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■ „Un popor nu se caracterizează atât prin oamenii mari, pe care îi are, 
ci mai ales prin felul în care îi recunoaşte şi îi stimează pe aceştia.”

Friedrich Nietzsche
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Selecţia acestui număr dublu,
publicat de celebra editură

Routledge, include peste 200 de pagini
de versuri semnate de poeţii Radu An-
driescu, Linda Maria Baros, Daniel Bă-
nulescu, Magda Cârneci, Mircea Căr-
tărescu, Ruxandra Cesereanu, Aura
Christi, Denisa Comănescu, Daniela
Crăsnaru, Nichita Danilov, Mircea Di-
nescu, Ioan Flora, Ioana Ieronim, Nora
Iuga, Emilian Gălaicu Păun, Diana Ma-
nole, Mariana Marin, Nicolae Prelip-
ceanu, Dan Sociu, Marin Sorescu, Grete
Tartler, Mihai Ursachi, Liliana Ursu,
Matei Vişniec şi George Vulturescu.

Evenimentul de lansare a avut loc
la sediul ICR din 1 Belgrave Square, în
prezenţa editoarei revistei, poeta brita-
nică Fiona Sampson, a traducătorului
Adam J. Sorkin, a poetei Magda Câr-
neci, precum şi a criticului literar Cos-

min Ciotloş. Aceştia au citit
versuri din autorii traduşi şi
au vorbit despre efortul
creativ şi experienţa nece-
sare muncii de traducător,
precum şi despre curentele
şi tendinţele din lirica româ-
nească.

Lansarea a fost înso-
ţită de un minirecital de chi-
tară clasică, în interpretarea
tânărului muzician scoţian
Sean Shibe, singurul chita-
rist solo care a fost selectat
de BBC Radio 3 pentru a
participa în cadrul progra-
mului New Generation Artists.

Fondată în anul 2013 de poeta bri-
tanică Fiona Sampson, revista „Poem"
este una dintre cele mai apreciate publi-
caţii britanice de profil, care are ca prin-

cipal scop descoperirea şi
promovarea celor mai buni
poeţi şi traducători din în-
treaga lume. Editată de în-
săşi Fiona Sampson, revista
este publicată semestrial de
prestigioasa editură Rout-
ledge, parte a grupului edi-
torial Taylor & Francis, şi
cuprinde poeme, eseuri, in-
terviuri şi recenzii care re-
flectă teme de actualitate în
diferite contexte internaţio-
nale. Numărul special cu
focus pe România repre-
zintă o premieră şi o oportu-

nitate în plus de promovare a liricii
româneşti într- un context de prestigiu şi
vizibilitate.

Magdalena Popa Buluc

■ Eveniment
Revista britanică Poem consacră un număr special liricii româneşti

Institutul Cultural Român din Londra a organizat lansarea numărului special al revistei britanice Poem,
dedicat în întregime poeziei româneşti. Această veritabilă antologie, cuprinzând un secol de poezie

românească, a fost realizată de renumita poetă britanică Fiona Sampson, în colaborare cu Adam J. Sorkin,
promotor neobosit al poeziei româneşti în lumea anglofonă şi traducătorul textelor incluse în volum.



Epoate mai greu, dar uneori, infinit
de uşor, de „i-responsabil” de a
vorbi, de a încerca să-i înţelegi sau
să-i descrii, pe cei ce nu sunt de

faţă, vii sau morţi. Dar ne ajunge o ciudată stân-
jeneală, crispare sau teamă, când ne aflăm în faţa
unei persoane vii, de care vrem să ne apropiem
nu numai cu privirea şi cu fiinţa, dar şi cu acel
aparat sau sistem de fraze care încearcă o... defi-
nire, mai mult, poate, o contemplare, un fel de a
o înţelege, chiar şi cu riscul inevitabil al erorii
atunci când o facem faţă de cineva viu, care
poartă, indubitabil, semne ale unicităţii persoanei
– ceea ce numim personalitate.

Aura Christi, poeta, romanciera, eseista,
publicista acerbă, organizatoare a unei foi lite-
rare, ambiţioase şi vechi, păşeşte zilele acestea pe
limita sau pe pragul unei jumătăţi de veac. Mo-
ment de firitisire, cum spune un coleg al nostru,
de celebrare şi de privire în urmă, pe care vom în-
cerca s-o facem, în câteva fraze şi cuvinte, dar nu
cu aerul unui istoric, chiar dacă e vorba de istoria
unei persoane, ci cu acea îndrăzneală a unui poet
sau a unui „clar-văzător”, din cei care fac profeţii
nu despre ce putea să fie, ci despre una din apa-
renţele destinale ale cuiva ce se vrea şi este înju-
gat unei vocaţii.

A apărut, ne amintim, cu vreo 24 de ani în
urmă, la porţile revistei noastre, contemporanul.
ideea europeană, sosită din capitala marii provin-
cii româneşti şi a lui ştefan, numită de noi şi de
mulţi alţii, Basarabia, născută la Chişinău, cu
şcoala, cu şcolile urmate în acelaşi oraş, suferind
mereu năpasta de a-şi vedea limba maternă, cea
română, împreună cu productele ei unice, de
geniu, literare sau istorice, încălecate, uneori,
sfârtecate cu adevărat de hegemonia brutală a
unui imperiu. Pentru care basarabenii sau mol-
dovenii erau văzuţi ca inamici interni şi trebuiau
ucişi, dislocaţi sau „re-educaţi”, în sensul strict
psihiatric, făcându-li-se o aspră spălare a creie-
rului, cel familial şi cel istoric. Ca şi cel al noţiu-
nilor de bază ce ţin de morală, adevăr, fidelitate,
credinţă.

în această vie, permanentă suferinţă a va-
lorilor neamului ei, şi-a trăit Aura adolescenţa.
Această suferinţă nu s-a stins, ca la alţii, în uitare
sau topire în valurile vii ale necesităţilor de fie-
care zi, ci, odată cu primii fiori ai deşteptării per-
soanei gânditoare, ai îndrăznelii spiritului nu-
mită poezie, s-a transformat. o, nu, nu în răzbu-
nare, ci într-o formă orgolioasă, de o rară intensi-
tate, a ceea ce am putea numi singurătatea
creaţiei. Iar din această stare sau formă a supra-
vieţuirii reale a persoanei celei mai adânci, Aura
Christi a ales ipostaza cea mai radicală: a renun-
ţat la aproape tot ce face acceptabilă, dorită,
uneori, chiar visată existenţa, zidindu-se, aici, pe
solul românesc, la modul propriu, în literatură.
Slujindu-şi propriile idealuri, dar şi pe cele naţio-
nale, româneşti, crezând, jurând pe valoarea lor
unică. Comparabilă cu cele atât de celebrate din
Apusul Europei.

Da, aproape o monahă a literelor, cum mai
sunt, probabil, vreo câteva, în spaţiul aparent
strâmt al scrisului contemporan, dar vigoarea şi
profunda, aş zice aproape fanatica ei onestitate şi
credinţă în valorile literare, o face extrem de vi-
zibilă, de prezentă, de neocolit în peisajul cultural
românesc, şi nu numai. Mai ales în substanţialele
ei volume eseistice, cu accente extrem de vii,
mereu susţinute cu argumente din istoria şi cul-
tura întregului continent, făptura şi opiniile ei se
confundă cu nu puţini gânditori şi polemişti de
forţă ai momentului.

Sigur, peste toate, forţa şi distincţia ei clară,
cristalină, poetică, primează şi aş zice că domină
după nu puţine avataruri critice, deoarece Aura,
precum puţini, nu s-a pliat modei post-decem-
briste, numite şi postmodernism, ea a îndrăznit
să rămână fidelă artelor şi tropilor aşa-zişi clasici,
semnelor şi instrumentelor poeziei milenare, de
vârf, respingând de plano aşa-zisul autenticism,
care bântuie de câteva decenii pe la noi, negarea,

în poezie, a ritmului, a rimei şi, mai ales, a unei
anumite metafore, ce ţine nu de stare sau de o ne-
vroză sau alta, de moment, nu rareori colorată de
trivialitatea voluntară, poate chiar şi de o prost
mascată pornografie ca semn al trăirii, al auten-
ticului, al revoltei, ci de starea de devinaţie, de
profeţie a ceea ce este în fiinţă, în lucruri, în na-
tură şi în istoria sentimentelor noastre. Ce se
apropie, cum spuneau romanticii şi post-roman-
ticii, de muzică, uneori de colonadele unui templu
sau de prespectiva abia ştearsă, ca de un văl sub-
ţire, a unei viziuni. Noi credem că presimţirile
poetice, numite metafore, sunt, nu rareori, ade-
vărate profeţii şi poeţii de azi – mulţi la număr, e
drept, mi-e teamă însă că nu toţi ajung la prundul
fiinţei lor visătoare – sunt singurii profeţi ce mai
calcă cu sandaua lor subţire prin praful prezen-
tului, urmaşii unei profesiuni auguste, ai unei vo-
caţii semi-zeieşti, care au marcat, au înnobilat
secole ale antichităţii continentului, citind în zbo-
rul vulturilor, în forma şi culoarea organelor fiin-
ţelor expiatoare, în chipul şi în biografia stăpâ-
nilor lumii în clipa când şi aceştia erau izbiţi de o
spaimă pe care nu o înţelegeau. şi pentru a
puncta definitiv apartenenţa ei şi o reală stăpâ-
nire a mijloacelor, Aura a apelat şi la forma rigu-
roasă a sonetului sau a psalmului, descoperind ea
însăşi, cum face orice creator autentic, eliberate
din chingile rigorii, izvoare vii, calde, impetuoase
ale inspiraţiei. 

între volumele ei de eseuri, două sunt cele,
mai ales, care se disting, după opinia mea, din ta-

lazurile actualităţii politice, jurnalistice, eveni-
menţiale, două volume, în care Aura Christi,
după o pregătire de ani şi mii de ceasuri de reclu-
ziune şi lecturi interdisciplinare, a cutezat să
atace zone înalte ale gândirii: nietzsche şi marea
amiază şi dostoievski – nietzsche. elogiul suferin-
ţei, aducând, cu îndrăzneală calmă, alături, doi
giganţi, doi profeţi ai culturii continentului, iviţi
din straturi etnice şi culturale extrem de depăr-
tate geografic şi psihologic, ceea ce numim astfel,
şi alăturându-le, dincolo de temele şi obsesiile lor
tematice, comentate de mulţi, azi, personalitatea
şi ideaţia marilor Ruşi care s-au expatriat în anii
treizeci ai secolului trecut în capitala Franţei, Me-
rejkovski, şestov şi Berdiaev. Am spijinit public
aceste demersuri ideatice nu numai pentru că
cele două nume citate mai sus – Dostoievski şi
Nietzsche – m-au preocupat încă din anii tineri,
dar şi fiindcă sunt pătruns de necesara lor exe-
geză aici, unde cei doi au pătruns târziu şi parţial,
uneori calomnios de-a dreptul, încât şi azi, unele
spirite competente, dar gripate în ceea ce li se
pare a fi specificul naţional al literelor româneşti,
cred încă inoportune marile viziuni şi teme ale
celor doi, Rus sau German.

în poezie, în volumele Împotriva mea,
Valea regilor, ceremonia orbirii, ultimul zid,
grădini austere, elegii nordice, orbita zeului şi
altele, spre deosebire de nu puţini colegi de gene-
raţie, Aura Christi nu se fereşte să-şi mărturi-
sească modelele, maeştrii, europeni, ruşi, nemţi

sau români, de la Blaga, Eminescu, Arghezi sau
Nichita, la hölderlin şi Rainer Maria Rilke, de la
Puşkin, Ahmatova la ţvetaieva şi Brodski. Nu, cu
certitudine, uriaşul şi în aparenţă apăsătorul
prestigiu al acestora nu-i aplatizează nicicum fer-
voarea poetică, aceştia şi alţii, câţiva, din proză
şi filosofie, o fac să se simtă acasă, în foaierul sau
în castelul de sticlă al unei luminate ţări, al unui
spaţiu fermecat, sprijinit de arcadele gândului în-
drăzneţ, viu, iconoclast sau nu, laolaltă cu spiri-
tele pe care visează, sunt convins – cum ne
asigură şi sofistul Socrate în ultimele sale cea-
suri! – să le întâlnească dincolo, în empireu. Spi-
rite fraterne, ocrotitoare şi mai vii, încă, mai
necesare, decât mulţi din cei care se perindă pe
orizontul secolului.

Cu siguranţă, scrisul ei, miile de pagini pu-
blicate în nici trei decenii de activitate publică, nu
sunt comentate şi, uneori, nici măcar consemnate,
pe măsură; de vină sunt noile presiuni culturale
ce ne vin de nu ştiu unde, decadenţa obiectului
numit carte după o carieră de câteva secole euro-
pene în zone ilustre, dar, probabil, şi o înţelegere
greşită a termenului de libertate, ce s-a abătut, în
sfârşit, şi pe plaiurile est-europene, dar care la
noi, nu ştiu cum se face, iscă reacţii de o, aş zice,
sfruntată actualitate, numai că e vorba de o ac-
tualitate, de o modă joasă, îmbibată de jurnalism

tern şi de politică comandată. Aura Christi,
împreună cu nu puţini colegi şi lectori ai li-
teraturii, sperăm că rămâne trează, adică
deşteaptă, cum spunem noi, Românii, în
ciuda străinătăţii, pe care nu rareori ţi-o pro-
voacă revenirea în patrie (vezi titlul ei recent
acasă – în exil), îmbrăţişându-şi vastele ro-
mane epice şi lirice (Sculptorul, noaptea
străinului, marile jocuri, cercul sălbatic şi
altele), textele ei polemice care, aproape
toate, au aerul unei flamuri ce fâlfâie pe
lănci ascuţite, „tribul Conte”, „tribul” colabo-
ratorilor, fidelilor revistei noastre contempo-
ranul. ideea europeană, alături de fratele ei,
Andrei, cu care, de mai bine de un deceniu
conduce o editură cu multe apariţii de înalt
prestigiu; fericită învingătoare a unor boli,
din care, ultima, s-a arătat aproape letală,
dar care, cum li se întâmplă spiritelor tari,
norocoase, i-a dăruit şi o Credinţă – formă nu
numai a recunoştinţei, dar şi a vederii, a

celei fizice, dar şi a celei plenare, cu semnele in-
dubitabile ale unei alte naşteri.

îi urăm, din acest colţ de pagină, aceeaşi vi-
goare şi sănătate a firii şi a minţii, ca şi până
acum, iar eu îi mulţumesc pentru solidaritatea ei
unică, de cristal şi pentru fidelitatea ei profundă
faţă de valorile care ne sunt comune.

LA MULţI ANI, frumoasă doamnă, calmă,
demnă şi puternică, cum te ştim, încrezătoare
încă o dată în destinul tău nobil, cel odată ales în
febra luminată a adolescenţei, lângă animalele
tale, „îngerii însoţitori”, Bagheera şi Conte, decu-
paţi dintr-o filă a unei cărţi exotice, cu tăieturi de
bronz – geniul inimii. îţi urăm să-ţi păstrezi
aproape fiinţele familiale, iubite, şi pe cei câţiva
prieteni, lipsiţi de crisparea momentului şi liberi
de a-şi arăta preferinţele şi principiile, sănătate
deplină, râsul cald, dăruit, încrederea nu numai
în viitor, ci şi în prezent – un semn al celor pre-
destinaţi. şi, mai ales, îţi urăm norocul celor aleşi,
norocul de a te recunoaşte până la sfârşit, în în-
tregime, în toate actele capitale ale existenţei. r

12 ianuarie 2017 
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Aura Christi – 
o biografie destinală

Îţi urăm să-ţi păstrezi aproape
fiinţele familiale, iubite, şi pe cei

câţiva prieteni, lipsiţi de crisparea
momentului şi liberi de a-şi arăta

preferinţele şi principiile, sănătate
deplină, râsul cald, dăruit,

încrederea nu numai în viitor, ci şi
în prezent – un semn al celor

predestinaţi. Şi, mai ales, îţi urăm
norocul celor aleşi, norocul de a te

recunoaşte până la sfârşit, în
întregime, în toate actele capitale

ale existenţei.

n Editorial



Apariţia, în 1983, a volumului doina
venea cumva firesc, împlinind o direc-
ţie din ce în ce mai accentuată a poe-
ziei lui Cezar Ivănescu: aceea a con-

topirii cu muzica. Tot ce a scris poetul după aceea a
avut această intenţie de înscriere într- o tradiţie an-
cestrală, pre- literară: aceea a poeziei concepute ca ros-
tire sacră. Autorul şi- a explicat opţiunea în zeci de
interviuri şi într- un curs de poezie, nedus până la
capăt (Cezar Ivănescu este scriitorul proiectelor pa-
ranoide, exorbitante, neduse până la
capăt, pentru că sunt omeneşte impo-
sibil de desăvârşit.): „Poetul trebuie
să- şi recâştige condiţia sa interme-
diară, intercesoare iar arta sa, poezia
trebuie să redevină ceea ce a fost, o
artă magică unind virtuţile muzicii şi
ale cuvântului în act ritual, viu, recep-
tacol al pneumei cosmice şi la rându- i
emisie de pneumă...” Prima observa-
ţie: titlul cărţii doina, este înşelător.
Modelul nu este cel folcloric, decât, cel
mult, cum observă Gheorghe Ghri-
gurcu, la nivelul emulaţiei, „al aşeză-
rii în originar”. Poetul este, în fond,
un erudit, un rafinat care a asimilat
tradiţia arte sale şi, sastisit de alexan-
drinismul în care a sucombat, de so-
lipsismul ei, decide să se reîntoarcă la formele
primitive, pre- literare. Doina îi foloseşte ca tipar de
artă sincretică. Pentru Cezar Ivănescu, arta supremă
este muzica şi marea reuşită a acestor texte, marele
lor rafinament constă în puterea de sugestie, în recu-
perarea muzicalităţii prin mijloace neputincioase,
mult mai reduse, cele ale cuvântului scris. Există, în
poezia lui Cezar Ivănescu, o tensiune între două tra-
diţii total diferite: una orală, în care poezia nu este o
artă cu un statut bine definit, autocefală, cu un trecut
conştientizat ca atare şi care lucrează creând emula-
ţie, ci un mijloc de identificare şi stimulare a sacrului;
şi alta cultă, care are luciditatea propriului eşec la
care a dus- o rafinamentul şi perfecţionarea tehnică,
transformând- o într- o artă versatilă, capabilă de o
mare virtuozitate, dar care, nemaiavînd acces la
sacru, se autodescrie, îşi propune propia realitate.
Cezar Ivănescu este un mare poet pentru că are cu-
rajul de a se pune împotriva modelor, de a încerca im-
posibilul: ieşirea din nombrilismul poeziei moderniste
nu prin ironie, intertextualitate, parodie, ci exact prin
mijloace opuse acestor soluţii postmoderniste: prin
spiritualizarea artei poeziei, prin purificarea ei de tot
ceea ce o poate macula; în fine, prin regresiunea către
preistoria ei. Experimentul nu mai este unul strict li-
terar, ci mai ales unul de ordin spiritual. Poetul de-
vine un sacerdot, un mijlocitor al sacrului în lume.
Atitudinile vehemente ale lui Cezar Ivănescu împo-
triva postmodernismului aşa trebuie înţelese, nu ca
lupte literare pornite din ambiţii mărunte sau din ne-
înţelegere. 

