecând prin primul lor stadiu, cel de relief gravat
în placa de lemn, imagine bidimensională. artis-
tul a expus, adică, şi negativele şi pozitivele, cum
se numesc ele în limbajul gravurii. astfel, un plus
de materialitate şi de tactilitate, parcă, a materiei
lemnului încrustat a creat un fel de corespon-
denţă subtilă cu imaginea diafană a gravurilor
imprimate. 

poate că, în felul lui, fiecare artist care-  i
deschide lui dumnezeu uşa sufletului său, se
atinge măcar de uşa raiului, dacă nu chiar, aşa
cum se întâmplă cu mircia dumitrescu, reuşeşte
să pătrundă puţin şi dincolo de ea. expoziţia ani-
versară a acestui plurivalent creator de forme, un
eveniment cultural în sensul deplin al cuvântului,
a fost şi cea mai bună dovadă că un artist com-
plex, ce trăieşte deodată cu formele pe care le în-
truchipează, nu poate fi cantonat între graniţele
unei singure tehnici sau ale unei unice maniere
de exprimare a trăirilor şi a preocupărilor sale. şi
nu pot încheia înainte de a mai sublinia încă o
dată că expoziţia lui mircia dumitrescu a fost, în-
ainte de toate, o lecţie de artă bine făcută, o lecţie
de creaţie a unui incontestabil magician şi poet al
formelor inspirate din universul vizibil sau plă-
mădite în sufletul său, acolo unde s-  a sălăşluit
măcar o imagine a paradisului pierdut dar şi o do-
rinţă profundă de a-  l regăsi. r
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Luiza Barcan
Mircia Dumitrescu – la aniversară

Unul dintre cei mai înzestraţi,
prolifici şi îndrăgiţi plasticieni

contemporani, graficianul şi
profesorul Mircia Dumitrescu,

membru corespondent al
Academiei Române, şi-  a aniversat
cei 75 de ani de viaţă, aşa cum se
cuvine unui mare artist, printr-  o

expoziţie-  eveniment. Gazda
acesteia a fost, în perioada 25

octombrie – 30 noiembrie 2016, sala
„Theodor Pallady” a Bibliotecii

Academiei Române unde publicul
iubitor de frumos s-  a putut delecta
cu lucrări de gravură, acuarelă şi
sculptură reunite sub titlul Şi eu

am fost în „Grădina cea din Eden”.

O expoziţie- eveniment
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Vocaţia de prieten
maestrul mircia dumitrescu, o nouă perso-

nală, cu ocazia aniversării a 75 de ani de viaţă.
marţi, 25 octombrie 2016, ora 13.00, în amfitea-
trul „i. heliade- rădulescu“ al Bibliotecii acade-
miei române din Bucureşti (calea victoriei 125),
a fost vernisată expoziţia personală a graficianu-
lui mircia dumitrescu, membru corespondent al
academiei române, cu ocazia aniversării a 75 de
ani de viaţă. 

mircia dumitrescu este cel mai important
ilustrator şi îngrijitor de carte din românia. des-
chiderea expoziţiei a fost prefaţată de un micro-
recital susţinut de flautistul ionuţ Bogdan
ştefănescu. revista Contemporanul reproduce, în
continuare, textul intervenţiilor acad. răzvan
theodorescu, critic şi istoric de artă, preşedintele
secţiei artă, arhitectură audio- vizual, acad.
eugen simion, critic literar, preşedintele funda-
ţiei Naţionale de ştiinţă şi artă, acad. Nicolae
Breban, scriitor, pavel şuşară, critic de artă.

Răzvan Theodorescu: se vede că mircia
dumitrescu are foarte mulţi prieteni. şi îi mulţu-
mim că are atâţia prieteni. academia română
este bucuroasă să- l cinstească pe unul din tinerii
săi membri şi mie îmi face plăcere să moderez
această întâlnire, la care distinşi colegi din aca-
demie, distinşi colegi de breaslă sunt prezenţi.
când a intrat în academia română mircia dumi-
trescu, mi- am spus că d- sa este unul dintre cei
mai importanţi graficieni, e un tată al gravorilor.
acum câteva săptămâni, la fundaţia Naţională
de ştiinţă şi artă, condusă de colegul academi-
cian eugen simion, mi- a vorbit un atât de rafinat
cioplitor în lemn de tei şi de stejar despre lucră-
rile lui mircia dumitrescu. veţi vedea jos, la par-

ter, unele din aceste lucrări, adam şi eva din
grădina edenului, veţi vedea plăci ale xilogravu-
rilor sale, veţi vedea pictură.

mircia dumitrescu se dovedeşte a fi un ar-
tist total şi afirm cu bucurie aceasta; este o po-
doabă a secţiei noastre de artă, pictură şi audio-
vizual. mircia dumitrescu este şi liric, este şi pu-
ternic; gravurile sale acute, puternice, o dovedesc.
lucrările d- sale sunt ceva cu totul special între
artiştii plastici. mircia dumitrescu este un mare
prieten al literaturii. şi dacă îi vedeţi, aici, pe cel
mai important critic literar român şi pe cel mai
important romancier român al momentului
acesta... exprim opinia mea, domnule coleg... 

Eugen Simion: ...puteţi insista…
Răzvan Theodorescu: ...dacă îi vedeţi

aici, înseamnă că mircia dumitrescu este priete-
nul literaţilor, este un om care e pătruns de lite-
ratură. în acest context, e firesc faptul că expo-
ziţia sa va fi însoţită de acţiuni pe care muzeul
Naţional al literaturii române, cu neobositul
ioan cristescu, le organizează într- un şirag perlat
de manifestări luna aceasta şi luna viitoare.

N- am ştiut că mircia dumitrescu are un
caiet de schiţe cu figura lacustră a lui eugen schi-
leru, pe care l- am iubit foarte mult şi care rămâne
unul din marii necunoscuţi ai culturii noastre.
toată lumea ştie că mircia dumitrescu l- a secon-
dat – poate cuvântul nici măcar nu este potrivit –
pe academicianul eugen simion în marele proiect
„manuscrisele eminescu”. venind cu o tehnică a
sa specială, visul lui Noica – şi nu numai al lui
Noica! – a fost înfăptuit atunci când eugen si-
mion prezida academia română. e un proiect
care, din câte ştiu, i- a adus profesorului simion
şi unele necazuri, dar asta este altceva. după
aceea mircia dumitrescu a ilustrat cărţi semnate
de rilke şi pessoa, Nichita şi ovidiu, caragiale…
în sfârşit, multe, multe cărţi, toate ilustrate de
marele grafician, care este colegul meu, mircia

dumitrescu. îmi face plăcere să- l salut. secretul
realizărilor sale îl vedeţi aici: o mare de studenţi
pe care îi salut şi îi respect. Nu o văd pe doamna
orban, dar trebuie să fie pe undeva pe aici... îl rog
pe preşedintele fundaţiei Naţionale pentru şti-
inţă şi arte, preşedintele secţiei de literatură şi
filologie, academicianul eugen simion, să ia cu-
vântul. 

Tema sacrului
Eugen Simion: mulţumesc, domnule pre-

şedinte, domnule academician. vreau să vă spun
că nu ne- am înţeles cu domnul academician răz-
van theodorescu să vorbim despre vocaţia de
prieten, vocaţia de prieten şi prietenie. aşa că e o
întâmplare, o întâmplare binevenită. a doua pre-
cizare este că, nefiind decât un mare amator şi un
mare iubitor al picturii şi al simţurilor plastice,
nu mă simt un specialist. ca să nu par cu totul
un diletant, mi- am notat ceva. totdeauna când
trebuie să vorbesc despre pictură, îmi amintesc
de o pagină din jurnalul unui mare scriitor fran-
cez care, întâlnindu- se la o expoziţie cu françois
mauriac, în faţa unui tablou, cel care povesteşte,
respectiv ziaristul, stătea, contempla, şi… s- ar
putea să fi fost invers, mauriac stătea mai de-
grabă în faţa tabloului. aşadar, vine acest ziarist
şi spune: „iată o mare pictură!”. atunci mauriac
susţine: „iată o frumoasă naraţiune!”. întot-
deauna se pune problema dacă într- un tablou
citim ceva, dacă inventăm o naraţiune sau, cum
spun plasticienii pur- sânge, e un lucru greşit să
cauţi o naraţiune într- o pânză, într- un tablou, tre-
buie să cauţi chimia culorilor. eu am rămas la
ideea că totuşi, în orice tablou, trebuie să „ghicim”
un înţeles, o naraţiune. cine este mircia dumi-
trescu se ştie, se cunoaşte. cine nu- l cunoaşte,
trebuie, poate să stea de vorbă cu el. este un om
disponibil, sociabil, prietenos, are modele – ca
orice artist – pe care nu le trădează, are simpatii
pe care, iarăşi, nu le părăseşte uşor. aş putea
spune despre el că am întâlnit rar pe cineva în
lumea artelor care să aibă, ca acest „valah de
câmpie”, o vocaţie a prieteniei atât de puternică
şi, mai ales, aşa de statornică. în lumea noastră

Clubul Ideea Europeană

Mircia Dumitrescu şi „spectacolul unui om
care intră în senectute cu o forţă, cu o
amploare a unui geniu neaşteptat”

Când spun puţini au învăţat vreau
să spun că puţini au rămas cu ceea
ce ştiau că trebuie să fie. A învăţa
înseamnă a te transforma. Mircia
Dumitrescu ne oferă spectacolul

unui om care intră în senectute cu
o forţă, cu o amploare a unui geniu
neaşteptat pentru el şi pentru noi
toţi. În ultimii ani eu sunt bucuros
şi onorat de prietenia lui, şi de câte
ori ne vedem îl tracasez mereu cu

întrebarea: „Când va fi următoarea
expoziţie?”. Îl tracasam ca să n- o

mai amâne, pentru că el era tentat
mereu să o amâne. Acest artist are

o anumită spaimă de deschidere, de
etalare, care e o spaimă de el

însuşi, de fapt. Or, în cele din urmă,
Mircia Dumitrescu s- a învins pe

sine însuşi şi ne prezintă
spectacolul splendid al unei mari

personalităţi, de care noi, scriitorii,
suntem mândri.

portret de AurA christi
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postmodernă, dominată de politică, prietenia se
primeşte uşor când este un interes la mijloc şi se
pierde repede când apare alt interes, mai puter-
nic.

titu maiorescu scrie în jurnalul său că în
politică nu ai niciodată amici, în sensul plin şi fru-
mos al cuvântului. poţi avea – zice maiorescu –
doar amici politici. în lumea artelor prieteniile
vin mai repede şi pleacă mai greu. e drept,
uneori, ca în cazul pe care- l prezint aici, nu pleacă
nici când unul dintre amici dispare. m- a fascinat
totdeauna iubirea lui mircia dumitrescu pentru
Nichita stănescu – un om, un poet, o personali-
tate pe care am cunoscut- o bine de la vârsta de 11
ani. m- a fascinat totdeauna iubirea lui mircia du-
mitrescu, iubirea lui spirituală nemaipomenită,
cum îi plăcea poetului să spună, o iubire aproape
mistică, o iubire – aş spune în limbajul lui Blaga
– modelatoare. 

artistul plastic mircia dumitrescu, venit
din căscioarele călăraşilor – deci, din lumea
câmpiei dunărene – s- a lipit de spiritul ploieştea-
nului Nichita stănescu şi n- a mai plecat de lângă
el. Nu- i vorbă, şi „zănatecul” Nichita stănescu –
atenţie, zănatic vine de la zeu, şi poate vine mai
mult de la... zeiţe… – „zănatecul” acesta inspirat,
cum scrie tot el, dominat de zeu, avea şi el o voca-
ţie nemaipomenită – îi repet vorba – pentru prie-
tenie. câţiva dintre ei, supravieţuitori, sunt chiar
aici de faţă. Nichita stănescu – daţi- mi voie să
spun în două fraze – era un om..., şi rămâne cred
eu, o personalitate cu totul şi cu totul specială în
viaţa literelor româneşti. cu jocurile lui verbale
a dus poezia românească – după arghezi, Bacovia
şi Barbu – spre altceva. a dus- o dincolo de poezia
morfologică şi poezia sintactică – cum spune tot
el – şi anume spre poezia metalingvistă. aceasta
din urmă – ne avertizează el într- o respirare – se
trage din versul liminar al odei în metru antic.
vă amintiţi acest vers: „Nu credeam să- nvăţ a
muri vreodată”. e un vers, singurul cred în lite-
ratura română, care cuprinde trei verbe unul
după altul. acest vers exponenţial îi plăcea extra-
ordinar de mult lui ion Barbu.

legat de Nichita îmi amintesc de o poveste
a lui. venind la Bucureşti, cum am venit noi, plo-
ieştenii, când trebuia să ne prezentăm la exame-
nul de admitere la facultatea de litere, într- o
epocă care nu era deloc primitoare, Nichita i- a
făcut o vizită lui ion Barbu. înainte de a sta de
vorbă cu el, Barbu l- a întrebat: „ce- ţi place din
eminescu?” Nichita a bălmăjit ceva, a bolborosit
ceva; nu ştia nici el dacă e cazul să se refere la
luceafărul, cum învăţase la şcoală, sau odă în
metru antic. şi a spus odă în metru antic. aşa a
câştigat testul barbian. ei bine, pentru Nichita
stănescu acest vers este emblematic. poetul se re-
vendica tot timpul din el. 

am făcut acest ocol ca să ajung de la omul
prietenos mircia dumitrescu – apostolul, îi zic eu,
în viaţa de fiecare zi al unui mare poet – la expo-
ziţia pe care o deschide azi. mircia dumitrescu o
pregăteşte de mult timp, mi- a vorbit de ea în re-
petate rânduri, mi- a vorbit nu numai mie, priete-
nul lui. dar când am văzut- o ieri în fugă, am
rămas pur şi simplu uluit. e un alt mircia dumi-
trescu, unul nebănuit de mine cel puţin. mircia
dumitrescu e un artist care se confruntă cu o
mare temă, şi anume percepţia divinului, tema
religiosului, intuiţia sacrului în lucrurile de fie-
care zi. e o temă pe care au ilustrat- o în marea
poezie din secolul trecut – secol care pentru gene-

raţia sa este marea, zdrobitoarea parte a secolului
nostru – e o temă ilustrată, aşadar, de doi mari
poeţi: arghezi şi rilke, dar şi de alţi poeţi, drama-
turgi şi moralişti. e o temă care la noi, în ultimii
cincizeci de ani ai secolului a intrat în clandesti-
nitate sau a devenit obiect de pamflet, de sarcasm
şi de represiune a cenzurii. iată că această temă
revine în forţă azi în arte, şi revine, cred, sper, în
viaţa noastră cotidiană.

graficianul eminent care este mircia dumi-
trescu, omul prietenos, disponibil, săritor la ne-
voie, incoruptibil când este vorba de prietenii săi,
abordează acum tema sacrului cu mijloacele pic-
turii, gravurii şi – un detaliu rar, pe care l- a ob-
servat şi academicianul răzvan theodorescu –
ale sculpturii. expoziţia pe care urmează s- o ve-
deţi mi se pare, înainte de orice, o parabolă plas-
tică despre divinitate şi creaţia divinităţii. lip-
seşte însă deliberat infernul, adică partea nega-
tivităţii din creaţia lumii. mircia dumitrescu a
imaginat o gaură prin care aruncăm un ochi spre
peisajul paradisului, aşa cum se desprinde el din
primele capitole din Biblie şi pe care le traduce în
limbajul lui. lipseşte, deci, infernul. dumnezeu
este reprezentat, ca în iconografia bizantină, de
un imens ochi. aş împinge puţin mai departe co-
mentariul, mircia dumitrescu îl reprezintă pe
dumnezeu din ziua a şaptea, cel de duminică,
acela care se retrage din creaţia lui şi începe să o
judece. să o judece estetic. ziua judecăţii estetice
a creaţiei materiale. artistul de care vorbim a
ales, ziceam, spectacolul paradisului, iar din el,
din acest spectacol, lipseşte cealaltă parte, partea
negativităţii. artistul a pictat, a imaginat, a su-
gerat raiul – cum îi spunem noi – cu vegetaţia lui
fabuloasă, cu vieţuitoarele învălmăşite; în mijlo-
cul lor se află adam şi eva alături de diavolul
care urzeşte, pitit undeva, ascuns, urzeşte drama
omului primordial: ispitirea şi alungarea lui din
paradis. aşa cel puţin pun eu aceste imagini
într- o naraţiune. 

„Mărul simbolic, mărul ispitei”
Eugen Simion: e o fabulă pe care mircia

dumitrescu o traduce nu numai pe pânză, dar şi
în lemn, o taie în lemn, în figuri chinuite şi expre-
sive, lângă care se află desenul, un uriaş măr,
mărul simbolic, mărul ispitei. de aici am observat
– poate n- am înţeles bine – că lipseşte ceva în
această fabulă, lipseşte şarpele – instrumentul is-
pitei. se află, în schimb undeva, pitit, un semn
poate – nu ştiu, dar aşa aş spune eu – al creaţiei
divine, care asistă totul... e lumea măruntă, care

asistă cu pacienţă la drama ce tocmai
se pregăteşte să devină o tragedie,
imensa tragedie, tragedia cuplului
primordial. elementul- surpriză în
această expoziţie, după părerea mea,
elementul care poate mi- a plăcut cel
mai mult, mi se pare faptul că în
această lume a sacralizării şi a des-
acralizării văzute de un artist pos-
tmodern, el, artistul, a găsit de
cuviinţă să introducă un alt personaj:
cioran, cel care a scris şi a publicat
în 1937 lacrimi şi sfinţi, cartea cea
mai dură pe care a putut s- o scrie în
limba română un filosof. e o carte
despre divinitate şi ideea sacralităţii.

prezenţa lui cioran în acest
univers plastic dedicat percepţiei sa-
crului are, veţi vedea de îndată, ros-
tul ei. cioran, fiu de preot ortodox,
este, în cultura noastră, începe să de-
vină de când am început să- l publi-
căm şi nu mai este un scriitor
interzis, devine un simbol al desacra-
lităţii. dar, atenţie, e ceva special cu
el. el e un nihilist; eseiştii francezi îl

consideră cel mai mare nihilist după Nietzsche.
cioran e un fel de mistic al negaţiei lui dumne-
zeu, un negaţionist, însă, cu totul şi cu totul ciu-
dat, pentru că, dacă citeşti bine şi cu atenţie şi nu
rămâi la frazele lui scandalos negative, uneori im-
posibile, împotriva lui hristos şi a divinităţii, ob-
servi că ceva înăuntrul frazelor mişcă, ceva se
contrazice. am făcut acest exerciţiu şi l- am pus
într- o carte care a apărut nu de mult. ei bine, citit
în profunzimea textului lui şi în frazele lui care
sunt extraordinare – cioran este unul din cei mai
mari scriitori de limbă română – autorul volumu-
lui lacrimi şi sfinţi apare ca un sisif care în fie-
care zi urcă bolovanul spiritualităţii lui faţă de
divinitate, îl urcă până pe stânca necredinţei lui
– ca să vorbesc într- un limbaj mai figurat –, iar
când ajunge, lasă bolovanul, stânca se prăvale în
prăpastia din care a fost scos bolovanul. a doua
zi o ia de la capăt. tradus altfel, filosoful necre-
dincios, violent necredincios, caută în fiecare zi
argumente pentru necredinţa lui. şi nu le află. şi
atunci, ce fel de necredincios este acest filosof care
se întreabă în fiecare zi nu dacă dumnezeu
există, caută dovezi în plus că el nu există. re-
zultatul este că spiritul radical necredincios nu
este niciodată împlinit, sătul de necredinţa lui.
sau, poate, chiar convins de necredinţa lui. 

un asemenea spirit torturat de necredinţo-
şenia lui – după vorba unui mare credincios, Ni-
colae steinhardt – a încercat să- l încorporeze
plastic mircia dumitrescu. pentru mine este o re-
velaţie. am privit de mai multe ori acest chip.
formidabil! i- a şi prins aerul, l- am cunoscut şi eu
de câteva ori pe cioran şi mi- am putut face o ima -
gine. mircia dumitrescu a avut o intuiţie absolut
extraordinară. privesc chipul plastic al autorului
lacrimilor şi sfinţilor. este aşa cum ni- l putem
închipui, repet, citindu- i eseurile negaţioniste
scrise într- o limbă română miraculoasă. am zis
eu, ca să pun un titlu unei cărţi de care v- am
amintit, că acest cioran, moralistul cioran,
creează o mitologie a nedesăvârşirilor. iată că re-
găsesc această imagine extraordinară, frumuse-
ţea nedesăvârşirilor în închipuirile transpuse în
lemn ale lui mircia dumitrescu, artistul care
ajunge pe alte căi – căile talentului său plastic –
cam la aceeaşi idee. 

omul care a făcut toate acestea, mircia du-
mitrescu, îmi vine să zic că a pus talentul la în-
cercare, l- a pus să pipăie limitele de sus ale
competenţei sale, să se consulte cu o mare temă.
mircia dumitrescu, pot spune, a reuşit. talentul
lui a ieşit învingător.

Răzvan Theodorescu: domnule coleg,
descopăr că sunteţi un exeget al faptului plastic.
ieri, la universitatea de arte, le- am vorbit stu-
denţilor mei timp de o oră despre cuplul adam şi
eva în catacombele creştine, şi apoi adam şi eva
în cultura bizantină, scoaterea lor din iad de către
mântuitor. felul în care aţi văzut acest cuplu pri-
mordial, fundamental în istoria religiei creştine,
mă umple de invidie şi vă mulţumesc pentru
acest lucru. valahul din câmpia română a simţit
că trebuie să creeze o altă câmpie, o câmpie eli-
zee, apropo de „zănatec”. se pare că originea lui
„zănatec” este din latinul „dianaticus”, adică cei
care sunt slujitorii dianei tocmai pe câmpiile
acestea pe care le ocupau şi romanii. da, cio-
ran- ul integrat în acest fel este o măsură pe care
şi- o ia precaut mircia dumitrescu, introducând
un mare... nu, nu necredincios, un mare nihilist
– de fapt, el era un credincios – într- o lume a cre-
dinţelor populare. este o lume străbătută de
exact ceea ce spunea tainic creştinismul acesta al
nostru străbătut de strigoii păgânismului într- un
fel. mulţumesc mult, domnule coleg.

„Mircia Dumitrescu este 
un fenomen”

Nicolae Breban: vă mulţumim că aţi venit
aici, sub cupola artelor, să- l primim şi să- l îmbră-
ţişăm pe mircia dumitrescu, care este un feno-
men ce se dezvoltă sub ochii noştri. este un
fenomen profund contemporan. sunt atât de pu-
ţini adevăraţi contemporani în viaţă. într- un
amplu text bibliografic, pe care l- am terminat de
curând, Viaţa mea, într- un subcapitol, deplân-
geam, mai exact, constatam aplecarea criticii ro-
mâne, a publicului românesc în faţa precocilor, a
acelor tineri care, înainte de vârsta unei creaţii
ample, mature, ne uimesc cu producţii ciudate.
mă refeream şi la aplecarea multor dascăli, la ui-
mirea şi surpriza lor, avute în faţa unor
asemenea tineri pe care cu toţii i- am sim-
ţit cumva în tinereţea noastră. eram ex-

M- a fascinat totdeauna iubirea lui
Mircia Dumitrescu pentru Nichita

Stănescu – un om, un poet, o
personalitate pe care am

cunoscut- o bine de la vârsta de 11
ani. M- a fascinat totdeauna iubirea
lui Mircia Dumitrescu, iubirea lui
spirituală nemaipomenită, cum îi
plăcea poetului să spună, o iubire

aproape mistică, o iubire – aş spune
în limbajul lui Blaga – modelatoare.
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trem de invidios pe câţiva colegi de la li-
ceul judeţean de la lugoj care manifestau
o asemenea precocitate, pentru că a fost

pentru prima oară când eu am ratat faţă de câţiva
colegi. unul dintre ei făcea pictură, un altul făcea
bio- chimie.

şi literatura română este puţin fascinată de
precoci, de la cârlova la vlad delamarina şi până
la labiş, despre care se vorbeşte încă şi pe care
l- am cunoscut în tinereţea mea. or, mircia dumi-
trescu este fenomenul invers al precocităţii, al
naşterii precoce a unui talent. mircia dumitrescu
s- a născut târziu în amploarea marelui său ta-
lent, în amploarea geniului său, cum spune un
amic de- al nostru, Basarab Nicolescu de la paris,
care a fost cucerit de cărţile lui mircia dumi-
trescu.

mircia dumitrescu a stat un timp în atelie-
rele literare. eu l- am cunoscut în atelierul lui Ni-
chita, undeva în micul apartament al lui Nichita.
când mergeam pe acolo, îl vedeam mereu pe
acest om sfios, modest, cald, viu, într- un colţ, şi
mi- am amintit încă o dată de tinereţea mea din
anii ’50. ce relatez acum s- a întâmplat în anii ’70.
în anii ’50, când eram invitat la primul meu prie-
ten literar, florin mugur, şi ne întâlneam dumi-
nica în casa lui, el îşi trimitea părinţii la plimbare
sau la cinema (stătea pe popa tatu nr. 70), şi
acolo ne întâlneam cu grigore hagiu, cu alţi câ-
ţiva prieteni. şi tot aşa, într- un colţ, stătea cineva
dinafara lumii noastre literare, un tinerel, un ba-
sarabean, care fuma enorm şi care nu scotea o
frază timp de trei ore. acel tinerel e unul din cei
mai mari sculptori români. vasile gorduz se nu-
meşte. a murit de curând. aceştia sunt marii ar-
tişti plastici ai generaţiei noastre, ai timpului
nostru. în primii lor timpi au stat lângă noi. pe
vremuri, înainte de al doilea război mondial, şi
la noi, şi la ruşi, şi la francezi, erau mai degrabă
medicii care se apropiau de noi şi care scriau şi li-
teratură. după anii ’50, după cum vedeţi, de noi
s- au apropiat câţiva dintre viitorii mari artişti.
ani de zile mircia a trasat o dâră pe cerul graficii
româneşti. el era marele profesor de grafică, era
o autoritate. şi cred că nimeni n- a bănuit – poate
nici el! – cât de formidabil, ce autor complex este.
până când a început să iasă din sine şi să mâzgă-
lească splendid culorile pe pânză sau să facă din
lemn o serie animalieră care mie mi- l aduce
aproape de Barlach, de marele expresionist ger-
man. cred că în toată plastica lui, mircia arată
această tentaţie care este mai degrabă specifică
culturii germane: expresionismul. pentru mine,
mircia este un expresionist, prin sculptură, mai
ales – ceea ce e rar –, şi cu asta noi doi semănăm
– dacă el îmi permite. 

expresionismul este o formă – sigur că sunt
şi alţi expresionişti, oskar Kokoschka şi alţii – a
artei foarte modernă, de după 1900, care împinge
sensul unui tablou sau al unui obiect sculptural
spre limita sa, spre vârf. ca să mă înţelegeţi mai
bine, vreau să vă spun că maestrul meu în pictură
este paul gauguin, care, şi el, ascunde, e adevă-
rat, mai mascat puţin, o formă a expresionismu-
lui. e o forţă… vorbeam de nemţi, de cultura
germană, fiindcă eu cred că forţa lor eruptivă,
forţa lor de expresie năvalnică se transformă, se
simte în tipul lor de artă, care se vede şi în proza
lor – hans fallada şi ceilalţi, apăruţi tot după
1920 –, în dorinţa de a arăta că există o calitate
supremă care trebuie pusă în valoare.

seria animalieră, de altfel, este teribil de in-
teresantă la mircia. cum a subliniat eugen si-
mion – mi- a plăcut ceea ce a spus eugen simion
– la mijloc e insurgenţa lui mircia în paralelism.
la mijloc e faptul că acest artist a avut curajul, a
avut splendida impertinenţă de a ataca marile
teme, apropiindu- se – cum spune eugen simion
– şi de cioran. dacă observaţi, în discursul lui,
eugen simion a invocat faptul că la cioran apare
frecvent cuvântul nihilist. Noi nu mai ştim azi
bine ce înseamnă nihilism. unul dintre marii mei
maeştri, Nietzsche, a fost categorisit de la bun în-
ceput ca un nihilist. dar nici astăzi nu se ştie
bine, nu se poate demonstra până la capăt de ce
Nietzsche este sau nu este un nihilist. sigur, un
nihilist este cel care „coboară în flăcări” cum zic
francezii. „descendre en flammes” e un mare
motiv al culturii sau al credinţei. un nihilist este
cel care pune încă o dată în discuţie lucrurile care
ni se par fireşti. Nihilist în acest sens, în sensul
pozitiv, după cum vedeţi, este un individ care,
dacă nu are geniu, devine ridicol, ratează. un ni-
hilist este cel care rămâne singur în ceartă nu cu
toată lumea, ci cu clişeele mari ale culturii euro-
pene, mondiale. apropierea de cioran, pe care
nouă ni s- a dat voie s- o facem abia acum, după

revoluţie, e necesară. în tinereţea mea, a lui
eugen şi a lui Nichita, cioran era calomniat,
văzut ca un legionar ordinar. şi spun asta ca să
vă daţi seama de mizeria culturii române şi de la-
şitatea noastră culturală sub comunism! vreau să
spun că emil cioran e un om care a stat decenii
la rând în subsolurile culturale ale parisului, care
cu greu a ajuns o vedetă, acasă era tratat ca un
legionar ordinar… ionescu a
avut de la început succes, pen-
tru că a intrat în mişcarea avan-
gardistă. cioran mi- a spus că
după primul său volum, Précis
de décomposition, când a avut
câteva cronici – noi doi vorbeam
în germană – au urmat douăzeci
de ani de tăcere totală în jurul
lui şi a broşurelelor pe care le
publica inclusiv la gallimard.
cioran ne intrigă abia astăzi pe
noi, cei care încercăm să ne
apropiem de acest fiu de preot
din mărginimea sibiului, care a
avut tupeul, îndrăzneala sinuci-
gaşă de a- şi ataca originile fami-
liei, ale neamului său. el a
„descins în flăcări” cu toate ma-
rile noastre teme, ale noastre şi
ale franţujilor. de aceea el se
apropie de cinicii secolului al
xviii- lea francez şi de cei până
la Nietzsche. se apropie de
aceşti nihilişti, de aceşti „crimi-
nali” ai ideilor, de aceşti inşi care, de fapt, pun în
mişcare, din nou, gândul, percepţia idealistă în
cultură. ca orice alt mare organism, cultura obo-
seşte, cultura se toceşte, cultura se învecheşte.
Noi constatăm, azi, în europa, acest lucru. con-
statăm această oboseală faţă de uriaşa moştenire
a renaşterii şi a post- renaşterii, oboseală care se
transformă adesea, chiar şi în occident şi în ame-
rica, într- o formă de negaţie, de nihilism prost, de
nihilism negativ, de nihilism jos, care a dat
spaima de marile teme.

un discurs ca cel al lui eugen simion nu
ştiu cum ar fi primit astăzi la paris sau în ame-
rica. Nu ştiu cum ar fi tratată această apropiere
a unui mare plastician de orizontul nihilist, de vi-
ziunea nihilistă a unui filosof ca cioran, cum ar
fi văzută naraţiunea despre paradis. cine mai
vorbeşte astăzi despre paradis? cine mai vorbeşte
astăzi despre formele adamice, despre origini,
când în general ideea de origine, astăzi, este blas-
femiată, este aruncată la coş?!

Cine mai vorbeşte astăzi 
despre paradis?

Nicolae Breban: este adevărat, l- am cu-
noscut pe mircia în atelierul lui Nichita. acolo, în
apartamentul prietenului meu, exista un atelier,
în care veneau foarte mulţi şi puţini au învăţat
ceva. când spun puţini au învăţat vreau să spun
că puţini au rămas cu ceea ce ştiau că trebuie să
fie. a învăţa înseamnă a te transforma. mircia
dumitrescu ne oferă spectacolul unui om care
intră în senectute cu o forţă, cu o amploare a unui
geniu neaşteptat pentru el şi pentru noi toţi. în
ultimii ani eu sunt bucuros şi onorat de prietenia
lui, şi de câte ori ne vedem îl tracasez mereu cu
întrebarea: „când va fi următoarea expoziţie?”. îl
tracasam ca să n- o mai amâne, pentru că el era
tentat mereu să o amâne. acest artist are o anu-
mită spaimă de deschidere, de etalare, care e o
spaimă de el însuşi, de fapt. or, în cele din urmă,
mircia dumitrescu s- a învins pe sine însuşi şi ne
prezintă spectacolul splendid al unei mari perso-
nalităţi, de care noi, scriitorii, suntem mândri.

Pavel Şuşară: sunt excepţionale discursu-
rile care s- au rostit aici în legătură cu mircia du-
mitrescu. şi vă mărturisesc că mircia dumitrescu
nu dădea vreun semn că nu ar fi de acord cu cele
spuse. dacă nu aş avea de rezolvat o problemă a
mea mai veche cu mircia dumitrescu, discursul
meu s- ar putea rezuma la atât: sunt perfect de
acord cu tot ce s- a spus până acum în cea ce- l pri-

veşte pe mircia dumitrescu. care e problema mea
cu mircia? Nu ştiu dacă e salutar s- o rezolvăm
acum. dar măcar să încercăm. cu prilejul unei
prezentări de carte, cele două volume monumen-
tale pe care le- a scos mircia dumitrescu, opera
lui, mai exact, mircia a avut inspiraţia sau im-
prudenţa – nu ştiu cum să- i spun – să mă invite
şi pe mine să vorbesc despre acele cărţi. era şi
soacra lui de faţă [râsete – nota redacţiei] – ceea
ce implica un risc major în ceea ce priveşte natura
discursului celui care- l prezenta, fiindcă era
foarte problematic pentru el să nu iasă cu o ima -
gine bună de acolo. eu am încercat, atunci, să fac
o lectură a prezenţei lui mircia dumitrescu în pei-
sajul artistic. în peisajul artistic. şi am invocat
diverse repere din istoria culturii, din memoria
noastră individuală şi colectivă, încercând să în-
ţeleg eu însumi ce se întâmplă. evident că l- am

evocat la un moment dat pe leonardo. după asta
am spus şi că actul fondator al existenţei noastre,
actul genezei, este actul unui grafician. dumne-
zeu nu pictează. dumnezeu separă. separaţia se
face printr- o incizie, pur şi simplu, prin fractura-
rea neantului, prin introducerea unui element
care structurează amorful. evident că mircia du-
mitrescu a umplut târgul cu informaţia că eu
l- am comparat cu dumnezeu şi cu leonardo.
[râsete – nota redacţiei]

ca să clarific această problemă, o să încerc
să nuanţez ce am spus atunci, ca să înţeleagă şi
el, mircia, şi altă dată să- i transmită şi soacrei
elemente care relativizează puseele lui de auto-
propulsare în ceea ce priveşte autodefinirea, aşe-
zarea lui în spaţiu. trecând dincolo de orice
glumă – deşi n- am glumit nici până acum – mir-
cia dumitrescu demonstrează pe viu, în fiecare
clipă, faptul că arta, ca şi dragostea, e un lucru
mare. că nu e o problemă de week- end, că nu e o
activitate de loisir. te- ai plictisit de problemele
curente şi pui mâna pe o carte sau te duci la un
muzeu sau faci altceva. arta este reziduul de di-
vinitate, pe care l- am identificat, uneori, asu-
mându- ne deliberat, alteori inconştient, şi prin
care prelungim actul acela iniţial al genezei: îm-
bogăţim lumea cu elemente, cu date, cu compo-
nente, pe care ea nu le- a avut, sau le- a avut în
principiu de la începutul ei. mircia dumitrescu
face parte din această categorie de artişti care nu
glumesc cu instrumentele lor, nu glumesc cu lim-
bajele lor, nu glumesc cu existenţa lor în spaţiul
creaţiei. de ce l- am comparat eu pe mircia dumi-
trescu cu leonardo? sau invers, pe leonardo cu
mircia dumitrescu?

Ştefan Agopian: Care leonardo? tenorul?

„Mircia Dumitrescu este în mod 
fundamental un desenator”

Pavel Şuşară: e unul singur, ştefan. eu
ştiu că tu ai slăbiciuni pentru muzică, eşti mai
aproape de acest fenomen. leonardo îi scrie o scri-
soare maurului, ludovico scorza, în care îşi pune
la dispoziţie abilităţile: „ştiu să fac construcţii ci-
vile. ştiu să fac inginerie militară, ştiu să fac for-
tificaţii. ştiu să fac clădiri. ştiu să fac instrumen-
te cu care să dăm foc corăbiilor duşmane. iar în
pictură şi sculptură nu sunt mai rău decât cei din
imediata noastră contemporaneitate”. deci, leo-
nardo nu se socoteşte în mod esenţial un pictor
sau un sculptor. şi m- am întrebat: de ce se întâm-
plă lucrul acesta? pentru că noi l- am preluat ca

Cine mai vorbeşte astăzi despre
paradis? Cine mai vorbeşte astăzi
despre formele adamice, despre
origini, când în general ideea de

origine astăzi este blasfemiată, este
aruncată la coş?!

expoziţiA mirciAdumitresciAnă vernisAtă în AulA AcAdemiei române
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pe unul dintre reperele absolute ale spiritului
speciei. şi atunci am văzut un lucru foarte sim-
plu, dar poate tocmai pentru că este la vedere el
nu poate fi observat. leonardo nu este nici pictor,
nu este nici sculptor, nu este nici arhitect, nu este
nici inventator, nu este nici medic regal. leo-
nardo este desenator. toate zonele realului şi ale
expresiei pe care el încearcă să le ia în stăpânire
le ia în stăpânire prin desen. disecând cadavre,
leonardo desenează. observând natura vegetală
sau natura animală, artistul desenează. imagi-
nând aparate de zbor, desenează. imaginând ar-
hitecturi, desenează. pregătindu- şi picturile,
desenează. pregătindu- şi sculpturile, desenează.
deci, el este fundamental desenator. la originea
tuturor activităţilor lui se găseşte un singur in-
strument: desenul. dar desenul nu este instru-
mentul unui artist – şi suntem aici într- o aulă a
academiei –, toţi oamenii care înseamnă ceva în
domeniul lor de activitate au ca element funda-
mental în repertoriul lor de exprimare desenul.
desenează şi inginerul cadastrist, desenează şi
chimistul, desenează şi fizicianul. toată lumea
desenează. deci, desenul este fundamental un in-
strument de cunoaştere, este o formă prin care ac-
cedem la structurile intime, la aspectele nevăzute
ale particularului în care trăim de fiecare dată.
tocmai din acest motiv seamănă mircia dumi-
trescu cu leonardo. mircia dumitrescu nu este
nici pictor, nu este nici sculptor, nu este nici băr-
batul care- şi imaginează el că este – şi- a creat le-
gende greu de dislocat pe drumul acestui mit… –
mircia dumitrescu este în mod fundamental un
desenator. deci, el foloseşte desenul ca instru-
ment activ şi ca instrument esenţial pentru tot
ceea ce face. dar nu foloseşte desenul narcisiac,
nu foloseşte desenul hedonist. desenul este un in-
strument de cercetare a lumii pe care încearcă să
o ia în stăpânire şi apoi să ne- o transmită, să ne- o
comunice şi nouă. 

s- a discutat – şi pe bună dreptate – despre
sculptura lui mircia dumitrescu. şi eu o să vă
spun, în contra curentului, că ceea ce face mircia
dumitrescu, aici, nu este sculptură. este tot o
prelungire a desenului. ceea ce el a eliminat în
grafică, ceea ce a eliminat în plăcile de lemn ca să
obţină liniile, ritmurile, jocul acela de plin şi gol,
recuperează acum în tridimensional, aduce şi
pune laolaltă, coagulează şi îi ies formele ratate
iniţial, formele ucise. sunt un fel de copii nenăs-
cuţi la vremea lor, ale căror spectre se iposta-
ziază. e un act de epifanie, de întrupare ceea ce
face mircia dumitrescu în sculptură. 

şi relaţia cu dumnezeu am clarificat- o. or-
goliul oricărui creator, al oricărei conştiinţe care
este pornită spre cunoaştere, se clarifică oarecum
sistematic în ceea ce el propune, în facere.
cumva tot la dumnezeu, prin urmare, ajungem;
ajungem tot la momentele de separaţie, la mo-
mentele de clarificare, ajungem tot acolo unde ne
regăsim în toate dimensiunile noastre. ajungem
şi într- un alt moment pe care de multe ori îl
uităm: dumnezeu creează lumea prin cuvânt. cu-
vântul este esenţial şi funcţionează ca laserul.
trage linie, departajează. şi cade în păcat prin
imagine. imaginea încearcă apoi patetic să recu-
pereze inocenţa, candoarea şi statutul edenic al
lumii întemeiate prin cuvânt. omul cade în isto-
rie descoperindu- se pe sine, văzând, descope-
rindu- şi imaginea de sine şi imaginea din jur, se
ruşinează, intră într- un fel de criză morală şi este
izgonit. şi apoi, prin imagine, se încearcă reîn-
toarcerea la stadiul iniţial. mircia dumitrescu
cred că asta face. deci, nu este nimic din ceea ce
vrea el să spună, este un cercetător care foloseşte
desenul şi ne invită la un mare ceremonial al cu-
noaşterii. 

Răzvan Theodorescu: salut prezenţa în
sală a domnului Nicolae onţanu. pentru că, atâta
vreme cât artele, literatura şi tot ce înseamnă
eminenţe artistice au fost sprijinite şi au benefi-
ciat de prezenţa lui, ar fi ingrat din partea noas-
tră să nu remarcăm că există alături de noi şi
acum când este la pensie. primarul Nicolae on-
ţanu a fost cel care a sprijinit cultura tot timpul
şi lucrul acesta nu poate fi uitat. o văd şi pe ru-
xandra garofeanu. dialogul în viaţa culturală bu-
cureşteană i se datorează.

în ceea ce priveşte intervenţia domnului şu-
şară, ce a făcut, de fapt, domnul şuşară? admira-
bil, l- a desenat pe mircia dumitrescu. în paradis,
în toate frescele din moldova o să vedeţi îngeri
care cântă. putem să beneficiem acum de un mo-
ment de muzică graţie domnului ionuţ ştefă-
nescu. după aceea o să ne spună şi mircia câteva
cuvinte.

Ionuţ Ştefănescu: acum câteva săptă-
mâni am primit un telefon zăpăcitor în momentul
acela pentru mine. era o voce suavă, foarte tâ-
nără şi cred că... blondă, care îmi propunea, cu
emfază, să particip la o preselecţie pentru „româ-
nii au talent”. am încercat să- i explic domnişoa-
rei, care tot insista asupra faptului că m- a
descoperit pe youtube, pe internet, şi considera că
aş avea ceva calităţi ca să pot veni la această emi-
siune. de ce vă spun lucrul acesta? pentru că, ui-
tându- mă la dumneavoastră şi trăind această
atmosferă extraordinară, m- am gândit ce formi-
dabil ar fi într- o zi să dai drumul la televizor şi să
vezi, sub titulatura „vocea româniei” un astfel de
public, un astfel de juriu, care să prezinte un ast-
fel de artist. ar fi, cred că, uluitor pentru noi, şi
ar merge lucrurile mult mai bine. soacra lui mir-
cia dumitrescu ar avea în integralitatea ei aura
acestui mare artist pe care noi îl cunoaştem şi o
resimţim în jurul nostru. o să vă cânt două lu-
crări. una e puţin mai lungă şi aparţine doinei
rotaru; se numeşte „grădina japoneză”. o să vă
rog să faceţi un exerciţiu: pe parcursul acestei
muzici să încercaţi s- o ascultaţi cu ochii închişi,
iar cu ochii minţii să vizitaţi expoziţia lui mircia,
pentru că nu întâmplător am ales această muzică.
piesa a doua aparţine violetei dinescu şi se nu-
meşte „circuit”. e o piesă pe care am realizat- o
împreună cu violeta dinescu. pentru mine aceas -
tă lucrare a devenit ca un fel de portret al lui mir-
cia dumitrescu. am mai cântat- o până acum în
diferite situaţii şi consider că n- ar trebui să lip-

sească nici astăzi această lucrare. doina rotaru
şi violeta dinescu sunt două compozitoare uriaşe
ale culturii române, sunt în viaţă, sunt invitate
cred că în fiecare săptămână pe vreun meridian
al lumii. sunt foarte puţin cunoscute la noi, adică
acasă la ele, acasă la noi. dar vă asigur că în stră-
inătate aceste două personalităţi au o valoare im-
ensă.

„Am avut noroc de la început”
Mircia Dumitrescu: prefer să vorbesc de

aici, pentru că par mai înalt. vă mulţumesc că aţi
rezistat atât de mult timp, pentru că am ţinut să
fac această expoziţie în alte condiţii decât cele pe
care le- am făcut la parlament şi al dalles. a tre-
buit să treacă treizeci şi cinci de ani ca să am cu-
rajul să ies în public cu expoziţia de la parlament.
cred că am fost cel mai longeviv aşteptător de ex-
poziţie indiferent că îl aveam alături pe domnul
Nichita stănescu şi pe domnul Nicolae Breban,
care mă rugau şi insistau să- mi fac expoziţia, să
ies din atelier şi să arăt lucrările. N- am simţit ne-
voia acestui lucru, nu ştiu dacă e bine sau dacă e
rău, cred că în final am fost liniştit, pentru că, aşa
cum s- a văzut sau cum se vede, nu fac un lucru
pentru a- l arăta, ci îl fac pentru mine. 

cinstit, legătura mea cu scriitorul este de-
osebit de simbiotică, întrucât le fur ideile, le fur
sentimentele şi culmea e că ştiu să fiu recunoscă-
tor, să fiu un bun prieten, un bun camarad, şi am
avut noroc să mă iubească foarte mult şi scriitorii,
aşa cum îi iubesc şi eu. am avut noroc de la bun
început. am avut o mamă. am avut un tată care
a murit în război în ’43, făcuse istoria şi geografia
cu iorga, simionescu, mehedinţi. practic n- am
avut parte de tată pentru că a murit în ’43, când
eu aveam un an şi jumătate. mama a fost pre-
miată de tzigara- samrucaş şi n- a mai putut să
lucreze mai departe, pentru că au făcut- o educa-

toare la grădiniţă. la facultate am fost într- o pe-
rioadă proastă şi grea, dar am avut parte de nişte
profesori geniali, iubitori de oameni, ca, de pildă,
eugen schileru şi vasile caza. ieşind după aceea
din facultate, am avut noroc de prieteni fantastici
printre scriitori. Nu ştiu de ce m- au iubit, oricum,
eu i- am respectat, au fost „magisteri” pentru
mine. v- aş dori şi dumneavoastră să aveţi parte
de acelaşi noroc. tot ce am încercat să fac e să nu
mă opresc la gramatica plastică. mi se pare insu-
ficientă; simt nevoia de epică, de naraţiune. tre-
buie să trec printr- o poveste pe care o înţeleg. 

această expoziţie este făcută, într- un fel; e
porţiunea unei grădini. de altfel, am iniţiat- o în
aşa fel, încât să nu fie expoziţia văzută la început.
uşile acum sunt deschise, pânzele acum nu mai
sunt pe sculpturi, paza de astă dată sunt aceşti
doi oameni. în grădina mea apare adam, care e
mai bătrân, în acelaşi timp, apare eva, care e mai
tânără. adam numise deja animalele şi îmbătrâ-
nise. Bărbaţilor le plac mai mult femeile mai ti-
nere, fetele mai tinere; e o problemă originară la
mijloc. femeile iubesc bărbaţii mai maturi, iar
noi iubim tinereţea.

vreau să vă spun acum, dacă uşile tot sunt
deschise, că veţi vedea partea în care adam şi
eva sunt alungaţi din rai. eu nu consider că dia-
volul sau şarpele au fost personaje negative. con-
sider că cel care te- a pus să gândeşti e aici. de
altfel, pe tăbliile uşilor veţi vedea un text, ca şi
cum ar fi tablele lui moise. a doua parte a expo-
ziţiei, cea de afară, este dedicată aceluiaşi adam

şi aceleiaşi eva, care este bătrână, de
astă dată, ea a născut. la picioare are
încă o canopă, adică o urnă, la pi-
cioare îl are pe adam. dar nu este un
lucru trist, pentru că în acelaşi timp,
am o sculptură care reprezintă din
nou unirea bărbatului cu femeia
într- un singur trup, cu toate că par
două. ţin la această imagine pentru
că vrem, nu vrem, trebuie să ne ac-
ceptăm soarta. şi numai cu iubire şi
cu respect faţă de semenii noştri vom
învinge moartea. trebuie să nu ne fie
frică. am făcut ce- am putut, aşa cum
spune textul Biblic: „şi eu am fost în
grădina cea din eden”. am grădinărit
cât am putut. sper să mai grădină-
resc. cred că o să grădinăresc, pentru
că am alături de mine nişte oameni şi
prieteni care sunt repere morale, re-
pere de urmat. mă bucur că i- am avut
şi pe ceilalţi care au murit. îmi pare
rău că nu- i mai am acum alături de
mine. în acelaşi timp, sper că dum-

neavoastră veţi lua ceva care să vă convină din
această expoziţie. prin gravurile – care sunt cele
negre şi prin care am vrut să arăt cum ştiu să tai
în bidimensional – le aveţi în interiorul expoziţiei.
imprimatele sunt afară. ele fac într- un fel rezu-
matul – bineînţeles, în înţelegerea mea – antro-
pologiei lui claude lévi- strauss, conform căreia
poţi să studiezi lumea din trei puncte: sexul, bo-
găţia şi miturile. aceste teme pe care le- am inse-
rat biblic mă fac să afirm că este vorba de o
antropologie biblică. veţi putea vedea paralele –
să zicem – de la abel şi cain. cum de s- a înmulţit
populaţia atât de mult? veţi vedea referinţe la bo-
găţie şi la toate miturile pe care le cunoaşteţi.
cincizeci de gravuri în alb- negru, care nu sunt
ilustraţii, sunt un răspuns pe care am încercat să
mi- l dau singur la temele pe care viaţa mi le pune
în faţă.

vă mulţumesc foarte mult nu înainte de a- i
mulţumi soţiei mele că are grijă de mine, şi, bi-
neînţeles, fiului meu care- i drăguţ şi foarte fru-
mos. sunt invidios pe el că este mai frumos ca
mine. ştiu că- l aşteaptă un viitor măcar din pri-
mul punct de vedere, al antropologiei biblice,
foarte bogat şi tumultuos. cu restul sunt... mai
puţin încrezător într- o societate ca cea în care
trăim. vă mulţumesc foarte mult. 

■ subtitlurile aparţine redacţiei

Organizatori: academia română, secţia artă, arhi-
tectură audio- vizual, Biblioteca academiei române,
fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi artă 
Parteneri: institutul cultural român, muzeul Naţio-
nal al literaturii române, institutul cultural maghiar
Balassi, facultatea de arte a universităţii hyperion,
asociaţia ader „om între oameni”. 
Parteneri Media: agenţia de carte, radio românia
cultural, radio france international, observator cul-
tural, tv city Bucureşti, contemporanul, topBusi-
ness, publicaţia on- line iqool.
Sponsori: Borsec, vinarte, perla harghitei

mAestrul mirciA dumitrescu. portret de AurA christi
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cât timp doar îşi examinează propria
istorie sau comentează evenimente,
filosofia exercită o funcţie de infor-
mare sau de lămurire, utilă fireşte,

dar rămâne marginală. deciziile care duc pe un
făgaş sau altul viaţa oamenilor se iau, în asemenea
situaţie, fără filosofie. poate că nici altădată filoso-
fia nu conta, deciziile fiind dictate de interese sau
alte considerente, dar măcar se elaborau viziuni
noi. Nu le elaborau doar profesorii de filosofie, ci
mulţi alţii. acum sunt mai mulţi filosofi angajaţi ca
oricând în universităţi şi institute de cercetare, dar
filosofie ce converteşte în viziuni datele noi ale vieţii
se elaborează mai puţin. comodele interogaţii des-
pre „ce a fost?”, „cât?” şi „cum?“ aproape că au trimis
în muzeu interogaţiile „de ce?“, „unde suntem?” şi
„încotro?”. o viziune cuprinzătoare asupra vieţii, is-
toriei, lumii este urmărită prea rar, chiar dacă ne-
voia ei este resimţită. de aceea, a reveni de la
filosofie livrescă (ce a spus, cine despre cine) la filo-
sofia vieţii actuale, de la exegeză la filosofie proprie,
pe scurt, a reinteroga filosofic rămâne imperativ. 

de la aristotel ştim bine că „viaţa bună” de-
pinde de adevăr. Nu putem desprinde ceea ce facem
de pretenţia adevărului. acesta nu este totul în
viaţa oamenilor, dar rămâne fundamental. Nu o
dată avem însă adevăruri concurente, valide în
orice caz, precum explicaţii, prin cauze şi prin in-
tenţii, ale aceloraşi acţiuni. situaţia nu ar trebui să
descurajeze, căci nici adevărul nu este ceva ce se ob-
ţine direct, fără de prealabil. la adevăr oamenii
ajung abia după ce se angajează sensul. de aceea
tema mai adâncă a filosofării de astăzi nu este doar
adevărul, ci adevărul împreună cu sensul.