Modelul doinelor, apoi ale textelor intitulate
Jeu d’amour sau rosarium nu este doina populară,
ci poezia trubadurilor. Nu poate fi vorba la Cezar
Ivănescu de un „erotikon lăutăresc”, cum consideră
Gheorghe Grigurcu. Doinele sale îşi extrag sevele din
doina eminesciană. „Primitivismul” poemelor sale,
despre care s- a tot vorbit, este efectul unor decantări
de ordin livresc. Autorul nu imită formele poeziei po-
pulare, ci aspiră la simplitatea lor şi caută, orgolios
(!), să se topească în anonimat, sacrificând autorita-
tea sa auctorială de dragul autorităţii mesajului pe
care îl transmite. Există două mize ale acestor
poeme: prima ţine de instaurarea în şi prin text a per-
fecţiunii formale specifice muzicii. Subliniez: în şi
prin text. Ceea ce presupune un experiment-limită,
care constă în realizarea, cu mijloace infinit mai aus-
tere, a unui efect armonic desăvârşit. Sugestia este
singurul intrument aflat la îndemâna poetului.
într- o conferinţă din 1996 dedicată lui Mihai Emi-
nescu, Mihai Ursachi nota originalitatea frapantă şi
unicitatea autorului muzeon- ului: „Cezar Ivănescu a
dus până la extrem latura incantatorie, muzicalita-
tea ca obiect liric în sine. în acest fel poetul, trecând
prin Eminescu, făcea legătura cu tradiţia ancestrală
a invocaţiei sacre, a poeziei-muzică, a poemului-cân-
tec sau melopee, autorul însuşi interpretându- şi
vocal cu acompaniament de chitară poemele. Cu tim-
pul, Cezar Ivănescu a introdus în poeziile sale, a
căror trăsătură esenţială rămâne incantaţia melo-

dică, subiecte cu nuanţe arhaice, religioase, orientale
sau naţionale.” într- adevăr, primul lucru care fra-
pează la lectura acestor poeme este muzicalitatea
lor: nu mai sunt texte care se cer citite, ci partituri
care trebuie cântate; lectura este nevoită să devină
interpretare melodică. Numai că nu cred că finalita-
tea lor este una strict muzicală. Cezar Ivănescu nu
face experimente instrumentaliste, precum, în lite-
ratura română, Macedonski. El nu urmăreşte să rea-
lizeze un simbolism al sunetelor. Poezia sa nu

vizează perfecţiunea formală în
sine. Puritatea ei armonică,
forţa de sugestie, zbaterea către
muzicalitate reprezintă doar o
parte a unui întreg în care mai
intră şi un mesaj puternic spiri-
tualizat. o astfel de formulă nu
poate exista în afara religiozită-
ţii. Muzicalitatea nu este decât
o metodă de recuperare a acce-
sului la sacru. cezar ivănescu
este, în poezia sa cantabilă, un
poet religios. cel mai mare poet
religios din literatura română
postbelică. Aceasta este cea de a
doua miză, şi cea mai impor-
tantă, a poeziei sale incatatorii.
opţiunea de adopta, cu un efort

care implică împingerea în pasivitate a unei prodi-
gioase memorii culturale, forme literare cât mai sim-
ple, care aparţin unei tradiţii puţin frecventate sau
chiar forme pre- literare provine din nevoia de a găsi
o cale cât mai eficientă de a strecura într- un prezent
secularizat, care a rupt legătura cu realitatea de din-
colo de aparenţe, care crede că nu mai are nevoie de
sacru şi se mulţumeşte să se auto- venereze, un mesaj
spiritual. or, muzica este atemporală, ea se insi-
nuează în lume mult mai firesc decât literatura şi
mută într- o realitate hidoasă o fărâmă din armonia
celor sfinte. 

Vorbeam mai sus despre topirea personalităţii
creatoare a poetului, despre faptul că el se trans-
formă într- un mesager al sacrului. Multe dintre
poeme au în miezul lor ipostaza christică. Iisus pare
a fi şi chiar este sursa acestor bocete. Dar care Iisus?
Cel capabil de suferinţă, de îndoială, Iisus omul,
eroul tragic:

! voi ce mă priviţi la faţă
îndrăgiţi- mi faţa mea,
mai îngăduiţi- mi faţa
fiindcă mult va sângera,
mai îngăduiţi- mi faţa
fiindcă mult va sângera !

! şi în mânuri şi- n picioare
cuie îmi vor împlânta,
mai îngăduiţi- mi mâna
şi- n ţărână talpa mea,
mai îngăduiţi- mi mâna
şi- n ţărână talpa mea !

! vă iubesc dar lângă mine
nimărui n- am spus să stea,
mai îngăduiţi- mi locul
cât măsoară umbra mea,
mai îngăduiţi- mi locul
cât măsoară umbra mea !

! bate vânt în pomul care
lemn de cruce îmi va da,
mai îngăduie- l, săcure,
cât îi tremură frunza,
mai îngăduie- l, săcure,
cât îi tremură frunza !
Curajul artistic este uriaş, căci poetul se dis-

tribuie în acest rol christic, din care scrie câteva ex-
traordinare poeme dedicate Fecioarei Maria.
Intitulate monoton, dar sugestiv rosarium, acestea
sunt de o sensibilitate neatinsă în poezia religioasă
scrisă în limba română. Dar capodopera absolută mi
se pare al cincilea poem intitulat către discipoli,
purtând subtitlul Symposion. Amintind, ca atitu-
dine, de rugăciunea unui dac, textul instituie regi-
mul tragic inensificând slăbiciunea naturii omeneşti
a lui Iisus, accentuând suferinţa fizică:

! cine vrea mă scuipă,
scuipă cine vrea,
eu mereu tot urcu,
urc Golgota,

pielea- i sânge şi scuipat,
pielea şi ţărâna,
tu- mi ungi trupul cu balsam
numai cât pui mâna,

pielea- i sânge şi scuipat,
pielea şi ţărâna,
tu- mi ungi trupul cu balsam
numai cât pui mâna!

! cine vrea- şi înfige
gheara- n carnea mea,
cine vrea mă scuipă,
scuipă cine vrea,

trupul care mi- l mai port
roş ca trandafiru- i,
tu cu ochii tăi mi- l plângi
tu mi- l plângi şi- l mirui.
Suferinţa, acceptată cu demnitate, ca un des-

tin salvator, este tensionată prin prezenţa feminină.
Alinarea pe care o aduce femeia intensifică durerea
şi complică scenariul, pentru că ea este străină de
esenţa sacrificiului, pe care îl scoate din desenul său
dogmatic, scriptural. Erotismul nu lipseşte din acest
libret al calvarului, în care Cel care îşi dă viaţa pen-
tru a mântui lumea are de luptat şi cu ispita, cu
mulţumirea de a se vedea iubit. Prezenţa feminină,
în toată graţia şi magnetismul ei, căruia, iată, nici
măcar în ceasul suprem omul Iisus nu i se poate sus-
trage, relativizează răul, îl face acceptabil, îl extrage
din registrul paroxistic. Dar, în acelaşi timp, uma-
nizează teribil scena evanghelică:

! tu, muierea mea
şi balsamina mea,
tu- mi faci suferinţa
cărnii şi mai grea,

că numa privirea ta
dacă mă priveşte
răul tot, pe cât socot,
nici el nu- mi tihneşte,

că numa privirea ta
dacă mă priveşte
răul tot, pe cât socot,
nici el nu- mi tihneşte!

! iaca nu- mi tihneşte
binele deloc,
îl mănâncă răul
ca focul pe foc,

rău- n care mă îmbrac,
rău- n care zăcu,
tu mi- l strici cu mâna ta
de izvor ca leacu,

rău- n care mă îmbrac,
rău- n care zăcu,
tu mi- l strici cu mâna ta
de izvor ca leacu!
Aşa cum poemul sugerează continuitatea la

nesfârşit, şi interpetarea este ispitită să gloseze în-
delung pe marginea lui. Esenţa acestei poezii este în
primul rând religioasă, cea estetică devenind secun-
dară. Regimul ei este spiritual, nu artistic. în amin-
titul curs de poezie, autorul despărţea clar domeniile:
„arta tradiţională, ca şi religia, presupune o origine
divină, revelată, şi efortul Maeştrilor se îndreaptă
către o mai bună captare a murmurului divin, cum
au făcut şi Buddha şi Iisus”. Cezar Ivănescu a captat,
fără discuţie, într- un mod intens, creator, acest mesaj
de provenienţă numenală. A ştiut să îl toarne într- o
poezie care adoptă când formele lirismului primitiv,
elementar, când muzicalitatea psalmică, imnică, a
textelor sacre. De aici provine originalitatea lui
mereu surprinzătoare. Pentru că o atare experienţă
nu e una care să se lase imitată, pentru că ea cere o
angajare exitenţială liminală, dar şi posibilităţi artis-
tice pe măsură, Cezar Ivănescu nu are discipoli ade-
văraţi în poezia contemporană, deşi formula
discursului frust din prima parte a operei sale a fost
urmată, poate nu conştient, de câţiva autori. E ade-
vărat că rar la aceeaşi intensitate. Autorul doinei
este şi un mare poet religios, un nume obligatoriu pe
lista scurtă a literaturii contemporane. r

1 Cezar Ivănescu, curs general de poezie, în Cassian
Maria Spiridon, cezar ivănescu – un oaspete al nirvanei,
Editura Junimea, Iaşi, 2016, p. 108.

2 Gheorghe Grigurcu, existenţa poeziei, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1986, p. 276.

3 Gheorghe Grigurcu, op. cit., p. 277.
4 Mihai Ursachi, eminescu şi noi, în vol. Cezar Ivă-

nescu, Goana magilor. Poeme postume şi însemnări despre
poezie, ediţie îngrijită de Magda Negrea şi Daniel Corbu,
Editura Princeps Edit, Iaşi, 2005, p. 144.

5 Cezar Ivănescu, curs general de poezie, p. 66.
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Bogdan Creţu
Cezar Ivănescu şi 
armonia celor sfinte



Am auzit varii persoane şi persona-
lităţi spunând că în mărturisirea
creştină a lui Dan Puric intră şi
mult histrionism, că „să nu uităm

că omul e actor, obişnuit să joace teatru”. Văzând,
recent, (şi) ultimul spectacol al lui Puric, intitulat
„Suflet românesc”, m- am tot gândit cât de multă
mărturisire creştină intră în teatrul lui Dan
Puric. în mod paradoxal, pentru autenticitatea
angajării creştine şi naţionale a lui Dan Puric stă
mărturie tocmai teatrul său, unul care nu admite
minciuna, care nu e „spectacol”, care adică nu te
lasă, pasiv, în jilţul de spectator, de consumator
al „actului cultural”. Teatrul lui Dan Puric nu ne
momeşte în afara noastră, nu ne atrage să ne în-
tâlnim, evazionist, în nicăieri, în u- topie, ci ne tri-
mite, prin introspecţie, către întâlnirea cu noi
înşine, cu toţi noi înşine, în adâncuri, la rădăci-
nile noastre. Teatrul lui Puric îmi aduce aminte
de istoricul teolog Romulus Cândea, care opunea
„cosmopolitismului spiritual”, care ar uni umani-
tatea la nivel de elite, conştiinţa unei „tradiţii ge-
nerale a omenirii” care ar uni- o la nivel profund,
de rădăcini. Teatrul lui Puric nu minte pentru că
nu porneşte de la „idealuri”, adică de la ideologii,
ci de la gest, adică de la memoria de lungă durată
sedimentată în gesturile noastre, de la gestul teh-
nic sau ritual, de la gestul care uneşte realitatea
văzută de cea nevăzută. Ca atare, reprezentaţiile
lui Puric nu sunt alcătuite din „acte” împărţite în
„tablouri”, ci din „icoane”, din reprezentări care
unesc văzutul cu miezul lui de taină şi de viaţă.
Forma de exprimare aleasă de Puric nu lasă loc
cabotinismului, ochilor daţi peste cap, manieris-
melor recitative, alintăturilor. E o formă de teatru
spartană, minimalistă, de maximă rigoare a par-
titurii şi execuţiei. 

Dan Puric face acest lucru de unul singur.
E singur pe scenă. „one- man show”. şi tace. Tace
pentru că, la urma urmelor, în afară de cuvântul
liturgic, restul riscă mai întotdeauna să fie doar
vorbe. Doar gestul, adică fapta, poate salva, poate
arăta calea ieşirii din starea de impostură gene-
ralizată în care s- a scufundat România E.U.ro-
peană a zilelor noastre. Ca orice „icoană” în
vremuri de ciumă, personajul lui Dan Puric,
Charlot- ul lui românesc e şi ţintă. Dan Puric, pe
scenă, e ţinta privirilor noastre. E expus. Nu
poate greşi. Nu poate minţi. Nu se poate împie-
dica. L- am văzut „jucând” cu febră, bolnav, cur-
gând apele de pe el, şi rămânând întreg, acolo, pe
scenă, „icoană”, adică mediator către realitatea
sufletului românesc, şi ţintă.  

Dacă tăcerea scenică a lui Dan Puric face ca
artistul să nu poată fi contrazis pentru că nu
există sofişti ai pantomimei, cărţile, conferinţele
şi interviurile lui au stârnit şi stârnesc, mai
mereu, umorile acre ale unei anumite „elite” care,
deşi altminteri se dă în vânt după „motivational
speakers”, văzuţi ca motor al schimbării întru bi-
nele euroatlantic al României, nu gustă misiona-
rismul naţional- creştin al lui Dan Puric, căruia îi
iau la puricat discursurile în căutare de erori fac-
tuale, de citate aproximative ş.a.m.d. La noi, de
un tratament asemănător s- a mai bucurat şi
Petre ţuţea (ba, şi prelegerile lui Nae Ionescu au
fost scrutate cu ochi la fel de vrăjmaş). în Vest,
publicistica politică a lui Noam Chomsky e frec-
vent atacată pentru citatele eronate etc. Neajun-
sul acestui tip de abordare e că el ratează, de fapt,
ţinta pentru că românii care formează publicul lui
ţuţea sau Puric şi americanii care citesc volumele
de interviuri ale lui Chomsky nu caută precizie
scolastică în discursul public al acestor oameni, ci
o direcţie, un sens pe care restul discursului pu-
blic produs în masă de publicaţiile şi organizaţiile
de mainstream sau de falsă „alternativă” îl ocul-
tează. Degeaba îi spui florii că există pete în
soare, dacă ea simte că trebuie să îşi întoarcă faţa
spre acea sursă de energie ca să trăiască. Din ce
în ce mai frecventele răbufniri electorale în direc-
ţia a ceea ce intelighenţia de mainstream nu-
meşte dispreţuitor „populişti de stânga/dreapta”

nu face decât să confirme practic, la urne, nemul-
ţumirea generală – planetară am putea spune, că
tot trăim, din toate celelalte puncte de vedere, sub
imperiul „globalizări” – cu privire la dependenţa
în care sunt ţinute naţiunile cu ajutorul minciunii
generalizate şi corupţiei semantice de sus în jos. 

Dan Puric numeşte, în cărţile şi discursurile
lui, multe din relele care bântuie trupul social şi
sufletul României de azi. şi face acest lucru cu o
viociune a minţii, o inteligenţă asociativă şi o pre-
cizie a diagnosticului care trădează un om pro-
fund afectat de ceea ce se întâmplă României de
azi.  Ceea ce face el e „pep talk”, un discurs menit
să le sporească românilor încrederea în sine. or,
niciunui boxer sau niciunei echipe nu îi pasă dacă
antrenorul, în pauzele dintre reprize, îi citează cu
exactitate din clasici sau nu. Ceea ce îl intere-
sează pe omul care luptă în ring sau în teren e să
simtă că eşti în colţul lui, că eşti cu el, că îl ajuţi
să reziste şi să învingă. Că îl înveţi să fie robust.
E ceea ce face Dan Puric, pe care românii îl simt
în colţul lor. 

şi cum să nu- l simtă, când Dan Puric scrie,
vorbeşte sau tace grăitor despre toate problemele
care frământă văzut sau nevăzut, pe faţă sau pe
dos, societatea românească, de la emigraţie, la
distrugerea sistematică a învăţământului româ-
nesc, de la sărăcie, la mizeria produsă de nimici-
rea simbolică a galaxiilor de valori naţionale, de
la prostituţia politică a intelectualilor de „elită”,
la abolirea normalităţii în numele unor fantoma-
tice şi lesne manipulabile principii „euroatlan-
tice”. Doctorul Nicu Ioniţă, fost deţinut politic la
Piteşti, supravieţuitor vertical al acelui cumplit
experiment, vorbea despre „procesul de dezorga-
nizare a universului psihologic” pus în mişcare de
reeducarea de la Piteşti. Una dintre etapele cele
mai importante ale acelei reeducări era critica:
„Critica a fost una dintre operaţiile cele mai difi-
cile care l- au extras pe om din matricea lui socială
şi, secţionând cordonul ombilical, i- a întrerupt co-
municarea vitală cu lumea în care s- a născut, a
trăit şi s- a format. Critica în care s- au lansat co-
legii noştri, sub ameninţarea terorii, a completat
şi adâncit fisura din sufletul lor, netezindu- le
calea pentru despărţirea definitivă de lumea din
care proveneau. Nimic nu a fost cruţat, totul a
fost pus în discuţie, totul a fost contestat şi pân-
gărit: societatea, şcoala, biserica, familia” şi pa-
tria1. Cei supuşi cu succes acestui experiment,
reeducaţii, îşi pierdeau, notează doctorul Ioniţă,
„rezonanţa afectivă” şi se concentrau doar asupra
propriei persoane „afişând un indiferentism agre-
siv faţă de suferinţele noastre, pe care tot ei ni le
provocau”2. 

Dan Puric observă şi el reeducarea în masă
– sau, cum o numeau comuniştii, exerciţiul de
„psihopedagogie socială – ştiinţa educaţiei perma-
nente a maselor de adulţi” –  la care sunt supuşi
românii astăzi: „Cineva m- a întrebat când s- au
împlinit douăzeci de ani de la prăbuşirea zidului
Berlinului dacă sunt fericit, iar eu i- am răspuns
că nu, pentru că s- a dărâmat peste noi. [...] De-
odată am găsit în faţa noastră înfometată de li-
bertate şi normalitate o altă Europă, o Europă cu
tendinţe suicidare, agonică, un mare om bolnav
îndreptându- se sinistru spre propria lui prăbu-
şire. [...] Europa de azi este o imensă clinică ex-
perimentală, unde se aplică pe o populaţie din ce
în ce mai amorfă şi rătăcită ce- şi pierde pe zi ce
trece conştiinţa de sine, un strict program de ree-
ducare în vederea alienării ei sub flamura per-
versă a libertăţii, democraţiei şi a drepturilor
omului instrumentalizate cu atâta dibăcie”3. Efec-
tele acestei reeducări sunt, ca şi în cazul celei de
la Piteşti, smulgerea traumatică a românilor din
matca lor, sterilizarea biologică şi spirituală a
lumii româneşti, o rată de creştere demografică
şi culturală negativă: „Suntem o regiune nenoro-
cită, un penitenciar şi o colonie condusă din afară
prin securişti autohtoni obedienţi. Acele minţi mi-
nunate ale perioadei interbelice voiau cu toată fi-
inţa lor să fim o voce românească în Europa [...].

Noi nu putem s- o luăm împotriva Europei. Pro-
blema se pune cum arată această Europă de as-
tăzi şi care este preţul acestei integrări. Aici nu
este vorba să ne izolăm, este vorba să ne păstrăm
eposul, identitatea. Eposul înseamnă legende, po-
veşti, mituri. Cineva m- a acuzat că eu legendari-
zez. Da, cum să nu legendarizez? Bunica mea e o
legendă. Bunica dumneavoastră este o legendă.
Putem noi să ne prezentăm în faţa istoriei numai
cu CNP- ul? Când legenda face parte din acea di-
mensiune transistorică a neamului nostru. Asta
ne- a ţinut pe noi. Nu numai o realitate penibilă
[...]. Destinul  spiritual al unui neam nu poate să
naufragieze pe ţărmul mâlos al unui context isto-
ric. Am fost reeducaţi să ne fie ruşine de condiţia
noastră de român. Am început să ne şoptim cu
frică identitatea. Să fim inhibaţi şi deranjaţi de
ea. Acesta este rezultatul procesului viclean de
permanentă culpabilizare a poporului român în
scopul exploatării lui”4.

în acest context, Dan Puric înţelege să lu-
creze asumând marginalitatea României în con-
text E.U.ropean şi a României profunde în
România burgheziei de mall de astăzi: „Ce în-
seamnă să fii român astăzi în Comunitatea Euro-
peană? România, o margine a  Europei, o
margine, dar toate lucrurile tremură la margine,
spune cu geniul observaţiei Titu Maiorescu. şi
apropo de această margine, îmi aduc aminte că
am fost cândva invitat să ţin o conferinţă despre
iubirea creştină în Galda de Jos, o minunată lo-
calitate din judeţul Alba. Am simţit, nu ştiu de ce,
că mă ascultau oameni curaţi sufleteşte, neînti-
naţi de vremurile actuale şi cu o inteligenţă re-
marcabilă. [...] A venit la mine primarul localităţii
respective să îmi mulţumească şi, conform tradi-
ţiei româneşti, să mă omenească. A venit omul ţi-
nând în braţe un coş mare împletit, plin cu
bunătăţi, slană, cârnaţi, brânză, pâine, palincă şi
vişinată. şi înmânându- mi- l, îmi spune: domnule
dănuţ, ştiţi ce faceţi dvs. cu noi? Am rămas blocat,
căci nu mă aşteptam la o asemenea întrebare,
după care, după un timp, din reflex de autoapă-
rare, am dat un răspuns cât se poate de stupid:
ce să fac? fac o conferinţă. nu, nu faceţi nicio
conferinţă, mi- a răspuns primarul. şi fiţi atent
acum, inteligenţa asta unică românească! Mă în-
treabă brusc: ştiţi ce face gospodina când i se taie
maioneza? De data asta am rămas perplex, mă
prinsese cu garda jos. Habar n- am, i- am răspuns.
Sparge un ou şi o ia din margine, mi- a răspuns
primarul. Ce spirit fantastic de observaţie! şi- a
dat seama că eu am luat- o din marginea neînti-
nată a ţării ca să refac tonusul moral, maioneza
aia tăiată”5.

Dan Puric e ascultat de popor pentru că ştie
să asculte, are bucuria întâlnirii cu oamenii, nu e
blazat, burtos şi îndesat cu eclere şi cârnaţi de
Pleşcoi lăsând în urma- i un damf de autosufi-
cienţă. Nu caută să recruteze sofişti tineri pe care
să- i îmbătrânească rapid în rele. Succesul lui de
public e, din punct de vedere artistic, o consecinţă
a talentului pe care i l- a dat Dumnezeu, iar din
punct de vedere cultural, o consecinţă a lucruri-
lor, văzute şi nevăzute, pe care i le- au furat popo-
rului român două- trei generaţii de oameni fără
Dumnezeu. r

1 Nicu Ioniţă, experimentul Piteşti: Spălarea creie-
rului şi reeducarea prin tortură în românia comunistă
(Bucureşti: Eikon, 2016), 42- 43.

2 Ioniţă, experimentul Piteşti, 47.
3 Dan Puric, Să fii român! (Bucuerşti: Compania

Dan Puric, 2016), 38- 39.
4 Puric, Să fii român!, 137- 138.
5 Puric, Să fii român!, 156- 157.
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„Ce înseamnă să fii român astăzi în
Comunitatea Europeană? România,

o margine a  Europei, o margine,
dar toate lucrurile tremură la

margine, spune cu geniul
observaţiei Titu Maiorescu. Şi

apropo de această margine, îmi
aduc aminte că am fost cândva

invitat să ţin o conferinţă despre
iubirea creştină în Galda de Jos, o

minunată localitate din judeţul
Alba. Am simţit, nu ştiu de ce, că

mă ascultau oameni curaţi
sufleteşte, neîntinaţi de vremurile

actuale şi cu o inteligenţă
remarcabilă.” 

Mircea Platon
Sufletul românesc 
al lui Dan Puric
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Cioran, de la naşterea căruia s- au îm-
plinit 105 ani,  nu poate fi înţeles,
consideră eugen Simion, în afara co-
respondenţei sale. Cu atât mai mult

cu cât el, apreciază criticul, este „unul dintre marii
epistolieri ai epocii”. o atestă o dată în plus corpu-
sul de scrisori aflat la Biblioteca Naţională din
Viena: 158 de misive ale lui Cioran, la care se
adaugă două, tulburătoare, privind boala şi sfâr-
şitul celui ce a scris inconvenientul de a te naşte,
ale Simonei Boué, acestea toate avându- l ca desti-
natar pe Wolfgang Kraus (1924- 1998), personali-
tate complexă, autor de studii şi eseuri filosofice,
editor, coordonator de prestigioase instituţii cultu-
rale în spaţiul european. Descoperirea preţioasei
mape cu aceste texte ce cuprinde şi 5 epistole ale
austriacului, precum şi pagini din jurnalul lui
Kraus referitoare la Cioran, la aproape un deceniu
şi jumătate de la moartea acestuia, o datorăm cer-
cetătorului george guţu, care este şi traducătorul
lor din limba germană într- un volum publicat la
humanitas. Cei doi au corespondat de- a lungul a
peste 18 ani, în deceniile 8 şi 9 ale secolului trecut.
Scrisorile către Wolfgang Kraus conţin reflecţii,
confesiuni, comentarii pe diverse teme, profeţii.
Dincolo de toate acestea, însă, cei care nu l- au cu-
noscut direct pe Cioran au posibilitatea şi satisfac-
ţia să pătrundă cât de cât în intimitatea sa.
Datorită lui Wolfgang Kraus, mai tânăr cu 13 ani
decât partenerul său de dialog epistolar, desprin-
dem profilul unui Cioran comunicativ, cu un com-
portament lipsit de orice urmă de extravaganţă
sau trufie. După una dintre vizitele pe care i le face
la Paris, austriacul îi schiţa în jurnalul său, la 8
octombrie 1984, acest portret: „Ieri, la orele opt, la
Cioran şi Simone, imensă bucurie. El, ca întot-
deauna, cu chipul puţin zbârcit, dar tânăr, rapid,
precis în mişcări, vânjos, rustic, părul alb ridicat,
căzându- i parţial pe frunte. ochii mari, albaştri, îi
strălucesc veseli, umorul său te încălzeşte, amără-
ciunea care străbate din scrierile sale este bine
păstrată acolo. Simone echilibrează totul, el emană
mulţumirea unui om fericit. Nu se lamentează –
coboară şi urcă şapte etaje zilnic, de cel puţin
patru ori pe zi, cu sacoşele de cumpărături, deseori
foarte grele, uneori cu geamantane pentru călăto-
rii, ştiu că are dificultăţi de vedere, temeri imagi-
nare etc. Râsul lui încurajează, oricum, are 73 de
ani, iar moartea nu e prea departe. E admirabilă
atitudinea lui, din care emană bucuria de a trăi şi
gratitudinea, indiferent cum scrie şi cum a scris…
Un om fericit, modest, înţelept din naştere – care
însă şi- a exteriorizat consecvent toate emoţiile…
înainte era altfel şi cu siguranţă că nu e întot-
deauna aşa cum a fost ieri cu mine: un exemplu
pozitiv, cum rareori mi- a fost dat să întâlnesc”.
Peste aproape zece ani acelaşi Wolfgang Kraus
nota în jurnalul său: „Ionesco vorbea la telefon
chiar şi de 12 ori pe zi cu Cioran, pentru ca, în sta-
rea sa depresivă, să capete mângâiere şi încura-
jare. De la Cioran! Trebuie să fi fost un scheci
apocrif al lui Ionesco”. 

în corespondenţa lui Cioran există ceea ce
am numit altădată o jovialitate gravă care îl face
mai uman şi mai fascinant. Este mereu preocupat
de beteşugurile lui trupeşti şi, desigur, de binefa-
cerile sau de ineficacitatea vreunui medicament,
îşi priveşte cărţile, destinul lor, cu o detaşare şi cu
scepticismul filosofului care ştie că până la urmă
totul este efemer, zadarnic şi că nimic nu e mai re-

lativ ca eternitatea, refuză premii prestigioase de
zeci de mii de dolari şi sute de mii de franci sau de
şilingi („Personal, am acceptat cadourile în bani,
dar în mod particular, fără surle şi trâmbiţe şi fără
reclamă”), citeşte mult („cititul e marele meu
viciu”), scrie puţin („Neajunsul de a fi om nu tre-
buie amplificat de grafomanie”), călătoreşte îm-
preună cu Simone, dar nu într- atât încât să nu
aibă mereu nostalgia unor ţări şi oraşe pe care nu
le- a văzut încă, ori pe care nu le va vedea niciodată
(„Mi- e dor de Veneţia şi încă şi mai mult de Cre-
mona pe care de fapt nu o cunosc – datorită viorilor
la care se cântă zilnic, fără public, ca să li se păs-
treze sunetul”), este îngrijorat de situaţia sa loca-
tivă, primeşte mulţi musafiri, inclusiv din
România, care îi ocupă timpul şi îl agasează, îşi
face zilnic obişnuita plimbare în „foarte frumoasa”
Jardin du Luxembourg tânjind după linişte şi sin-
gurătate, de care însă nici acolo nu se poate bucura
pe deplin, „căci sunt nevoit să întâlnesc în fiecare
zi pe cineva, ceea ce face parte din comedia pari-
ziană” („Marea eroare a vieţii mele a fost aceea că
am ales Parisul ca primul meu acasă, o viaţă fără
zăpadă, fără puritate exterioară şi, ceea ce este şi
mai rău, fără singurătate. E adevărat că aici eşti
însingurat, dar niciodată singur”), nu- i plac cere-
moniile, festivităţile de orice fel, evită pe cât posi-
bil să răspundă invitaţiilor de a ţine conferinţe,
nefiind un vorbitor şi temându- se de ridicol. La 1
noiembrie 1982 îi scria lui Wolfgang Kraus: „Acum
câteva săptămâni am fost la Köln, nu pentru a ţine
o conferinţă – nu sunt capabil de aşa ceva – ci pen-
tru a purta o discuţie la Centrul European (pre-
dare de limbi străine). Mi s- au pus întrebări
referitoare la… concepţia mea despre lume, iar o
prietenă care are o voce fermecătoare a citit afo-
risme tenebroase. Am avut sentimentul că sunt
autorul unor inscripţii funerare”. Scepticul bascu-
lează între sentimentul ratării ori al inutilităţii şi
o discretă satisfacţie a împlinirii: „Am devenit – îi
mărturisea prietenului vienez, la 13 iulie 1988 –
propriul meu elev. Nu poţi nega la infinit. La ce
bun să tot ponegreşti universul? Nu mă pot con-
verti la nimic, şi totuşi nu- mi consider viaţa un
eşec”. Epistolarul ne relevă însă şi un Cioran
conec tat la istorie, la istoria politică în act; un Cio-
ran care nu poate, deşi sunt momente când ar
vrea, să abdice din condiţia de contemporan. De
contemporan cu evenimentele la zi şi cu istoria
universală care – din punctul său de vedere – „este
suportabilă numai dacă o priveşti ca un spectacol”.

Exerciţii de filosofie a existenţei, epistolele
lui Cioran sunt deopotrivă, dacă nu chiar într- o
mai mare măsură, şi exerciţii de filosofie a istoriei,
în primul rând a istoriei Europei secolului xx. Lui
Cioran viitorul Europei ca, de altfel, şi al Americii
(e vorba de America de Nord) nu i se pare deloc roz.
Frapant este că ideile şi predicţiile lui sunt astăzi
mai convocante, aş zice mai actuale (iar unele
chiar adeverite) decât erau în anii ’70 şi ’80, când
au fost redactate cele 158 de scrisori. E aproape un
truism a spune că Cioran, dincolo de scânteietoa-
rele şi pentru mulţi derutantele lui paradoxuri, de
scepticismul său, era/este un vizionar. Comenta-
riile lui privind evenimentele, stările cărora le este
martor dovedesc nu doar o înţelegere profundă a
lor, ci şi o intuiţie a efectelor acestora pe termen
mediu şi lung. Citim în scrisoarea din 5 mai 1973:
„Libertatea nelimitată, deşănţată pe care o savu-
rează cei din occident este, pe termen lung, dău-
nătoare şi chiar periculoasă. Libertatea are o
valoare pozitivă numai în măsura în care există
prejudecăţi care o îngrădesc. însă în momentul în
care prejudecăţile sunt înlăturate, instinctul de
conservare este distrus şi te cuprinde ameţeala”.
Ne aflăm, atenţie, în 1973, înainte deci cu doi ani
de Actul de la helsinki! şi cu mult mai înainte de,
aşa- zicând, intrarea în acţiune a corectitudinii po-
litice. E limpede că ameţeala de care vorbea Cioran
a început să fie resimţită din ce în ce mai acut
după căderea cortinei de fier. şi nu numai în ţările
din Vestul Europei, la care se referă el, ci peste tot.
„Expertul decăderii” a văzut şi a prevăzut bine. o
altă frază a lui Cioran pare a fi fost inspirată de
realitatea Europei şi mai ales a României de azi:

„în perioadele de criză pot fi observate foarte bine
laturile negative ale democraţiei”. Cioran sesi-
zează motivaţia profundă a unor fenomene ce se
petrec în contemporaneitatea sa şi formulează
uneori profeţii teribile privind evoluţia lor. De
pildă, faţă de ceea ce îi relatează Wolfgang Kraus,
care, vizitând Bucureştiul, în 1976, fusese impre-
sionat de faptul că bisericile erau aici pline de cre-
dincioşi, românul îi explică: „Bisericile din
Bucureşti sunt pline, dar mai mult din motive po-
litice decât religioase”. De altfel, soarta creştinis-
mului în occident şi în Europa în general este
pentru Cioran una dintre temele principale de re-
flecţie şi de îngrijorare, întrucât creştinismul a fost
şi ar trebui să rămână baza civilizaţiei europene.
în ianuarie 1987, îi scria europeanului pur sânge
Wolfgang Kraus: „Nu există salvare pentru civili-
zaţia care nu mai crede în ea însăşi. îmi îngăduiţi
să fac o profeţie? Peste cincizeci de ani, Notre-
Dame va fi o moschee”.

Mi se pare, apoi, interesant ceea ce îi spunea
prietenului său de la Viena la începutul anilor ’70:
„Evoluţia recentă a lumii este atât de deprimantă,
încât, din laşitate, nu mai citesc de două săptă-
mâni nici un ziar. Am obosit de atâtea catastrofe
pe care le- am prezis. V- a interesat în general Tal-
leyrand? Eu am citit până acum cel puţin douăzeci
de cărţi despre el. o personalitate fascinantă, un
escroc genial. Foarte actual. Am avea nevoie de un
asemenea om”. Incitante sunt opiniile lui Emil
Cioran din epistolarul de la Viena despre unii
scriitori (de exemplu, Musil e „prea plictisitor, prea
lăbărţat, prea puţin succint, prea reflexiv”); despre
roman şi alte genuri literare („…un roman este
modul cel mai bun posibil de a te ascunde, pentru
a putea spune totul într- un mod impersonal. Un
eseu este mai mult sau mai puţin o confesiune, o
atitudine, ba chiar un program”); despre intelec-
tuali („în istoria intelectualilor au existat aproape
întotdeauna trădători şi martiri, în ambele cazuri
oameni pe care nu te poţi bizui”); despre propriile
cărţi (inconvenientul de a te naşte – este sumbră,
prea frivolă pentru a merita să fie tradusă. Este o
carte tipic franţuzească”, îi comunică el lui Wol-
fgang Kraus, în legătură cu traducerea amintitei
cărţi în limba germană ce tocmai se pregătea); des-
pre raporturile sale cu cultura, în context admi-
ţând că „un păstor, un ţăran, un muncitor poate
avea cultură, chiar dacă are cunoştinţe sumare”;
despre Marx (Dacă Marx ar fi fost un Luther „as-
tăzi am fi avut la Roma un «papă roşu»”) ori despre
condiţia sa de dezrădăcinat („E o experienţă stra-
nie să trăieşti fără limba ta maternă”).

Am afirmat că cele 160 de scrisori, ca şi evo-
cările şi însemnările din jurnalul lui Wolfgang
Kraus ne apropie mai mult de omul Emil Cioran,
fără a proiecta cine ştie ce lumini inedite asupra
operei. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să
ţinem cont de ele la o nouă lectură a literaturii sale
care e una a unui mare scriitor şi a unui folosof cu
o seducătoare imaginaţie a ideilor. Bunăoară, din
jurnalul lui Kraus aflăm că Cioran, care probabil
că uneori credea că nu e înţeles cum trebuie, con-
sidera că este o eroare „să fiu luat ad litteram.
Scriu paradoxuri, stări de spirit. în ultima mea
carte (Sfârşitul istoriei) scriu: Când ies pe stradă
şi văd oamenii, nu- mi vine în minte decât cuvântul
«exterminare». Ceea ce nu trebuie luat ad litte-
ram”. Un episod povestit de el şi repovestit de dia-
ristul vienez, deşi unul anecdotic, are o anumită
relevanţă privind forţa de contagiune a „parado-
xurilor şi stărilor de spirit” cioraniene. în 1985, în
Italia, la Lecce, unde Cioran împreună cu Simone
poposiseră la întoarcerea din Grecia, în foaierul
hotelului unde erau cazaţi, la o remarcă a lui Cio-
ran un domn i se adresează: – „Vorbiţi ca Emil Cio-
ran” – „Păi, chiar sunt Cioran”. – „Imposibil,
sunteţi nebun!”. Cioran îi replică: „Ceva similar
am scris şi în demiurgul cel rău”. omul, cam ciu-
dat zice Cioran, era un pensionar vienez. încântat
că l- a cunoscut în carne şi oase, i- a adresat invita-
ţia de a petrece o vacanţă, împreună cu Simone, la
casa sa din Burgenland. Nu ştim dacă i- a dat curs,
dar asta are mai puţină importanţă. r

Constantin Coroiu
Cioran în scrisori, linii la un profil

Exerciţii de filosofie a existenţei,
epistolele lui Cioran sunt

deopotrivă, dacă nu chiar într- o
mai mare măsură, şi exerciţii de

filosofie a istoriei, în primul rând a
istoriei Europei secolului XX. Lui

Cioran viitorul Europei ca, de
altfel, şi al Americii (e vorba de

America de Nord) nu i se pare deloc
roz.