în explorarea sensului avem deja optici cla-
sicizate – hegel, peirce, husserl, carnap, heideg-
ger, habermas, mai nou Brandom. fiecare poate
constitui un punct de sprijin informativ, căci este
indispensabil unei elucidări aduse la zi. să rămâ-
nem deocamdată, însă, la hegel, care a surprins
sensul mai de la rădăcină – de acolo de unde încep
interogaţiile noastre ca oameni: viaţa însăşi. 

pentru gânditorul în opera căruia s-  a articu-
lat filosofia modernităţii, obiectul reconstituirii is-
torice nu îl formează doar faptele, ci şi identificarea
direcţiei în care se îndreaptă umanitatea. hegel
era atât de preocupat să capteze sensul istoriei,
încât reconstituirea era doar un început. altfel
spus, istoria factuală are justificare dacă se subor-
donează în cele din urmă reflecţiei capabile să de-
cripteze un sens în faptele însele. 

astăzi, în epoca expansiunii cunoaşterii ex-
perimentale, ar fi anacronic să mai judecăm astfel.
fără ancorarea în fapte de experienţă, cunoaşterea
devine convenţională. stabilirea cu acurateţe a
acestor fapte nu este relativizabilă. din conside-
rente de realism, aşadar, nu-  l putem urma pe
hegel în ceea ce priveşte arhitectura cunoaşterii.
această arhitectură este acum diferită şi stă pe te-
melia cunoaşterii factuale.

Nu este de mirare, însă, că hegel tematiza
sensul atât de direct. el era la curent cu „revoluţia
americană” şi avea în proximitate revoluţia fran-
ceză. el făcea parte dintr-  o naţiune în construcţie şi
o europă ce-  şi căuta reorganizarea. el trăia în vre-
mea expansiunii ştiinţei moderne, a economiei de
piaţă şi a statului bazat pe libertăţi şi drepturi indi-
viduale, care schimbau societăţile. mai mult, hegel
avea o formaţie teologică bine pusă la punct, fiind
parte a eforturilor pentru a da seama de „iisus isto-
ric”, pe fondul lui „iisus eschatologic”. în orice caz,
el a observat ramificarea problemei sensului şi a
lăsat în urmă tematizări de o rară profunzime ale
sensului vieţii personale, sensului cunoaşterii, sen-
sului istoriei, sensului naturii, sensului lumii. în
mod explicabil, el s-  a concentrat asupra sensului is-
toriei, a cărui stabilire o socotea cheia înţelegerii
lumii. 

conceptele în care a gândit hegel istoria sunt
„subiect”, „libertate”, „constituţie”, „stat”, „societate
civilă”, „sens”, „spirit” şi „muncă”, „interacţiune (fa-
milie)”, „limbă (comunicare)”, ca medii de realizare

istorică a spiritului. cu un pas ce avea să ducă ur-
maşii în ispite, hegel a unificat conceptele în care
spera să prindă sensul, sub termenul de „spirit”. în
mereu stimulativa fenomenologie a spiritului
(1802), el înţelegea prin spirit acea nelinişte idea-
tică şi idealizantă ce pune în mişcare evenimentele
istoriei, le orientează şi le face apoi inteligibile,
încât societatea nu numai că se desprinde de na-
tură, dar are ca sens depăşirea naturii.

azi nu mai putem să-  l urmăm pe hegel nici
în acest punct. dacă s-  ar fi lăsat călăuzite de spirit,
evenimentele istoriei ar fi dus la altceva, în nume-
roase momente. în definitiv, se conduc oamenii
după spirit? avem numeroase motive să ne îndoim.
motivele acţiunilor umane sunt, mai mult decât
credea hegel, ale unor pământeni, sau, cum spu-
nea Nietzsche, ele sunt „omeneşti, prea omeneşti”!
de aceea, este cazul să revenim la interogaţiile lui
hegel pentru a ne despărţi de rezolvările sale! 

dar dacă este îndoielnic că spiritul conduce
lumea, cine o face, totuşi? opinia mea este că, la
datele pe care le avem la îndemână – istorice, şti-
inţifice, de fapt de orice natură – răspunsul, mai
modest, desigur, dar mai adecvat este că „reflexi-
vitatea” conduce acţiunile umane. în fapt, câtă re-
flexivitate, atâta umanitate se imprimă în lume!
prin reflexivitate înţelegem capacitatea formată
cultural de a raporta ceea ce este la posibilităţile
sale mai bune şi de a găsi astfel noi oportunităţi de
viaţă. Numai unde este reflexivitate este ceea ce
hegel numea spirit, iar unde reflexivitatea este în
criză, societatea se afundă iarăşi în natură sau nu
se specifică destul în raport cu aceasta. 

astăzi nu avem un punct de plecare mai bun
– fiind verificabil în orice moment – pentru a lă-
muri sensul istoriei decât să-  l reactualizăm pe
hegel de dinaintea topirii ce-  i era proprie a lumii
în spirit. este vorba, în mod exact, de revenirea la
acea reconstrucţie a istoriei anterioară fenomeno-
logiei spiritului, părăsită prea devreme – în care
hegel opera, în redarea specificului uman, cu ter-
menii „muncă”, „familie” şi „limbă” – şi de resincro-
nizarea şi, la nevoie, modificarea ei. oricum, putem
capta fără resturi semnificative sensul istoriei con-
temporane folosind-  o. 

dacă este să formulăm direct ideea, atunci aş
spune că suntem astăzi cuprinşi în societăţi în care
oamenii îşi fac continuu istoria, dar o fac sub de-
pendenţele create de patru sisteme pe care istoria
le-  a generat. mă gândesc la economie, în care in-
clud, de asemenea, ştiinţa şi tehnologia; la politică,
în care includ şi valorile organizatoare şi armata;
la administraţie, în care includ şi sistemul de
drept; la cultură, în care includ şi educaţia şi refle-
xivitatea. aşa stând lucrurile, la întrebarea simplă,
pe care mulţi oameni de azi o pun filosofilor,
anume, „încotro se merge?”, sau „ce va fi?”, răspun-
sul mai capabil de confirmare factuală este că se
merge într-  o direcţie creată de interacţiunea celor
patru sisteme de astăzi. teza mea este aceea că din
interacţiunea acestor sisteme rezultă sensul isto-
riei actuale, că ea fasonează inevitabil vieţile oa-
menilor. interacţionismul este, după părerea mea,
o abordare incomparabil mai bună decât concuren-
tele sale de pe scena culturală de astăzi: mentali-
tatea ce pune istoria în subordinea unor scenarii
metafizice (înaintarea irepresibilă spre ceva, decli-
nul inevitabil a ceva, triumful unor „rase” sau reli-
gii etc.), imaginarea unui subiect al istoriei în
format mare (o putere dominantă, o forţă ocultă, o
coalizare fatală) sau exaltarea pur şi simplu a în-
tâmplării în istorie.

Nu se poate izola un sistem care să fie atotex-
plicativ. este o eroare a urmaşilor filosofiei clasice
germane, care au cedat tentaţiei acesteia de unifi-
care a experienţelor, luarea unui „factor” (de pildă,
economia la Karl marx sau cultura la max Weber)
ca determinant oriunde şi oricând. optica interac-
ţionistă (vezi andrei marga, die kulturelle Wende,
2005) scoate din dificultăţi, fără a cădea în pesimis-
mul lui foucault, care vedea până la urmă struc-
turi, dar nu şi oameni, sau în birocratismul savant

al lui luhmann, care a recunoscut doar sisteme
funcţionale ce înghit orice iniţiativă.

ce se petrece însă în cele patru sisteme şi
afectează sensul istoriei actuale? să rezumăm fap-
tele, cât se poate de mult.

în economie, ne aflăm la apusul neoliberalis-
mului, dar noua soluţie, a „naturalizării” economiei
se articulează anevoios. reacţia celor mai buni eco-
nomişti – paul Krugman (Conscience of a liberal,
2007), Joseph stieglitz (the great divide, 2015),
James galbraith Jr. (Wachstum neu denken, 2016)
– este simptomatică. globalitatea este cadrul vieţii
actuale, globalismul rămâne o ideologie, iar globali-
zarea, aşa cum a fost concepută din anii nouăzeci în-
coace, are nevoie de corecturi. cele mai puternice
economii din lume operează deja. Nu marketizarea
este problema, ci iluzia că este singurul mecanism
de socializare. Nu statul social este sursa dificultă-
ţilor, ci malformarea lui la dreapta, de către cei care
vor să-  l anihileze, sau la stânga, de către cei care
nu-  l rafinează (reinhardt cardinal marx, das Ka-
pital. ein Plädoyer fur den menschen, 2010). Nici
„statul invadant” al socialismului birocratic, nici
„statul debil” al liberalismului clasic nu sunt soluţii
(Joseph stiglitz, globalization and its discontents,
2002), o reconsiderare profundă fiind indispensabilă. 

ştiinţele îşi continuă evoluţia ghidată de
obiectivul aplicării, înăuntrul căreia se fac desco-
peririle. geografia cultivării ştiinţei s-  a extins (hu
angang, China in 2020. a new type of superpower,
2011), dar nu se ştie nici acum cum arată sistemul
ştiinţelor. cu teoria unificată a naturii, în forma
ipotezei transcendentaliste a lui carl von Weizsäc-
ker, s-  a închis deocamdată şirul dezbaterilor asu-
pra fizicii, ca modelator al cunoaşterii. sunt, însă,
schimbări adânci de viziune datorate ştiinţelor.
destul să amintesc câteva. 

teoria sistemelor autopoetice (humberto ma-
turana) a arătat cum cogniţia îşi creează elementele
înainte de contactul cu mediul înconjurător. teoria
folosirii limbajului a arătat că nu se pot desemna
obiecte fără a le identifica (peter strawson), că nu
putem atribui predicate logice fără a ne include în
atribuire (shoemaker) şi că nu putem dovedi ceva
înainte de a înţelege (Noszik). după ce einstein a
vrut să reducă timpul la spaţiu, azi se vorbeşte de
timp ca ceva autonom şi de istoricitatea legilor na-
turii (lee smolin, time reborn. from the Crisis in
Physics to the future of the universe, 2013). ideea
lui peirce, a conceperii uniformităţilor ca rezultate
ale evoluţiei, intră efectiv în scenă. Joseph ratzin-
ger a şi aplicat-  o interpretând „minunile lui iisus”
în cadrul istoricităţii legilor naturii (Jesus von na-
zareth, Band 1, 2007). aspecte ale vieţii socotite a
fi partea ei limită (răul, înfometarea, suferinţa,
boala, moartea) intră în avanscenă şi începe scrie-
rea istoriei pe faţa obstacolelor (susan Neiman, das
Böse denken. eine andere geschichte der Philosop-
hie, 2004). propunerea de aplicare a procesării da-
telor în medicină (Bill gates) a încurajat unirea
eforturilor de descifrare a codului genetic cu epige-
netica, iar chestiunea „împachetării genelor” devine
cheie în terapii. Nu se poate depăşi orice graniţă a
vieţii (o sută douăzeci de ani), dar se poate prelungi
viaţa multor oameni (Johannes huber, länger
leben.medizinische Perspektiven und ihre Bedeu-
tung für gesellschaft, 2004). după localizarea pe
creier a regiunii ce se activează când persoana se
ataşează altora şi identificarea oxytocinului, ce pare
să fie temelia acelui „instinct“ care alimentează al-
truismul (paul gilbert, the Compassionate mind,
2009), schimbarea paradigmei lui darwin a supra-
vieţuirii celui mai tare intră în faza finală, iar em-
patia revine printre noţiunile epistemologiei. r

(continuare în nr. următor)

Andrei Marga
Sensul istoriei actuale

Pentru gânditorul în opera căruia
s-  a articulat filosofia modernităţii,
obiectul reconstituirii istorice nu îl

formează doar faptele, ci şi
identificarea direcţiei în care se

îndreaptă umanitatea

nCultura interdisciplinarităţii
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mihai Cimpoi este autorul unui
eseu monografic intitulat „mode-
lul de existenţă eugeN si-
mioN”, pentru care cărturarul şi

reputatul eminescolog basarabean a făcut, cu pro-
pria-  i expresie, un adevărat tur de forţă, recitind
miile de pagini ce compun opera lui eugen simion,
de altfel, în treacăt fie zis, unul dintre puţinii critici
afirmaţi în epoca postbelică, despre care se poate
spune fără ezitare că are cu adevărat operă. o
operă impunătoare, complexă, ce se întinde mult,
prin ample şi trainice construcţii ce vor rămâne în
cultura noastră, şi dincolo de impresionantul raft
de cărţi ce-  i poartă numele. faptul este cu atât mai
remarcabil cu cât eugen simion aparţine genera-
ţiei literare ’60 – o generaţie de creaţie, cum însuşi
a definit-  o – o generaţie de mari poeţi şi prozatori
şi a unei strălucite pleiade de critici ce a contribuit
în mod hotărâtor la recuperarea tradiţiei, la afir-
marea valorilor estetice după „obsedantul deceniu”
realist-  socialist şi la sincronizarea cu principalele
curente de gândire europene. mihai cimpoi ob-
servă că în percepţia multora eugen simion este
criticul. majuscula şi articolul hotărât duc cu gân-
dul, între altele, la acel supranume pe care i-  l
dădea Jean Bart lui ibrăileanu: „curtea de casa-
ţie”. tabelul cronologic întocmit cu minuţie de
mihai cimpoi conţine o relevantă trecere în revistă
a ceea ce istoricul literar numeşte cu o sintagmă
care ne aminteşte de „viaţa ca o pradă” a lui marin
preda, o capodoperă a literaturii subiective, „aven-
turile conştiinţei” eroului cărţii sale. într-  un
(auto)portret intitulat „eugen simion par lui-  même”
sunt reliefate câteva trăsături definitorii ale perso-
nalităţii criticului, aşa cum se desprind ele din tex-
tele confesive şi programatice ale celui ce se
situează ferm în ariergarda avangardei. de fapt,
eseul în întregimea lui este un portret al scriitoru-
lui şi intelectualului eugen simion, care a avut şi
are ca model şi principiu formativ, potrivit propriei
mărturisiri: „omul care se construieşte, se face pe
sine în funcţie de câteva puncte de reper”. trăsă-
turi pregnante ale portretului ţin de caracterul şi
spiritul său, un spirit angajat într-  o permanentă şi
lucidă competiţie cu sine. o competiţie din care
eugen simion nu exclude eşecul, ci îl presupune,
ca să nu spun că îl preconizează. în concepţia sa – 
subliniază mihai Cimpoi – eşecul „intră în ecuaţia
de existenţă a unui intelectual care trebuie să în-
ţeleagă că nu poţi fi mereu biruitor şi că tipul glo-
riosului nu poate fi model de existenţă”. din
păcate, trăim într-  o lume, iar lumea culturală nu
face excepţie, a învingătorilor fără luptă, fără ca-
racter, în fine, a glorioşilor lipsiţi total de fair-  play.
eugen simion lărgeşte aria reflecţiei pe această
temă şi propoziţiile sale sună aforistic: „gloriosul
este un cinic încă nedovedit. N-  am înţeles de ce
Nietzsche socoteşte mila un sentiment inferior.
mila este o manifestare a omenescului şi nu se
poate imagina o lume mai bună, civilizată, o lume
morală fără milostenie, cum ziceau cei vechi. omul
fără milă este un animal fără percepţia alterităţii.
mila şi îngăduinţa fac posibilă o comunitate supor-
tabilă…”

în cartea sa, mihai cimpoi reface, în primul
rând pe baza operei, traiectoria intelectuală a lui
eugen simion. descriind, dar şi analizând, el evi-
denţiază liniile de forţă ale operei şi stilului celui
ce a creat-  o. este vorba, în definitiv, de o biografie
a operei care, până la urmă, dă seamă şi de cealaltă

biografie, a omului, de destinul acestuia. mai ales
că lui mihai cimpoi pare să nu-  i fi scăpat nimic
esenţial, imaginea ce o conturează diacronic în
eseul său fiind cât se poate de cuprinzătoare şi edi-
ficatoare. între altele, ea mi-  a confirmat şi o părere
pe care mi-  am format-  o în timp citind cărţile lui
eugen simion – între care: vasta panoramă a lite-
raturii noastre contemporane scriitori români de
azi sau dimineaţa poeţilor, studiile şi eseurile mo-
nografice consacrate lui creangă, cioran, eugen
ionescu, mircea eliade ori seria volumelor de frag-
mente critice –, aceea că criticul a început avându-  l
ca model pe lovinescu şi a evoluat, ca viziune, ca
stare de a făptui, cea pe care o postula Brâncuşi, şi
chiar ca stil, din ce în ce mai călinescian. călinescu
este, cred, cel ce i-  a catalizat mai mult spiritul şi
l-  a întărit în curajul de a aborda literatura română
fără complexe. pentru asta a dispus însă de mijlo-
cele necesare şi, în mod deosebit, de talent, mai
exact de talent epic şi portretistic care a şi fost re-
marcat de mulţi comentatori. talentul epic i-  a per-
mis să realizeze în scrierile sale acel „romanesc al
ideilor” la care s-  a referit admirativ ori de câte ori
i-  a invocat sau s-  a raportat la marii critici ai lite-
raturii române, în primul rând, la călinescu.
într-  un capitol al cărţii sale, mihai cimpoi scrie
despre „arta epică (şi lirică)” a lui eugen simion.
eseistul observă că simion „nu doar epicizează, ci şi
liricizează”, el „urmărind programatic, dar fără note
silnice, fără adeziune fanată de o metodă, o apro-
piere a cogito-  ului criticului cu cogito-  ul operei su-
puse analizei, teoretizată în Întoarcerea autorului”.

mi-  aş permite aici o digresiune. unul dintre
momentele de mare graţie ale lui eugen simion,
care nu sunt puţine, se numeşte dimineaţa poeţi-
lor. la lectura ediţiei a v-  a, definitivă, apărută nu
demult la univers enciclopedic gold – postfaţă şi
referinţe critice de alex goldiş –, această superbă
carte despre „cum citim poezia veche, ce ne spune
ea astăzi” este la fel de proaspătă ca la prima ediţie
din 1980. o carte de „arheologie literară” trăită şi
scrisă cu un condei de inspirat narator de idei şi de
fin portretist. în eseul introductiv, criticul o anunţă
ca fiind „o suită de lecturi noi a unor texte cunos-
cute, acelea venerate în şcoală şi citite rar, foarte
rar, cu simplă plăcere”. poate că tocmai „simpla
plăcere”, însoţită desigur de spirit critic, e ceea ce
te cucereşte în primul rând parcurgând captivanta
suită de povestiri despre primii poeţi români: cei
patru Văcăreşti – ienăchiţă, alecu, nicolae şi iancu
–, Vasile Cîrlova, ion Heliade rădulescu, grigore
alexandrescu, dimitrie Bolintineanu, Vasile alec-
sandri, Costache Conachi, anton Pann. dimineaţa
poeţilor nu înseamnă însă numai nişte lecturi noi
ale textelor acestor poeţi dintr-  un orizont matinal,
deşi n-  ar fi deloc puţin lucru. ea este, aşa cum s-  a
mai remarcat, o carte despre naşterea conştiinţei
de scriitor în spaţiul culturii noastre, despre moti-
vaţia şi finalitatea scrisului, despre interdepen-
denţa dintre conştiinţa erotică şi conştiinţa lirică
la poeţii români de la finele secolului al xviii-  lea
şi din cel următor. în asta constă miza ei majoră.
poeţii care „trăiesc şi scriu într-  o dimineaţă a spi-
ritului” au talent, au conştiinţa scrisului şi multe
alte calităţi, dar nu şi conştiinţa marii poezii.
eugen simion observă că primul poet român care
are conştiinţa metaforei este eminescu. însuşi ter-
menul de poet apare, la noi, identifică criticul, la fi-
nele secolului al xvii-  lea. a trebuit să mai treacă
mai mult de un veac şi jumătate până ca el să ca-
pete conţinutul deplin. fapt e că acei poeţi dintr-  o
dimineaţă fecundă, când „au întemeiat poezia ro-
mână modernă”, se nasc, ca scriptori şi poeţi, încă
o dată, în cartea unui mare critic. analizându-  le
poeziile, portetizându-  i, eugen simion reînvie to-
todată lumea şi epoca în care ei au evoluat, cu par-
fumul şi aerul romantic al acestora, cu aspiraţiile
şi idealurile, inclusiv cele politice, patriotice, din
acel timp istoric tot mai îndepărtat, dar şi cu voinţa
şi, aş zice, instinctul acelor poeţi, de a rafina limba
română şi de a întemeia limbajul poetic. să nu
uităm, subliniază criticul: „a întemeia capătă, în
aceste condiţii, un sens foarte larg: competenţa poe-
ziei se întinde de la gramatică la structura statului

divin”. prin scopul propus, dar nu numai, dimi-
neaţa poeţilor ne duce imediat cu gândul la g. că-
linescu, cu care eugen simion nu e întotdeauna de
acord. linia călinesciană în care se înscrie totuşi
această carte ţine însă de perspectivă şi de o anu-
mită atitudine privind lectura şi receptarea poeţi-
lor preeminescieni. pare că la finele deceniului al
vii-  lea al secolului trecut, când apărea prima edi-
ţie, eugen simion dădea o replică avant la lettre de-
mitizatorilor de azi ai literaturii române. dar
demitizările trec şi o carte ca dimineaţa poeţilor se
înscrie în rândul celor ce devin clasice, fără ca tim-
pul şi cu atât mai puţin trecătoarele mode să le ero-
deze.

cum l-  a citit şi l-  a receptat eugen simion pe
eminescu? este o temă ce nu putea lipsi din eseul
monografic al lui mihai cimpoi. l-  a citit „printr-  o
prismă pluriperspectivistă şi, fireşte, corespunză-
tor unor momente determinante ale spiritului,
umorale, circumstanţiale”. în ce mă priveşte, prefer
să spun mai simplu că este vorba de mai multe vâr-
ste ale lecturii şi stări ale spiritului pe care, de alt-
fel, eminescologul de la chişinău le identifică apoi
cu claritate: „este un eminescu al adolescenţei,
impus prin luceafărul, un eminescu de mai târziu
al scrisorilor şi marilor poeme filosofice, un emi-
nescu descoperit la vârsta a treia a odei (în metru
antic), a rugăciunii unui dac şi al micilor poeme
cu accente baudelairiene şi nervaliene cum ar fi iar
faţa ta este străvezie. sub influenţa lui cioran, cri-
ticul se întoarce la rugăciunea unui dac şi la alte
poeme «în care negaţia lumii atinge dimensiuni
metafizice». forţa imprecaţiei romantice, a bleste-
mului eminescian în mureşanu sau gemenii, este
descoperită prin blestemele argheziene”. în fine, re-
lectura lui eminescu criticul o face, accentuează
mihai cimpoi, prin grila poeziei moderne şi post -
moderne. ceea ce, se înţelege, înseamnă o probă de
rezistenţă pe care poetul o trece cu brio, eugen si-
mion propunându-  ne un eminescu al său şi al tim-
pului nostru, încât, observă bine mihai cimpoi –
„declicul hermeneutic al lui simion nu este revolu-
ţionar, ci am zice evoluţionar, în sensul că ţine cont
de felul în care au evoluat gusturile, sensibilităţile,
opţiunile paradigmatice”.