CioraN
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Am deosebita onoare să prezint în
cele ce urmează, câteva aspecte
esenţiale ale activităţii ştiinţifice
ale Academicianului Ionel- Valentin

Vlad, preşedintele Academiei Române, o perso -
nalitate complexă a ştiinţei şi culturii româneşti şi
universale.  Slujitor neobosit al ştiinţei şi învăţă -
mântului de- a lungul a cinci decenii după
absolvirea Politehnicii bucureştene,  acad. Ionel-
Valentin Vlad este binecunoscut pentru calităţile
sale de cercetător consacrat în domeniile opticii şi
Fizicii Laserelor, de îndrumător al primilor paşi
pe tărâmul ştiinţei, a unui număr important de
tineri cercetători răspândiţi într- o serie de centre
prestigioase de cercetare şi învăţământ din lumea
întreagă, precum şi de iniţiator şi organizator,
după anul 1990, al Conferinţelor Internaţionale de
optică – RoMoPTo. începând cu anul 1994, Pro -
fesorul Vlad a organizat în calitate de Chairman,
opt Conferinţe Internaţionale de optică –

 RoMoPTo, care au avut loc la Bucureşti,
Constanţa şi Sibiu. Astfel, a fost continuată
tradiţia Conferinţelor Internaţionale “Trends in
Quantum Electronics”, organizate la Bucureşti în
anii 1982, 1985 şi 1988, de către Aleksandr M.
Prokhorov (laureat al Premiului Nobel pentru
Fizică în anul 1964) şi acad. Ioan Ursu. 

în anii ’80 ai secolului trecut, Profesorul Vlad
a fost ales, pentru o perioadă semnificativă de
timp, membru al colectivului editorial al revistei
“optics Letters”, o publicaţie periodică fanion a
Societăţii Americane de optică (oSA). După
cunoştinţele mele, Profesorul Vlad este primul
savant român care a activat în calitate de membru
al colectivului editorial al unei reviste editate şi
publicate de Societatea Americană de optică.
Demn de reţinut este faptul că această pres -
tigioasă organizaţie profesională aniversează în
anul 2016, un secol de existenţă. De- a lungul
acestei lungi perioade de timp, 34 de membri ai
Societăţii Americane de optică au fost
recompensaţi cu premii Nobel în domeniile Fizicii,
Chimiei şi Biologiei. în anul 1990, Prof. Vlad a
publicat în colaborare cu cercetători de la
Institutul A. F. Ioffe de Fizică Tehnică din
Sankt- Petersburg, Federaţia Rusă, un articol de
pionierat în “optics Letters”, privind măsurarea
amplitudinilor de vibraţie extrem de mici, din
domeniul picometrilor, folosind metode optice de
înaltă rezoluţie şi anumite materiale semi -
conductoare fotoconductive [S. I. Stepanov, I. A.
Sokolov, G. S. Trofimov, V. I. Vlad, D. Popa, I.
Apostol, measuring vibration amplitudes in the
picometer range using moving light gratings in
photoconductive gaas:cr, opt. Lett. 15,
1239- 1241 (1990)]. Articolul menţionat aici este
citat de un număr mare de ori în literatura de
specialitate, de către mari personalităţi ştiinţifice
mondiale, în calitate de lucrare de referinţă în
domeniul metodelor optice de identificare a
vibraţiilor cu amplitudini de ordinul picometrilor. 

Voi menţiona în cele ce urmează şi calităţile
umane deosebite ale acad. Ionel- Valentin Vlad, şi
anume, spiritul colegial şi sprijinul concret acordat
colegilor de breaslă în perioada dificilă a anilor ’80
ai secolului trecut, când accesul la publicaţiile
ştiinţifice externe devenise aproape imposibil. Este
binecunoscut faptul că datorită dificultăţilor
economice prin care trecea România în acea
perioadă, numărul abonamentelor la revistele

ştiinţifice contractate de Biblioteca Naţio -
nală de Fizică de la Măgurele a fost drastic
redus. în acei ani extrem de dificili pentru
societatea românească în ansamblu, nu
aveam acces instituţional la publicaţiile
periodice ale Societăţii Americane de optică.
Am aflat cu bucurie că Prof. Ionel- Valentin
Vlad, în calitate de Membru al acelei
prestigioase organizaţii profesionale şi
ulterior în calitate de oSA Fellow, deţinea
un abonament personal la revista “optics
Letters”, achiziţionat din resurse financiare
proprii. Am constatat că punea cu gene -
rozitate revistele respective la dispoziţia
colegilor de pe Platforma Măgurele, care
lucrau în domeniile opticii, Spectroscopiei şi
Fizicii Laserelor. I- am solicitat în repetate
rânduri ajutorul în această privinţă şi astfel
am fost la curent cu noutăţile ştiinţifice din

domeniul opticii şi Fotonicii în acele vremuri, când
nu existau facilităţile de informare şi documentare
din perioada actuală a societăţii informaţionale şi a
internetului. 

Este demn de menţionat faptul că Profesorul
Vlad a fost ales în calitate de Fellow al Societăţii
Americane de optică în anul 1978, pentru, citez:
“in recognition of distinguished service in the
advancement of optics”, fiind, după cunoştintele
mele, primul cercetător din România ales în
calitate de Fellow al acestei prestigioase
organizaţii profesionale internaţionale, care
aniversează în acest an un secol de existenţă. în
ultimul deceniu al secolului xxI, au mai fost aleşi
alţi cinci cercetători români în această calitate.
Menţionez faptul că doar unul dintre aceştia a
avut afiliere instituţională în România la
momentul alegerii respective, ceilalţi patru
cercetători români, care au absolvit universităţi
prestigioase din România şi care au lucrat pentru
diferite perioade de timp în ţară, au avut afilieri
instituţionale în Statele Unite ale Americii (trei
dintre ei), respectiv, în Marea Britanie (unul
dintre ei), la momentul alegerii lor în calitate de
oSA Fellow. în anul 1999, Profesorul Vlad a fost
ales “Fellow of the Institute of Physics and
Chartered Physicist”. Profesorului Vlad i- au fost
decernate în anul 2005, premiul şi medalia
“Galileo Galilei”, de către Comisia Internaţională
de optică (SUA), pentru, citez: “his outstanding
contributions to the field of optics, non linear optics
and photorefractive optics achieved under
comparatively unfavorable circumstances”. în anul
2006 a fost ales în calitate de “Fellow of the
International Society of optical Engineering
(SPIE)”, pentru, citez: “specific achievements in
photorefractive crystals, holography, and
interferometry”, Profesorul Vlad fiind considerat
de către comunitatea ştiinţifică internaţională,
citez: “one of the world’s leading researchers in
dynamic holography, photorefractive crystals and
nonlinear optics”.

în anul 1994, Prof. Ionel- Valentin Vlad a
publicat în colaborare cu Prof. D. Malacara o
amplă lucrare de sinteză în prestigioasa serie de
cărţi “Progress in optics” (Elsevier), coordonată de
Prof. E. Wolf, The Institute of optics, University of
Rochester, USA [V. I. Vlad, D. Malacara, direct
spatial reconstruction of optical phase from
phase- modulated images, Progress in optics 33,
261- 317 (1994)]. Publicarea unui capitol de carte în
această prestigioasă serie, care a fost iniţiată în
anul 1962 de către Prof. Emil Wolf, coautor
împreună cu laureatul premiului Nobel pentru
Fizică, Max Born, al celebrului tratat “Principles of
optics”, marchează importanţa rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice efectuate în domeniul
respectiv de către Prof. Vlad. Menţionez că de- a
lungul a peste cinci decade de existenţă a acestei
serii de cărţi, care conţin rezultate ştiinţifice de
excepţie atestând dezvoltarea accelerată a
domeniilor opticii, Fotonicii şi Fizicii Laserelor, au
mai fost publicate doar alte trei articole ştiinţifice
de sinteză, având autori din România. Menţionez
aici şi publicarea în seria “Progress in optics” a
unui articol de sinteză al colegilor fizicieni de la
Institutul de Fizică Aplicată din Chişinău, având
printre autori pe regretatul Andrei Andrieş,
Membru de onoare al Academiei Române. 

Profesorul Vlad a publicat în anul 2003 la
prestigioasa editură IoP Publishing, Bristol,
Marea Britanie, în colaborare cu Prof. M. J.
Damzen, Imperial College (Londra), Vasile Babin
şi Anca Mocofanescu, monografia Stimulated
Brillouin Scattering. fundamentals and applications,
care este considerată în literatura de specialitate
ca fiind “the first book to comprehensively describe
stimulated Brillouin scattering and its
applications”. Este demn de remarcat faptul că
această lucrare de referinţă în domeniul respectiv
este indicată în calitate de material bibliografic
relevant în monografia publicată în anul 2012 la
editura Wiley, de către Prof. G. I. Stegeman
(University of Central Florida, USA), unul dintre
corifeii opticii Neliniare [G. I. Stegeman, R. A.
Stegeman, nonlinear optics: Phenomena, materials,
and devices, Wiley, 2012].

în anii 2002- 2003, Prof. Vlad a publicat în
prestigioasa revistă “Physical Review E”, a
Societăţii Americane de Fizică, în colaborare cu un
grup de cercetători de la Universitatea “La
Sapienza” din Roma, două lucrări fundamentale
privind atât studiul teoretic al propagării soli -
tonilor optici în cristale fotorefractive cu o
puternică activitate optică, cât şi demonstrarea
experimentală a formării solitonilor optici spaţiali
(2+1)-dimensionali, în cristale fotorefractive de tip
Bi12Sio20  (BSo), care sunt caracterizate de o
puternică activitate optică [E. Fazio, V. Babin, M.
Bertolotti, V. Vlad, Soliton- like propagation in
photorefractive crystals with strong optical
activity, Phys. Rev. E 66, 016605 (2002); E. Fazio,
W. Ramadan, A. Belardini, A. Bosco, M. Bertolotti,
A. Petris, V. I. Vlad, (2+1)- dimensional soliton
formation in photorefractive Bi12Sio20 crystals,
Phys. Rev. E 67, 026611 (2003)]. 

Un an mai târziu, în 2004, Prof. Vlad a
publicat în colaborare cu grupul Prof. M.
Bertolotti de la Universitatea “La Sapienza” din
Roma, în prestigioasa revistă “Applied Physics
Letters”, editată de American Institute of Physics
(AIP), o lucrare de pionierat în domeniul opticii
Neliniare, care este citată de peste 200 de ori în
literatura de specialitate, conform bazei de date
Google Scholar [E. Fazio, F. Renzi, R. Rinaldi, M.
Bertolotti, M. Chauvet, W. Ramadan, A. Petris, V.
I. Vlad, Screening- photovoltaic bright solitons in
lithium niobate and associated single- mode
waveguides, Appl. Phys. Lett. 85 (12), 2193- 2195
(2004)]. în această lucrare ştiinţifică, pentru
prima dată în literatura de specialitate, se pun în
evidenţă din punct de vedere experimental
solitonii optici spaţiali de tip fotovoltaic în
niobatul de litiu, precum şi ghidurile de undă
monomod asociate acestori solitoni. Menţionez
faptul că niobatul de litiu, datorită proprietăţilor
optice şi optoelectronice unice pe care le are,
constituie materialul esenţial pentru realizarea
viitoarelor dispozitive integrate micro-  şi
nano- fotonice pentru prelucrarea complet optică a
informaţiei, aşa cum siliciul este elementul
fundamental în actualele dispozitive integrate
micro-  şi nanoelectronice, folosite în tehnologia
transmiterii şi prelucrării informaţiei.

în anul 2015, care a fost declarat anul
internaţional al luminii (international year of
light and light- Based technologies) de către
organizaţia Naţiunilor Unite şi UNESCo, acad.
Ionel- Valentin Vlad a prezidat o serie de
manifestări ştiinţifice organizate în România cu
acest prilej. Menţionez în primul rand, Conferinţa
Internaţională “Micro-  to Nano- Photonics IV-
RoMoPTo 2015”, care a avut loc la Bucureşti în
perioada 1- 4 septembrie 2015, sub cupola
Academiei Române. Este demn de remarcat faptul
că numărul 4/2015 al revistei de specialitate
“Romanian Reports in Physics”, o revistă fanion a
comunităţii fizicienilor din România, avându- l pe
acad. Ionel- Valentin Vlad în calitate de Editor şef,
a fost dedicat anului internaţional al luminii.
Contribuţiile fundamentale ale Prof. Vlad la buna
desfăşurare a acelor evenimente ştiinţifice
organizate în anul 2015, precum şi la publicarea
volumului special al revistei “Romanian Reports
in Physics” sunt dificil de cuantificat.

închei această scurtă prezentare cu câteva
gânduri personale privind calităţile umane
deosebite ale acad. Ionel- Valentin Vlad.  Remarca -
bilele sale abilităţi de comunicare, într- o formă
accesibilă unui public larg, a rezultatelor cerce -
tărilor de vârf din domeniile opticii şi Fotonicii,
sunt apreciate de către colegii de breaslă din ţară
şi din străinătate. în plus, este un diplomat de
mare fineţe, un excelent interlocutor şi un foarte
bun cunoscător a câtorva limbi de circulaţie
internaţională. Adăugând la aceste calităţi umane
şi o remarcabilă erudiţie în domeniile literaturii,
istoriei şi filosofiei, muzicii şi artelor, avem o
întreagă paletă de alese însuşiri ale distinsului
nostru coleg, Academicianul Ionel- Valentin Vlad,
preşedintele Academiei Române. r

Dumitru Mihalache
O personalitate marcantă 
a ştiinţei şi culturii

aCad. ioNel-valeNtiN vlad, PreşediNtele aCademiei româNe
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„dacă ar trebui să- mi rezum în pu-
ţine cuvinte experienţa mea, aş
spune că jocul m- a dus mereu tot
mai departe, tot mai adânc în

real. şi filosofia mea s- ar reduce la o singură
dogmă: joacă- te!” – scrie Mircea Eliade în isabel
şi apele diavolului, transcriind ficţional un irepre-
sibil impuls metamorfozant, responsabil de pere-
grinările lui prin geografii reale şi geografii
simbolice, de obsesiile sale culturale şi, în ultimă
instanţă, de transformarea sa într- o autoritate în
domeniul istoriei religiilor. Ta-
bloul dinamic al  acestei deveniri
reprezintă miza fascinată a unei
cărţi, orient şi occident. topo-
grafii ale simbolului la mircea
eliade, semnată de Mihaela Gli-
gor şi apărută în 2016 la Presa
Universitară Clujeană, al cărei
prim motto este tocmai citatul
amintit. Miza e, spuneam, fasci-
nată, deoarece, pentru autoare,
Mircea Eliade echivalează cu un
model intelectual obsesiv, cu
ecouri existenţiale mărturisite
în introducerea volumului: „eram
în liceu când am citit prima dată
romanul Maitreyi şi datorită
acestei lecturi viaţa mea s- a
schimbat radical. am ales să
studiez filosofia pentru că mir-
cea eliade, la rândul lui, stu-
diase filosofia.” 

Exerciţiul de admiraţie din
adolescenţă se dovedeşte a fi o
marcă profundă la maturitate,
fiind dezvoltată ulterior într- o
teză de doctorat cu titlul mircea eliade şi extrema
dreaptă, urmată de o serie de (re)întâlniri cultu-
rale cu multiplele faţete ale personalităţii savan-
tului român, de un efort constant de reconstituire
a omului Eliade de dincolo de mit şi, nu în ultimul
rând, de o împărtăşită fascinaţie faţă de India,
autoarea iniţiind şi conducând Centrul Cultural
Indian de la Cluj. Consonant cu această atracţie
intelectuală organică, volumul din 2016 al Mihae-
lei Gligor urmăreşte transformarea diacronică a
lui Mircea Eliade din „adolescentul miop” în sa-
vantul creator de şcoală, pe un ax hermeutic con-
figurat de emergenţa şi evoluţia simbolurilor în
lucrările sale de istorie şi filosofie a religiilor, pre-
lungită într- o topografie încărcată de semnificaţii,
reconstituită participativ prin suprapunerea de
paliere livreşti şi existenţiale.

Prima secvenţă a acestei evoluţii este de-
criptată sistematic în capitolul intitulat la porţile
orientului. mircea eliade în india, incursiune re-
zumativă a experienţei indiene a savantului
român, extrem de sensibilă în abordarea palieru-
lui uman, mai cu seamă în caligrafierea unor fi-
guri precum Rabindranath Tagore, Maharajahul
Manindra Chandra Nandry, Surendranath Das-
gupta, Gandhi sau Maitreyi Devi, protagonista
unei reconstituiri cu tonalităţi romantice, în care
se împletesc detensionat istoria, ficţiunile şi măr-

turiile. Lărgind cadrul, Mihaela Gligor urmăreşte
modul în care contactul viitorului istoric al reli-
giilor cu umanitatea Indiei a funcţionat germina-
tiv,  multe concepte şi teorii din scrierile sale con-
secutive prinzând contur în această epocă. „india
– subliniază autoarea, invocând opinii similare
dintr- o exegeză eliadescă prestigioasă, dacă ne
gândim la Joseph Kitagawa sau la Natale Spineto
– l- a transformat pe eliade şi a pus în el sâmbu-
rele savantului ce a devenit mulţi ani mai târziu,
după întâlnirea cu occidentul”. 

Fidelă diacronic, secvenţa
secundă a volumului, intitulată
miturile Bucureştiului interbe-
lic, abandonează exotismul şi re-
ligiozitatea Indiei în favoarea
geografiei sacre şi a mitologiei
locului natal. „mitic, simbolic
sau dureros de real, Bucureştiul
a reprezentat, mereu, un refugiu
pentru eliade” – notează Mi-
haela Gligor în preludiul siste-
matizării coordonatelor gândirii
şi vieţii lui Mircea Eliade din
anii interbelici, petrecuţi în Ca-
pitală. Din efervescenţa acestei
perioade, cartea izolează mo-
mentul Criterion, în tuşe con-
centrate, menite să reliefeze
rolul jucat de asociaţie în epocă.
Apoi, ea reconstituie, graţie
mărturiilor unor personalităţi
precum Emil Cioran sau Mihai
şora, atmosfera cursurilor ţi-
nute de Mircea Eliade la Facul-
tatea de Litere şi Filosofie din
Bucureşti în 1935 şi alocă rela-

ţiei cu Nae Ionescu o istorie stratificată, cu un
prim timp personal şi liber de controverse, urmat
de episodul Prefeţei la romanul lui Mihail Seba-
stian, de două mii de ani… Inventarierea pole-
micilor iscate în jurul apartenenţei lui Mircea
Eliade la Mişcarea legionară angrenează o biblio-
grafie amplă, lipsită de gustul spectacolului fur-
nizat de excese ideologizante, dar care nu neagă
caracterul problematic al episodului politic îm-
părtăşit de Eliade. Consecinţele sunt două: o ple-
doarie pentru contextualizarea istorică a impli-
cării acestuia din urmă şi invitaţia de a delimita
implicarea politică de creaţia literară şi ştiinţifică
a savantului român. în această sferă intră inte-
resul lui Mircea Eliade pentru istoria religiilor,
cristalizarea concepţiilor sale despre simbol şi
sacru, editarea revistei Zalmoxis şi, într- un inter-
mezzo londonez, conceperea planului unei lucrări
ce va apărea în 1949, traité d’histoire des reli-
gions.