în cartea sa, mihai cimpoi aminteşte şi unele
reproşuri (folosind chiar verbul a acuza care poate
părea excesiv) ce i s-  au făcut lui eugen simion.
unul dintre ele este acela că povesteşte sau, mă
rog, repovesteşte cărţile, opera celui despre care
scrie. paradoxal, dar numai aparent, răspunsul lui
eugen simion, reprodus şi de mihai cimpoi, mi-  a
dat sentimentul, datorită şi finei ironii ce o conţine,
că acest reproş se converteşte de fapt într-  un elo-
giu, fireşte, involuntar. iată-  l: „În orice discurs cri-
tic autentic există un fond epic care se bazează pe
reconstituirea ideală a operei”. i s-  a mai imputat că
nu a scris primul despre cărţile celor din generaţia
sa ori ale celor mai tineri. afirmaţia nici măcar nu
e adevărată în totalitate. dar chiar aşa fiind, asta
nu umbreşte cu nimic prestaţia unui critic, care nu
e un gazetar ce aleargă cu limba scoasă să relateze
primul despre cutare eveniment ca să nu i-  o ia con-
curenţa înainte şi să-  l concedieze patronul. replica
lui eugen simion este, şi de astă dată, una de bun
simţ: a scris şi scrie „când trebuie”. s-  a mai spus cu
maliţiozitate că propoziţiile şi metaforele critice ale
lui eugen simion s-  ar fi tocit pe băncile şcolii.
Numai că pentru a se toci pe băncile şcolii, erau ne-
cesare cel puţin două condiţii: să fie memorabile şi
să se impună ca nişte repere. or, în această pri-
vinţă, ca şi în altele, eugen simion se află într-  o
companie selectă, alături de ibrăileanu sau căli-
nescu. în fine, s-  ar face vinovat de un păcat de ne-
iertat, acela de a fi apolitic. probabil că unii elitişti
parveniţi l-  ar fi vrut pe eugen simion militant în
vreun partid, alături de atâtea figuri patibulare,
răcnind în microfoane sloganuri demagogice sau
lus truind vreo „pocitanie politică” hăhăitoare. ei,
uite că spre dezamăgirea lor, mai există şi intelec-
tuali neînregimentaţi sau nearondaţi politic, e
drept, puţini, foarte puţini. mai sunt, cum sună tit-
lul cărţii lui mihai cimpoi, şi astfel de modele de
existenţă. r

Constantin Coroiu
Un model de existenţă şi creaţie

Pare că la finele deceniului al
VII-  lea al secolului trecut, când

apărea prima ediţie, Eugen Simion
dădea o replică avant la lettre

demitizatorilor de azi ai literaturii
române. Dar demitizările trec şi o

carte ca Dimineaţa poeţilor se
înscrie în rândul celor ce devin
clasice, fără ca timpul şi cu atât

mai puţin trecătoarele mode să le
erodeze

euGen simion
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la deplângerea confuziei generalizate
în ţară, florin constantiniu (2006),
istoricul pretins „sincer”, dă o expli-
caţie sociologică într- o prelungire

marxistă: există acum deja o „clasă exploatatoare”.
s- a reluat linia rea a istoriei, cu răul la vârf şi ig-
noranţa la bază. şcoala românească actuală este
marcată de dezastru. un elev a scris că regele
mihai l- a arestat pe regele carol i. ministerul e pri-
mul vinovat de situaţie. „suntem şi am rămas un
popor de ţărani”, scrie, altfel decât criticul eugen
simion. „munca este duşmanul lor”, al românilor,
aminteşte că a zis un vechi străin, călător pe la noi.
atacurile contra academiei române de azi vin
dinspre frustraţii (termen împărtăşit şi de Buzura)
care hipertrofiază unele defecte ale personalităţi-
lor. viziune din interior, de ascendenţă interioară,
în nota din titlul cărţii. ca istoric profesionist, în
comunism, a „acceptat «linia» partidului”, pentru
a elimina marea minciună rusă. urss şi germa-
nia erau la fel la procesul nazismului, calificat
drept un proces vinovat. procesul comunismului
este în românia politizat şi tardiv. istoria este
aceea care face singură procese. am şti bine ce a
fost răul comunist. (să spun că sondajele sociolo-
gice constată reversul?) vl. tismăneanu îşi face pu-
blicitate şi el, americăneşte. (dar rezistă omul, prin
natură, la publicitate?) istoria se face cu surse de
arhivă, nu cu idei politice. deci, circumspecţie: apar
cărţi improvizate. sursele mari sunt la moscova, în
prezent cam închise. adevărul, care ar fi la înde-
mână, este şi el cam ignorat. mulţi istorici politi-
zează. (iar unii a- politizează?) în fine, efectul de
globalism sau mondialism ar fi fără dubiu o „ani-
hilare a identităţii naţionale”.

ca istoric trebuie să fie obiectiv, devine pre-
caut ioan- aurel pop (2013). el nu acceptă modelele
obligatorii ale marilor naţiuni, dar doar modelele
celor mari şi totodată buni. stagnăm: „deocamdată
privilegiem formele”. într- o organică lipsă de vi-
ziune: „Ne mişcăm orbi, conduşi de orbi!”

evreu român, medic neurolog şcolit la cluj (la
început la craiova), plecat în israel, Jean askenasy
(2007) vrea ca medicul, întâi, să nu facă mai rău,
cum cerea hipocrate, apoi să vadă bolile individual,
nu în general. a efectuat studii despre creier (organ
format din „100 de miliarde de neuroni şi trilioa-
nele de celule gliale”) şi somn. crede în progresul
continuu, ataşat de neuroştiinţă. despre conştiinţă
menţionează că „este o funcţie care nu poate fi mă-
surată” moral, dar orientează acţiunea în bine sau
rău. există o ştiinţă care poate măsura distanţa in-
finitezimală dintre subiectiv şi obiectiv: qualitolo-
gia. Judecă fără drept de apel comunismul, el
„sugrumând creaţia unui popor plin de talent”. su-
grumarea creaţiei este admisă cu, rimbaldian spus,
delicateţea pierderii vieţii (culturale, fireşte), de in-
tervievatoarea care nu admite, de nicio culoare,
teza. globalizarea îi apare neurologului la polul
opus: este firescul, naturalul, omenescul, cerebra-
lul. „procesul de globalizare este un proces existent
în creier…”. comunicare extinsă, graţie mijloacelor
actuale, globalizarea iese din dialogul popoarelor,
naţiunilor şi produce o vastă şi ineluctabilă omoge-

nizare salvatoare: „Homo galacticus
este singura formă de supravieţuire
a omenirii în viitorul îndepărtat…”

un interviu de- a dreptul eru-
dit, conţinând pagini de eseu (între
acestea, sunt de remarcat acelea
pregnant articulate despre miros),
de la anatomic la religios, este cel cu
otorinolaringologul dorin sarafo-
leanu (2015). el propune şi pare că
impune medicul ca „model de viaţă”.
într- un context devastat: „eclipsa
de logică, libertinajul au învins ra-
ţiunea, credinţa, morala, valorile,
lucrul bine făcut.” cu „lucrul bine
făcut” şi- a făcut bine campania pre-
zidenţială actualul preşedinte al
româniei, Klaus Johannis… de-
parte de apolitic, există o foarte
largă politizare. şi brancardierul

din spital e numit politic! Nu doar contextul, dar şi
textul este azi devastat. „zona politicianistă între-
ţinută astăzi mai mult ca oricând de filosofi inculţi,
de oratori agramaţi, de plagiatori şi «doctori» de
toate felurile, cu largul concurs al supravieţuitori-
lor prin «rating», riscă să ne transforme dintr- o na-
ţiune modernă într- o populaţie amorfă.”

irinel popescu (2012), medicul cunoscut pen-
tru transplantul de ficat, intrat superficial şi în po-
litică, se exprimă amar, chiar disperat. se- ndoieşte
că binele învinge. e convins că meritocraţia va fi
alungată de democraţia corupţiei. pe care o con-
stată mulţi dintre intervievaţi, la ei trebuind să fie
adăugat muzicianul ioan holender.

reprezentând nu un domeniu profesional,
dar casa regală a româniei, as principesa mar-
gareta a româniei (2008) prezintă fundaţia pentru
caritate care- i poartă numele şi evidenţiază valorile
regale: „identitatea naţională, mândria, continui-
tatea şi tradiţia statală”. Nu uită antecesorii exem-
plari. din istoria trecută, o „istituţie- model”: „carol
i este un bun model de constructor”. iar din istoria
trăită aşa zicând familial, recunoştinţa şi admira-
ţia faţă de regina elena, bunica, şi regele mihai i,
tatăl. 

gândirea se diversifică firesc şi în aspectele
istorice. există o amprentă reliefată a minţii vii.
când mintea amorţeşte, ea se înregimentează. 

trei români, doi critici şi un prozator, deschid
secţiunea ii. Portrete. criticii apar în faţă. pe por-
tretistă o dezamăgeşte, dacă nu chiar o irită, altfel
admiratul adrian marino, ajuns acum memorialist:
„nu m- a impresionat”, ba chiar, în chip total anti-
naţionalist, şi- ar fi „repudiat” ţara. Nepotrivirea ia
şi chip oarecum metodologic. portretistei îi repugnă
la marino, în memorii, „portretele încondeiate gros
şi cu năduf”. în schimb, criticului şi jurnalistului
mircea iorgulescu îi recompune un portret com-
plex, atrăgător, cald. autoarea însăşi se suspec-
tează acum de „erupţie subiectivă”. există şi o
latură umbrită şi dureroasă a relaţiei umane şi in-
telectuale. autoarea este uimită de „grave(le)
acuze” (de colaboraţionism cu securitatea), pe care
le vrea lămurite, însă pe fond rămâne sceptică în
„confuzia” de după 22 decembrie 1989.

privitor la augustin Buzura în opere com-
plete, remarcă deopotrivă omul şi opera, în relaţia
naratologică autor- narator- personaj, autobiogra-
fism, scrisul ca existenţă, conştiinţă, morala anti-
totalitară, o „completă” poetică postmodernă.
datorită acesteia, întrevede o regenerare exegetică
a operei. Nu observă că linia de gândire critică şi
creatoare invocată este crezută azi sterilizată, din
plin bagatelizată, depăşită: post- postmodernitate
sau post- postmodernism, a „conceptualizat” e. si-
mion; iar m. cărtărescu vrea să uite de Postmoder-
nismul românesc, în care e doct(or).

străinii din portrete sunt doi critici, doi pro-
zatori şi un om de ştiinţă. 

în textul recent, din 2014, Jean starobinski.
Plenitudinea posibilă, angela martin este determi-
nant epică şi memorialistică. sunt avansate rela-

ţiile de familie la acelaşi nivel cu cele critice, sim-
patiile estice ale omului de la geneva cu rădăcini
iudeo- poloneze. (psiho)criticul conştiinţei, care „se
lasă mereu redescoperit”, e cel din interviul adunat
în volum, un neoiluminist practicând critica în chip
de artă a trezirii, convins că literatura eliberează.
ce- l delectează, poate, dar mai ales îl conduce tot
spre cuvânt, este muzica (preferă mozart- marşul
turcesc, scarlatti). marotele conştiinţei lui critice
sunt teatralitatea, melancolia faţă cu realitatea,
J.- J. rousseau (adevărul, nostalgia, mitomania, ob-
sesia).

şi mai de aproape, din 2015, este Jean rous-
set. rigoare şi farmec. lui i- a tradus mitul lui don
Juan. şi tot lui îi creionează un portret vizual: „era
agil, graţios şi expresiv, străin de orice preocupare
de a produce impresie.” vizitatoarea se simte şi ea
analizată de criticul comparati(vi)st şi tipologist.
tot în latură memorialistă, aici portretista vor-
beşte şi despre soţ; la starobinski vorbise despre
fiu. intensitatea emoţiilor devine evidentă. dialo-
gul critic este centrat previzibil pe şcoala critică de
la geneva (a. thibaudet, marcel raymond, a. Bé-
guin, J.- p. richard, g. poulet, J. starobinski),
şcoală nedogmatică, în cadrul căreia „formalistul”
rousset refuză „existenţialismul” lui poulet. iar
punctual, analitic, insistă asupra încrucişării pri-
virilor cu celălalt.

foarte apropiat în timp este şi manuel
scorza. Bizara memorie a istoriei literare: 2015. o
evocare critică întoarsă în deceniul 8, despre la-
tino- americanul prăbuşit cu avionul la aterizarea
din madrid, la 55 de ani, în 27 noiembrie 1983.
atunci, angela teodorescu, ulterior martin, i- a tra-
dus câteva romane şi au schimbat scrisori. repro-
duse acum, cele ale lui scorza îl arată pe deplin
spontan şi deschis. într- una dintre ele, după foto-
grafia cu fiul de curând născut, el remarcă frumu-
seţea traducătoarei românce, dar notează că „după
scris mi te închipuiam altfel…”. cum, rămâne o
enigmă. evocatoarea îl redescoperă pe romancier
„îngropat în uitare”, după „gloria internaţională”.
explicaţiile: stângismul politic, criticismul de sub
„dictatura găştilor literare” (canonul real fiind, e
încredinţată angela martin, al criticii universi-
tare). dar la aceste explicaţii contribuie şi m. v.
llosa, cel care, de pe dreapta politico- culturală „de-
mocratică”, l- a plasat „în regatul mârlăniei” şi, cu
rară virulenţă, notează că la scorza „până şi virgu-
lele şi accentele par mârlăneşti”. a mai spus că
scorza i- ar fi „piratat” un roman, fără a- l identifica.
le- a rămas comună condiţia de metişi (cholos), re-
cunoscută şi de llosa, norocosul premiant Nobel. a
apus însă „miracolul scorza” (alejo carpentier), cu
romanele sale, pe care le credea balade, ale conşti-
inţei civice. istoria prezentului devine transpusă în
roman cu succes conjunctural. contextul (politic),
în cazul lui scorza, estompează textul. angela mar-
tin crede, se pare, în recurenţele istoriei, în relaţia
tare dintre biografism şi istorism. perspectivă din
care scorza nu este exclus de llosa. 

pentru că l- a cunoscut faţă către faţă, suede-
zului Kjell espmark, cu aceleaşi mijloace epice,
eseistice, evocatoare, îi schiţează un portret. mai
clar: „încerc să- i compun portretul din câteva tră-
sături”, prin memoria dificilă, ajutată de cuvânt:
„e, însă, când umbră înşelătoare, când impasibil
model.” artă grea, portretistica. 

Praxeologul thierry de montbrial îi produce
o recunoscută inhibiţie cu gândirea sa activă des-
pre schimbarea sistemului lumii. ca atare, lui îi in-
tuieşte cvasi- ficţiunea teoretică activă. Praxeologia
este ştiinţa acţiunii şi ea s- ar baza pe pasiune, ar-
ticol carent în lumea actuală. angela martin îl elo-
giază ca francez, îndeosebi, pentru raţiune şi
caracter. credinţa fundamentală a „ştiinţificului”
este aceea că sensul există (ori nu există) în totul.
optimism relativist? pledoarie pentru acceptarea
unei etici a aparenţei: fie că există, fie că nu, sensul
ar trebui să ne prefacem a- l recunoaşte. relativism
vaihingerian: als ob, ca şi cum… r

■ angela martin, ascensiuni interioare (ed.
şcoala ardeleană, cluj- Napoca, 2016) 

Marian victor Buciu
Ascensiunile Angelei Martin

URSS şi Germania erau la fel la
procesul nazismului, calificat drept

un proces vinovat. Procesul
comunismului este în România
politizat şi tardiv. Istoria este

aceea care face singură procese.
Am şti bine ce a fost răul comunist

AnGelA mArtin între euGen simion şi AuGustin buzurA



răspunsul meu este univoc: da, am
avut şi am nevoie de modele, de la ti-
nereţe pân’ la bătrâneţe. ce- i ruşine?
i.d. sîrbu l- a avut maître penseur pe

Blaga, ralea pe stere, rădulescu- motru şi liviu
rusu pe maiorescu… modelele spirituale le- am pre-
luat pe toate de la petru: eminescu, maiorescu, mir-
cea vulcănescu, ţuţea, eliade, vladimir streinu, d.
stăniloae, Nicu steinhardt, daniil sandu tudor,
Blaga, dinu pillat, goma… Bătrânu meu n- a avut
nici fobia tradiţiei, nici a modelelor. datul etnic n- a
însemnat colivie ori cuşcă.

goethe a avut dreptate: „Nu poţi învăţa decât
de la cel pe care- l iubeşti”. magistrul meu a fost
mereu petru. m- a ajutat jumătate de veac să citesc
ce trebuie. iată şi o frază decupată de el din mircea
eliade: „suntem condamnaţi să învăţăm şi să ne tre-
zim la viaţa spiritului prin cărţi”. înainte de petru,
profesorii liceului hasdeu: traian cristescu de isto-
rie, gheorghe olaru de ştiinţele naturii, laurenţiu
stan de geografie, ion moldoveanu de latină…
le- am preţuit sacrificiul şi dăruirea cunoştiinţelor
lor profunde, dar şi în răspăr cu dogma stalinistă.
cristescu ne spunea, cu trimitere la revoluţia bolşe-
vică a lui lenin, că revoluţie înseamnă organizare,
dar şi prostie/ prostime/ prostire.

vă amintiţi, cum să nu vă amintiţi? în timpul
luptelor din capitală, s- a tras şi cu gloanţe adevă-
rate, şi cu gloanţe oarbe. „de ce trag ăştia cu gloanţe
de manevră?” s- a mirat Bătrânu, sosit în iaşi de la
scris, de la mănăstirea Neamţ.

ploaia de gloanţe oarbe egal ploaia de min-
ciuni a început cu „otrăvirea apelor”, urlată de Bra-
teş, la tvr liberă. tot marca Brateş sunt ştirile
subiective, când ar trebui să fie obiective. „minţiţi
poporul cu televizorul” s- a strigat în pieţe contra in-
formaţiei manipula(n)te. generaţia pro- incultură –
apăs pe această constatare incultură, a fost pregă-
tită de televiziune. oare ce misie primise andrei
gheorghe, când intra în emisie (la radio Bucureşti),
zicând: „salutare, naţiune! sunt andrei gheorghe
şi am venit să vă spun că sunteţi proşti”? şi a tot re-
petat- o, mândru nevoie mare („eu sunt slav!”),
într- un interviu recent. doar e ridicol să fii mândru
de ce eşti: român. ia să fii grec, evreu, rus, albanez,
chinez… şi- i răspund lui andrei pleşu: grecul i.l.
caragiale a fost un grec atât de român; evreul Nicu
steinhardt a fost un evreu atât de român…

omul văzător nu gândeşte, doar vorbeşte. de pe
varii canale tv bat toate vânturile rele: stricarea lim-
bii (conjugăm ca vanghelie, declinăm ca grapini şi
tăcem ca iohannis, pozat la masa tăcerii pe unul din-
tre scaune), indiferenţa faţă de cultură, exhibiţia…

overdoza de prostire ni se oferă în dezbateri,
despre orice, oricât, oricum, tocşoul fiind un fel de
drog de omorât timpul. să fie succesul de public, ra-
tingul garantat de mediocritate?

şi hop, teleastul andrei gheorghe, cu nepoli-
teţea- n sânge şi cu teorica: „e sfidător să vrem o te-
leviziune care să educe un popor”. menirea ei? să
taie iarbă la câini, pesemne. divertisment ieftin,
manele cu domnul minune şi cu domnul vijelie, re-
clame la tampax (libresse se confundă cu librex;
mondenii fac jocuri de cuvinte neroade, dacă spun,
pentru gaudeamus, gaudeanus). doar n- or să fie
bieţii telespectatori obosiţi de Profesioniştii (emisiu-
nea, difuzată în miez de noapte, a dispărut, au
rămas reluările best of; despre mircea eliade ne vor-
beşte doamna tatoiu) sau oripilaţi de memorialul
durerii. ororile puşcăriilor comuniste nu- s… este-
tice. ce nevoie am avea să comemorăm victimele de-
zastrului comunist? să le măturăm sub covorul
istoriei? Noi aşteptăm metanoia (căinţa) torţionari-
lor? N- o să se întâmple. o ştiristă accentua greşit:
victíme, aşadar, vrem să uităm şi vocabula victimă.

în prefaţa lui la prima ediţie a romanului ora
25 de constantin virgil gheorghiu (acum apărut la
ratio et revelatio, publishing house, 2016, o edi-
tură care se respectă, respectându- şi cititorii), ga-
briel marcel scria că nu atât de uitare e vorba, ci de
„un dresaj monstruos pentru care uitarea nu este
decât una dintre consecinţe”.

salvarea ar fi ca, scumpindu- se toate, plata abo-
namentului tv să devină un lux pe care să nu ni- l mai

permitem. am scăpa de golăneala agresivă, de „nifi-
lism”, de „vedetele” recomandând o carte „uşoară”, pe
post de terapie antidepresivă. Nu- i uşor, e greu să ci-
teşti. una- i terapia prin shoping şi alta prin lectură.
de model paideic auzise „vedeta” cu pricina? eu, una,
sunt o norocoasă: ocolesc cărţile uşoare, multe, care
zădărnicesc prilejul de a citi ceva bun, important şi
mă îndrept spre lecturi grele, dificile. 

Niciodată, dragă alui, n- am întâlnit un sa-
vant, un erudit lipsit de bună- voinţă pentru poporul
lui, pentru cultura poporului său. exemplaritatea
modelelor e clară şi din acest punct de vedere. peter
ackroyd vorbea, într- o conferinţă din ’96, despre Ca-
racterul englez al literaturii engleze. Noi de ce ne
ferim să vorbim despre caracterul românesc al lite-
raturii române? în ’78, Noica era ars de iorgu iordan
şi de radu florian, tătânele lui alexandru, pentru
sentimentul românesc al fiinţei.

tipul noician de paidee a fost, postsocialist,
ţinta a tot soiul de ironii, filosoful fiind demonetizat
(polifonic) ca guru, căpitan legionar şi alte alea, în
emisiunile lui iosif sava. de revăzut: în domiciliul
obligatoriu, la câmpulung muscel, Noica era antu-
rat de nelegionari ca al. paleologu.

„e un reziduu proletcultist acuza asta de le-
gionarism, magda”, mi- a spus petru. modificarea
hărţii valorilor i se părea un plan de profanare:
„asta e antiselecţie, nu selecţie”. o afirma şi leo
Butnaru, într- un interviu din „antares”: „la noi s- a
jucat un fel de hora dezunirii, şi nu hora unirii”.

am mai spus- o: centrismul dă echilibru, ba
chiar încerc să fiu de centru… extrem, ca radu co-
saşu. Nu fac parte nici din tabăra revizioniştilor,
nici din cea antirevizionistă, însă aş prefera cuvân-
tul re- vizitare. şi- i dau dreptate lui mircea platon
(„contemporanul” de august, 2016), când susţine că
nu poate fi vorba de „pustiul spiritual al exilului”,
unde n- ar creşte nimic (sintagma sandei stolojan),
nici de „siberia spiritului” (sintagma lui i.p. cu-
lianu), convins că după război n- ar fi existat în ro-
mânia „o cultură organică”. Numai „găunozitate”.

mircea cărtărescu crede şi spune că levantul
a aşezat „o lespede de neridicat asupra perimatei şi
obositei poezii româneşti”. dar ştiţi ceva? din geor-
gica a xi- a, cel mai bun vers (neghilimetat, tehnica
unor optzecişti) este te uită cum ninge decembre; în
a iv- a, aşa e jocul/ arză- l- ar focul, tot fără ghili-
mele. ironia sorţii? e respins de cei mai tineri decât
el şi în termeni mult mai radicali. dacă mircea căr-
tărescu a fost gata să îngroape cu o carte poezia ro-
mânească, ceilalţi se vor groparii lui. şi tot aşa:
douămiiştii sunt intoleranţi cu înaintaşii, pe măsura
toleranţei faţă de ei înşişi.

cum a încercat „dilema” să se revolte contra
stereotipiilor encomiastice ale eminescologilor, con-
tra festivismului tâmp, contra comentariului banal?
pomenind de ploşniţa de pe guler şi de părul de pe
picioare? Numindu- l, în derâdere, titi şi propunând
să tragem fermoarul peste acest „geniu fals”? decre-
tând statuia goală pe dinăuntru? măcar grama
căuta ceea ce credea el că ar fi stângăcii, agrama-
tisme…, deşi până şi anacolutul eminesc este genial.

cât despre lucian Boia, istoricul de şcoală
nouă vrea să des- facă „mitul eminescu”, făcut de
exegeţi rafinaţi, cu ştiinţă de carte. afirmă l. Boia,
strâmbând buzele, că eminescu „e bun de toate” şi
că „foloseşte tuturor ideologiilor”. şi- i vinovat pentru
asta? tot Boia: „e atât de important în conştiinţa
românească, încât fiecare încearcă să se justifice şi
să se legitimeze cu eminescu”. şi, ce- i rău? N- o fac
nemţii prin goethe, englezii prin shakespeare, ruşii
prin doi titani, tolstoi şi dosto….?

am trecut prin „aculturaţia totalitară”, cum o
numea cineva cu obidă, şi ca elevă, şi ca studentă.
petru le spunea „aculturnici”. partidul unic gestiona
patrimoniul, îl gospodărea şi repartiza autori gata
tranşaţi; se dădea ceva eminescu (gât), ceva cara-
giale (carcasă), dar numai ca „demascatori ai racilelor
burgheziei”. mai scăpau ceva „tacâmuri” din Bacovia,
din philippide, din adrian maniu... „moştenirea lite-
rară” condamna şi ucidea, apoi dezhuma morţii. fi-
reşte, morţi ca maiorescu, lovinescu, iorga, Blaga…
şi noi, acum, ce facem? Călcăm totul în picioare şi o
luăm de la capăt cu dez- moştenirile. criticăm doina

lui eminescu în termeni ca izolaţionism, xenofobie,
antieuropenitate, incorectitudine politică. şi câte că-
rămizi nu se aruncă în „trogloditul”, în „extremistul”
eminescu, de parcă nebunul din grădina lui şuţu s- ar
fi multiplicat. vânăm teme şi teorii deşucheate, bio-
grafeme deocheate la cioran şi la eliade; afirmăm
fără păs că Noica „nu a fost model cultural” (doar uce-
nicii lui, ai şcolii de la păltiniş, sunt); că Nae ionescu
„nu a fost niciodată un astfel de model” (dar a fost
pentru eliade, care- l considera „cel mai ascuţit dia-
lectician al universităţii”, pentru mihai şora, care
nu- l tratează ca hoţ de buzunare intelectuale). con-
testăm valorile spiritului ca într- un joc de- a
alba- neagra. o fi uşor să treci de la logică matematică
la filosofie? ia să încerce s- o facă detractorii lui anton
dumitriu, care- i spun marelui umanist „pa, toni!”.
şi mai e acuza de fundamentalism, de care „se bu-
cură” stăniloae, crainic, voiculescu…

petru ursache a avut o opţiune sigură, nedi-
lematică pentru tradiţie. partidul unic şi- a propus
distrugerea ei, a dat (spus în limbă lemnoasă) „o lo-
vitură nimicitoare” tradiţiei culturale. şi, acum ce
facem? afirmăm – corect politic! – că valorile noas-
tre neîndoielnice ar fi compromise de… naţionalism?

petru a fost un cărturar curat sufleteşte, dar
în delicateţea lui era, cum ar spune cioran, neîndu-
rător. „delicateţe neîndurătoare”. putea să- i prăfu-
iască elegant, zâmbind, pe detractori, dar distru-
gerea reperelor etice şi estetice l- a asprit în pole-
mice. „criteriile de valorizare au fost pulverizate,
magda. e babilonie!” aşa şi este. „cetăţuia gds”,
cum i- a spus gheorghe grigurcu, a tot operat pe să-
rite revizuiri peste revizuiri, iar discriminările s- au
făcut tot pe sărite. doar grupul a fost fondat de pro-
fetologul (mai exact, profitologul) silviu Brucan şi
de pavel câmpeanu, coleg de doftană cu ceauşescu
şi fost adjunct al ghizelei vass, la secţia internaţio-
nală cc a propagandei comuniste. ce- i mai trist e
că scuza „s- a distanţat ideologic” se aplică numai
unora. oare crohmălniceanu, ornea şi cornea,
pavel apostol, popescu- dumnezeu au toate dreptu-
rile, inclusiv acela de a greşi („omeneşte”), iar Noica
nu, eliade nu; Blaga nu, că a trimis un memoriu la
cc, după ce a fost scos din universitatea clujeană
cu portarul.

şi ce indulgenţe şi- o fi cumpărat vigilenta şi
intransigenta poetă comunistă Nina cassian, dacă
icr (perioada h.- r. patapievici) a manageriat- o
contra unor sume colosale? Nici măcar nu s- a dis-
tanţat de doctrină. reconsiderată, şi- a făcut loc la
B1, să ne anunţe: „mai am de iubit”. cei alungaţi în
exil de nedreptăţile sistemului comunist au fost oco-
liţi de moderatorii şi de moderatoarele de emisiuni
culturalizatoare (care numai culturalizatoare nu
sunt), în eroare de pronunţie şi- n oroare de valori-
zare corectă.

e disculpat oscar lemnaru care l- a fugărit
din ţară pe eliade; marcel Breslaşu, care i- a fugărit
pe vintilă horia, pe paul sterian, pe horia sta-
matu… măcar de s- ar găsi un biograf al poetului
horia stamatu (1912- 1989), în exil din 1941.

în opinia mea, trebuie să scoţi în prim plan
esenţialul şi să nuanţezi, echilibrat în contestări: Ni-
coleta sălcudeanu punea corect, în 2013, întrebarea:
„de ce revizuirea a alunecat în revizionism?” (v. revi-
zuire şi revizionism în literatura postcomunistă ,edi-
tura muzeului Naţional al literaturii române, s.a.).

Nu, chiar atât de naivi n- am fost petru şi cu
mine să credem că după acel decembrie vom intra
într- un paradis al competenţei profesionale şi al va-
lorizării normale, conform criteriilor ferme. dar nu
ne- am aşteptat să prolifereze atâta o dihanie care
figurează în bestiarii sub numele de Bonachus, dra-
gonul- monstru care- şi elimină excrementele aşa fel
că dau foc la tot ce ating. scara de valori a cam fost
dată peste cap. campania contra eliade, care tre-
buia demitizat şi dat de ruşine (de madam’ lavas-
tine şi de dubuisson) pentru că ar fi fost
prototalitar, pentru că „legitima regimul ceauşescu
pe latura naţională şi umanistă” etc., etc. să- l pro-
movezi e rău, rău, rău! ceea ce mi- a amintit de mih-
nea gheorghiu care, în noiembrie ’44, striga:
„trădătorii să dea seama în faţa poporului de înalta
lor trădare”. pentru el, cioran şi eliade erau trădă-
torii numerele 1 şi 2, dar se manifesta mai blând
decât cei puşi pe culturocid (mulţumesc, ştefan ar-
teni!), după ’89.

spre sfârşitul anilor ’80, am depus la „Juni-
mea” antologia meşterul manole. studii de etnogra-
fie şi de etnologie. a fost respinsă, numele eliade era
interzis. după ’89, un tiraj a fost topit de un efemer
director al aceleiaşi edituri, N. creţu. i se indicase,
cum se vede treaba, că eliade era reacţionar. intrăm
iarăşi în anormalitate? 

dvs., adrian alui gheorghe, reluaţi spusa lui
N. iorga: „Nu inteligenţele ne lipsesc, ci caracterele”.
eu nu pot fi relaxată faţă de trecut. Nu- i judec pe
cei torturaţi în închisori politice comuniste, dacă au
avut de- a face cu securitatea, dar admir caracterele
pure: pe monahul de la rohia, care n- a
dat note informative ca boierul al. paleo-
logu. de aceea l- aş numi, ca model deci-
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anul trecut, în data de 17 decembrie,
s- a sărbătorit la madrid, la universi-
tatea alcalá de henares, printr- un
act de reflecţie şi studiu, centenarul

naşterii scriitorului român vintilă horia (1915-
1992), urmat a doua zi de o slujbă religioasă la ci-
mitirul civil la almudena din madrid, loc unde
până de curând se înmormântau persoane contrare
ritului catolic prin ideologie sau prin confesiune,
precum liber- cugetători, atei, protestanţi, masoni şi
chiar evrei.

la împlinirea a aproape un sfert de secol de
la dispariţia sa, intensitatea şi sensibilitatea oma-
giului a demonstrat valabilitatea operei unuia din-
tre marii intelectuali creştini europeni din secolul
al xx- lea şi amprenta pe care a lăsat- o personalita-
tea sa asupra celor care l- au cunoscut, cum a afir-
mat carmelo lópez- arias montenegro, escritor. 

simpozionul a fost deschis de către autorită-
ţile academice ale universităţii alcalá de henares:
Juan francisco elices agudo (director al centrului
de limbi străine), José raúl fernández del castillo
(vicerector), manuel pérez Jiménez (director al de-
partamentului de filologie) şi antonio alvar (direc-
tor al catedrei de limbi clasice).

vintilă horia s- a născut la segarcea şi s- a
stins din viaţă la madrid, la 76 de ani, după o viaţă
intensă şi dură datorată exilului la care s- a văzut
obligat după cel de- al doilea război mondial. doc-
tor în drept şi licenţiat în litere, în 1940 a intrat
în corpul diplomatic, iar ca diplomat a fost trimis la
roma şi la viena, locuri care au înscris în sensibili-
tatea sa esenţa europeismului şi a creştinismului,
trăsături cardinale în europa, cum declara acelaşi
scriitor în cadrul simpozionului.

în data de 28 noiembrie 1960, vintilă horia a
câştigat premiul goncourt, cel mai de seamă pre-
miu acordat pentru proză în franţa, pentru roma-
nul dumnezeu s- a născut în exil, despre a cărui
importanţă în proza contemporană a glosat, în ca-
drul omagiului organizat la universitatea alcalá de
henares, scriitorul antonio enrique. e vorba de un
jurnal imaginar al poetului roman ovidiu, exilat în
dacia, care cunoaşte naşterea domnului şi exprimă
sentimentele păgânismului în aşteptarea mântui-
torului, tot aşa cum evreii îl aşteptau pe mesia.

polemica premiului goncourt –vintilă horia
a renunţat la premiu – a făcut din dumnezeu s- a
născut în exil un best- seller mondial. profesorul
viorica patea de la universitatea din salamanca, a
expus în detaliu procesul de denigrare care a con-
dus la renuţarea la premiu. horia a completat tri-
logia exilului cu romanele Cavalerul resemnării
(1961) şi Prigoniţi- l pe Boeţiu! (1983). toate operele
posterioare au fost publicate şi traduse în limbi
culte: a şaptea scrisoare (1964), o femeie pentru
apocalips (1968), marta sau al doilea război (1982),
mormânt în cer (1987) ş.a. 

pe lângă această activitate de romancier, vin-
tilă horia a fost şi un animator cultural, aşa cum a
reflectat în conferinţa sa hispanista sanda popescu
duma – traducător din română în spaniolă şi din
spaniolă în română, profesor de spaniolă, franceză
şi engleză la diverse universităţi din spania, statele
unite şi românia–, în căutarea cheilor ştiinţifice,
filosofice şi teologice ale viitorului lumii, integrate
în cărţile bazate pe interviuri Călătorie la centrele
pământului (1971), despre care a vorbit scriitorul
José Javier esparza şi anchetă dincolo de vizibil
(1971) sau în crearea şi conducerea revistei de gân-
dire futuro presente [Viitorul prezent] sau în cola-
borarea săptămânală în paginile de cultură ale
jurnalului el alcázar [Cetatea]. 

a fost, după cum l- a numit scriiorul şi jurna-
listul pedro fernández Barbadillo, „un scriitor
total”, „unul dintre acei fundatori ale cărui cărţi şi
articole ne călăuzesc într- o lume în ruine până la
acel mormânt în cer către care toţi suntem che-
maţi”.

prin intervenţia sa, carlos ruiz miguel, pro-
fesor de drept constituţional la universitatea san-
tiago de compostela, a evidenţiat contribuţia lui
vintilă horia la filosofia juridică cu studiul dreptu-
rile omului şi literatura secolului al xx- lea, la lite-
ratură cu introducere la literatura secolului al
xx- lea şi la esenţa universală şi creştină a lumii
hispanice cu recucerirea descoperirii (1992). horia
a fost destul de critic la adresa mişcărilor ca renaş-
terea sau epoca revoluţiilor, deoarece, a semnalat
ruiz miguel, „determinismul şi mecanicismul care
insuflau aceste mişcări făceau imposibilă libertatea
care se proclama. determinismul şi mecanicismul
se găseau în legătură cu uitarea sau negarea dum-
nezeului creştin. o lume fără dumnezeu se trans-
formă într- o lume inumană”.

la simpozion a participat şi scriitorul aqui-
lino duque, finalist al premiului Nadal în 1973 şi
premiu Naţional de literatură în 1974, cel care a
remarcat hispanismul latent în toată opera lui vin-
tilă horia şi dimensiunea necuprinsă a operei sale,
„vastă în genuri şi inchietudini”: „menţinea deschis
în madrid consulatul unei culturi centroeuropene
în care europa care a omorât spiritul deja nu mai
crede”.

preotul francisco José lópez- sáez de la uni-
versitatea pontificia de comillas din madrid a su-
bliniat că „itinerarul său vital a constat în trecerea
de la nostalgia exilului la o credinţă creatoare de co-
muniune”. a adăugat că horia a contribuit în mod
remarcabil la apropierea dintre tradiţia ortodoxă şi
Biserica catolică.

a avut „o credinţă creştin ortodoxă imposibil
de separat de cea catolică”, a arătat scriitorul şi jur-
nalistul carmelo lópez- arias, care a adus şi măr-
turia doctorului Juan matías santos, psihiatru şi
profesor de neuroştiinţe la universitatea atacama
din chile, care spunea că vintilă horia „avea o ca-
pacitate unică de a prinde faptele cotidiene cu sco-
pul de a le vedea through- through, unele prin altele,
şi de a te purta de la banal la o analiză profundă,
înţeleaptă şi pătrunzătoare a ceea ce se întâmplă
pentru a remarca ceea ce s- ar putea să se întâmple.
asta, deoarece era ceva mai mult decât un profet în
mai mult de un aspect. cum am avea nevoie de el
în aceste timpuri atât de compromiţătoare de azi!”.

academicianul Basarab Nicolescu, fundator
şi preşedinte al centrului internaţional de studii şi
cercetări transdisciplinare (ciret), a vorbit de co-
respondenţa domniei sale cu vintilă horia, în care
ne- a descoperit un epistemolog: „literatura e o teh-
nică a cunoaşterii, ca şi celelalte, inclusiv fizica”, un
european: „român prin naştere, francez prin cul-

tură, madrilen prin inima sa şi italian prin spiritul
său, un om universal”, un gramatician al lumii:
„cred că sunt multe lucruri de pus la punct în lumea
de virgule în care trăim”, un entuziast: „eu lucrez
intens la un roman centrat asupra figurii lui el
greco şi problemelor teribile, profunde şi puţin cu-
noscute sau prost interpretate ale vremii lui (…). îl
scriu în limba spaniolă, primul roman scris în
această limbă şi care, redactându- l, îmi dă enorme
satisfacţii. e ca şi cum aş dori să nu- l termin nicio-
dată, să scriu mii de pagini dedicate acestui subiect
cu care mă identific pe multiple planuri de esenţă
şi existenţă. ca şi mine, pictorul de la toledo a găsit
calea către sine însuşi aici, şi venise de departe, era
un exilat”, un încrezător umanist: „e posibil ca te-
zele lui Basarab Nicolescu să creeze o nouă menta-
litate în lumea occidentală, pregătită pentru
această schimbare încă de pe vremea când marii fi-
zicieni germani de la începutul secolului deschi-
deau, prin descoperirea atomului, o poartă nepre-
ţuită către adevărata ştiinţă şi către o cuprindere a
omului în limitele lui autentice”, un homo politicus:
„în politică, transdisciplinaritatea ne poate conduce
la metapolitică, un alt concept care are o relaţie in-
timă cu tehnica mea a cunoaşterii, aşa cum am dez-
voltat- o după apariţia cărţii mele Voiaj la centre…”,
un căutător de sensuri care ar putea schimba
lumea: „putem face din Blaga, prin gândirea noas-
tră, vreau să spun prin forţa noastră de a- i scoate
în relief actualitatea, un motor pentru înnoirea de
mâine (…). aş fi vrut să vorbesc cu tine despre sen-
sul anti- entropic al poeziei lui Blaga (…). cred că
în volumele lui fundamentale ca lauda somnului şi
la cumpăna apelor, această posibilitate de
anti- entropie, care are în fond un substrat ezoteric
profund, apare în toată măreţia ei unică. Nici un alt
poet român sau european nu a fost atât de aproape
de adevăr ca Blaga datorită vastei lui posibilităţi de
a sta pluridisciplinar în faţa lucrurilor. de la el la
mistică saltul ar fi fost uşor de realizat, însă poate
că nu asta îi era misiunea”, un descoperitor al ase-
mănărilor: „am descoperit cât de asemănători sunt
poeţii cu fizicienii. heisenberg a marcat propria
mea viaţă, nu numai pe plan filosofic dar, de ase-
menea, pe plan ştiinţific, anumite cercetări ale mele
din fizica particulelor elementare, întâlnindu- se în
mod providenţial cu rezultate ale lui heisenberg din
anii 5025”.

la simpozion au mai participat geta orian,
profesor la universitatea din alba iulia, ramón de
marcos sanz, doctor în ştiinţe politice şi fost elev al
lui horia la facultatea de ştiinţele comunicării a
universităţii complutense şi soledad porras castro
de la universitatea din valladolid.

atât ramón de marcos cât şi José Javier es-
parza au afirmat că nu s- ar fi apropiat şi nu ar fi
înţeles politica de atunci şi de azi, dacă nu l- ar fi
avut profesor pe vintilă horia. pe de altă parte, re-
cunoşteau aceiaşi elevi, mulţi dintre politicienii de
azi ai spaniei s- au format la şcoala aceluiaşi profe-
sor şi scriitor, vintilă horia.

la madrid, zilele centenarului au fost orga-
nizate de un grup de români pe care parcă o mână
providenţială i- a aşezat într- un timp şi într- un spa-
ţiu dat ca să se întâlnească şi să urmeze un scop:
cel al omagierii unui român care depăşeşte spaţii fi-
zice şi care uneşte literatura cu ştiinţa şi cu cre-
dinţa prin artă.

în ţară, s- au organizat la alba iulia, craiova,
segarcea şi ploieşti – oraşul căruia academicianul
Basarab Nicolescu i- a donat arhiva personală care
cuprinde fotografii, scrisori de la vintilă horia –, ma-
nifestări importante dedicate scriitorului român. r

Dana oprica
Un secol cu şi fără Vintilă Horia

Polemica premiului Goncourt –
Vintilă Horia a renunţat la premiu
– a făcut din Dumnezeu s- a născut

în exil un best- seller mondial.
Profesorul Viorica Patea de la
Universitatea din Salamanca, a

expus în detaliu procesul de
denigrare care a condus la

renuţarea la premiu

vintilă horiA

siv pentru mine, pe v. voiculescu. de ce
se vorbeşte prea puţin despre viaţa lui?
pentru că e o chenoză? şi- a asumat vo-

luntar suferinţa, moartea în chin, ca să- şi păstreze
principiile şi să nu cedeze diriguitorilor comunişti.
voiculescu e un misionar al pregătirii cultural-reli-
gioase. din acest motiv o fi minimalizat martirajul
său? că a găsit puterea să moară întru hristos? Bio-
grafia sa ar trebui pusă sub ochii fiecărui elev. ca
plantă de leac. pe 14 octombrie, mi s- a acordat, la
concursul de creaţie „vasile voiculescu”, marele

premiu (88 de contracandidaţi din 21 de judeţe şi
din Bucureşti). a fost cel mai mare dar al toamnei.

v- aş mai spune că, aşa cum toaletează edilii
iaşului teii şi castanii până se usucă, aşa se toale-
tează şi istoria literaturii. avem, după enumerarea
lui adrian dinu rachieru, tot felul de istorii literare:
istoria „de azi pe mâine”, „istoria exactă”, „istoria re-
centă”, istoria „scurtă”, istoria „critică”, dar şi „al-
ternativă”. mai toate subiective, din care lipsesc
scriitori importanţi. o istorie literară n- are voie să- l
placheze pe x, pentru a- i micşora spaţiul literar lui

y, ca să câştige, în accepţie caragialescă, „al nostru”,
al grupului. oare este riscul personal al autorului
de istorie literară? eu cred că e riscant pentru însăşi
literatura română. da, societatea noastră e într- o
criză a modelelor. or, criza modelelor duce direct la
criza culturii. r
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povestea unor şoareci chitcani din sa-
vana africană, nu văzută, ci auzită,
deoarece nu am tăria de tristă repu-
taţie de a urmări animal planet, îmi

pare vrednică de o grăitoare parabolă a stării de lu-
cruri din istoria recentă a româniei. aceste mă-
runte creaturi îşi creează un spaţiu menit supra-
vieţuirii, cu pârtii croite prin iarbă, al cărui desen
e un labirint doar de ei ştiut. îndeajuns de extins
pentru a- şi găsi hrana, acesta e şi suficient de în-
curcat pentru a deruta prădătorii. până într- o zi
când ierburile au fost cuprinse de flăcările unui in-
cendiu spontan. capcani în labirint, chitcanii se în-
vârteau la nesfârşit în el, înăbuşiţi de fum şi
carbonizaţi, dar nu înainte de a vedea arcuindu- se
deasupra lor trupurile mlădioase ale zebrelor, an-
tilopelor, gazelelor şi altor vietăţi ale savanei care
au reuşit să fugă de dezastru alegându- şi liber
calea.

o scrisoare a unui scriitor reîntors în româ-
nia după mulţi ani petrecuţi în străinătate, în care
se plânge de faptul că e marginalizat de grupul din
jurul revistei locale, îmi demonstrează că în viaţa
noastră literară încă mai există complexul „chit-
can” din vremea labirintului comunist. puterea îşi
asigura atunci controlul asupra tuturor cărărilor
vieţii publice: dacă porneai pe traseul plan edito-
rial, la capăt ameninţa ca sabia lui damocles epu-
rarea de la ministerul culturii. dacă ajungeai în
bun de tipar, şi acesta era vizat de oamenii minis-
trului dulea. dacă totuşi reuşeai, deşi neagreat de
putere, să publici cartea, existau două posibilităţi:
să fie topită sau să fie interzis autorul. persoana
dispărea din punct de vedere civil, iar numele său
era şters din cartea vieţii publice. stăpână peste
labirint, puterea s- a văzut confruntată într- o zi cu
un incendiu; nu, nu a fost vorba de o revoluţie po-
litică în deplinătatea cuvântului, ci de… globali-
zare. micul labirint controlat a devenit parte a
unor structuri politico- administrative transfronta-
liere a căror lege are prioritate, ca şi a lumii aca-
demice internaţionale şi a sferei discursului
concentrică planetei. ce importanţă mai are o po-
litică locală de tabuuri mafiote când un autor poate
publica pe câteva continente într- un singur an? el
rămâne însă fără îndoială cu gustul amar al cir-
cumstanţei de a fi salvat de străini sau, precum
confratele meu într- ale scrisului, de se regăsi prin-
tre străini când credea că s- a întors acasă.

unul dintre numele tabuizate în prima şi ul-
tima parte a epocii comuniste în românia este
acela al lui ştefan aug. doinaş, pe care avem bu-
curia de a- l regăsi acum pe o antologie de poeme
publicată recent de editura academiei, cu o prefaţă
semnată de un sibian, mircea Braga, şi editată de
magdalena Bedrosian, şlefuitor de talente cândva
la editura lui marin preda. titlul, inspirat şi el, o
sută şi una de poezii, reverberează fin mărturisirea
lui Kierkegaard în jurnalul său din 1848 că, ase-
meni şeherezadei, scrisul îl îndepărtează de
moarte. tot în scris s- a regăsit doinaş după anii
petrecuţi în închisoare, ca răspuns la întrebarea ci-
tată de prefaţator, pe care şi- o pusese atunci, con-
fruntat cu apocalipsa ce a urmat instaurării noii
puteri: unde sunt oamenii care nu mai sunt?

cu siguranţa tipologizării persuasiv argu-
mentate care îl caracterizează (aici, prin recurs la
eseurile lui doinaş), mircea Braga îl localizează pe

poet prin proiecţii pe două axe. pe de o parte, doi-
naş este, alături de ion Barbu, un reprezentant al
modernismului ermetic- esoteric, care poate fi citit
prin grila Noii critici ce a dominat mijlocul de
secol. imaginarul împrumutat dintr- o tradiţie mi-
topoetică definită de ion Barbu ca un text aedic
compus de toţi poeţii lumii îi îngăduie însă poeziei
sale un statut în afara unui curent anume, adică
de poet clasic. în felul acesta, devin relevante, în
exerciţiul de canonizare, atât „ideea poetică” pe
care o considera titu maiorescu drept element ho-
tărâtor al combustiei lirice (aidoma contemporanu-
lui său, matthew arnold), cât şi teoriile lui george
steiner, pentru care testul valorii unei creaţii este
posibilitatea contextualizării/ actualizării ei de la
o generaţie la alta.

gigantismul antropomorfic din poemele ero-
tice ale lui doinaş, sorescu, Nichita stănescu sau
cezar Baltag apărute în anii ’60, ’70 însemna, pro-
babil, pentru acea generaţie atât eliberarea psiho-
logică după două decenii de dictatură, cât şi nevoia
reconectării la tradiţia lirică autentică în care ex-
presionismul blagian, dată fiind şi marginalizarea
poetului filosof ca urmare a refuzului său de a ac-
cepta orice compromis, a fost reperul cel mai emu-
lat. Nu ne putem imagina limba română fără
asemenea versuri dăltuite în ea: „Nimeni nu va şti
că suntem tot atât de aproape/ şi că, seara, sufletul
meu,/ ca ţărmul care se modelează pe ape,/ ia forma
uitată a trupului tău.../ astăzi nu ne sărutăm, nu
ne dorim,/ stând la început de anotimp fermecat,/
astăzi ne despărţim/ cum s- au despărţit apele de
uscat.” cadenţa impecabilă a versului dă o apa-
renţă înşelătoare unei poezii care acroşează mitu-
rile esenţiale ale culturii universale într- un idiom
distinct de familiaritatea limbajului tribului. omul
şi compasul (1966) inaugurează seria de poeme în-
datorate imaginarului medieval, cu laborioasa lui
încărcătură simbolică. încercând să deseneze în
nisip o ordine platonică a arhetipurilor, poetul
alege cercul şi triunghiul, evocând prin aceasta
atât ochiul din triunghi, cât şi pe dumnezeu cu
compasul, reprezentate în mod curent pe portalul
catedralelor gotice. poruncile decalogului contra fi-
xării divinităţii într- un chip anume servesc ideii lui
gautier sau Keats că şi zeii mor, numai arta (fixată
în materialitatea incoruptibilă a limbajului) e
eternă. exerciţiul de imaginaţie din omul din lună
despre casa în care iubita se închide ca într- o pira-
midă după moartea sa s- a dovedit tragic profetică,
personalitatea puternică a lui şetfan aug. doinaş
părând la plecare celor cunoscuţi să fi luat lumea
cu el, lăsând un gol de neînlocuit.

propria experienţă îi insuflase o filosofie a is-
toriei ca manifestare a puterii brutale şi fixate
într- o psihologie faraonică, războinică. acela-care-
nu-se- teme seamănă cu ozymandias (ramses al
ii- lea) din sonetul lui shelley, ale cărui edificii gi-
gantice fuseseră menite să îngrozească rivalii.
„toţi regii mi s- au închinat” pare să rezume ego-
mania psihopată a omului puterii, pe care doinaş,
ca şi shelley, o ia în derâdere printr- o structură
contrară de sens: cursul inexorabil al timpului e su-
gerat de umbra regelui peste regi, care e proiectată
diferit de soarele în apus, precum şi de imaginea a
trei suliţe pe o stâncă ce pare să evoce panoul cen-
tral al Noului testament, crucificarea. mistreţul cu
colţ de argint, una dintre cele mai frumoase arte
poetice din literatura universală (al cărei comenta-
riu mi- a fost cenzurat din cartea de debut), este ca-
racteristic pentru înclinaţia poetului către dis-
cursul sapienţial (alegorie, parabolă, fabulă...). cu
cele trei viziuni ale sale (a idealistului pentru care
fantasmele sunt reale, a omului de rând, prizonier
al realităţii, şi a poetului care le aduce în unitate
prin analogie, figură – mistreţul cu colţi ca argin-
tul) acest poem se înrudeşte cu Balada celor trei
puncte de vedere (al hedonistului, al militarului şi
al anahoretului), poetul părând să cerceteze ipos-
taze ale condiţiei umane, în care se include pe sine
însuşi. este interesant, pentru un studiu al meta-
morfozelor unei cariere sub influenţa succesiunii
ideilor şi stilurilor, cum evoluează de la ipostaza de

cugetător exterior şi superior universului experien-
ţei către solipsismul unei părţi a modernismului
(se doreşte robinson, autonomie deplină a eului
ce- şi este şi insula şi marea, adică propria lume),
pentru ca în anotimpul discret (1975) să se autore-
prezinte ca un text pe care doar lectura îl poate
aduce întru fiinţă (altminteri turnat în dificilele
terţine ale liricii devoţionale): „el nu e această lu-
mină, nu poate./ el nu e un lucru în sine, ci
toate./el are- opintiri şi reacţii netoate.// citiţi- l
încet. el e însuşi încetul./primiţi- l discret. el e în-
suşi discretul./ el n- are a face nimic cu poetul.//pri-
viţi- l de sus. e o simplă figură./rostiţi- l mereu: e o
lipsă în gură./el n- are o altă fiinţă mai dură.//el nu
e prezent. însă poate să fie./el nu- i de cules, ca o
tulbure vie/ de litere coapte. siliţi- l să fie” (Poemul
ca somaţie a lecturii). 

dacă acest poem reflectă poetica liricii con-
temporane (figura autorului în text), Vânătoare cu
şoim (1985) e simptomatic pentru reinstaurarea
dictaturii în anii ’80. poetul e acum, ca şi scribul lui
shelley, care se sustrage egomaniei fanariote, un
prizonier al puterii pe care reuşeşte totuşi să o sub-
mineze prin scris. doinaş este un maestru al meta-
forelor relevante, cum le numea Blaga, sau cog-
nitive cum le numim azi. poemul care dă titlul este
o magistrală artă poetică dublată de o satiră poli-
tică. discursul megalomaniac al puterii („evul ce mi
s- a predat”) e îngânat de „grămătic”, umilul scrib
care scrie după dictare, dar care prin perverse erori
răstoarnă istoria dorită de prinţ în opusul ei, în
vreme ce în el se naşte spiritul de opoziţie al şoimu-
lui eliberat în zbor. hăitaşii cu surâs de câini zeloşi,
golanii gata de acţiune „când ura de la curte asmuţă
haita” completează o istorie hiroglifică dar foarte
uşor de decodificat de către cei care au trăit atunci.
proslăvitul liturgic al conducătorului alegorizat
printr- un prinţ al superbiei aristocratice din evul
mediu (cu „donjoane şi ducate”) culminează cu sub-
stituirea stelei de sus cu obscura stemă a variantei
sale pământeşti, steaua în cinci colţuri. admirabil
de sugestiv pentru tensiunea dintre putere şi scrii-
tori în acei ani e poemul Cheia. cenzorii căutau
într- adevăr sensuri subversive ascunse în orice
text, lachei servili etichetau orice deviere de la osi-
ficatul limbaj de lemn drept nebunie, poetul impre-
sionând prin hotărârea de a salva ceea ce simţea că
rămăsese neatins de atingerea maculantă a gula-
gului: „partea din mine care n- a murit.” poetul
simte dezgust pentru umanitatea aservită, subu-
mană, privită critic de... o veveriţă de la grădina
zoologică. aceasta nu se îngrozeşte de propriile ză-
brele ci de „văzul cu gratii/ al omului liber” care o
priveşte de dincolo de ele… (Veveriţa în cuşcă) 

poemele scrise după 1990 păstrează tonul
mizantropic, noua istorie părându- i- se un travesti
fără substanţă („banalul ca să scape de primejdii/
profane se îmbracă în odăjdii”), un limb ce nu poate
păcăli ochiul expert cu „vraja unei false naşteri”,
„un teren incult/ în care nu s- a- nsămânţat de mult”
suferind de incultura cronică din epoca postbelică,
o revărsare de neruşinare – aluzie, probabil, la vic-
timizarea fostelor victime în locul judecării vinova-
ţilor –, o comedie, s- ar spune, dar dincolo de care
experienţa trecută îl face să bănuiască „mâini/ de
fier [ce] vor fi doar lese pentru câini.” combinaţia
de proză ritmată şi versificaţie rimată serveşte
unui discurs dublu codificat: pe de o parte, reportaj
din lumea nouă, pe de alta, revenirea la patetismul
sublimat al unui profet care clamează în deşert.

profund sunetul acestei poezii pe care edi-
tura academiei o aşează astfel în canonul poeziei
române, simptomatică pentru fracturile societăţii
postbelice şi pentru reverberaţiile ei în „modul in-
telectual al lirei”, pe care poetica barbiliană a in-
spirat- o lui doinaş, Baltag, sorin mărculescu şi
alţii. r

Maria- Ana Tupan
Ştefan Aug. Doinaş la 
Editura Academiei

n (Con)texte Gigantismul antropomorfic din
poemele erotice ale lui Doinaş,
Sorescu, Nichita Stănescu sau

Cezar Baltag apărute în anii ’60, ’70
însemna, probabil, pentru acea

generaţie atât eliberarea
psihologică după două decenii de

dictatură, cât şi nevoia reconectării
la tradiţia lirică autentică în care
expresionismul blagian, dată fiind

şi marginalizarea poetului filosof ca
urmare a refuzului său de a accepta
orice compromis, a fost reperul cel

mai emulat

şteFAn AuG. doinAş şi irinel liciu
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punând umărul, în urbea lugojeană,
la revigorarea vieţii culturale, re -
mus valeriu giorgioni, trăind în
„duhul cărţii”, face de toate. este

poet şi prozator febricitant, trudeşte, ca redac-
tor- şef, alături de alţii, la o revistă a „unirii scrii-
torilor” (actualitatea literară, desigur), aleargă
fără hodină (vânând „convorbirişti”) şi propune
cărţi de interviuri, doldora de informaţii, precum
năvodul cuvintelor (2012), izvodită împreună cu
regretatul constantin Buiciuc, în fine, cu dârze-
nie, deşi „ocolit” în dglr sau în impozantul tom
coordonat de alexandru ruja (scriitori din Ba -
nat) dovedeşte, „lovit” de fatalitatea scrisului, că
nu este un marginal. deşi „ziua socotelilor” e de-
parte, un bilanţ provizoriu se impune, prilejuit,
iată, de o reeditare. la eikon, în 2014, apărea
într- o a doua ediţie, „revăzută şi adăugită”, roma-
nul Cei şapte morţi uriaşi, vădind o remarcabilă
dispoziţie scriptică. Botezat roman, în pofida pro-
testelor elvirei sorohan, volumul aducea la
rampă personaje „din carne şi sânge”, narând ex-
perienţa americană a lui puiu- scriitorul, plecat,
ca şantierist, în Babilonul- de- peste- ocean. car-
tea/ orice carte, ne previne autorul, este un frag-
ment de timp („solidificat, confiscat şi datat”). din
acele fiţuici fircălite, culegând „impresii primare”,
se naşte un text coerent, trezind întâmplări „dor-
mitânde”. scriitorul notează totul, „hârtiuţele”,
puse la dospeală, cauţionează timpul trăirii şi
dezvăluie un larg spectru existenţial. evident,
helperul romică, ca poet- birocrat, funcţionar
(acasă), e pus la grea încercare în acele „munci şi
zile” şantieriste, acceptând „sclavagismul postmo-
dern”. Puiu gi la fârgea (poetul satului) n- a făcut
prea mulţi purici la freming şi va ajunge în at-
lanta, în echipa de staco, la compania romanian
stucco, ca „robot umanoid”, instalat la betonieră,
stors de puteri. se naşte, astfel, un reportaj critic
despre „ţara viselor”, cu inserţii reflexive şi încli-
naţii contemplative („de la înălţimea betonierei”).
admirând, de pildă, cele şapte turnuri din dow-
ntown profilate pe zare, adică „morţii uriaşi”,
după spusa marelui rake.