Capitolul intitulat os romenos, latinos do
oriente. şi alte simboluri lusitane se opreşte la
anii petrecuţi de către Mircea Eliade în Portuga-
lia şi jonglează cu inserţii de viaţă intimă şi de
obligaţii diplomatice, cu o ilustră galerie de întâl-
niri memorabile (din care fac parte Jose ortega y
Gasset, Eugenio d’ors, dar şi Salazar), dar mai
ales cu succinte prezentări ale scrierilor sale din

această perioadă (comentarii la legenda meşteru-
lui manole sau Prolegomene), prinse într- un dis-
curs orientat de apariţia şi manifestarea simbo-
lurilor. 

Predatând experienţa indiană, interesul sa-
vantului român pentru yoga reprezintă pivotul
succesului său parizian din perioada postbelică
(graţie lucrarii din 1948, techniques du yoga),
analizată de autoare în capitolul intitulat yoga la
Paris. eliade, răsfăţatul occidentului. Aceasta a
fost – Mihaela Gligor reia lucruri în general cu-
noscute – o epocă guvernată de sprijinul oferit de
Georges Dumézil, de articularea unei terminolo-
gii şi a unei morfologii a faptelor religioase ce con-
feră scrierilor lui Eliade valoare de manual,
impecabil ilustrată de traité d’histoire des reli-
gions. Dacă, discutând importanţa acestui tratat,
autoarea insistă pe centralitatea conceptului de
hierofanie, în comentariile pe marginea  rolului
Conferinţelor Eranos în economia intelectuală a
savantului ea investighează  inclusiv lateralele
existenţiale ale simbolului coincidentia opposito-
rum, considerând, ca de altfel, mulţi dintre exe-
geţi, „că eliade – omul şi savantul – nu poate fi
înţeles fără decriptarea” acestuia.

Ultima scenă a istoriei eliadeşti este prezen-
tată în capitolul intitulat encyclopedia chicago,
trecere în revistă a activităţilor academice şi a in-
tereselor lui Mircea Eliade, filtrate şi prin inter-
mediul unei corespondenţe, din care se coagu-
lează portretul unei entităţi în care se armoni-
zează cariera ştiinţifică şi viaţa personală, a unui
„om care a trăit simbolul şi a devenit, el însuşi,
simbol”. în survolarea peisajului intelectual com-
plex al perioadei americane a savantului român,
Mihaela Gligor consacră un spaţiu generos con-
cepţiei eliadeşti despre importanţa istoriei religii-
lor în viaţa culturală, convingerii că aceasta poate
duce la o mai bună înţelegere a omului, la dezvol-
tarea unui „nou umanism”. Apogeu al carierei
sale, perioada profesoratului de la Chicago este
marcată de apariţia volumelor din ciclurile His-
toire des croyances et des idée religieuses şi ency-
clopedia of religion, de prietenia cu Paul Ricoeur
şi de efervescenţa articulării identitare a sintag-
mei homo religiosus, subiect potenţial al unui pro-
iectat tratat ce urma să sintetizeze o jumătate de
secol de cercetări şi reflecţii.

„lucrând, de mai mulţi ani, pe subiectul
mircea eliade, am avut prilejul să mă aflu în le-
gătură cu foarte mulţi dintre foştii studenţi ai lui
eliade şi mi- am dat seama că, într- un fel sau
altul, întâlnirea cu eliade i- a schimbat pe toţi” –
spune Mihaela Gligor. Scriind aceste cuvinte în
semn de reverenţă faţă de moştenirea eliadescă,
autoarea îşi validează pasiunea intelectuală
într- o multiplă oglindă exegetică, în care se re-
flectă atât nume mari din domeniul istoriei
religiilor, cât şi tineri cercetători.

Construcţie integratoare, bazată pe centra-
litatea simbolului în orizontul intelectual al sa-
vantului român, jalonată de cinci locaţii esenţiale
pentru evoluţia creaţiei şi gândirii sale şi gene-
rată de necesitatea înţelegerii „mitului Mircea
Eliade”, cartea Mihaelei Gligor demonstrează că
o obsesie culturală şi existenţială exclusivistă se
poate converti într- un exerciţiu intelectual rafi-
nat, de erudiţie. Mai mult decât atât, ea contri-
buie la consolidarea convingerii că cercetarea
susţinută, repetitivă a unui subiect complex are,
în economia intelectuală a exegetului care o în-
treprinde, o forţă transformatoare copleşitoare,
prodigioasă. r

Constantina Raveca Buleu
Mihaela Gligor:
Orient şi Occident
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Din perspectiva filosofiei categorial-
sistematice, în cadrul Realităţii,
Binele ocupă locul central după
Frumosul şi Adevărul, şi înaintea

Dreptăţii şi a Libertăţii. Dialectico-speculativ
însă şi, respectiv pentadic, niciuna dintre aceste
componente nu poate fi realizată, adică instituită
în calitate de categorie filosofică fără o raportare
corespunzătoare la celelalte. Este însă evident că
toate se referă la om, căci Realitatea însăşi este a
omului şi este concepută de către om şi pentru
om. şi nici nu are vreo semnificaţie pentru alte
vieţuitoare, terestre sau cosmice. Aceasta, pentru
faptul că Realitatea nu este altceva decât o tota-
litate de concepţii ale omului despre propria lui
Existenţă în conformitate cu Fiinţa, respectiv cu
modalitatea proprie omului de a o gândi cum este,
ce este şi de ce este aşa cum este. Cauza pentru
care i-a fost dată omului capacitatea de a realiza
toate acestea nu poate fi discutată aici, dar tre-
buie menţionat că nici în zilele noastre omul, prin
care înţelegem Umanitatea, mai precis ceea ce cu-
noaştem noi aici şi acum din realizările omului,
n-a reuşit decât într-o mică măsură să-şi exercite
această capacitate. şi, mai ales, n-a reuşit să

transpună în Existenţa Reală aproape nimic din
ceea ce a realizat pe plan conceptual, iar ceea ce
a transpus, totuşi, a fost adesea dezastruos atât
pentru el, cât şi pentru Existenţa Reală. Dar tre-
buie spus, mai ales în legătură cu Binele, că
transpunerea concepţiilor în Existenţa Reală este
favorabilă de regulă numai pentru o parte dintre
oameni. Din  această  cauză s-a şi făcut distincţia
dintre teorie şi practică.

în domeniul Realităţii însă totul este numai
teorie, în sensul de concepţie, şi, dacă este vorba

de Bine, principial, acesta ar trebui să fie al tutu-
ror, numai în practică se dovedeşte altfel.

Teoriile în genere, mai ales de la Aristotel
citire, se realizează în forma ştiinţelor. Aristotel
era un făcător de ştiinţe. şi le făcea după acelaşi
model. Alegea un domeniu din Existenţa naturală
sau socială, îl delimita de restul Existenţei şi îl
trecea prin filtrul Fiinţei. Dar, fiind adeptul Ra-
ţiunii, care este numai una dintre facultăţile gân-
dirii, îl interesa în mod special esenţa sau ce
este-le fenomenelor din acel domeniu, cum este
aceasta şi de ce este aşa şi nu altfel. Adică ştiin-
ţele sale erau raţionale şi ar fi trebuit să fie şi nu-
mite „raţionale”, ceea ce nu s-a făcut întotdeauna.
Etica, de exemplu, ca ştiinţă, ar fi trebuit să fie
numită „eticologie”, iar estetica „esteticologie”,
pentru a o deosebi, pe prima, de comportamentul
real sau Existenţa Reală comportamentală, şi, pe
a doua, de Existenţa Reală artistică. oricum,
etica prescrie reguli de comportament pe care
adesea nu le mai regăsim în comportamentul
real, şi nici în arte (mai ales în cele moderne) nu
mai regăsim canoanele estetice.

Nu există însă numai o ştiinţă a Binelui
care, aristotelic vorbind, ar trebui să ne folosească
pentru viaţa bună (pros to eu zen) sau pentru a
trăi bine, deoarece viaţa omului necesită, pentru
desfăşurarea ei optimă, mai multe condiţii: cor-
poral-sanitare; nutriţionale; climaterice; fami-
liale; sociale; culturale; spirituale. Multe dintre
ele sau dintre cele asemănătoare lor sau subordo-
nate acestora au devenit ştiinţe folositoare omu-
lui pentru a trăi bine, condiţia fiind aceea de
aplicare, de punere în practică, în Existenţa
Reală.

Din perspectivă filosofică toate aceste şti-
inţe ale Binelui prezintă interes, dar nu ele ca
atare; medicina, de exemplu, ca „medicologie”, ne
interesează în măsura în care face uz de princi-
piile diferitelor tipuri de logică: intelectivă, raţio-
nală sau dialectico-speculativă, de tipuri speciale
de cunoaştere. Toate acestea ţin de teoria medi-
cinei, numită adesea şi filosofia medicinei. şi ne
interesează, fireşte, dacă ceva din toată această
„medicologie” este folosită sau nu pentru o sănă-
tate bună, pentru ca omul să trăiască bine.

Ceva asemănător se petrece şi cu economia.
Etimologic, termenul provine din gr. oikos (casă)
+ gr. nemein (a îngriji), adică „îngrijirea casei”,
gospodărirea. Pentru o viaţă bună trebuie o casă
(gospodărie) bună, un adăpost pentru familie,
pentru sclavi şi animale, pentru produsele nece-
sare hranei, pentru prepararea produselor, pen-
tru pază şi apărare, pentru obiectele casnice,
pentru unelte şi atelaje, pentru îmbrăcăminte şi
podoabe.

Dacă facem distincţia dintre economiologia
casnică şi economia reală, cel puţin la scriitorii
antici (xenofon şi Aristotel), la care găsim nume-
roase exemple concrete, constatăm că între cele
două planuri există la început o dublă determi-
nare. Se pornea fie de la teoretic la practic, adică
de la ceea ce ar trebui să fie pentru o bună gospo-
dărire, fie de la exemple de bună gospodărire care
ar fi bine să fie urmate.

Dar casele (gospodăriile) nu sunt izolate, şi
nici familiile care le locuiesc, ceea ce înseamnă că
trebuie să fie şi o economiologie publică, numită
„politică”, de la gr. polis (cetate), care este mult
mai complicată şi diferă de la un regim politic la
altul, fiecare dintre ele având avantaje şi deza-
vantaje.

în această privinţă, mai ales datorită lui
Platon, separaţia dintre economiologie şi econo-
mia reală devine frapantă şi chiar ireconciliabilă.
Cetatea, sau statul ideal al lui Platon, reprezintă
nu numai teoria unui stat pentru viaţa bună a ce-
tăţenilor, ci teoria unui stat perfect, s-ar putea
spune, pentru fericirea cetăţenilor.

Principial, economiologia lui Platon era 
inaplicabilă. Se zice totuşi, poate tocmai pentru a
ilustra acest lucru,  că Platon ar fi găsit un tiran care
să-i pună în aplicare teoria. Revolta cetăţenilor s-
a manifestat însă curând, Platon, scăpând cu
greu de mânia acestora, ar fi fost vândut ca sclav
şi răscumpărat apoi de un amic. Ceea ce nu în-
seamnă însă că unele dintre ideile sale n-ar pre-
zenta interes până în zilele noastre.

De-a lungul timpului au apărut o mulţime
de teorii despre statul ideal al bunăstării, mai
mult sau mai puţin generale, mai mult sau mai
puţin utopice. Toate acestea în timp ce, prin Exis-
tenţa Reală, oamenii erau căsăpiţi mai rău ca vi-
tele şi erau exterminate popoare întregi. Dar
vorbim şi noi la trecut, cum se face de regulă, cu
toate că, numai în ultimii ani, au fost ucise câteva
milioane de oameni şi genocidul se pare că este
abia la început.

or, Platon, în dialogul despre stat, urmat de
toţi utopicii din lume, vorbeşte în mod special des-
pre „apărătorii cetăţii”, considerând pe bună
dreptate că oricare ar fi orânduirea şi de către ori-
cine ar fi condusă cetatea, ea ar trebui să asigure
cel puţin viaţa locuitorilor.

Una dintre cauzele războaielor, zicea Pla-
ton, şi se tot spune, o constituie insuficienţa teri-
toriului. şi dacă nu ai destul, iei de la vecin.
Acesta însă are apărătorii lui şi nu se lasă. Ceea
ce urmează este lupta pentru spaţiu vital. Nu
pentru a trăi bine, ci pur şi simplu pentru a trăi.
Dar unii, oricât spaţiu ar avea, continente întregi,
tot nu se mai satură.

haideţi, se zice, să reîmpărţim lumea. în
felul acesta se nasc războaiele mondiale şi mor
zeci de milioane de oameni. După care încep răz-
boaiele zonale ş.a.m.d.

Mai sunt şi alte cauze, pur economice. Unii
au resurse minerale, alţii au păduri, alţii au pă-
şuni şi animale. Dar alţii nu le au şi vor să le aibă,
şi, dacă sunt mai tari sau mai mulţi, le vor lua.
Cum? Exterminându-i pe proprietari. Au existat
şi lupte legendare pentru femei, căci
pentru bărbaţi, cu destinaţia de sclavi,
războaiele erau frecvente.
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nu numai la Evul Mediu, ci chiar la

o fază anterioară primelor
preocupări de îngrijire a

gospodăriei, din care s-a născut
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Aşa s-a născut şi ideea utopică de
uniuni statale în cadrul cărora să nu
mai fie războaie. şi chiar aşa a fost,

numai că au izbucnit apoi războaiele dintre uni-
unile statale. Războaie „calde” sau „reci” care con-
tinuă până în zilele noastre.

Platon, în teoria statului, procedează meto-
dologic prin aplicarea unei scheme triadice vala-
bile şi la studiul sufletului, împărţit în trei părţi:
curajul, raţiunea şi dorinţa. Cei curajoşi şi puter-
nici ar trebui să fie apărătorii şi luptătorii; cei ra-
ţionali şi înţelepţi-conducătorii, iar ceilalţi, meş-
teşugari şi agricultori, sclavii fiind consideraţi un
fel de animale. în felul acesta însă şi statul devine
un fel de vieţuitoare cvasimonstruoasă (leviata-
nul, de la Leviticul din Pentateuh). o vieţuitoare,
în orice caz, rea, care le devorează când poate pe
toate celelalte, ceea ce justifică şi „războiul tutu-
ror împotriva tuturor”.

începutul epocii maşiniste a fost romantic,
dar şi pesimist. Statul, ca un fel de agregat, cu
roţi dinţate sau curele de transmisie, are nevoie
de combustibil solid şi mai ales lichid, pe care îl
găseşte de regulă la vecinii care nu vor să-l dea
de bună voie şi iarăşi se ajunge la războaie.
Aceasta, fără să mai vorbim despre statul-golem,
un fel de maşină distrugătoare care nu mai as-
cultă de nimeni, sau de soldatul robot care
omoară şi distruge tot ce îi stă în cale.

în fine, economia politică modernă, în care
termenul „politic” nu mai are semnificaţia origi-
nară, de la gr. polis, ci pe aceea de partinitate care
ţine de domeniul Existenţei Reale corespunză-
toare Libertăţii, este, principial, tot un amestec
de Realitate şi Existenţă Reală, referitoare însă
la societatea capitalistă şi, respectiv, socialistă
din zilele noastre. Economia politică a capitalis-
mului a pornit de la condiţiile reale din ţările ca-
pitaliste dezvoltate industrial, cu scopul „politic”
de a le oferi soluţii pentru perfecţionarea meca-
nismelor economice de exploatare a resurselor na-
turale şi umane şi de obţinere a unor profituri cât
mai mari pentru cei care deţin mijloacele de pro-
ducţie. Din perspectivă filosofică, este vorba de
orientarea numită pragmatism, fără implicaţiile
moralizatoare ale consecinţelor care ar putea con-
duce până la distrugerea întregii omeniri.

Metodologic, pot fi utilizate orice mijloace
(scopul scuză mijloacele), mergând până la „asa-
sinatele economice” ale unor ţări şi chiar ale unor
continente întregi, cu profituri totuşi şi pentru o
parte dintre deţinătorii economiilor „asasinate”,
care au trecut sau nu şi prin formele mai vechi
ale sistemelor coloniale şi neocoloniale. Deosebi-
rea este însă considerabilă, în ultimele era vorba
de exploatare intensivă a resurselor naturale şi a
populaţiei, în primele este vorba uneori chiar de
exterminare.

Pare ciudat faptul că se vorbeşte şi se scrie
despre tot felul de năzbâtii, dar despre milioanele
de victime umane ale diferitelor politici economice
se tace, amintindu-se ocazional numai de crimele
nazismului şi ale comunismului, toate la timpul
trecut.

Se mai vorbeşte uneori despre progres, cu
sau fără distincţia dintre civilizaţie (legată de
progresele tehnice) şi cultură. oricum, se zice,
chiar dacă nu se iau măsuri economice speciale,
că oamenii trăiesc mai bine. Pe la 1900 se făcea
focul cu lemne, apoi cu cărbuni, cu petrol sau mo-
torină, cu gaze naturale, şi astăzi cu centrale ter-
mice. Nu este oare mai bine? Este! Se călătorea
cu birja şi cu diligenţa, iar astăzi călătorim cu su-
personice! De îmbrăcat, să zicem că nici pe vre-
mea aceea nu se umbla în pielea goală, dar blugi
şi adidaşi tot nu se găseau. şi condiţiile de muncă
erau mult mai grele, cu  toate  că şomerii de as-
tăzi trăiesc cu nostalgia lor. Până şi exploatarea,
dacă o luăm de la începuturi, de la sclavagism la
iobăgie, de la iobăgie la proletariat, este tot mai

blândă. Dar şi numărul morţilor nevinovaţi este
tot mai mare, iar băştinaşii din insulele oceanice
cred că avioanele sunt zei şi folosesc aceeaşi ves-
timentaţie sumară care îi deosebeşte numai de
maimuţe.

Dispariţia elementelor moralizatoare din
economia capitalistă este considerată un semn de
accentuare a caracterului ei ştiinţific. Cu aspec-
tele morale să se ocupe clerul. S-au ocupat însă şi
marxiştii. Cauza tuturor relelor ar fi proprietatea
privată asupra mijloacelor de producţie. Proprie-
tarii îşi însuşesc produsele muncii altora (prole-
tarilor), ceea ce ştiau şi economiştii burghezi, dar
ziceau că aceasta este situaţia. Marxiştii conside-
rau însă că nu este bine, gândindu-se la clasa
muncitoare. Soluţia economică era proprietatea
comună sau socială, care se obţine prin revoluţie
sau război civil, ceea ce s-a şi realizat cu alte mi-
lioane de victime. Numai că nici muncitorii n-au
dus-o mai bine, nici pacea nu s-a instaurat. Astfel
încât, astăzi, proletarii din ţările capitaliste avan-
sate o duc mai bine decât muncitorii-proprietari
din cele socialiste. Se zice însă că teoria socialis-
mului ştiinţific ar fi bună, dar practica ar fi gre-
şită.