într- un stil atractiv, de un descriptivism
fragmentat, îmbiind cititorul „răsfăţat”, hotărât
să ne ofere vitezist acele amintiri „răzleţe”, rami-
ficate, ironic şi, mai ales, autoironic, remus va-
leriu giorgioni reconstituie o viaţă din bucăţi.
pigmentată cu anglisme în exces, apelând la ora-
litate, argou, jargon, presărând bănăţenisme, car-
tea lui puiu- scriitorul, ca stacoman improvizat,
„un pârlit de helper”, este, dincolo de stratul grav,
o depoziţie pitorească. fiecare zi la staco este un
vis urât. dar şugubăţul nea puiu „îi bagă în cărţi”
pe ceilalţi locatari, din stucco team, ai „hotelu-
lui”, încondeindu- i „pentru eternitate”. lângă
danciu- faraonu (zmăul) apare un nea Kostică
(de haţeg), bo(ur)ul din carpaţi, un „pupezoi bă-
trân”; şi Nelu mic (John the little), marius Bor-
şanu, alex Basarabeanu, daniel fârţală-„sfo-
rarul”, Nelu mare şi alţii, îmbogăţind galeria, feţe
noi perindându- se prin „hotel” în căutarea verzi-
şorilor: adică un şir de persoane-personaje, staco-
mani scoşi din anonimat graţie condeiului lui
giorgioni, remarcabil în a depăna experienţa-cal-
var, înfăţişând tablouri de stacomani (vezi mu-
zeul stucco). dar se iscă acolo, pe lângă zilele fără
nume şi rost (zfr), şi dezbateri savante, cu citate
şi comentarii biblice, despre cărtărescu sau do-
sarul timp, agrementând realitatea. echipa staco
apare la tv (canal 46), iar puiu- scriitorul, „fircă-
lind” în caietul maro, nu este un grefier lenos,
„iresponsabil”, ignorând oferta din jur şi „folclo-
rul” bogat al stacomanilor. ca dovadă, îşi vizi-
tează prietenii din sacramento, se lansează în
comentarii avizate despre gimnastică şi românii
americanizaţi, contabilizează centrele noastre
culturale. sejurul în florida, ca intermezzo, îi pri-
lejuieşte un popas la JfK space Center şi, îmbo-
găţit culturaliceşte, revine „la bază”, mereu
hâtru, autopersiflant, acceptând că libertatea

noastră e o colivie; şi că literatura poate fi „o min-
ciună benefică”.

ca om informat şi „spion literar”, revărsând
în casa de hârtie comentarii metaliterare şi fan-
tezii poeticeşti, cu „ocolişuri şi- ntortocheri”, pri-
zând, în burta timpului, momentul acum, r.v.
giorgioni („din georgia”) face figura unui robin-
son creştin. hidrologul puiu (zis scriitoru’) îşi
asumă şi rolul de Narator, încât, lângă istoria
stacomanilor (viitor best- seller) creşte şi povestea
cărţii (care se naşte), timpul însuşi devenind
personaj de roman. chiar dacă elvira sorohan
era fermă: cartea lui giorgioni „nu poate fi
roman”. ca posibil roman- reportaj, colportând „fi-
ţuici mototolite”, ea poate fi, însă, un „rechizitoriu
gigantic” (cf. c. trandafir) îmbibat cu umor, Poe-
tul din Carpaţi, ba autoironic, ba megaloman ri-
sipind observaţii subtile: despre televiziune, de
pildă, văzută ca „o icoană făcătoare de minciuni”
sau, mai cu seamă, insistând savant asupra unor
lecturi biblice, corectând puzderia de răstălmă-
ciri. provocat şi „exploatat” de colegii de suferinţă,
puşi pe „şopuială”, nea puiu pozează într- un hel-
per belfer, rupt de oase, adăstând, într- o splen-
didă imagine cosmicizată, lângă betoniera gal-
benă.

cercetându- i palmaresul, vom constata că
lugojeanul a publicat mult, atacând cam toate ge-
nurile. debutul său se leagă de revista timişo-
reană orizont (1978). a fost prezent în volume
colective, a scris poezii religioase pentru copii, a

colaborat, o vreme, cu editurile metanoia şi Bru-
mar (tot din timişoara), s- a încercat în roman
(Briciul dalilei, 2001 şi Cei şapte morţi uriaşi,
2009), cu reuşite notabile. să nu uităm de eseul
poetic universul durerii în cartea lui iov, ivit la
eikon, în 2011. la începuturi a atras atenţia lui
ion gheorghe (slast, 1985) şi a lui alex ştefă-
nescu, acesta, uşor sceptic, evidenţiind „graţia
mecanică”, dar trasând, mai apoi, o „hartă a re-
surselor de talent literar” din zonă. despre poet
s- au rostit, cu autoritate, gh. grigurcu, constan-
tin sorescu, paul aretzu, eugen dorcescu (sem-
nalând, în 1992, sentimentul sacrului), Bogdan
alexandru stănescu, incriminând „sforţările
avangardiste” etc., până la toma grigorie, consi-
derând că, privind diacronic, abia după borna
2000, poezia religioasă ar prevala. licenţiat în
studii Biblice (chatanooga tennesse), poetul
pare un eretic (inconformist, sarcastic, dicţiune li-
beră) şi este, negreşit, un religios, fără a asfixia
elanul creştin în monocordie. de altminteri, în-
cercând a împăca credinţa şi tăgada, el, recunos-
cându- şi iluminările, s- a „developat” abia după
seismul decembrist. acum beatitudinea mistică
se răsfaţă la vedere, iar adevărul, suntem preve-
niţi, „se aprinde mai tare”.

„şurubar de verbe”, poetul demontează
meşteşugit maşinăria lirică, vădind luciditate
auctorială. autodidact, autoparodic, protocolar,
dar şi bonom, desfăşurând o versatilitate ludică,
spulberând iluziile poeticeşti, el parcă ar dori să
se vindece de acribie şi, în acelaşi timp, veghează

la o elaborare scrupuloasă. o întreagă mitologie
poetică desluşim în volumele sale, de la maşina
meloterap (2002) la Crucişătorul Poema (2005).
Neuitând, desigur, că remus valeriu giorgioni se
consideră un suflet ectopic (plachetă ivită în 2003),
„navigând” în lumea astrală, un romantic, în
fond, în haine postmoderne, cum nota constantin
Buiciuc, comentând „disertaţiile poetice” din
norul de martori, 1997. şi încercând, în ipostaza
cavalerului tristei figuri, a îmblânzi conflictul
dintre Viaţă şi Carte, chiar dacă ea (poezia, mult-
dorita) „nu voia în ruptul capului să îmbrace trup”.

Pisarul şi vântul, construit ca o cronologie
inversă, invitându- ne înspre „izvoare”, eviden-
ţiază un limbaj intelectualizat, sacrul coabitând
cu laicul, remus valeriu giorgioni fiind, afirmă
toma grigorie, „printre poeţii de rezistenţă ai li-
teraturii noastre contemporane”. chiar dacă poe-
tul însuşi se suspectează că ar fi căzut în calofilie,
devenind cerebral, uscat (v. albinele şi piatra fi-
losofală). evident, el se mişcă într- un orizont li-
vresc, într- o lume spiritualizată, palpând „meta-
fizicul proxim”; cu diafanitate, însă, dezvoltând
un enciclopedism (criptic, deseori). invitându- ne,
de pildă, în grădina lui akademos: „s- a rătăcit
definitiv s- a/ pierdut/ în labirintul de litere/ din
grădina lui akademos// din când în când/ era
văzut trecând fluierând/ flendurându- se pe alei/
în grădină (aleea cu palimpseste/ scripturi incu-
nabule)// spinarea asinului său/ frântă era de un
pergament/ uriaş cât o aripă de oraş”.

citirea lumii, pendulând între me-
tapoetică şi cosmicitate, înseamnă limpe-
zirea sufletului, aşteptând „ziua cea
mare”. poetul are „un căluş/ de vocabule
luminoase”, ochiul lăuntric scrutează
avid-documentat imaginarul/ eposul bi-
blic, scribul („proţăpit în scriptoriu”,
aflăm din poema titulară) se întreabă ce
ritm ar putea „să dea” vântul (gudu-
rându- se „ca un căţeluş”) rostirii, singu-
rătăţii, vorbirii? şi încă: „din biblioteca
lumii mă rup/ hăbăuc/ în fiecare seară/ şi
trec grăbit hăituit/ în palatul cu incuna-
bule.” devoţiunea, revelaţia sălăşluiesc
în inima- templu; sufletul- „lampă de pă-
pădie” se cabrează interogativ: „dar unde
e sufletul mă întreb/ de- o viaţă/ când şi
cărturarii bâjbâie în noapte/ Ba că e în
atrii ba în ventricule/ în neuroni sau în
glanda pineală în cordul/ din cerebel//

de- o viaţă o viaţă de om îmi zornăi silabele sla-
bele/ îmi pipăi cuvintele mele ca zimţii de stele/
şi sufletul peste tot sufletul nicăieri!” (v. sufletul
ectopic).

putem spune, alături de paul aretzu, cel
care, după o lectură exemplară, prefaţase Cruci-
şătorul Poema, că avem de- a face cu un poet „de
raftul întâi”; un vizionar, un apologet, încrezător
în tămăduirea prin cântec, pe suport psalmodic.
înţelegând poezia ca remediu, ca melos curativ,
vindecător, şi, desigur, oficiu cultic, veritabil „ver-
morel pentru stropit suflete ofilite”. slăvind „ne-
uronicele procreaţii”, acceptând penitenţa, poetul
are – declarat – religia cărţii: „când iei în mână
o carte/ şi atingi prima dată/ epiderma ei simţi-
toare/ fremătătoare/ parcă auzi/ scâncetul anima-
lului din care- i croită/ haina coperţii/ (şi te întrebi
dureros/ au mai zis- o oare şi alţii/ aceasta?/ au
zis- o mai bine şi mai frumos??)” (v. Pergamentul
viu). dar acest pergament viu, „rozaliu”, trezind
„clocot de clape” sau „zornăit de petale” îmbrăţi-
şează o soluţie de compromis: Cartea- femeie,
prinţesa însăşi fiind „învelită în pergament roza-
liu” („înăscută”, cum citim în alt loc). r

Cercetându- i palmaresul, vom
constata că lugojeanul a publicat
mult, atacând cam toate genurile.

Debutul său se leagă de revista
timişoreană OrizontAdrian Dinu Rachieru

Remus Valeriu Giorgioni 
şi „duhul cărţii”
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scara lui rodion

1

…atunci liniştea era somn
şi somnul 
uita să se trezească
curgând spre nicăieri
când timp când uitare –
ca o limfă
fără oprire, curgere fără curgere –
din care, firav, doar semnul ivirii…
uneori fulgera o eternitate
şi se stingea, încolţind în alta şi alta
la marginea doar a gândului
prevestind că se va întâmpla 
că va veni suişul şi căderea
că se va ivi, izbăvitoare, marginea
de care, ca un clopot, somnul
se va lovi şi totul se va umple de fărâme
care vor pluti
insule în uitare
fără chip, fără miros, fără umbră
amintiri despre ce vor fi putut ele fi
şi în urma lor venea sunetul
încă departe de timp
de apa liniştii
de apa aşteptării.

2

…sunetul nu se mai despărţea de linişte ca
un hamac între capetele somnului
iar miezul lui începea să prindă
pojghiţă
ca laptele unduind printre viitoarele astre
de unde
avea să-l coboare  plânsul mamelor.
rânduri de sunete
umpleau locul acela 
ce niciodată nu fusese un gol
şi unde, încălzit de tăceri,
se ivea cel care
se pătrundea de sine
şi învelişul a prins să lucească
sub şlefuirea sunetului
care se făcea albie
şi pe care, ca un cocon plutea,
pe somnul dinaintea începutului.
şi toate au curs una în alta şi 
marginile s-au desprins
şi somnul
obosise şi
nimic nu mai era împrejur.
astfel se închega cel din care
somnul avea să iasă de tot
odată cu moartea
(şi s-au adeverit locurile)
pe unde aveau să intre lumina şi sunetul
sub mângâierea şi binecuvântarea
celui
care încă nu era acolo.

3

…şi dintr-o dată nu mai era singur 
fără nume, fără chip, fără gând – 
el cu sine
şi cântecul din care se hrănea
şi urca fără grabă treptele
la ieşirea din somn.
Nimic de făcut în jur.
Nimic de auzit, nimic de văzut
iar lumina era înăuntru –
şi aşa s-a bucurat
strălucind 
de toate din sine!
avea să găsească el calea
acum, când marginile se făceau boltă
fără de capăt
iar cântecul vălurea uşor
ca o apă nouă
şi de el se apropiau
ca o piele
sunete albe şi moi.

4

…învăţase să se nască
şi odată cu el creşteau semnele
închipuite din urmele somnului şi
cântecului dintâi care îi închegau făptura.
iar de jur împrejur se apropia
aerul – apă dintr-un sfârc nevăzut
pentru gura abia ivită şi
ochii care încolţeau.
venise vremea să cunoască.
cu voie sau fără voie.
lin, sunetul care-i ţinea loc de ureche
şi aburul pe care-l cădelniţa cu gura
s-au aşternut peste faţa lui
ca un răsad
ca o umbră de toamnă
care închega izvoarele.

5

…şi toate erau ale lui:
o ninsoare de cântec
i s-a pus aripi pe umeri
ca mătasa sărutului.
era timpul să primească rodul
celor bănuite şi nebănuite
care veneau odată cu el.
un deget siniliu
muta undeva departe apa-aer
şi din loc în loc
în cutele ei se iscau
durerile facerii şi culorile
în care se învelea făptura.
iar ea trecea palma peste ele
şi în sunete îmboboceau păsări
culorile urcau pe grumaji
căutând intrarea şi
curăţind gura de nevorbire.
atunci, de sus,
sunetul s-a făcut clopot
acoperind totul
şi aceasta era Bine cuvântarea
iar făptura a început să-nţeleagă. 

6

…şi avea dezlegare să umble;
adică să viseze la mersul
mai întâi înăuntru precum şi-n afară
iar puterea de a voi semăna cu un fulg de ceaţă
rar mai privea spre locul unde de obicei
era marginea care luneca în alta
mereu
şi aşa într-un colţ
a aşezat o linie din puncte vii
în altul a şters lumina preamultă
şi a pus sunetul
apoi a şters totul
şi s-a pus pe sine
să ştie unde să se întoarcă
atunci când va ieşi
şi va rătăci drumul.
dar în colţul pe care-l umpluse
nu mai era nimeni
şi golul, speriat de singurătatea-i,
s-a strâns în sine
ca puiul în ou.
făptura nu se mai putea ascunde
nici măcar acolo 
şi a prins din nimic aproape
să întocmească tipar pentru
aceeaşi întrebare.

7

…şi apa aceea avea gust de lapte
pentru că
ceva mare şi alb intrase în el
şi a crezut că va fi pasăre
iar acela era zborul
care se ţine în ouă albe.
dar cine îi va umple drumurile de zbor
dacă nici un fulg
nu încolţea acolo

unde se aduna un plâns de aripi
şi nimeni nu făcea loc
păsării să iasă din plânsul acela
după care să meargă-zboare-înoate ?…
şi el  în care se năştea pasărea
s-a întors către sine
ca şi cum
şi-ar fi cerut sieşi ajutor
iar setea nu era îndestulă
pentru risipa aceea 
cu care se momea…
cântecul  ieşit pe gură
n-a mai ajuns la ureche
de parcă sămânţa cuvântului
în tăcere rodise.
şi rod se cuvenea să se cheme.

8

…şi de acum se obişnuise.
se deprinsese să-şi ocrotească somnul şi nimic
nu putea să-l atingă;
acolo afla limbi de foc şi
stropi proaspeţi de gheaţă
pe care îi supunea visului
şi le dădea nume
iar aceştia se buluceau la ieşirea din vis
unde degete de apă
slobozeau lapte din sânii timpului
aşezat de-a curmezişul.
un semn de aur cobora din
lumina lăptoasă arătând locul:
„şi el…” se năştea căznit gândul;
„i on…” au unduit malurile
de undeva, de departe,
mai tandre şi
mai pline de seminţe.
el şi-a pus nume
stând lângă locul de unde
ieşea tot mai puternic
cântecul. printre degetele lui răsfirate
toate prindeau să curgă 
numai ultimul bob
a rămas agăţat de el 
ca un ou în care lumina
cuvântul şi

9

…mai ales sunetele noi pe care le îmblânzea.
o lumină le înălţa şi le cobora
pe cărări proaspete ca laptele muls
totul era nou
ca aşternutul din pântecele
de care se despărţise.
şi el se împlinea cu uimire
în jurul numelui
prin care păşise pe vârfuri.
litere tulburi se apropiau: „rod i on!”:
„şi el este rod” era bucuria de-a şti
că poartă rodul în sine
deşi nimeni nu-i arătase
cum creşte pe gură, pe ochi,
pe ce parte-a tăcerii
se aude…
somnul curgea 
ca un liman plin de păsări
ridicând aburii naşterii
pe aripile lor de lumină
stând de o parte şi alta
precum
stâlpii împărăteşti
iar el se legăna ca iarba
mulţumind pentru ceea ce fusese
înainte să i se coase pe umeri
semnul de culoarea nisipului
peste care cândva
aripă ori umbră va creşte…

valentin Talpalaru

n Poeme
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de câte ori am scris despre festivalul
„anim’est” (şi am făcut- o de multe
ori în ultimul deceniu) mi- am
amintit de faptul că odată şi odată,

românia organiza, din doi în doi ani, cel mai im-
portant festival internaţional de animaţie al
lumii, la mamaia, un festival dotat cu „pelicani
de aur”, de argint şi de bronz, în paralel cu festi-
valul din annecy, care avea loc în anii impari. din
păcate, respectivul festival n- a trăit decât trei edi-
ţii (în anii 1966, 1968 şi 1970) în românia. în
1970, am avut onoarea şi bucuria să fac parte din
juriul acelui festival, alături de ion popescu gopo,
de americanul William littlejohn, de francezul
manuel otero, de rusul Boris stepanţev, de ita-
lianul riccardo richard, de polonezul Jerzy Ko-
towski, într- un an în care, printre invitaţii
festivalului au fost mulţi maeştri ai animaţiei
mondiale, precum englezul John halas, rusul
ivan ivanov- vano, bulgarul todor dinov, cehul
Jiri Bredčka, francezul raoul servais, italianul
Bruno Bozzeto, japonezul yoji Kuri, americanul
chuck Jones, polonezul daniel szechura, ma-
ghiarul attila dargay. după ce acest important
festival mondial şi- a încheiat (prematur!) compo-
nenta românească, ani la rând, decenii, i- am dus
dorul, i- am simţit lipsa. într- un foarte târziu, în
2006, doi inimoşi iubitori ai genului, laurenţiu
Brătan (devenit director financiar al festivalu-
lui) şi mihai mitrică (actualul director al festi-
valului) au pus bazele unui nou festival interna-
ţional de animaţie, l- au numit „anim’est”, şi res-
pectivul festival, deasemenea cu oaspeţi impor-
tanţi de peste hotare, a crescut an de an,
câştigându- şi o binemeritată preţuire în ţară şi
peste hotare, înlăturându- ne nostalgiile. dacă
ne- am adus încă o dată aminte de festivalul „pe-
licanilor de aur” este şi pentru a sublinia forţa
actualului „anim’est”, ajuns, iată, la ediţia a 11- a.
în introducerea la ediţia 2016, directorul festiva-
lului mihai mitrică spunea, printre altele:
„anim’est intră în al doilea deceniu de existenţă
în pas felin. Ni l- am dorit amuzant, antrenant şi
uşor nostalgic pentru spectatorii noştri, dar şi
mai înclinat spre întâlnirea cu profesioniştii,
într- o tendinţă a noastră de a aduce la Bucureşti
cât mai mulţi regizori, producători şi animatori
generoşi cu prezentările şi cu sfaturile către ani-
matorii români la început de drum”. cum spu-
neam, oaspeţii importanţi de peste hotare n- au
lipsit la nicio ediţie de la „anim’est” (unii au par-
ticipat chiar la mai multe ediţii), amintesc aici
doar câteva nume mari ale animaţiei mondiale,
devenite „de- ale casei” la „anim’est”: americanii
Bill plympton, John dilworth, alex Budovsky,
mike reiss, shane acker, daniel mccoy, britani-
cul phil mulloy, portugheza regina pessoa, ita-
lianul simone massi, olandejii rosto, erich von
schaalk şi michel snijders, argentinianul Juan
pablo zaramella, elveţianul georges schwizgebel,
germanul hayo freitag, la care trebuie să adău-
găm şi membrii juriilor din ediţia 11, respectiv
americanul carter pilcher, britanica shelley
page, francezul gabriel harel, deţinătorul tro-
feului „anim’est” 2015 pentru filmul Yul şi şar-
pele (juriul pentru scurt metraje şi filme realizate

de studenţi) şi britanicul anthony
farquhar smith, catalana caro-
lina lópez caballero, cehul mar-
tin vandas (juriul pentru lung
metraje şi competiţia naţională).

trofeul „anim’est” 2016 a re-
venit scurt metrajului rusesc Be-
fore love (Înainte de iubire) de
igor Kovalyov pentru „povestea
captivantă, imaginea spectacu-
loasă şi concepţia grafică aparte”.
efectiv, acest film despre singură-
tate, neînţelegeri şi dezacorduri
este copleşitor şi cutremurător,
cele două personaje principale
caută iubirea dar, fără să vrea, gă-
sesc, fiecare, o cale spre nefericire.
după cum o spune şi motivaţia ju-

riului, concepţia grafică a filmului este de mare
originalitate, captivantă ca şi naraţiunea propriu-
zisă. în competiţia de scurt metraj internaţional
au fost selectate anul acesta 39 de filme produse
în 28 de ţări ale lumii. s- a acordat şi un premiu
pentru cel mai bun film de scurt metraj, adjude-
cat de filmul studenţesc ceh Happy end (final fe-
ricit) de Jan saska, pentru „povestea excelentă,
pentru priza la public şi pentru maniera inedită
în care provoacă convenţiile cinematografice”, eu
aş adăuga şi pentru calitatea umorului negru, fil-
mul fiind o perfectă tragi- comedie, în sensul cel
mai pur al cuvântului. premiul „viorica Bucur”
pentru cel mai bun film studenţesc a revenit scurt
metrajului francez Crabe Phare de gaëtan Borde,
Benjamin lebourgeois, claire vandermeersh,
alexandre veaux, mengjing yang, pentru „calita-
tea concepţiei grafice, execuţia tehnică excelentă,
povestea atrăgătoare şi animaţia pe măsură”:
este povestea unui crab legendar care a colecţio-
nat de- a lungul anilor epave ale marinarilor nau-
fragiaţi, dar care a îmbătrânit şi nu mai are
puterea să- şi continue colecţia. au fost acordate
şi două menţiuni speciale filmelor studenţeşti,
scurt metrajului ceh the more i Know (Cu cât ştiu
mai mult) de marek Naprstek, „pentru originali-
tatea concepţiei grafice, pentru naraţiunea ambi-
ţioasă şi pentru utilizarea inteligentă a
imaginilor vii ce spun o poveste despre provocă-
rile adolescenţei” şi scurt metrajului din coreea
de sud White silence (tăcerea zăpezii) de hyomi
Kim pentru „povestea fascinantă construită sim-
plu şi eficient în jurul unei dorinţe comune nouă,
tuturor, aceea de a fi iubiţi”. premiul pentru cel
mai bun film de lung metraj a fost acordat anima-
ţiei franceze la jeune fille sans mains (fata fără
mâini) de sébastien laudenbach voyage, pentru
„stilul inventiv şi fluid, pentru scenele foarte poe-
tice intercalate în povestire şi pentru maniera în
care animaţia reuşeşte să captiveze audienţa şi
să îi pună la încercare imaginaţia”. povestea tra-
gică şi tristă a fetei fără mâini (din pricina unui
tată hapsân) este derulată cu o mare discreţie su-
fletească, într- un context liric acaparant. 

animatorul român paul mureşan a câştigat
al doilea an consecutiv premiul pentru cel mai
bun film românesc, cu filmul mamă, tată, trebuie
să vă spun ceva, premiat „pentru maniera cura-
joasă de abordare a unei chestiuni atât de perso-
nale, pentru stilul vizual puternic şi pentru
îndrăzneala de a admite că eşti un... vârcolac”. o
menţiune specială a fost acordată şi scurt metra-
jului românesc skateboarding- ul nu e o crimă de
cristian radu, pentru „stilul liber al animaţiei şi
pentru poveste”. pentru că am ajuns la competiţia
naţională, cer cititorului îngăduinţa unei mai
ample paranteze deschise, consacrată filmului ro-
mânesc de animaţie. am văzut cu atenţie întreg
programul competiţional românesc, selecţia fiind
alcătuită din 12 titluri, şi nu cred că putem vorbi
de o oră fastă a animaţiei naţionale, cred că ma-
joritatea filmelor din program au fost, practic,
„filme de duzină”, deficitare mai ales la capitolul
ideii lor directoare. argumente? Cutia albă de
mihai păcurar de pildă, este un science- fiction

ceţos, dezlânat, în care diverşi oameni încearcă să
trăiască pe viu experienţe generate şi influenţate
de subconştient. efemeride de rodi cotenescu
porneşte de la o idee elementară, aceea că tot ceea
ce ne înconjoară este trecător. Cicluri infinite de
attila Bende este o animaţie experimentală des-
pre tot şi nimic. ...sau nu de ana dobrescu pleacă
la drum cu un tânăr supradotat dar nu ajunge ni-
căieri. Punjabboogie de Bogdan lupescu este un
scurt metraj definit perfect de propriul titlu. Că-
lătoria lui selkie de dan ene şi laura ene este
călătoria unei fete în căutarea prietenului pier-
dut. în grădina de luminiţa maria dumitrache,
din flori şi frunze se alcătuieşte o mână umană,
care dispare când se usucă vegetaţia. în omul şi
copacii de dani pucz şi constantinos terikkas
găsim un ciot de idee (din fabula unui scriitor ma-
ghiar, gaspar heltai): un om împrumută un ciot
dintr- o pădure, din care confecţionează un topor,
cu care taie toţi copacii. scurt metrajul ultimul
dans de iulia petronela ioniţă încearcă să răs-
pundă unei întrebări enervante: poate fi eternă
iubirea dintre o femeie şi un vampir? Zete şi zâ-
nele de fazakas szabolcs şi tóth arpád este un
film epic, bazat pe legende locale secuieşti, în care
zete, un băieţel secui veghează la liniştea cetăţii
titirez, ameninţată de un grup de uriaşi. după
cum se poate observa, nu am luat în discuţie fil-
mele premiate de juriu. dar una dintre motiva-
ţiile de premiere ale juriului, aceea că filmul în
cauză ar fi premiat „pentru îndrăzneala de a ad-
mite că eşti un...vârcolac” ne poate pune pe gân-
duri. concluziv, pe cât de reală şi de adevărată
este afirmaţia că „anim’est” a descoperit, an de
an, tinere talente, a impulsionat şi animat filmul
românesc de animaţie, pe atât de reală şi adevă-
rată poate fi constatarea că producţia naţională a
filmului de animaţie nu se află la un nivel cât de
cât mulţumitor: odată, de mult, pe când studioul
„animafilm” nu intrase în faza comei induse,
anual aveam de a face cu zeci de „filme de autor”,
ale unor autori cu galoane internaţionale, astăzi,
iată, în ciuda efortului supraomenesc al unor ti-
neri, avem de a face, într- un an cinematografic,
cu o duzină de improvizaţii şi cam atât.

dar să închidem paranteza şi să revenim la
palmaresul juriilor. în secţiunea music video, ju-
rizată de alexandru ciubotariu, andrei robin
proca şi ciprian muntele au fost premiate,
ex- aequo, două videoclipuri: “o” frnK (s.u.a./
coreea de sud, regia: erick oh) şi “Witch doctor”
de staat (olanda, regia: studio smack, floris
Kaayk). premiul publicului a fost acordat scurt
metrajului hazliu a town Called Panic: Back to
school (Panică în sat: Prima zi de şcoală) de stép-
hane aubier şi vincent patar, cu două personaje
emblematice, cowboyul şi indianul. un juriu al-
cătruit din copii (leo lupaşcu, irina panaitescu
şi antonia panaitescu a ales câştigătorul secţiunii
„minimest”: ataşantul scurt metraj englezesc
stick man (domnul Băţ s- a rătăcit) de Jeroen
Jaspaert şi daniel snaddon. agata tabacu a câş-
tigat concursul de proiecte de scurt metraj de ani-
maţie, ajuns la a patra ediţie. 

„deschis” cu lung metrajul franco- belgian
la tortue rouge (Ţestoasa roşie) de michael dudok
de Wit şi „încheiat” cu cine- concertul felix the
Cat, cu muzică originală compusă şi interpretată
de simona strungaru symphonics, „anim’est
2016” a cuprins, pe lângă cele şase secţiuni com-
petitive, numeroase şi incitante proiecţii speciale,
filme ale ţării invitate (Belgia), ale festivalului in-
vitat (animac, spania), ale şcolii de animaţie in-
vitate (la cambre), ale studioului de animaţie
invitat (Walking the dog), „Noaptea animaţiilor
bizare”, „trippy animation Night”, ateliere de
animaţie, expoziţii, o sumă întreagă de manifes-
tări generoase, demonstrând că, ajuns la ediţia a
11- a, merge cu fruntea sus mai departe... r

Animatorul român Paul Mureşan a
câştigat al doilea an consecutiv
Premiul pentru cel mai bun film
românesc, cu filmul Mamă, tată,
trebuie să vă spun ceva, premiat

„pentru maniera curajoasă de
abordare a unei chestiuni atât de

personale, pentru stilul vizual
puternic şi pentru îndrăzneala de a

admite că eşti un... vârcolac”

Călin Căliman
După al 11-lea „Anim’est”
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în acest an invitata de onoare a târgului inter-
naţional gaudeamus – carte de învăţătură a fost
china. cu acest prilej, sub auspiciile programului lec-
turi chinezeşti, au fost organizate o serie de evenimente
de un real interes pentru publicul larg. 

în data de 17 noiembrie 2016, au fost lansate trei
volume semnate de Jidi majia, Culoarea paradisului,
flacără şi cuvânt (poeme) şi În numele pământului şi
al vieţii (eseuri, studii, discursuri), traduse de marele
sinolog constantin lupeanu şi apărute la editura
ideea europeană. lansarea a avut loc la standul invi-
tatului de onoare al acestui an: china. printre invitaţii
care au participat la această lansare- eveniment se re-
găsesc fan xiaohong – vicepreşedinte al fltrp, ex-
celenţa sa domnul xu feihong – ambasador a
republicii populare chineze, domnul yan Jianwu,
consilier cultural al ambasadei republicii populare
chineze, aura christi – scriitor & editor, director ge-
neral, editura ideea europeană, Bogdan popescu – di-
rector al centrului Naţional al cărţii, reprezentant al
institutului cultural român, eugen uricaru – preşe-
dinte copyro (societatea pentru gestionarea drep-
turilor).

în cadrul lansării, marelui poet Jidi majia i- a
fost decernat premiul de excelenţă pentru poezie al re-
vistei Contemporanul şi premiul pentru poezie al aso-
ciaţiei scriitorilor Bucureşti.

pe parcursul aceleiaşi zile, fundaţia culturală
ideea europeană – editura ideea europeană a încheiat
câteva parteneriate şi acorduri de principiu cu câteva
instituţii culturale (bunăoară, cu editura educaţiei din
shandong – china, centrul de studii central şi
est- europene, universitatea de studii străine Beijing)
de prim rang ale chinei contemporane.

parteneriatele încheiate vor permite instituţiilor
române şi chineze să facă un schimb de valori naţio-
nale, promovându- le în china şi, respectiv, românia.
astfel, prietenul de departe, din china, va fi prezent în
ţara lui mihail eminescu, Nichita stănescu şi a lui lu-
cian Blaga – poeţi iubiţi şi apreciaţi în ţara lui confu-
cius – prin intermediul cărţilor şi valorilor în al cărui
aer a crescut şi s- a format.

revista Contemporanul nr. 10/ 2016 a publicat
un dosar consacrat chinei.

Jidi majia, de naţionalitate yi, nuosu, este poet,
scriitor chinez. s- a născut în anul 1961, în munţii ma-
rele liang, provincia sichuan. în 1982 a absolvit secţia
de limbă chineză din cadrul institutului Naţionalităţi-
lor din sud- vest. a fost secretar al secretariatului aso-
ciaţiei scriitorilor din china, viceguvernator al
provinciei Qinghai. în prezent este membru al comi-
tetului permanent al comitetului provinciei Qinghai,
şeful departamentului de propagandă, preşedintele
asociaţiei scriitorilor minorităţilor naţionale, consilier
al asociaţiei de poezie a chinei. din anul 2007, organi-
zează festivalul internaţional de poezie lacul Qinghai,
fiind preşedintele comitetului de organizare a festiva-
lului şi totodată preşedintele comitetului de organizare
şi preşedintele comitetului de acordare a premiilor
festivalului internaţional de poezie anvelopa tibetană
de aur. a primit numeroase premii pentru poezie în
china şi în străinătate. opera sa a fost tradusă în en-
gleză, franceză, germană, spaniolă, polonă, cehă, sârbă,
coreeană, română, şi a fost publicată în mai bine de o
duzină de ţări.

Referinţe critice: 
■ Eugen Uricaru:
cititorului român i se oferă o cale de înţelegere

a complexităţii literarurii contemporane chineze, a poe-
ziei de astăzi, care este o rezultantă a experienţei poe-
tice 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 al-
cătuieşte o panoramă a marilor poeţi cu un acut spirit
de observaţie şi o profundă înţelegere a fenomenului
poetic universal din secolul al xx- lea. este o carte cu
un mare merit de îndrumător în fluxul şi refluxul ma-
rilor curente ale poeziei moderne. am menţionat acest
fapt pentru a sublinia moderni-
tatea nu doar în formă, ci şi în
substanţa poeziei acestui mare
poet chinez din zilele noastre.
Jidi majia este un vârf de lance
al sincronizării creaţiei poetice
chineze la marile fenomene ale
modernităţii păstrând, totoda -
tă, nealterată moştenirea unei
literaturi care îşi numără isto-
ria în milenii. este o mare sur-
priză, o mare realizare şi un
inestimabil dar făcut cititorului
român.

■ Aura Christi:
îl citam şi altădată pe iosif Brodski – un poet

atroce iubit de mine, şi nu numai pentru că s- a format
sub aripa unei sfinte de litere: anna ahmatova! – care
susţinea că „poezia este o şcoală a sentimentului”. cred
că, la răscrucea la care se află omenirea, poezia s- a
transformat într- un instrument de reumanizare a omu-
lui, asaltat de pericolul de a claca sub presiunea globa-
lizării interpretate abuziv – ca ştergere a graniţelor
dintre identităţi, de pildă – şi a politicii corecte. prin
poezia sa – o poezie de respiraţie amplă, ce abordează
teme majore – Jidi majia încearcă să trezească – sau,
vorbind în limbajul acelui sfânt epileptic, drag inimii
mele: dostoievski, fiodor mihailovici – să readucă la
„viaţa activă, vie” omul din om. Jidi majia face efortul
de a reumple o lume pierdută, debusolată, ahtiată după
lucruri subjugate minoratului, cu acea materie inefa-
bilă, numită viu, cu vrajă, cu bucuria de a trăi, cu darul
de a fi viu. dacă viul accede la o anume tensiune – să- i
zicem, imposibilă – se poate vorbi de geniu. cred că
aceasta e totul. aproape totul. faptul că Jidi majia s- a
născut în limba şi cultura uneia dintre cele mai vechi
civilizaţii ale omenirii, care a devenit un fenomen şi ră-
mâne a fi o enigmă – china –, şi scrie în limba unei mi-
norităţi, este un imens noroc. marele sinolog peter
Kien, acel straniu personaj al uneia dintre cele mai fru-
moase şi nebune cărţi scrise vreodată – orbirea de
elias canetti – considera china o ţară sfântă.

acestui poet- prieten îi datorez şi emoţia – atât
de puternică, încât abia mi- am stăpânit lacrimile! – de
care am avut parte aflându- ne pe acoperişul lumii, pe
platoul tibetan, mai exact, pe malul lacului Qinghai,
la o altitudine de peste trei mii de metri, când am văzut
la loc de cinste, în preajma portretelor unor poeţi ca
dante, J.W. goethe, W. shakespeare, a. puşkin sau
anna ahmatova şi marina ţvetaieva, portretele lui
mihai eminescu şi paul celan. acolo, nu departe de
templul poeziei, construit de acest mare poet şi mare
om care este Jidi majia, în umbra luminoasă a zidului
poeziei, uitându- mă la portretele lui eminescu şi
celan, despre care se vorbea, când şi când, printre cei
peste cincizeci de poeţi adunaţi din lume sub catape-
teasma unei republici a poeţilor, m- am simţit, brusc,
acasă. unul dintre acei poeţi – gao xing – mi- a vorbit
cu dragoste, cu emoţie, acolo, pe acoperişul lumii –
într- o română atât de frumoasă şi cursivă, încât au-
zeam cum îmi cresc magnolii în scoica urechilor – des-
pre marile valori ale româniei, cunoscute pe tot
mapamondul, despre eminescu şi celan, despre Ni-
chita stănescu şi îngerii lirici, care întârzie, mai întâr-
zie printre noi. Nu mă mai lăsa inima să plec de acolo,
de printre poeţi şi cerbi, dragoni şi broaşte ţestoase,
zmei zburători şi panglici colorate intens, copii şi câm-
puri întinse de rapiţă, statui şi platouri montane mo-
notone, line, munţi cu coame abrupte, munţi galbeni,
portocalii, ce- mi aduceau aminte de delphi, alternând
cu munţi de un cenuşiu odihnitor, cald, sublim, şi fan-
tomele vii, prezente, ale uriaşilor de litere, ale căror

ima gini erau imprimate în basorelief pe zidul poeziei,
unde au fost citite poeme în franceză, rusă, engleză,
chineză, română, germană etc. şi pentru acest lucru îi
sunt profund recunoscătoare lui Jidi majia, a cărui poe-
zie te face să simţi respiraţia îngerilor, căci poezia chiar
asta e: o boare dinspre respiraţia îngerilor.

■ Alex. Ştefănescu:
ce ne oferă de data aceasta constantin lupeanu

şi colaboratorul său? versiunea românească a unui
volum de versuri semnat de un poet chinez contempo-
ran, Jidi majia, nemaitradus până acum în limba ro-
mână. chiar dacă nu ştiu limba chineză (mai exact,
vreunul din dialectele ei), ştiu destul de bine „limba
poezească”, pe care am învăţat- o de la Nichita stănescu
şi de la alţi mari poeţi români. pot spune, deci, în cu-
noştinţă de cauză că textele rezultate din rescrierea în
limba română a poeziilor lui Jidi majia sunt pline de
graţie şi delicateţe (de o „infinită delicateţe”, cum s- ar
exprima emil Brumaru). ca oricărui poet adevărat, lui
Jidi majia nu i se pare compromiţător să fie sentimen-
tal: „într- o seară fermecată/ ea
mi- a spus:/ am pierdut acul de
brodat/ vino repede. / ajută- mă
să- l găsesc. (am căutat cărarea
toată)/.../ într- un amurg greu/
i- am spus:/ ceea ce mi s- a înfipt
adânc în inimă/ Nu este chiar
acul tău de brodat?” avem o do-
vadă în plus că, în lume, emoţia
nu s- a demodat (aşa cum pre-
tind unii autori incapabili să
producă emoţie). că, până la
urmă, poezia este emoţie în
esenţa ei, ceea ce, de altfel, îi
asigură universalitatea. chiar
dacă nu înţelegem scrierea chi-
neză, înţelegem lacrima care se prelinge pe obrazul
unui chinez, când se află departe de iubita lui.

■ Françoise Roy:
Jidi majia este fără îndoială un poet al celor

patru elemente – crescut în munţii dalingshan, din
sud- vestul provinciei sichuan, printre membrii tribu-
lui Nuosu, o ramură a minorităţii etnice yi. el cunoaşte
din interior cultura aborigenă în care oamenii menţin
o relaţie aproape reverenţioasă cu natura. mai ales în
comparaţie cu occidentalii, a căror gândire a fost mo-
delată de iluminism. etnicii yi nu împărtăşesc vederile
enciclopediştilor, care celebrau triumful raţionalităţii
şi aşa- numita dispariţie a magiei. fără îndoială,
această zeiţă profană numită raţiune greşeşte atunci
când consideră oamenii, nu ca pe nişte simpli locuitori
ai lumii, asemeni tuturor celorlalţi, ci drept cuceritori
care au dreptul să supună necuvântătoarele, să dispre-
ţuiască mineralele şi să distrugă pădurile. când vor-
beşte Jidi majia – în poezie sau în eseuri – despre
dragostea lui pentru pământ, pentru maiestuoasele
privelişti ale copilăriei, sau despre suveranitatea natu-
rii sălbatice, locuite de forţe invizibile, nu te poţi gândi
decât la nomadul, pribeagul antonin artaud.

■ Zolani Mkiva:
operele lui Jidi majia sunt motive încrustate în

tapiseria tradiţiilor culturale moştenite de la clanul
Nuosu al poporului său, tribul yi. ele creează o ima -
gine din vechime, aspiraţia către progres şi autodepă-
şire nefiind de natură să creeze o ruptură cu trecutul,
ci racordându- se la rădăcinile spiritualităţii etnice.
portretul pe care îl proiectează ele este acela al unui
om întemeiat în iubire pentru cunoaşterea şi înţelep-
ciunea indigenă, în ciuda statutului proeminent câşti-
gat de majia pe plan internaţional.

Eveniment ■ România citeşte vă recomandă… 
târgul internaţional gaudeamus – carte de învăţătură 2016, ediţia a xxiii- a, s- a desfăşurat în perioada 16- 20 noiembrie la
pavilionul central romexpo din Bucureşti. invitatul de onoare al ediţiei din acest an a fost china. cu acest prilej revista Con-
temporanul a publicat un grupaj de texte, al căror subiect este china, civilizaţia şi cultura uneia dintre cele mai fascinante şi
mai frumoase ţări din lume, şi a participat la o serie de evenimente dedicate chinei.

Jidi Majia – Premiul de Excelenţă pentru Poezie 
al revistei Contemporanul, decernat la 

Târgul Internaţional Gaudeamus
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în acest an aniversar pentru academia română (1866-  2016) şi pentru
revista Contemporanul (1881-  2016), la standul editurilor contemporanul,
teşu, europress group şi ideea europeană, gaudeamus a adus bucurie, îm-
plinire, lansări, zâmbete, flori, glume, polemici cordiale, regretul de a nu fi
oferit şi mai mult culturii române – o cultură majoră! –, evenimente de ex-
cepţie, poeme bune, discuţii pe muchie de cuţit eşuate în îmbrăţişări ami-
cale, poeme sublime, noi proiecte, poeme memorabile, vise, izbânzi
nesperate, ce depăşesc firea, binecuvântări, rugăciuni, proiecte tocmai bune
de urnit munţi din loc, lumânări de la Biserica sfântului mormânt, credinţă
cât un bob de muştar, roze portocalii, mir de la călugărul ignatie grecu, un
poet iubit, admirat, căutat, surâsuri, credinţă cât un munte, irişi de un al-
bastru divin, bomboane merci, cărţi, recunoştinţă, anecdote din culisele vie-
ţii literare, cărţi, declaraţii de iubire, glume, munţi de cărţi, jurăminte, poeţi,
nebuni frumoşi pe care lumea se ţine, parteneriate noi, prieteni vechi, prie-
teni noi, admiratori de o viaţă, admiratori abia apăruţi în orizontul nostru,
cu credinţa fermă că – spune un vers de lucian Blaga – „orice început se
vrea fecund”.

au fost lansate, discutate, preţuite şi admirate volumele o istorie dra-
matică a prezentului de Nicolae Breban, autobuzul de noapte de madeleine
davidsohn, un vis al inteligenţei libere de cassian maria spiridon, Hegel. fi-
losofia social-  politică şi democraţia prin încercări şi erori de octavian opriş
şi revista Punctul critic, despre care au vorbit eugen uricaru, aura christi
şi mihai milca. eloy torres roman a fost prezent la stand cu romanul de
excepţie drumul meu spre damasc, tradus de lucia uricaru. roxana zanea
a lansat volumul graniţele alegoriei medievale. 

poeta şi romanciera rodica Braga ne-  a dăruit un volum de poeme
splendid, absolut splendid, apărut la editura ideea europeană şi intitulat
timp în derivă. poemele rodicăi Braga ne întorc cu faţa spre eul substanţial
– demers despre care scria aplicat criticul, poetul, romancierul şi istoricul
literar marin mincu, unul dintre cei mai avizaţi teoreticieni şi cunoscători
ai liricii române, unul dintre ambasadorii valorilor naţionale ale ţării lui
eminescu şi Blaga în ţara lui dante şi petrarca: „a încerca experienţa reîn-
toarcerii către firescul ce a fost înainte, adică o recuperare în registru post -
modernist, o «spărtură» în cuirasa metatextului, spre o reevaluare a
resurselor poetice, o revigorare naturală, fără acea automacerare sisifică, a
te elibera de capcanele pe care ţi le-  ai întins singur în desişul textului, a
evada din «îngrădire» zidindu-  ţi altă «casă» a poeziei, iată «direcţia» derulată
conştient de rodica Braga, cu o implicare tonifiantă […]. contribuţia poetică
a rodicăi Braga în această carte este fundamentală, întrucât «intrările» ei
(s-  ar putea scrie un studiu aparte despre organizarea muzicală programa-
tică a acestui Commentarius perpetuus..., «organizare» ce ar pune în evi-
denţă mai exact principiul tonal care stă la baza întregii construcţii poetice)
umplu material un spaţiu rarefiat de eul autoscopic al lui mircea ivănescu…”.
„timp în derivă e un volum substanţial, dens, cu câteva motive majore
(moarteaviaţa, decadenţa, subterana, iubirea), abordate, mereu şi mereu,
din alt unghi. tonului ici-  colo elegiac îi ia locul, unde şi unde, poemul lumi-
nos – luminos, e adevărat, rar de tot –, apoi vine ca o avalanşă imposibil de
strunit seria de poeme din subterană, cum le zic eu. e poezie pură ce am
citit, poezie de un foarte înalt nivel, o poezie scrisă parcă departe de lume
şi, totuşi, aici, în lumea noastră e scrisă de o fiinţă care încearcă să se sal-
veze, să-  şi păstreze fondul eului esenţial neafectat de scăderile lumii din
preajmă, efortul fiind unul singur: să fii tu însuţi, să fii, clipă de clipă, tu
însuţi, să întârzii pe aripă. e o poezie a viului, o poezie smulsă din fiinţă,
precum bucăţile rupte din osiris.” (aura christi)

în colecţia de autor friedrich Nietzsche, au fost publicate volumele
dincolo de bine şi de rău şi ecce homo. Cum devii ceea ce eşti, traduse de
victor scoradeţ şi prefaţate de profesorul vasile muscă, precum şi genealo-
gia moralei, tradusă de Janina ianoşi şi prefaţată de profesorul ion ianoşi,
pe care un popor de îngeri l-  a dus la dreapta domnului în vara acestui an.
dmitri merejkovski a apărut cu două volume: gogol şi diavolul, rusia bol-
navă, care au figurat în preajma unui alt titlu semnat de acelaşi filosofof şi
romancier rus exilat la paris: evanghelia necunoscută.

în colecţia seria de autor aura christi, lansată acum trei ani de ideea
europeană, au apărut volumele acasă – în exil (polemice), noaptea străinu-
lui (roman, ediţia a ii-  a), iar la editura contemporanul a văzut lumina ti-
parului volumul Psalmi de aceeaşi autoare. la editura Junimea a fost
publicat, în ediţie româno-  franceză (traducerea e semnată de claudiu
soare), volumul sfera frigului semnat de acelaşi scriitor. aurei christi i s-  a
cerut imperios actul de identitate, pentru că un prieten n-  a crezut-  o nici în
ruptul capului că peste câteva săptămâni va împlini cincizeci de ani, apoi i
s-  a sugerat la fel de imperios să-  l arunce la gunoi, fiindcă acel document…
minte! a urmat un serial instructiv despre ce se poate face la 50 de ani. dan

România citeşte vă recomandă… 

■ Târgul Internaţional Gaudeamus – Carte de învăţătură (2016)

Academia Română, Gaudeamus,
Contemporanul in excelsior!

GAudeAmus iGitur

n. brebAn

octAviAn opriş, mihAi milcA
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c. mihăilescu se menţine ferm pe poziţii şi crede că aura christi este… „o
adolescentă întârziată”. „e cel mai frumos adevăr care s-  a spus despre mine
vreodată!” susţine, râzând, autoarea antologiei tragicul visător…

s-  a recitat din marina ţvetaieva catrenul din Poemul sfârşitului, iubit
de ianoşii (Janina şi ion) şi de christi, catren aşezat ca motto la romanul în
versuri geniul inimii, care va vedea lumina tiparului în câteva săptămâni,
mai exact, în ianuarie 2017:

„ghetto-  ul alegerii! zid şi şanţ.
Nu aştepta în – durare!
în această cea mai creştinească dintre lumi
poeţii-  s – jidovi”.

prietenul nostru, scriitorul, criticul, istoricul literar şi profesorul mir-
cea Braga ne-  a vorbit aplicat despre realităţile suprapuse, despre subterană,
despre eul superior şi despre călugărul de la sils, friedrich Nietzsche, des-
pre care, răstimp de zece ani, a scris o carte fundamentală, ecce nietzsche,
apărută la editura academiei române anul trecut; s-  a scris nemeritat de
puţin despre această monografie-  eveniment ce merită adusă în luminile ac-
tualităţii literare. l-  am ascultat cu încântare pe acest cărturar mitteleuro-
pean – o rara avis pe cale de dispariţie într-  o europă ce-  şi neglijează valorile
fondatoare, inclusiv cele eline şi iudeo-  creştine –, care semnează prefaţa ro-
manului în versuri amintit ceva mai sus şi care ne-  a trimis pe e-  mail un
emoţionant poem, transcris de mâna lui ştefan aug. doinaş. poemul îi apar-
ţine lui Nichifor crainic: „unde sunt cei care nu mai sunt?”. 