Dacă raportul dintre Realitate şi Existenţa
Reală este de tip implicaţional (p→q), din per-
spectiva gândirii intelectiv-raţionale nu se poate
ca antecedentul să fie adevărat şi consecventul
fals (ex vero nisi verum), ceea ce înseamnă că şi
teoria conţine ceva greşit. Mecanismele dialec-
tico-speculative din economia politică marxistă
sunt, ca moştenire de la hegel, triadice, de tipul
bani, marfă, bani, care justifică plusvaloarea ob-
ţinută prin schimb. Dar cea autentică trebuie să
fie pentadică: bani, producţie, produs, marfă,
bani, căci dacă marfa este apreciată numai pe
piaţă, prin creşterea ofertei sau scăderea cererii,
poate să conducă la faliment în sistem capitalist,
iar în cel socialist, fără concurenţă de piaţă, se
ajunge la autofalimentare. Teoretic, ambelor ti-
puri de economiologie li se pot găsi deficienţe,
ceea ce înseamnă că şi în practică se vor produce
anomalii. în cea capitalistă apar crizele de supra-
producţie (în ţările dezvoltate) şi se caută pieţe
externe, şi se fac războaie, revolte, distrugeri şi
exterminări, după care se impune stagnarea in-
dustrială („epoca postindustrială”), cu şomaje în
ţările dezvoltate şi aruncarea şomerilor în răz-
boaie, cu metode malthusiene de exterminat po-
pulaţiile „înapoiate” şi globalizarea norocoşilor
care vor scăpa sub o nouă ordine mondială. în va-
riantă socialistă, internaţionalizarea mizeriei
prin racolarea populaţiilor revoltate contra capi-
taliştilor, pe care egalitatea (relativă, fireşte) îi
bucură mai mult decât prosperitatea (să moară şi
capra vecinului). Dar toate acestea sunt măsuri
economice cu evident caracter politic. N-au nicio
legătură cu vreo teorie economică, deci nu ţin nici
de economiologia din compartimentul Realităţii
(pur conceptibilă), nici din aplicaţiile practice în
Existenţa Reală de polis (economia politică) a
vreunor teorii, ci ţin de politica economică, mar-
xist vorbind, a unor clase sociale, altfel spus, gru-
puri transfrontaliere (monopolist-financiare) sau
internaţionaliste (socialist-comuniste). Faptul că
la noi nu se mai vorbeşte despre ultimele nu în-
seamnă că acestea au dispărut, ci doar că politica
de suprastructură economică central europeană
la care am aderat ne obligă să le ignorăm, chiar
şi atunci când le auzim uruitul tancurilor, dar să
tremurăm de frica teroriştilor pe care nu i-a văzut
nimeni.

Aşa se explică şi măsurile politice conjunc-
turale de salvare a intereselor economice uneori
de tip socialist-dictatorial la democraţii capitalişti
şi alteori liberalist-glasnostiste la dictatorii comu-
nişti, ca să nu mai înţeleagă nimeni nimic. Sau
coincidenţe de interese economice, simultane sau
succesive, realizate prin exterminarea unor popu-

laţii, ca cele afgane, la care au participat şi trupe
de mercenari români, fapt fără precedent în isto-
ria noastră, în care armata era pregătită pentru
apărarea ţării.

Se petrec evenimente, programate sau nu,
cu efecte adesea dezastruoase care pot antrena
manifestări populare spontane greu de controlat
(de tipul revoluţiilor şi al războaielor civile), ceea
ce face ca şi măsurile politico-economice să fie ne-
aşteptate, la fel ca în cazurile marilor cataclisme
telurice. Apar organizaţii, societăţi şi clanuri ma-
fiote care provoacă subminarea economiilor naţio-
nale, cu încălcarea oricăror principii teoretice şi
a oricăror reglementări practice. Se apelează ade-
sea la intervenţii juridice, dar şi la măsuri, uneori
mai dure, confesionale, soldate şi acestea cu ade-
vărate războaie religioase.

Prin multe zone, chiar transfrontaliere, se
vorbeşte tot mai des nu numai despre faza econo-
mică postindustrială, ci chiar despre Noul Ev
Mediu, datorită distrugerii aproape totale a ori-
căror întreprinderi industriale, agricole, anima-
liere, sanitare, educaţionale, a tot ce mai poate
aminti de lumea civilizată. Ceea ce reprezintă şi
un fel de reîntoarcere nu numai la Evul Mediu, ci
chiar la o fază anterioară primelor preocupări de
îngrijire a gospodăriei, din care s-a născut econo-
mia.

S-ar putea spune că ne găsim într-o lume in-
teresantă din punct de vedere filosofic, căci toc-
mai aici, la graniţa dintre Realitate şi Existenţa
Reală, cu referinţă la domeniul economic, asis-
tăm, fără a face noi înşine experimente pe oa-
meni, la existenţa simultană a societăţilor neor-
ganizate încă economic, a teoriilor economiolo-
gice, adesea futuriste (horribile dictu), a practici-
lor economico-politice, normale, agrare, industri-
ale şi comerciale, dar şi a politicilor economice fa-
vorabile unor grupuri şi dezastruoase pentru al-
tele, ca şi la evenimente economice cu implicaţii
evident apocaliptice.

în genere,  trecerea de la Realitate la Exis-
tenţa Reală, despre care nu s-a vorbit în filosofie
nici măcar pe vremea lui hegel, cu toate că eco-
nomiştii, în special marxişti, i-au folosit adesea
ideile şi uneori chiar metoda dialectico-specula-
tivă triadică, ne oferă multe surprize care, mai
ales în zilele noastre, zdruncină adesea edificiile
ştiinţifice a căror trăinicie părea incontestabilă.
şi nu este de mirare că scientiştii, de regulă ne-
instruiţi întru cele filosoficeşti, apelează tocmai
la terminologia economică, numind „crize” perioa-
dele lor cele mai neplăcute, fără să ştie că adevă-
ratele crize, cele economice şi mai ales cele
economice actuale, sunt provocate cu bună ştiinţă
şi fac parte din arsenalul politicilor economice
pentru care a lucrat şi mai lucrează încă aproape
fiecare savant, şi adesea chiar „luptă” ca să-i fie
transpuse în practică invenţiile, pe care alţii le
vor folosi în vederea unor crize şi mai neplă-
cute. r
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Nu ştiu cum se face, dar Augustin
Buzura reuşeşte în ultimul său
roman, raport asupra singurătă-
ţii (Polirom, Iaşi, colecţia „Fiction

Ltd.”, 2009,  reeditat în ediţie definitivă  în seria
de autor la RAo, Bucureşti 2016), o straşnică per-
formanţă, una pe care nu sunt sigur că şi- a pro-
pus- o, dar care cu siguranţă că defineşte involun-
tar condiţia marilor scriitori dintotdeauna: împă-
carea contrariilor (a entităţilor aparent şi radical
disjunse). 

Mă refer la pacificarea retroactivă a celor
doi imenşi părinţi ai psihanalizei, Freud şi Jung.
Textul academicianului Buzura, unul ficţional, de
o construcţie estetică fără cusur, mlădiat stilistic
sub imperiul maturităţii depline, reconciliază
două viziuni asupra sufletului omenesc – acerba
individualitate a sinelui şi generoasa cuprindere
a inconştientului colectiv. 

Fireşte, departe de artist proiectul unei de-
tensionări teoretice între pionierii psihologiei abi-
sale, după cum e fatal că Augustin Buzura, atunci
când şi- a gândit şi scris romanul, n- a avut nici o
clipă în vedere vreo aluzie tezistă. Scriitorul nu
şi- a propus să demonstreze un corpus de idei sau
să ilustreze vreo ideologie, oricare ar fi aceasta.
Practic, este dincolo de orice îndoială că nu aşa
ceva şi- a propus autorul, dar e la fel de sigur că
una dintre consecinţele construirii romanului ra-
port asupra singurătăţii este tocmai îngemănarea
până la identificare totală a celor doi poli psiha-
nalitici.

Trama narativă este arhicunoscută, nu
reiau aici detaliile unui scenariu romanesc excep-
ţional de bine articulat. Ceea ce doresc însă a su-
blinia este maniera în care prozatorul gândeşte

analitic destinele personajelor şi intersectările lor
existenţiale. Centrul freudian, raţionalist, scien-
tist, empirist, sceptic, ateu şi cinic e reprezentat
de doctorul psihiatru Cassian Robert, un vârstnic
dezamăgit de futilitatea vieţii şi retras în orgo-
lioasa solitudine a unui refugiu montan. Frustrat
de o istorie ticăloasă, părăsit de prieteni şi trădat
de fiul său, omul acesta care s- a luat la trântă cu
existenţa nu mai găseşte nici un reper şi nici o
justificare în a mai persista în lumea de- aici. Eva-
darea pe munte este, dacă vreţi, un ritual de pre-
gătire a Marii Treceri, un preambul iniţiatic la
întâlnirea cu Unicul Mister. Aproape bucuros că
viaţa i s- a dus, că termenul limită este aproape,
Cassian Robert simte nevoia unei singurătăţi re-
capitulative. Bărbatul are vitală nevoie de spaţiul
unei reflexive solitudini, în interiorul căreia să se
reconcilieze cu sine, cu erorile, slăbiciunile şi în-
frângerile trăite. 

Inconştientul personal aproape că se predă,
recunoscând în termeni ca şi contractuali dreptul
conştientului de a analiza, integra şi reconfigura
incoerenţele, laşităţile, fantasmele, complexele,
mecanismele de apărare, coşmarurile şi instinc-
tele prohibite de- a lungul deceniilor. Ceea ce a
fost refulat, negat şi uitat, revine cu o intensitate
insuportabilă, iar inspiraţia buzuriană configu-
rează cu puternică măiestrie literară această
trăire extremă. De fapt, este ceasul autoanalizei
supreme, iar pentru aceasta e nevoie de un ultim
asalt al lucidităţii analitice, dar şi de o bază sin-
tetică în măsură a generaliza fragmentele mne-
zice extrase cu duritate dintr- un inconştient
obosit să mai lupte. Când instinctele amorţesc,
vine timpul sublimatoriu al povestirii. Naraţiu-
nea înlocuieşte viaţa.

Ei bine, în romanul lui Augustin Buzura
totul ar fi evoluat balzacian şi monocord pe acest
tărâm al substratului de idei „psi”, dacă nu şi- ar
fi strecurat (fericit!) coada umbra, „demonul so-
ciabilităţii” şi, de ce nu, poate chiar frica (perfect
legitimă!) de Supremul Necunoscut. (în fond,
moartea, ca şi naşterea, sunt ceremonialuri ale
comunităţii în economia cărora individualitatea
se cuvine a păstra tăcerea, lăsând loc solidarităţii
ritualice.) 

Pe scurt, solitudinea năzuită a fi ultima sec-
venţă dinaintea expierii se vede brusc şi masiv
populată de tot felul de naraţiuni prilejuite de tâ-
năra şi fermecătoarea Mara, fiica unui amor
aproape uitat al doctorului Cassian Robert. Sec-
venţa solistică, clar de inspiraţie freudiană, se
deschide (aparent) involuntar spre universalita-
tea arhetipală întemeiată de Jung. Poziţia raţio-
nală şi cinic suicidală adoptată de erou este
eruptiv integrată în paradigma inconştientului
colectiv, una blândă, generoasă şi iertătoare, pre-
gătită a uni contrariile şi a integra sub semnul
bunătăţii trasnscendente toate durerile, violen-
ţele, regretele, pierderile şi frământările genera-
toare de suferinţă.  

Prin povestirile Marei, care intersectează
naraţiunile altor personaje, inclusiv ale bătrânu-
lui doctor, şi care aglutinează planul individual
în cel istoric şi naţional, făcând neîntrerupt tri-
mitere la o cosmicitate structurată arhetipală,
prin recursul la figuri tutelare, secvenţe mitice,
principii alchimice şi revelaţii primare, Cassian
Robert împacă la nivel teoretic freudismul şi jun-
gismul, căci le ilustrează fără rest şi le acordează
fără tensiune. Inconştientul colectiv îşi revendică
entitatea individuală, iar aceasta îşi regăseşte
locul, poziţia, identitatea într- un tot unitar.
Marea Trecere, a cărei tensiune este asumată de
personajul purtat pe ultimul drum de această An-
tigona a romanului românesc modern, Mara, se
produce blând, fără asperităţile şi incoerenţele
existenţei particulare, nimic altceva decât un ac-
cident al istoriei. 

Ingredientul secret, folosit de- a dreptul ge-
nial de acest excepţional cunoscător al sufletului
omenesc care este Augustin Buzura, se numeşte,
simplu, recursul la iluzie. Fără iluzia veşniciei, a
eternei tinereţi, a iubirii juvenile regăsite, a pu-
rităţii aurorale, teama de moarte nu poate fi în-
vinsă. Iar iluzia nu este altceva decât pactul
ficţional, proiecţia artistică, creaţia bine înteme-
iată estetic. Ultimul roman buzurian, o impor-
tantă reuşită a literaturii noastre, devine cred şi
cartea cea mai ilustrativă a unei opere impo-
zante. r
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■ Eveniment
Augustin Buzura,
Opere complete

Ingredientul secret, folosit de- a
dreptul genial de acest excepţional

cunoscător al sufletului omenesc
care este Augustin Buzura, se

numeşte, simplu, recursul la iluzie.
Fără iluzia veşniciei, a eternei

tinereţi, a iubirii juvenile regăsite,
a purităţii aurorale, teama de

moarte nu poate fi învinsă

Valentin Protopopescu
Freud, Jung şi Buzura
S- a încheiat la RAo un frumos proiect editorial:
romanele lui Augustin Buzura, publicate acum,
pentru prima oară, în ediţii definitive. Alcătuite
şi îngrijite de Angela Martin, ele sunt acompa-
niate de prefeţele criticilor literari: Ion Simuţ,
Sorina Sorescu, Mircea Iorgulescu, Mircea Mar-
tin, Bianca Burţa- Cernat, Paul Cernat, Alex Gol-
diş, Valentin Protopopescu.

Volumele au apărut între 2013- 2016 în Colecţia
augustin Buzura – opere complete, coordonată
de Angela Martin după cum urmează:

2013
• recviem pentru nebuni şi bestii, Prefaţă de Ion

Simuţ, romanul ieşirii din totalitarism
• absenţii, Prefaţă de Sorina Sorescu, recitind

absenţii

2014
• refugii, Prefaţă de Mircea Iorgulescu, ro-

manul ca un manifest incendiar
• drumul cenuşii, Prefaţă de Mircea Martin, au-

gustin Buzura şi forţa romanului nonfictiv

2015
• feţele tăcerii, Prefaţă de Bianca Burţa- Cernat,

romanul conştiinţei revoltate
• Vocile nopţii, Prefaţă de Paul Cernat, romanul

existenţialist al proletariatului

2016
• orgolii, Prefaţă de Alex Goldiş, obsedantul

deceniu la puterea simbolicului
• raport asupra singurătăţii, Prefaţă de

Valentin Protopopescu, o carte despre auten-
ticitate şi adevăr. Postfaţă de Angela Martin,
opera – un univers total

A.M.



Capitolul central Vânătoarea regală
începe cu o observaţie asupra preca-
rităţii ontologice a lumii, cu incon-
sistenţa ei stihial- materială. în

teologia dogmatică ortodoxă, părintele Stăni-
loae1 precizează, altminteri, că lumea, ca împără-
ţie a Diavolului, nu se susţine ontologic, şansa ei
de a accede la ontologic fiind dimensiunea dialo-
gică între pământ şi cer. Numai atunci lumea de-
vine lume- ca- lumen, în luminişul fiinţei, după
ontologia fundamentală a lui heidegger. Altfel ea
este şi rămâne spaţio- timpul violenţei, iar su-
prema violenţă e moartea, zice René Girard.
Lumea redevine opacă, bântuită de cancer şi
moarte. Introducându- ne în atmosfera morţii lui
Crăişoru, vocea auctorială, suprapusă peste tim-
pul celei naratoriale a copilului Nicanor, ne pre-
găteşte în acest sens, de parcă ne- am afla în
debutul nuvelei moara cu noroc, de Ioan Slavici:
„Toate sunt mai neputincioase decât umbra, toate
mai înşelătoare decât visurile… o clipă numai, o
clipă, şi pe toate acestea moartea le apucă…”2 Ne-
norocirea a început în satul Branişte, comuna Pă-
târlagele. Asistăm la ceremonialul caricatural al
morţii care ne previne asupra maladiei mortale ce
a cuprins comunitatea satului. Când Nicanor po-
vesteşte acasă despre cele petrecute la priveghi,
Lereu, ţiganul, care cântă la vioară pe o singură
coardă, celelalte fiind rupte, „lămureşte” cum a în-
ceput totul: cu vânătoarea regală. (Devine iarăşi
o curiozitate cum de critica a ignorat, pur şi sim-
plu, tocmai simbolismul vânătorii regale, fiind
atrasă de aspecte secundare ale artei lui D.R. Po-
pescu!) Regalitatea este cea mai veche instituţie
sacră (alături de autoritatea şamanică şi cea sa-
cerdotală), oglindă a cuplului primordial Adam şi
Eva, întemeietor al lumii omeneşti. Apariţia rega-
lităţii în vâltoarea violenţei stihiale, care ame-
ninţă o comunitate, urmează drumul oricărei
întemeieri mitologice prin mecanismul ţapului is-
păşitor. înscăunarea regală se înscrie în ritualul
sacrificiului: viitorul rege este sacrificat ca om, de-
venind zeu între oameni. Victima sacră, în socie-
tăţile umane, capătă supremul prestigiu în rege.
Aceasta este puterea regală3, prin mitizare. „Re-
galitatea – argumentează Girard – este mitologie
în acţiune. (…) E motivul pentru care monarhia,
câtă vreme rămâne legată de sacrificare, e o insti-
tuţie deosebit de revelatoare.”4 Căci înscăunarea,
au stabilit etnologii, face din rege ţapul ispăşitor
al violenţei reale, nefiind vorba de o transgresiune
freudiană (vezi faimoasa teorie a „complexului
oedip”), ceea ce relevă şi diferenţa dintre rege şi
divinitate5, încât se spune că regele este zeu viu,
iar divinitatea precreştină un rege mort.

Puterea regală înseamnă instituirea justiţiei
în comunitate. Regele Solomon este cel care face
dreptate, iar nu o instituţie anume, ca în societă-
ţile moderne, justiţia instituţionalizată din clipa
când regele îşi trădează condiţia „divină” şi rede-
vine om, fiind a doua cale de a pune stavilă răz-
bunării perpetue declanşate de criza sacrificială.
Decăderea puterii regale începe odată cu încălca-
rea Legii de către rege. Prin contaminare mime-
tică, injustiţia regală devine „justiţie fără justiţie”
în statul care încetează de a mai fi de drept. Refe-
rindu- se la justiţia din dictaturi, inclusiv la cea co-
munistă, din pricina căreia a stat în puşcărie
(1962- 1963), Petre Pandrea vorbea de „haraba-
bură judiciară” sub aparenţa „ordinii”: „Trăim în
plină harababură judiciară de peste trei decenii.
Pentru un jurist- penalist ca mine, harababura ju-
ridică reprezintă consternarea şi durerea mea cea
mai mare. Mă sufoc. Deschideţi geamurile. Scoa-
teţi obloanele…”6 Asemenea imagine insolubilă a
lanţului „justiţiei fără justiţie”, în care este arun-
cat Tică Dunărinţu, dezvăluie, sufocant, cărţile lui
R.R. Popescu. Germenul maladiei este vechi, în în-
călcarea legii de către regalitate, producându- se
din clipa când regele îşi trădează condiţia divină
şi redevine om, cu toate păcatele speciei. încălca-
rea interdicţiei regale este adusă, în prim- plan, de
noua „lege” a lui Moise, fundată pe „lupta de
clasă”. Nu întâmplător, vânătoarea din romanul

lui D.R. Popescu pleacă de la o legendă, repusă în
circulaţie de Lereu, scornitorul de poveşti. Le-
genda îi place enorm copilului Nicanor, care îi
simte tâlcul. 