„întrebat-  am vântul, călătorul
bidiviu pe care-  aleargă norul
spre albastre margini de pământ;
– unde sunt cei care nu mai sunt ?
unde sunt cei care nu mai sunt?

zise vântul: aripile lor 
mă ajută nevăzute-  n zbor.

întrebat-  am luminoasa ciocârlie,
candelă ce arde în tărie
undelemnul cântecului sfânt:
– unde sunt cei care nu mai sunt?
unde sunt cei care nu mai sunt?

zise ciocârlia: s-  au ascuns
în lumina celui nepătruns.

întrebat-  am bufniţa cu ochiul sferic,
oarba care vede-  n întuneric
tainele nespuse de cuvânt:
– unde sunt cei care nu mai sunt?
unde sunt cei care nu mai sunt?

zise bufniţa: când va cădea
marele-  ntuneric, vei vedea.

… stafiile vii ale marilor poeţi ne-  au atins cu aripa lor de albatroşi
uriaşi, divini. lucian Blaga:

„cincizeci de ani! momentul e un munte
ce-  mparte apele: spre răsărit şi spre apus.
răsună văi de aur undeva în urmă,
şi-  un scârţâit de zodii, ca de osii, sus.

memoria mi-  a caligrafiat trecutul
cu dulci contururi de piesaj lunar.
privind spre prundul tainelor de mâine –
saliva-  n gură capătă un duh amar.”

lansările editurilor contemporanul şi ideea europeană au avut loc
la standul editurilor teşu şi contemporanul (standul nr. 10, parter, ro-
mexpo, pavilionul central), stand vizitat de prieteni vechi şi noi, între care
îi amintim cu căldură pe dumitru ţepeneag, angela martin, eugen simion,
ioan cristescu, andrei marga, augustin Buzura, emilian galaicu-  păun,
eugen uricaru, Bogdan popescu, ioan mureşan, ioan groşan, marian victor
Buciu, ruxandra cesereanu, dana oprica, gavril ţărmure, angela mari-
nescu, mircia dumitrescu, lucian vasiliu, Bogdan c. simionescu, Bogdan
creţu, mircea martin, georgeta şi gabriel dimisianu, gellu dorian, cassian
maria spiridon, adrian alui gheorghe, george erizanu, valentin talpalaru
cu eroul său liric la purtător – rodion, octavian opriş şi alţi, mulţi, mulţi
alţi poeţi, prozatori, romancieri, eseişti, critici şi istorici literari, lectori, iu-
bitori de carte de înalt nivel, care îşi înzidesc viaţa în litera scrisă… spre
gloria literaturii române!

Contemporanul

■ Portofoliu parteneriate: academia română, academia de ştiinţă a moldovei,
guvernul româniei, ministerul culturii, ministerul afacerilor externe, institutul
cultural român, administratia fondului cultural Naţional, uniunea scriitorilor
din moldova, asociaţia scriitorilor ebraici de limba română din israel, asociaţia
culturală Balkania contemporană (grecia), muzeul Naţional al literaturii române,
Biblioteca metropolitană „m. sadoveanu”, Biblioteca Judeţeana „v.a.urechia”, Bi-
blioteca Naţională a republicii moldova, liceul teoretic român-  francez „gheorghe
asachi” din chişinău etc.

■ Parteneri media: asociaţia revistelor, publicaţiilor şi editurilor (arpe), în a
cărei componenţă intră 35 de edituri şi reviste, radio românia cultural, agenţia de
carte, cultura, românia citeşte etc.

boGdAn popescu... AmFitrionul pArtenerilor chinezi

AurA christi între emiliAn GAlAicu-păun şi GeorGe erizAnu,

teşu solomovici, euGen uricAru, AurA christi, GheorGhe sschwArtz,
nicolAe brebAn, dumitru ţepeneAG, mAriAn victor buciu

cAssiAn mAriA spiridon, n. brebAn, vAlentin tAlpAlAru şi... AcelAşi moderAtor conte
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fenomenul Nô pare a fi o tradiţie de
familie. la fel ca meseriile şi meşte-
şugurile ce adesea se caţără prin ge-
neraţii pe arborele genealogic, arta

Nô, mai mult decât o profesiune de credinţă, se in-
stituie ca un ritual sacru, de iniţiere, în încercarea
de- a păstra forma şi semnificaţiile ei originare.
arta Nô este diferită de orice altă formă de creaţie
prin imobilitatea ei rezistentă la timp. maestrul
Kiyokazu Kanze prezintă în cadrul festivalului de
la lincoln center pe scena teatrului rose câteva
piese tradiţionale: okina, Hagoromo, aoi no ue,
shakkyo. seratele Nô oferite de lincoln center
conţin câte două piese, intercalate de un moment
Kyogen – gen dramatic cu caracter comic; în piesa
okina, actul Kyogen este integrat în piesa Nô (nu-
mită şi nogaku). teatrul Kanze Nô a fost înfiinţat
acum 700 de ani de Kannami şi zeami Kanze sub
patronajul shogunatelor din perioada muromachi.
zeami, deopotrivă actor şi dramaturg, aduce arta
Nô la forma şi perfecţiunea pe care şi- a păstrat- o
până în zilele noastre, el fiind primul care a teore-
tizat- o. Kanze Nô este o şcoală ce funcţionează pe
principiul păstrării tradiţiei şi a iniţierii de la
maestru la discipol. Kiyokazu Kanze, ce va inter-
preta rolul principal în okina şi aoi no ue, este al
26- lea mare maestru Nô în arborele familiei ce în-
cepe cu Kannami şi fiul său zeami. hieratic şi abs-
tract într- o rigoare exasperantă, Nô operează cu
simboluri ce urmăresc sugerarea unei stări sau a
unei combustii interioare. el aduce un estetism
rece, invariabil, ce se degajă din virtuozitatea şi
eleganţa formei susţinută de o coregrafie minima-
listă, arhetipală a gestului (kata). există o lentoare
a gestului şi a deplasării în scenă ce creează iluzia
unui spaţiu nelumesc în care protagoniştii sunt
nişte monade sau fiinţe ce aparţin unui alt tărâm.
iluzia e ajutată de o vestimentaţie barocă, strălu-
citoare, drapată, cu valenţe cubiste ce l- a influen-
ţat, probabil, pe fellini în moda ecleziastică din
filmul roma.

o piesă Nô cuprinde două acte structurate pe
un set de roluri arhetipale, interpretate în exclu-
sivitate de bărbaţi, ce sunt independente de piesă:
shite, waki, kouken, Jiutai (corul) şi hayashi (mu-
zicanţii). rolul de shite – protagonistul sau eroul
povestirii, întruchipează un zeu sau un demon, un
spirit viu sau defunct. el poartă o mască, ce e par-
ticulară unui anumit tip de personaj sau piesă.
primele piese Nô se desfăşurau periodic în temple
sub forma unor rituale religioase. okina, prezen-
tată în trei din serile festivalului, considerată cea
mai veche cunoscută piesă Nô, era destinată pros-
perităţii şi bunăstării recoltelor. structural, shite
reprezintă o entitate asociată cu un actor; shite nu
vizează un personaj, ci materializează o idee. în
actul doi, shite poate deveni un alt personaj inter-
pretat de acelaşi meta- actor ce îndeplineşte funcţia
de shite în contextul unei piese. personajul, în sine,
are o mică importanţă, el introduce un text (poem),
un dans, adăugând o nouă dimensiune relatării.
shite este însoţit de un companion – shite tsure –
ce- l introduce sau anunţă în scenă. în okina, sen-
zai (interpretat de fiul maestrului Kiyokazu,
Kanze saburota ) execută un dans înainte de- al in-
vesti pe shite cu masca ce- l va metamorfoza în zeu.
shite face pereche cu un waki – actor secundar ce
relatează sau intervine în drama lui shite; waki nu
poartă mască pentru că întruchipează un personaj
real. de obicei, waki are o funcţie eliberatoare sau
moralizatoare: este un preot budist, un samurai
sau alt personaj relaţionat cu shite. un cor (Jiutai)
ocupă partea dreaptă a scenei pe două rânduri. în-
deplineşte aceeaşi funcţie din tragedia antică - 
anunţă povestirea sau subliniază gândurile şi sen-
timentele ce- l însoţesc pe shite în timpul dansului.
Kuoken este un fel de supervizor jucat de un actor
shite – prezent în permanenţă pe scenă pentru a
asigura bunul mers al reprezentaţiei. Kuoken
poate dubla orice actor aflat în impas. muzica e
susţinută de trei sau mai mulţi interpreţi (
hayashi): un flautist şi câţiva toboşari. toboşarii
conferă un ritm sincopat dansului şi emit în con-
tratimp nişte sunete ventriloce, un fel de onoma-
topee (yo!, ya!, oh!) (kake- goe). muzicanţii, corul,

servitorii sau actorii care nu oficiază stau într- o
atitudine de prosternare în poziţie şezută (seiza –
poziţia corectă sau de meditaţie). 

arhitectura scenei e invariabilă; spaţiul
afectat ritualului sacru prezentat de primele piese
Nô este transferat în scenă sub forma unui templu
( 4 stâlpi cu un acoperiş pagodic), cu un pin bătrân
desenat pe peretele din spate, simbolul longevităţii
acestei arte. în prelungirea templului, un podeţ
sau punte de lemn (hashi- gajkari ) străjuită de trei
pini pitici face legătura cu acest spaţiu sacru. de-
plasarea pe acest podeţ se face cu încetinitorul, cu
acei paşi foarte mici (suriashi), în şosete albe. mer-
sul prin alunecare (hakobi) este semnul unui ade-
vărat maestru No. el sugerează acea glisare a
spiritelor ce nu ating pământul. 

dansul tradiţional Nô cuprinde câteva ges-
turi stereotipe ce se înscriu unui limbaj semiologic.
greutatea şi sofisticăria costumelor îmbinată cu
stilizarea şi economia gestului, conferă dansului o
dimensiune statuară, ce îndeplineşte întocmai
funcţia lui de ritual. coregrafia exprimă o eleganţă
severă. dansul debutează cu îndoirea genunchiu-
lui şi bătaia puternică cu piciorul în pământ. dan-
sul executat de shite poate fi asimilat unei transe
şamanice. emoţia interiorizată în spatele măştii
se exprimă prin gestul simbolic şi textul poetic re-
citat gutural şi ventriloc. 

okina cuprinde trei dansuri fiecare cu sem-
nificaţia sa adecvată momentului liturgic, urmate
în actul doi de două secvenţe kyogen. okina este
un bătrân a cărui vârstă se pierde în vremuri im-
emoriale. Kanze Kiyokazu nu interpretează întâm-
plător acest rol. el transformă un act ritualic
într- un manifest poetic de consacrare a acestei
arte cristalizate de 600 de ani în tradiţia familiei
Kanze. cutia cu masca zeului este transportată ce-
remonios cu mâinile întinse, închise în arc, la ni-
velul frunţii aplecate într- o atitudine de reve-
renţiozitate şi depusă ca o ofrandă în faţa bătrâ-
nului. pregătirea măştii e un proces îndelungat în-
soţit de glasul sincopat al tobelor şi recitalul
liturgic a lui shite. senzai (tsuri- shite) începe dan-
sul. mânecile -  tang -  se ridică ca nişte aripi şi dau
aparenţa unor fluturi uriaşi prinşi în insectarul
scenei. apoi sunt rotite şi răsucite pe braţele ridi-
cate orizontal printr- o mişcare scurtă. mâinile se
adună într- o acoladă la nivelul frunţii (probabil,
un gest de încheiere), senzai se roteşte şamanic şi
se înclină către toate punctele cardinale pentru a
consacra spaţiul pe toate dimensiunile lui. evan-
taiul se deschide şi se roteşte dinspre interior spre
exterior la capătul unei mâini întinse. 

după ce- şi pune masca, okina se metamor-
fozează în divinitatea ce împlineşte dorinţa oame-
nilor. recitalul său capătă o tonalitate poetică, iar
dansul cuprinde aceleaşi kata, doar că e mai lent
şi mai hieratic. din profil, se observă postura
(kamae ) mereu oblică, înclinată uşor către faţă a
trunchiului. ritualul încheiat, masca este scoasă
şi pusă înapoi în cutie prin acelaşi arsenal de ges-
turi ritualizate ce par să dureze o veşnicie. dansul
– fără mască -  continuă, cel ce oficiază se închină
în faţa rolului mitic ce i- a fost atribuit. urmează
un moment Kyogen ce realizează o destindere a at-
mosferei liturgice a primului act: dansul va fi sus-
ţinut pe rând de doi actori Kyogen ce reproduc pe
rând rolurile lui okina şi senzai: sambaso -  un bă-
trân ce poartă o mască neagră a comicului şi lu-
mescului şi al său tsuru: menbako. ritmul creşte

în intensitate, coregrafia e aceeaşi dar lipsită de
hieratism, gestul pare a avea o greutate mundană. 

Hagoromo este o piesă cu prerogativele bas-
mului concentrând motive ca pescarul căruia i se
îndeplinesc dorinţe, pasărea măiastră şi dansul ce
este de obârşie divină. un pescar (waki) descoperă
rochia de pene a fecioarei (shite) din lună. o resti-
tuie cu condiţia ca fecioara să danseze pentru el.
în locul bogăţiilor, pescarul vrea să cunoască taina
şi revelaţia unui dans celest. ca oricărui basm,
nu- i lipseşte funcţia moralizatoare; pescarul e
apostrofat că nu a avut încredere să returneze roba
înainte de- a oficia dansul. spre deosebire de pie-
sele tradiţionale, Hagoromo aduce un fir epic şi un
dialog mai pregnant, dar dansul rămâne nestră-
mutat în tiparele lui .

o altă piesă reprezentativă este aoi no ue (
lady aoi -  soţia prinţului genji) a cărei prezenţă
este simbolic reliefată de un chimono. înpăturit pe
podiumul scenei, sugerează agonia unei femei chi-
nuită de spiritul răzbunător al iubitei prinţului
(lady rokujo). reprezentaţia e o variantă a piesei
originale; interludiul narativ ce relatează un frag-
ment din genji monogatari (ce- ar fi trebuit să fie
un moment Kyogen), este interpretat de ministrul
de stânga (waki- tsure), patronul casei unde lady
aoi îşi consumă ultragiul. în timpul unei proce-
siuni religioase, caleaşca, în care soseşte lady aoi,
loveşte pe cea a lui lady rokujo; incidentul pro-
voacă un akuryo – blestem -  al celei din urmă. re-
latarea se încheie prin intervenţia corului, a
flautului şi a toboşarilor ce emit acele strigăte gu-
turale ce însoţesc intrarea în scenă a lui shite (spi-
ritul viu al lui lady rokujo). shite se opreşte de
câteva ori pe punte şi cu faţa spre public, ridică bra-
ţul în dreptul gurii (expresia unui strigăt sau la-
mentaţie), rămâne încremenit preţ de câteva
minute, după care ocupă o seiza în stânga scenei.
într- o sublimă conciziune epică realizată printr- o
suită de gesturi simbolice, ministrul de stânga
(waki – tsure) o invocă pe miko (shite- tsure), (o fe-
meie shaman ce are revelaţia incidentului prezen-
tat în interludiu,) miko cheamă spiritul rău – ikiryo
-  al doamnei rokujo (shite), iar servitorul -  prin câ-
ţiva suriashi - parcurge drumul până la muntele
sacru de unde se întoarce cu preotul budist (waki)
ce o va absolvi pe lady aoi de legătura malefică.
dansul lui shite – aceleaşi gesturi emblematice
(kata) -  evocă prin schimbările de ritm cele două
stări contradictorii ale spiritului ce exprimă deopo-
trivă iubire şi admiraţie pentru prinţul genji şi ură
pentru lady aoi. apoi, dispare simbolic ridi-
cându- şi roba peste cap şi reluându- şi seiza în fun-
dul scenei. preotul budist recită sutre şi agită nişte
mătănii deasupra chimonoului pentru exorcizarea
spiritului rău. shite revine purtând o mască de
demon şi adresează un akuryo lui lady aoi. reci-
tativele se remarcă prin ritmul alternant al celor 5
sau 7 silabe ce trimit la versificaţia haiku. există o
rimă interioară ce rezultă din armonizarea silabe-
lor cu strigătele expresive ale toboşarilor; ele urcă
lent şi monoton şi coboară abrupt, abisal; emise
aritmic, par sugrumate ca o respiraţie, un sughiţ,
un oftat – reprezentând stări convulsive sau teri-
fiante de uimire, tristeţe, spaimă. în final, shite pri-
meşte cu resemnare salvarea iar demonul dispare
simbolic sub mantia lui lady rokujo. 

ieşirea din scenă se face lent şi disciplinat în
două direcţii: pe punte intră şi ies doar interpreţii
(shite, wake, muzicanţii), ceilalţi folosesc o uşiţă
foarte joasă (aflată pe peretele opus) ce presupune
o ieşire reverenţioasă din spaţiul sacru. tot acest
proces îndelungat nu trebuie însoţit de aplauze, o
linişte deplină se impune, altfel funcţia ritualului
e compromisă. abia după ce scena e complet goală,
actorii reintră pentru culegerea aplauzelor.

mai mult decât un gest artistic, Nô este o re-
ligie şi în acelaşi timp o formă de artă pură, pe care
timpul pare să n- o atingă. Nimic din ce n- a fost
jucat sau prevăzut în illo tempore nu are loc pe
scenă. pentru că zeii ne privesc, ritualul trebuie
oficiat până la capăt în forma lui originală – au-
dienţa subscrie cu deferenţa pescarului din Hago-
romo ce are privilegiul să asiste la dansul celest al
fecioarei din lună. r

Dansul tradiţional Nô cuprinde
câteva gesturi stereotipe ce se
înscriu unui limbaj semiologic.

Greutatea şi sofisticăria
costumelor îmbinată cu stilizarea

şi economia gestului, conferă
dansului o dimensiune statuară, ce

îndeplineşte întocmai funcţia lui
de ritual

Roxana Pavnotescu
Kanze Nô – religie şi tradiţie

n Corespondenţă din New York



luni, 14 noiembrie, la teatrul metro-
polis din Bucureşti a avut loc o dez-
batere pe tema „poate depăşi ro-
mânia blocajul actual fără o recon-

ciliere naţională?”. discuţia publică a fost organi-
zată de ziarul Cotidianul, la iniţiativa asociaţiei
pentru Jurnalism şi comunicare, avându- i ca
parteneri media pe co-
legii de la „caţaven-
cii”, „Bursa”, „9am”,
„Wall- street”, „agen-
ţia de carte”, „piaţa fi-
nanciară”, gold fm,
Contemporanul, ro-
mânia pozitivă şi His-
toria.

dezbaterea s- a
bucurat de prezenţa
unor jurnalişti, profe-
sori universitari, aca-
demicieni şi oameni de
stat cunoscuţi, precum
prof. dr. andrei marga,
prof. dr. ladislau gyé-
mánt, prof. dr. ioan
scurtu, jurnalistul şi
analistul economic ilie
şerbănescu, prof. dr.
vasile morar, acad.
Nicolae Breban, acad.
constantin Bălăcea -
nu-stolnici, întâlnirea
fiind deschisă de emil constantinescu, fost pre-
şedinte al româniei. principalele chestiuni in-
cluse în tema generală a discuţiei au vizat cauzele
istorice ale discordiei din românia, identificarea
unor măsuri şi legi ce ar putea consolida o recon-
ciliere naţională, enumerarea beneficiilor con-
crete ale reconcilierii şi poziţia relaţiilor
româno- maghiare în procesul de reconciliere na-
ţională. de asemenea, s- a discutat despre necesi-
tatea reconcilierii cu consecinţe în domeniul
proprietăţii. un alt aspect al temei dezbaterii vi-
zează reconcilierea în două relaţii imposibile: cu
securitatea şi cu activul de partid şi de stat comu-
nist. pe baza tuturor acestor întrebări, concluziile
au vizat identificarea liniilor majore ale reconci-
lierii.

alocuţiunile vorbitorilor incluşi în progra-
mul dezbaterii au fost urmate de intervenţii din
sală, evidenţiindu- se preşedintele institutului
Naţional de statistică, tudorel andrei, preşedin-
tele cartel alfa, Bogdan iuliu hossu, care au vor-
bit despre reconcilierea naţională din punct de
vedere social şi economic, fostul ministru al edu-
caţiei ecaterina andronescu şi sociologul radu
Baltasiu.

printre declaraţiile participanţilor la dezba-
tere putem enumera:

emil constantinescu: elita intelectuală tre-
buie să gândească un proiect în jurul căruia
putem să adunăm toate energiile pozitive ale na-
ţiunii.

prof.dr. andrei marga: preşedinţia în ro-
mânia este ca o preşedinţie dintr- o ţară africană.

prof.dr. ecaterina andronescu: am ajuns să
aducem în sfera publică doar lucrurile care ne
dezbină, nu şi pe cele care ne unesc.

acad. Nicolae Breban: tradiţia nu este un
depozit de valori, ci o mişcare dinamică a valori-
lor. or, noi nu mai suntem ascultaţi, întrebaţi, de-
oarece suntem incomozi.

constantin Boştină, director, publicaţia
economistul: suntem într- un blocaj, doar poporul
se poate trezi. clasa politică nu poate face nimic.

principalele idei şi soluţii ale întâlnirii vor
fi incluse, conform organizatorilor, într- un plan al
dezbaterilor ce vor fi continuate, punându- se ac-
cent pe chestiuni mai punctuale şi mai specifice.
cele mai importante alocuţiuni vor putea fi citite
în paginile Cotidianului, în ediţiile viitoare. r
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Geniul inimii

Aura Christi
orfeu
– în cele două femei din viaţa mea
pe tine te-am căutat, femeie...
– două?! – taci, femeie! te-am aşteptat 
şi te-am iubit de când, o, cerule,
de când... Numele tău l-am auzit!...
de obicei, de când mă ştiu, oamenii... 
nu se numesc aşa.

Numele tău e straniu şi oriîncotro 
mă îndreptam, el nu se ştie cum 
mă ajungea din urmă, mă răscolea, 
mă tulbura şi eu fugeam, şi aş fugi şi-acum, 
dar el, numele tău, ştiu, va veni de pretutindeni: 
din brazi, amieze mari, delfini şi dealuri, 
din mările închise între maluri

şi zboruri de-albatroşi lunatici,
din coama munţilor, grei ca misterul,
şi de oriunde mă mai poartă cerul
pe drumurile-i vii, prea luminate,
ce nouă ni se-ascund la început... şi-apoi, 
când vine timpul, vai, de peste tot, 
ca dintr-o ceaţă uriaşă, ni se arată

dintr-odată, aşa cum tu mie te-ai arătat
acum. unde ai fost de veacuri, ce ai fost,
cu cine te-ai văzut, în ce mireasmă
ai dormit? Braţele cui te-au legănat
în paltini şi în roua uitată-n trandafiri,
rouă adusă de năstruşnici îngeri – 
aburi iscaţi din veşnica agheasmă?...

euridice
de cele mai multe ori
dimineţile mă trezesc
în pietre şi de îndată
zbor prin lăstunii
care sufletu-şi trag
în prunii tineri
sau în vârful celui 
mai apropiat catarg.

de cele mai multe ori
serile în pragul casei
întârzii, în mine cobor
după urma lăsată de melci
sau condori. să fie azi 
vineri? strânse una în alta, 
ca oile-n turmă, umbrele 
au început sublimul sobor.

când vei ajunge la mine
şi mă vei căuta, să fii liniştit,
în urmă să te uiţi orice 
s-ar întâmpla. te rog şi îţi cer
să nu întorci capul spre umbre.
printre ele, uneori, mă amestec, 
să nu mă recunoască nici unul dintre 
îngerii şi demonii scăpaţi din cer.

până şi florile
până şi îngerii – demoni căzuţi 
pe gânduri – fac ce fac şi, din când 
în când măcar, calcă în străchini.
până şi florile, pe timp de furtună,
luptă cu morile de vânt!!

până şi florile... până şi zeii
îi ocolesc pe cei fericiţi
şi în ultimii oameni coboară,
alegându-i pe cei locuiţi de 
îngeri negri, de iubire ori boală.

până şi zeii, da, până şi zeii
stau în aceia care, după ce nu mai e
de făcut nimic, printre ultimii zboară.
până şi soarele, de dimineaţă, cade
pe gânduri şi ezită s-apară.

până şi arborii se golesc de-aşteptare
şi-abia apoi, punctual, vin ninsorile...
până şi tu întârzii să apari din cetini.
până şi toamna se strânge-n ea însăşi:
să răsară din mine, să nu răsară?

până şi culorile, până şi culorile raiului 
de aici în mine se sting, se aprind... şi-atunci... 
de ce nu m-ai căutat? de ce nu mi-ai vorbit? de ce 
l-a uşa mea n-ai bătut?! Bate şi ţi se va deschide, 
scrie în carte. tu n-ai bătut... tu n-ai venit...

din vol. geniul inimii, în curs de apariţie
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Nicolae Breban
O istorie dramatică a prezentului

Aventurierii politicii românești
Supliment al revistei Contemporanul pentru abonaţi

„O nuanţă autobiografică, perfect întemeiată, irizează concepţia lui Breban de
la acest nivel, miza mare a ideii fiind aceea de a demonstra – ceea ce romancierul a
mai făcut… – că generaţia din care face el însuşi parte (Nichita Stănescu, Matei Căli-
nescu etc.) a transformat literatura într- un asemenea mediu germinativ de excelenţe,
prin intermediul promovării esteticului ca replică alternativă sublimă la grotescul
ideologic din jur. Trebuie să recunoaştem că Breban rămâne seniorial şi impecabil
de fiecare dată când enunţă această dihotomie: de pildă, nu trebuie uitat faptul că Is-
toria dramatică a prezentului 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 resentimentar: doar idei şi fapte, nu psiho-
logie. Jos pălăria!”

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 ma-
ramureşean nu- i mulţumit… Face şi alte profeţii, atunci când în capitolul final vor-
beşte despre specificul naţional, dar despre toate acestea vom putea discuta cu alt
prilej. Este o temă pe care noi, românii, o aducem mereu în discuţie fie pentru a o sa-
taniza, 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 encomiastic, cum fac localiştii. El pro-
cedează corect, aşa cum procedează orice intelectual lucid şi responsabil, adică ana-
lizează 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
răzbunării care domină lumea intelectuală… Să mai spun că are şi în acest caz drep-
tate, că după douăzeci de ani de libertate intelectualii români, cu precădere scriitorii
(ei, care s- au ţinut bine sub regimul totalitar), se detestă cu o grea sinceritate? Îmi
amintesc de o propoziţie din Eminescu (reproduc din memorie): «Nu eşti liber, dacă
nu eşti drept». Se poate spune şi invers: «Nu eşti drept, dacă nu eşti liber». Liber, în
cazul oamenilor 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 stăpâ-
nească.” 

Eugen Simion

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