Cândva, regele a venit la vânătoare în pădu-
rea din apropiere. o singură dată, dar în sezonul
când Legea interzicea vânătoarea. şi, ca semn al
afundării în încălcarea chiar a propriei legi regale,
în ziua aceea, fusese omorât un om. A fost sufi-
cient ca, prin contaminare mimetică, sătenii să în-
calce Legea, de fiecare dată, în aceeaşi zi din an.
Aşa s- a ajuns ca nerespectarea legii să devină
Legea sub „domnia” noului Moise. Crăişoru a fost
victima vânătorii din ziua aceea. De aici, probabil,
declanşarea ceremonialului întinător, caricatural,
dat fiind că oamenii au vânat în ziua interdicţiei
ca să se simtă şi ei regi. E ceea ce Girard a numit
dorinţă mimetică, deviată, conform Altuia. Totul
pluteşte în ambiguitate, căci atunci, de demult, nu
se ştie dacă acela care a venit la vânătoarea inter-
zisă a fost rege. Lereu: „Nimeni nu l- a mai văzut
pe rege nici înainte, nici după aia… Nici pe acela,
nici pe altul…” încercând să afle mai multe de la
ţigan, Nicanor îl stimulează să continue, dar năs-
cocitorul pare să fie acum chiar el, naratorul care
priveşte lumea de pe picioroange, căci Lereu stre-
coară îndoiala că, în realitate, Crăişoru n- a murit,
invocând logica medicinii legale: „– N- o murit, de
murea o chema pe aia…”7 Aia fiind doctoriţa de la
Turnuvechi, Florentina Firulescu, stabilită în
gazdă, în deal, la ostrogotu şi care, înainte de a
se culca, îşi acoperea ferestrele cu ziare, spre a se
ascunde de ochii lumii. Cum Nicanor nu cedează
(doar văzuse, cu ochii lui, priveghiul), Lereu, ame-
ţit de băutură, continuă: „– N- o murit, poate s- o
îmbătat… ori poate face pe mortul…” Nicanor
însă este martor că doctoriţa fusese, totuşi, che-
mată de ţeavălungă (de fapt, ţarălungă Ionel)
spre a constata decesul, însă el nu putuse vedea
totul, fiindcă în geamul de la odaia mortului fu-
sese pusă o pătură. Aceste obstacole în calea ve-
derii duc la opacizarea lumii şi la interminabilele
ambiguităţi în care trăieşte satul. Altfel spus,
lumea şi- a pierdut transparenţa, luminişul fiinţei,
fiind reînstăpânită de Satana. o spune şi Nicanor:
numai după auz, după zvonuri, nu ştii care este
„adevărul adevărat”. Cu atât mai puţin din spa-
tele petei oarbe lăsate de pătură: „îi auzii repede
râzând în hohote. Sau plângând în hohote, nu
ştiu.”8 Altădată, Lereu îi vorbise de distracţie, co-
mentând o altă întâmplare asemănătoare: „Dacă
vezi om murind, şi mai vezi şi mort înviind, nu
mai ai nimic de văzut pe lume, îmi zise atunci,
vara, Lereu. Alte minuni nu mai sunt.”9

în schimb, „minunile” din Branişte iau pro-
porţii coşmareşti. Nicanor boleşte şi îl visează pe
ţeavălungă cu două capete: unul de om, celălalt
de câine. Trezindu- se (semn de vindecare, după
spusa Sevastiţei), îi vede pe oameni plecând spre
pădure, la vânătoare, fiecare cu câte un câine
ţinut de zgardă. între ei, Ciocănelea, ţeavălungă
şi viitorul mort, Crăişoru. (Nouă răsucire a tim-
pului, spre a restabili adevărul?) Nu se ştia ce vor
să vâneze, dar toţi păşeau ţanţoşi, cu mândrie de
vânători. îşi botezaseră câinii cu nume de regi şi
împăraţi: „ştiam de la Lereu că la noi în sat toţi
câinii purtau nume de regi sau de împăraţi. (…)
Măcar aşa poate ei (sătenii, n.n.) se simţeau de-
asupra istoriei”, încât „să comande unor javre cu
nume de regi”, fie să- i iubească, fie „să- i asmută
după iepuri sau vulpi, ori pur şi simplu să- i poată
omorî, la nevoie”.10

în fruntea tuturor, dublura lui Moise, Gă-
lătioan, singurul fără câine, „mai fălos decât toţi”,
„ca şi cum toţi vânătorii ar fi fost câinii săi”11. Fi-
reşte, el ţinea locul regelui!

Vânătoarea mitică era iniţiatică, purifica-
toare. Acum totul apare răsturnat. Seara, vânăto-
rii s- au întors beţi, prăfuiţi, în marginea pădurii,
adunaţi în jurul lupului împuşcat. Câinii fuseseră
brutalizaţi, loviţi cu sălbăticie. Franz Iosif, câinele
lui Ciocănelea, ar fi fost îmbătat cu ţuică de copii,
lovit cu piciorul de stăpân, apoi de toţi vânătorii,
în hohote de râs. Asistăm la un bizar ritual sacri-

ficial, de semn întors. ştim că revoluţiile moderne
i- au sacrificat pe regi pentru a primeni lumea:
Marea Revoluţie Franceză de la 1789 l- a sacrificat
pe Ludovic al xVI- lea, revoluţia bolşevică pe Ni-
colae al II- lea, iar cea exportată în România, ca
surogat, l- a exilat pe Mihai I. Să recunoaştem în
sacrificarea câinelui Franz Iosif paradigma înlă-
turării regilor? Fireşte, ne aflăm în plin joc al sen-
surilor. Sigur e că vânătoarea brăniştenilor nu
aduce pacea şi bunăstarea în comunitate, ci răul
suprem, turbarea şi moartea. Mecanismul victi-
mar pare să- l urmeze pe cel arhetipal. Numai că
resortul declanşator nu este înlăturarea răului, ci
divertismentul, semnalat de hohotele de râs în
jurul ţapului ispăşitor, câinele Franz Iosif. Se pro-
duce condiţia trecerii la toţi- contra- unu, dar abso-
lut gratuit. Un soi de estetism al vânătorii. ţinta
jocului victimar este câinele Franz Iosif, simbol
regal: „Toţi îl împinseră apoi, ca pe o minge, de la
unul la altul cu picioarele, fără să- l lovească, mu-
rind de râs.”12

şi deodată intervine vocea destinului, prin
născocitorul de poveşti Lereu, care produce inver-
sarea lucrurilor, de la câinele, obiect de distracţie,
la fiinţa întrupând răul, acesta din urmă fiind tur-
barea: „– Staţi, mă nebunilor, nu vedeţi că e tur-
bat?!” hohotele de râs se transformă în panică.
Franz Iosif, întrupând acum răul, trebuia sacrifi-
cat, pentru ca turbarea să nu- i cuprindă pe toţi.
De pe înălţimea picioroangelor, Nicanor aude cum
se încarcă armele „şi parcă deodată răsunară
toate puştile şi câinele muri fără să audă nimic:
căzu cu picioarele în sus, izbit, răsturnat de alice,
fără să- l doară.”13

Coşmarul din vis reîncepe: „Stârpitura ţea-
vălungă se făcuse şi el căpcăun pitic, capul di-
nainte era al lui ţarălungă şi capul dinapoi era al
lui Cezar. Noaptea prin visele mele fiecare vecin
trăia în acelaşi trup cu câinele său şi era de mi-
rare cum pe Lereu nu- l visam niciodată.” în nebu-
nia generală, Nicanor este singurul sănătos
(alături, probabil, de Lereu), stând refugiat în tur-
nul său de fildeş, ca martor: „Până la mine
n- ajungeau nici câini, nici oameni, nici noroiul,
nici turbarea. Fiindcă după ce- l omorâseră pe
Franz Iosif, mai loviră în cap cu parii sau cu secu-
rea încă şapte câini cu fălcile căzute, trişti şi ră-
guşiţi şi fugiţi de- acasă. Căldura verii venise mai
devreme, grea, apăsătoare, fără urme de vânt şi
fără cer de ploaie. Se înmulţiseră muştele şi înce-
pură să pută în curţi gunoaiele nearse în toamnă
şi neduse în primăvară pe loturi.”14 E începutul
molimei, ca în Teba regelui oedip. în ciclul f,
există şi o parodie de titlu eschiliano-sofoclian: cei
doi din dreptul Ţebei, joc raportabil la tragedia lui
Eschil cei şapte contra tebei.

Medicina se arată iarăşi incapabilă să vadă
că turbarea e în sufletul oamenilor. o tratează ra-
ţional, ştiinţific, recurgând la otrăvirea a tot ce
pare atins de boală. Doctoriţa (felcera, de fapt)
Florentina Firulescu poartă la ea seringa cu
otravă. Câinii sunt prinşi şi injectaţi. hingherii
transformă prinderea câinilor în joacă, în „vână-
toare glumeaţă”: „Seringa îi înţepă pe fiecare şi

1 Dumitru Stăniloae, teologia dogmatică ortodoxă,
I, Bucureşti, 1978. Părintele Stăniloae observă că româna
este singura limbă neolatină care conservă cuvântul lume
din latinescul lumen (lumină), oglindă a revărsării luminii
divine asupra lumii, în creştinismul primelor secole.

2 D.R. Popescu, op. cit., p. 166.
3 René Girard, op. cit., p. 75.
4 ibidem, p. 76.
5 ibidem, pp. 77- 78.
6 Petre Pandrea, garda de fier. Jurnal de filosofie

politică. memorii. Penitenciare, Editura Vremea, Bucu-
reşti, 2001, p. 404, ediţie îngrijită de Nadia Marcu-Pan-
drea.

7 D.R. Popescu, op. cit., p. 170.
8 ibidem, p. 172.
9 ibidem, p. 175.
10 ibidem, p. 177.
11 ibidem, p. 178.
12 ibidem.
13 ibidem, p. 179.
14 ibidem, pp. 179- 180.
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Theodor Codreanu
Marea vânătoare

Vânătoarea mitică era iniţiatică,
purificatoare. Acum totul apare
răsturnat. Seara, vânătorii s- au

întors beţi, prăfuiţi, în marginea
pădurii, adunaţi în jurul lupului

împuşcat. Câinii fuseseră
brutalizaţi, loviţi cu sălbăticie



efectul se văzu destul de repede. Picioarele unora
începură să se înmoaie, ochii să se acopere de
ceaţă şi să se stingă. şi abia atunci înţelesei ce aş-
teptaseră hingherii: aşteptaseră să vadă cum şi
cât ştie moartea să lucreze repede şi bine.”15 o
stranie suprapunere de mysterium fascinans peste
mysterium tremendum, cu o aparentă încărcătură
creştină, căci hingherii privitori, în faţa a douăzeci
de leşuri, instinctiv, „îşi dădură jos de pe cap pă-
lăriile, ca la mort”.

Campania de vânătoare este stimulată şi
sprijinită de Moise, ocrotitorul doctoriţei Floren-
tina şi al doctorului Dănilă, care are, totuşi îndo-
ieli asupra simptomelor turbării reprimate
„ştiinţific”, îndoieli de la care i se trage şi moartea
suspectă, din pădurea de lângă Dunăre. în timpul
molimei, se produce confuzia dintre oameni şi
câini (ca în coşmarurile lui Nicanor). Atunci a fost
arestat Calagherovici, care, în amintirile lui Nica-
nor, este şi numele unui câine vânat şi ucis. Moise
a încercat să- l câştige şi pe horia Dunărinţu de
partea campaniei antirabice: „Boala trebuie stâr-
pită din faşă, nu, horia?”16 horia este adus special
de Moise să vadă „cum se poate muri lesne
dintr- un gram de otravă”17. într- adevăr, va muri
şi el de o moarte căreia Tică, fiul procuror, nu reu-
şeşte să- i dea de capăt. 

Un singur câine scăpase de „vânătoarea glu-
meaţă”, Flocosul, câinele lui Gălătioan. Dar con-
form noii Legi, Gălătioan nu recunoaşte că e
„proprietarul” a ceva, fie el şi câinele: „Cine ţine la
ceva al său, la un fleac chiar, poate să ţină mâine
şi la mai mult: şi să se piardă pe sine.”18 Numai din
pricină că Flocosul este bănuit a fi al lui Gălătioan,
javra supravieţuieşte până la nunta fetei lui Cio-
cănelea, alt eveniment la care preotul nu este in-
vitat. Care Ciocănelea devine primul brăniştean
cuprins de turbare, diagnostic anunţat de acelaşi
Lereu. îl cred, la început, beat ca pe Belivacă, apoi
turbat. Doar Dănilă se opune diagnosticului şi
pentru asta trimite tot satul la spitalul din Câm-
puleţ pentru analize. Ciocănelea fusese băgat
într- un coteţ, uitat acolo. Nunta se transformă
într- un convoi în exod spre spital, urmat de Flocos,
la apariţia căruia se face linişte care străbate
„până la şareta lui Moise”, călăuza în pustiul tur-
bării, şaretă „în care încăpuse lângă horia Dună-
rinţu şi Gălătioan, albit şi el la faţă de o spaimă ce
venea de dincolo de oameni, de o ameninţare ce nu
putea fi înfrântă, fiindcă era nevăzută şi oarbă şi
putea şi pe el ca pe oricare altul să- l ducă lângă
Ciocănelea. El văzu câinele dolofan urmărindu- i ca
un blestem, roşcovan şi lăţos şi neruşinat, şi înţe-
lese cumpăna din încremenirea glasurilor ce nu ră-
guşiseră ca să tacă şi nu ştiu ce mai înţelese sau
la ce se mai gândi când duse mâna la buzunarul
din spate al pantalonilor săi negri şi scoase o bri-
chetă mult mai mare ca prima, la fel de străluci-

toare şi în formă de pistol şi eu crezui că- şi aprinde
ţigara, dar observai de- abia când auzii un pocnet
asurzitor că el n- avea ţigară în gură. Roşcovanul
nici nu schelălăi, căzu izbit drept în frunte sau
drept în inimă, nu ştiu, ce ştiu e că muri ca un
purec…”19 Acesta a fost „sacrificiul” făcut de Gălă-
tioan, dovedind că Flocosul era al lui, şi că, deci,
cum a înţeles imediat Nicanor, „drumul spre Câm-
puleţ pe care erau obligaţi să- l facă era un drum
fără viitor”, „căci nimeni nu era sigur că nu- i atins
de turbare şi nu va începe dintr- o clipă în alta să
latre şi a lătra însemna a deveni animal, pierzând
orice urmă de omenie într- o înfăţişare de om, nu,
căzând din rangul de om, nu cădeai doar în rangul
de animal, ci direct în moarte cădeai. Când începi
să latri, începi să mori. Asta era spaima care nici
pe Gălătioan nu- l ocolise, chiar dacă el nu plânse
în şareta lui Moise. Focul de pistol fusese ca un
urlet de groază. şi iată cum el care spusese că
nimic nu e al său, nici măcar ai săi, care nici nu fu-
seseră la nuntă, şi ale sale, semăna cu toţi de pe
drumul ce ducea la Câmpuleţ, deci nu era aşa cum
zicea el decât pe dinafară. Pe dinăuntru licărea şi
în el frica de turbare, cum licărea şi în mine şi în
Lereu şi în toţi cei care eram nevoiţi să mergem
spre Câmpuleţ, pe un drum fără viitor.”20 Acest
drum începuse cu un cutremur de plâns: „i- a cu-
prins ca un cutremur plânsul şi ieşeau din sat bo-
cind şi sughiţând de groază şi când au trecut pe
lângă cimitir noaptea li s- a părut foarte aproape
intrată în ei, şi se jeleau unul în braţele altuia, je-
lind fiecare moartea altuia şi jelind şi propria lor
moarte şi cadavrul lor de mâine.”21

Analizele de laborator se arată reticente,
încât, în sat are de lucru baba Sevastiţa, cu leacu-
rile ei. Florentina: „Parcă ăia ştiu ce- i aia turbare,
nenorociţii ăia de la laborator? Au mai văzut ei
doctorii din Câmpuleţ turbare în viaţa lor? Au citit
şi ei din cărţi şi de- am zis noi ce este, ei aşa au zis
că este, cum fac întotdeauna. Nici nu există boala
asta decât în sminteala şi- n frica oamenilor.”22 In-
teresant că boala a fost profeţită sau dorită de Ca-
lagherovici, dar sub altă formă: să- i cuprindă pe
cei care vor să facă lumea mai bună, adică pe
Moise şi pe ai lui, cum recunoaşte Moise: „El se re-
ferea la noi. Că de- ar veni o boală să ne facă praf!
şi el zicea că boala a şi venit, o boală care e mai
rea ca o boală şi…”23

între timp, ars de sete, Ciocănelea se aruncă
într- o fântână, iar molima se întinde la şobolani,
la oi, la vite, la cereale, trecând de Branişte până
la Calafat, „căzută ca din cer”. oile sunt înjun-
ghiate, arse, copiii închişi în case cu lacăte. Babele
cred că boala se ia şi numai din priviri. şi au drep-
tate. Domnişoara Mia îndeamnă la o vânătoare
lângă Dunăre, „să ardă tot ce este acolo plin de
viermi şi să vâneze tot ce este atins de boală, să
cureţe locul şi să rămână pădurea neprihănită ca
înainte.”24

Consecinţele agonice ale molimei se întind,
prin ruperi cronotopice, şi- n ultimele două capi-
tole: orizontul ni se pare întotdeauna mai departe
decât zenitul şi două sute de ardei. Profesorul de
istorie haralamb încearcă să refacă, în cimitir, cu
ajutorul elevilor, mormintele profesorilor şcolii (de
fapt, memoria istoriei), în pofida faptului că Moise
promovează ideea că libertatea este eliberarea de
sfinţi, de morminte, de religie. haralamb va fi, de
aceea, ucis (de Patriciu?), împrejurările fiind re-
constituite de o elevă, care e şi vocea narativă a
capitolului, interferându- şi căutările cu cele ale
lui Tică şi încercând, la rându- i, să- l ucidă, răzbu-
nător, pe Patriciu, spre a preveni moartea lui ha-
ralamb. Ceea ce îi explică şi Tică: „încercând să
opreşti moartea profesorului, prin moartea lui Pa-
triciu. Era singura soluţie.”25 o moarte comisă im-
aginar, Patriciu fiind implicat şi- n moartea lui
horia Dunărinţu, ascuns în burta armăsarului
Irod. „Cine e cel mort în burta acestui cal, tatăl
meu sau altcineva?” se întreabă Tică. Poate hara-
lamb era, firele crimelor ducând la Moise: „eu nu

confund pe Moise cu o revoluţie, el nu defineşte o
lume şi o revoluţie, el e doar o excrescenţă a unui
proces complex care a fost revoluţia. Moise n- a
avut nici un Dumnezeu, nici o credinţă, dacă vrei,
decât credinţa în burta lui şi în ce- i mai jos omului
de propria sa burtă şi n- a urmărit decât interesul
acestui Dumnezeu personal (îţi place formula-
rea?). Dar revoluţia a înlăturat lucruri mult mai
grave şi ai văzut că o excrescenţă ca Moise a fost
lichidată chiar de revoluţie. Eu vreau să aflu ade-
vărul: căci e un alt adevăr care zice că cei care nu
învaţă din experienţa trecutului pot ajunge acolo
încât să trebuiască să repete această experienţă –
şi noi nu trebuie să mai repetăm această expe-
rienţă, înţelegi?”26 Aceasta este iluzia justiţiară a
lui Tică Dunărinţu, fiindcă Moise nu a fost doar
„excrescenţă a revoluţiei”, ci revoluţia însăşi. De
altfel, după moartea lui Moise, Tică se teme că va
fi el însuşi ucis, convins, de astă dată, că sacrifi-
ciul nu va mai fi zadarnic, după cum, cândva, tatăl
său îl avertizase pe Moise: „Moise, dacă mă omori,
o să fie mai rău pentru tine pentru că o să fiu mai
periculos ca mort. Cum o să justifici tu moartea
mea, tu Moise? Ce o să minţi? o să strig din mor-
mânt şi mă vor găsi copiii mei şi nepoţii mei şi n- o
să ai nici o justificare pentru fapta ta, nici una.”27

Romanul se încheie cu întâmplările legate de
moartea lui Calistrat Peralta pe frontul de răsărit,
adus acasă conservat de gheaţa siberiană odată
cu revoluţia bolşevică, spre aducere aminte a în-
ceputurilor antgenezei, a maladiei şi marii vână-
tori de turbare.

Cu Vânătoarea regală şi cu întreg ciclul f,
ne aflăm în faţa unui text victimar, de sorginte
ideologică, transfigurat într- o uriaşă arhitectură
romanescă, într- o aparentă dezordine narativă.
„toate ideologiile moderne – concluzionează şi Gi-
rard – sunt nişte imense maşinării ce justifică şi
chiar legitimează mai ales acele conflicte care în
zilele noastre, ar putea să pună capăt existenţei
omenirii, întreaga nebunie a omului este aici.”28

Marea preocupare a acestor ideologii este să as-
cundă şi să şteargă urmele crimelor, mascându- le
mitologic. Grăitoare este următoarea observaţie a
lui Freud tocmai în textul despre Moise (moise şi
monoteismul): nu e greu să comiţi o crimă, ci să
ştergi urmele. Sau în comentariul lui Girard: „Pa-
radoxal este că ştergerea urmelor restabileşte
crima întemeietoare. zadarnic se spală pe mâini
Pilat şi Macbeth, urmele reapar mereu.”29 Am
văzut asta şi din cuvintele adresate de horia Du-
nărinţu lui Moise. Aceasta este „drama” lui Moise
şi alor săi: de a ascunde zadarnic urmele crimelor
comunismului. Tot ce fac, o atestă întreaga vier-
muială a ciclului f, nu e decât să acopere urmele
crimelor în numele ideologiei binelui, dar urmele
reapar mereu în investigaţiile lui Tică Dunărinţu,
ale lui Nicanor sau ale elevei profesorului hara-
lamb, chiar dacă demascarea finală în faţa justi-
ţiei este imposibilă. D.R. Popescu reuşeşte să
surprindă, într- o proiecţie romanescă singulară,
toată această tragedie întoarsă a istoriei, în care
nici un sacrificiu uman nu mai poate aduce renaş-
terea comunităţii bântuite de secularismul utopii-
lor moderne şi postmoderne.

Aceasta este antigeneza lui D.R. Popescu. r
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în politică, ne aflăm într-o societate ce
s-a extins – „societatea mondială” fiind
deja o realitate. Unii cred că în condi-
ţiile ei ar trebui ca oamenii să nu mai

gândească, ci să facă ceea ce li se spune de la cen-
tru! Mai ales intelectuali vulnerabili caută sprijin
în afară şi cultivă această deducţie eronată. A de-
venit limpede că democraţia are în cadrul naţio-
nal una din condiţiile posibilităţii ei (Pierre
Mannent, la raison des nations. réflexions sur
la démocratie en europe, 2006). „Corectitudinea
politică (political correctness)” a devenit regulă de
comportament a unor oameni, dar critica ei a în-
ceput, de asemenea. Cleptocraţia înăuntru şi în
afară s-a lăţit (Sarah Cheyes, thives of State.
Why corruption thretens global Security, 2015)
şi reclamă soluţii. Pe harta democraţiei a revenit
diversificarea: „democraţia liberală” a Americii
inspiră cea mai mare parte a lumii, dar „postde-
mocraţia” europeană (Colin Crouch, Postdemocra-
zia, 2003), „democraţia dirijată” a Rusiei şi
„democraţia în culori specifice” a Chinei sunt pre-
zente. în toate se pune problema meritocraţiei
(helmut Wilke, demokratie in Zeiten der Konfu-
sion, 2014). Se promovează democratizări, dar
încă se face rar distincţia dintre demantelarea au-
toritarismului şi construcţia democraţiei (Guil-
lermo o’Donnell, Philippe C. Schmitter, tran-
sitions from authoritarian rule. teantative con-
clusions about uncertain democracies, 1986),
ceea ce face mai sărace rezultatele. Capacitatea
militară este în creştere, dar contează mai puţin
cine este cel mai avansat, cât forţa de distrugere,
care este enormă de aproape fiecare parte. Nuclee
de conflict major nu lipsesc, dar rămân sub con-
trolul negocierilor de ultimă oră.

în administraţie, suntem în situaţia în care
statele au înclinat, chiar respectând jurisdicţia
clasică (hans Kelsen), spre trecerea deciziilor din
consultarea democratică în atributele conduceri-
lor. Decizionismul (Carl Schmitt) s-a răspândit,
dar chestiunea legitimării a intrat în avanscenă,
cel puţin în drept şi teoriile politicii. Aplicarea
electronicii şi informaticii au vulnerabilizat fron-
tierele ce păreau de netrecut ale vieţii private.
Aceasta nu mai poate, obiectiv, să păstreze mari
secrete, încât se desfăşoară competiţia între teh-
nologie, care extinde supravegherea persoanelor
(Eric Schmidt, Jarel Cohen, the new digital era.
reshaping the future of People, nations and Bu-
siness, 2014), şi legislaţie – ultima redută a apă-
rării vieţii private. Coordonarea în sistemul
mondial are nevoie de negocieri noi, „ordinea
mondială” fiind dependentă de cei care apără re-
glementările internaţionale existente, de cei care
propun renegocierea unor reglementări şi de cei
care preconizează „noua ordine mondială”. o
nouă migraţie a popoarelor are loc pe nesimţite,
iar, cel mai recent, în valurile ei se ascund jihadi-
ştii diferitelor cauze.

în cultură, câştigă teren continuu conceptul
cuprinzător al culturii: cultură este  şi literatură
şi tehnologie avansată, şi sistem de drept şi justi-

ţie şi dezbatere publică, şi reflexivitate avansată
şi artă, religie şi filosofie. Unele ţări pun condiţia
învăţării limbii la integrare şi critică multicultu-
ralismul înţeles ca multilinguliasm civic, dar mul-
ticulturalismul ca soluţie strategică rămâne în
vigoare. Nu numai că unele ţări acceptă, prin
forţa faptelor istorice, diversificarea religioasă şi
culturală, dar pe scenă urcă venerabila cultură a
Chinei, cu limba cea mai vorbită, istoria cea mai
lungă, sistemul de prezenţă universală cel mai
extins şi cu inovaţie impozantă. Asistăm la decli-
nul pregătirii profesionale în Europa (Alan Gre-
enspan, the age of turbulence, 2005). Deşi
proiecte ca PISA şi Bologna puteau fi salutare,
aplicarea acestora a intrat în cadrele strâmte ale
neoliberalismului, care le-a redus anvergura. Nu
doar nevoia de religie, ci şi împărtăşirea religiei
cunosc o recrudescenţă, care rămâne ambiguă,
cât timp terorismul o însoţeşte.  Asumarea lui
„Isus istoric” alături de „Isus eschatologic” a făcut

paşi înainte, dar tematica pusă în joc la Seelis-
berg (1947) şi în nostra etate (1965) mai cere
schimbări. Pasul reconsiderării bisericii şi a rolu-
lui specific al preotului sunt acum pe agendă, dar
pe fondul afirmării misiunii salvifice a creştinis-
mului. Perspectivele instituţionalizării creştinis-
mului în China (Davind Aikman, Jesus in Beijing,
2016) antrenează consecinţe în întreaga lume.

Astăzi se trăieşte într-o lume în mişcare
continuă, pe care hegel a anticipat-o în mare.
Acum aproape două sute de ani, în Prelegerile de
filosofia istoriei, filosoful spunea: „Datorită aces-
tui aspect formal al libertăţii, acestei abstracţiuni
voinţele împiedică orice consolidare şi organizare.
Dispoziţiunilor speciale ale regimului li se opune
deîndată libertatea, căci ele sînt voinţă particu-
lară, deci arbitrar. Voinţa celor mulţi răstoarnă
ministerul, iar opoziţia de până atunci îi ia locul;
dar aceasta, odată ajunsă în guvern, îi are din
nou pe cei mulţi contra ei. Astfel agitaţia şi neli-
niştea se ţin lanţ. Această ciocnire, acest nod,
această problemă este cea în care se află istoria

acum şi ei îi revine menirea să-l rezolve în timpu-
rile viitoare“. hegel punea „agitaţia şi neliniştea“
în seama schimbării a ceea ce numim „legitima-
rea“. Azi sunt mai mulţi factori care alimentează
mişcarea continuă: tehnologiile, ştiinţa modernă,
orientările religioase, „marea politică” de care
vorbea Nietzsche. Deocamdată se instalează „so-
cietatea nesigură“ (Andrei Marga, Societatea ne-
sigură, 2016), din care se va putea ieşi nu cu
vederi comode, ci cu o sondare mai adâncă a rea-
lităţilor.

Putem formula generalizări ca altădată?
Cred că ne putem aştepta realist la modelări ale
acestei interacţiuni. Modelările ne pot spune,
însă, mai mult decât generalizările sumare.

Din modelări rezultă o seamă de consecinţe
pentru reflecţie. Sintetizez câteva. Prima este lăr-
girea perspectivei. Istoria nu se sfârşeşte, căci nu
soluţiile trecutului vor prevala în fapt, oricare vor
fi rezistenţele, ci cele ale unui viitor deschis. A
doua este consolidarea autonomiei ştiinţei, filoso-
fiei, religiei, care nu trebuie să ne împiedice să re-
cunoaştem noile lor conexiuni şi, mai ales, nevoia
cooperării lor pentru a avea soluţii la problemele
de azi. Fiecare are nevoie de celelalte. Filosofia
are nevoie de o înnoire cu probleme ce vin din şti-
inţă şi religie, ştiind bine că, de pildă, tema
greacă a „vieţii bune” şi tema iudaică a „mântui-
rii” au alimentat-o până astăzi. Religia are nevoie
de conjuncţia cu filosofia şi ştiinţa pentru a nu
intra în irelevanţă. ştiinţa nu se poate izola de ce-
lelalte două fără a cădea în iraţional. A treia este
revenirea la interpretarea nesimplificată a opere-
lor, luând în seamă multiplele lor condiţionări is-
torice, comunicative, ideatice, factuale şi de
viziune. în definitiv, ceea ce îi face astăzi referinţe
pe Bob Dylan sau Leonard Cohen este capacitatea
de a exprima poetic şi muzical o idee larg vali-
dată. A patra este apariţia de şanse pentru noi vi-
ziuni.  Schönberg spunea că într-o bucată muzi-
cală ideea este mai importantă decât stilul, iar as-
tăzi nu putem să nu-i dăm dreptate. Este vorba
de ideea ce se iveşte din găsirea de sine. „mon jeu
est a moi”, a spus Constantin Brâncuşi, dându-ne
astfel cheia nu doar pentru înţelegerea operei sale
(vezi Sorana Georgescu-Gorjan, aşa grăit-a Brân-
cuşi. ainsi parlait Brâncusi. thus Spoke Brân-
cusi, 2011), ci şi pentru poziţionare în faţa lumii.
A cincea constă din reactualizarea „filosofiei vieţii
publice” într-o lume în care viaţa fiecăruia de-
pinde de decizii ce se iau în instituţii şi, mai ales,
din tematizarea sensului. în faţa diversificării
fără precedent a experienţelor şi a multiplicării
abordărilor cognitive validate, filosofia nu se mai
poate opri la un adevăr sau altul, ci şi-l asumă pe
fiecare pentru a pătrunde în spatele lui, spre a-i
capta sensul. r
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nCultura istoriei

S- a spus despre Nicolae Ceauşescu că
politica lui ar fi devenit de- a dreptul
draconică după vizita în Coreea de
Nord. Relativa deschidere şi liberali-

zare din primii ani ai domniei sale s- ar fi preschim-
bat brusc într- o dictatură cruntă, ale cărei cuvinte
de ordine erau austeritatea, înfometarea şi frigul.
„Tezele din iulie 1971” impuneau de asemenea o
limitare dramatică a libertăţii de exprimare. 

Ideea unei convertiri „bruşte” – urmare a
unei „lovituri” revelatorii primite în cursul vizitei
de stat în Coreea de Nord – este întru totul fante-
zistă şi e de mirare că este luată în serios de isto-
ricii acelei perioade. Acest gen de explicaţie
aparţine unei înţelegeri de tip „magic” a fenome-
nelor, identificată de James Frazer sub numele:
„magia prin contagiune”. Nicolae Ceauşescu – alt-
fel un om „bun” şi „fiu al poporului”, fapt dovedit
de măsurile luate în primii ani ai guvernării sale
– ar fi fost „contaminat” într- un spaţiu exotic,
străin, incontrolabil, de o forţă malefică ce a conti-
nuat să- l posede pentru tot restul guvernării lui.
Cum se zice în popor:  a venit „deocheat” sau „a in-
trat dracu- n el”. Ideea „influenţei” are în mod clar
o semnificaţie ocultă, spiritualistă, mai ales când
e vorba despre o „influenţă” ale cărei efecte se în-
tind pe o perioadă de timp disproporţionat de
lungă în raport cu timpul de expunere. Explicarea
schimbării macazului politicii ceauşiste prin pă-
trunderea duhului lui Kim Ir- Sen în mintea „se-
cretarului general al Partidului Comunist Român”
este complet nerezonabilă. Din faptul că „radicali-
zarea” lui Ceauşescu urmează vizitei în Coreea de
Nord nu se poate deduce sub nicio formă relaţia de
cauzalitate dintre cele două momente. A vedea
simpla succesiune în perspectiva înlănţuirii cau-
zale este din nou o trăsătură a gândirii magice –
prezentă, iată, în cazul unor istorici, de altfel cât
se poate de sobri care nu se gândesc că poate fi
vorba despre o simplă coincidenţă sau, cel mult,
despre un subtil factor declanşator al unei inten-
ţionalităţi bine conturate.

şi totuşi de ce ar face istoricii români o ase-
menea derogare de la principiile raţionale de ex-
plicare a faptelor istorice? Pentru că şi ei sunt
oameni, iar de mentalitatea poporului în mijlocul
căruia trăiesc şi a cărui istorie o scriu – nu pot lua
întotdeauna o distanţă suficient de mare pentru a
nu le mai iradia propria ideaţie, mai ales când este
vorba despre istoria recentă. or, „poporul” are ten-
dinţa de a- l absolvi pe Nicolae Ceauşescu de păca-
tele sale grele şi evidente. Tendinţă narcisică
întrucât a- l condamna înseamnă, într- un fel sau
altul, a se condamna, căci Ceauşescu a fost „român
de- al lor”, l- au acceptat douăzeci şi cinci de ani, în
ciuda derapajelor sale evidente;  înseamnă, deopo-
trivă, a- şi arunca la gunoi bună parte din viaţa
trăită pe „vremea lui”. Dar cum să- l absolvi, când
răul pe care l- a făcut românilor şi ţării este inde-
negabil? Evident, apelând la minunata şi foarte la
îndemâna explicaţie magică a „influenţei”: în fon-
dul lui, Ceauşescu era un om bun, cu bune intenţii,
cu o sinceră iubire de patrie (era, vezi Doamne!, un
naţionalist convins, în contra internaţionalismului
socialist şi în ciuda Uniunii Sovietice), DAR… a
fost influenţat negativ de Elena Ceauşescu, a fost
dezinformat de clica din jurul său, în sfârşit a fost
posedat de duhul lui Kim Ir- Sen după vizita la
Phenian. 

Dacă împrumutăm totuşi câteva instru-
mente de observaţie de la psihologi şi de la filosofi
– lucrurile se vor înfăţişa într- o cu totul altă lu-
mină, mult mai realistă, mai obiectivă şi mai ra-
ţională. o simplă aplicare a metodei biografice ne
poate arăta că adevăratele motive pentru care
Ceauşescu a devenit tiranul frust pe care- l ştim
sunt lesne de găsit dacă- i privim anii de formare,
copilăria şi adolescenţa sa. Indiferent de cât de
mult admitem liberul arbitru şi puterea de auto-

determinare a individului, totuşi, existenţa unui
determinism psihologic este incontestabilă. Sau
mai exact: este mult mai probabil ca personalita-
tea individului să fie „condiţionată” de primii ani
de formare, de mediul său familial şi ca această
condiţionare să opereze cu atât mai nestânjenit cu
cât este mai inconştientă, „neanalizată” şi nerepu-
diată. or, despre Ceauşescu nu avem nici informa-
ţia că ar fi urmat o analiză, nici că şi- ar fi repudiat
familia ori felul în care a fost educat. „Scenariul”
său de viaţă pare să fie scris odată pentru tot-
deauna în copilăria sa. Modelul politic şi economic
la care Ceauşescu s- a raportat pe tot parcursul vie-
ţii sale este încrustat în această perioadă de timp
– căci, într- un sens primar, politica şi economia re-
prezintă felul în care este administrată şi guver-
nată orice gospodărie, orice casă (oekonimia –
legea casei). 

Nicolae Ceauşescu a aplicat la nivelul unei
ţări întregi ceea ce el ştia – din pruncia sa – despre
felul în care se conduce o „casă”, o gospodărie. Ni-
colae Ceauşescu a proiectat la nivelul României
imaginea bordeiului infect, mizer, flămând şi întu-
necat în care şi- a petrecut copilăria. Ceauşescu-
tatăl – autoritar, dar aflat sub papucul nevestei –
a fost întrupat de fiul său ajuns într- o funcţie su-
premă… Cum ne- am fi putut aştepta ca un aseme-
nea individ să vadă cu ochi buni un popor
îndestulat, bine dispus, consumator de alimente
diversificate, de produse de lux şi de divertisment?
Un asemenea popor venea în contradicţie – nu cu
principiile marxiste şi comuniste – ci cu propriul
lui „scenariu politic” scris în anii mizeri ai copilă-
riei sale. Ceauşescu a transformat o ţară întreagă
în conformitate cu „matricea stilistică” a spaţiului
scorniceştean. şi, nu în ultimul rând, cu propria sa
dezvoltare… şi- a impus copilăria ca model de
urmat – de la paisprezece ani majoritatea tinerilor
trebuiau să urmeze o şcoală profesională, să înveţe
o „meserie” – de aceea învăţământul de stat româ-
nesc a oferit o abundenţă de instituţii de acest gen
(şcoli profesionale, de ucenici, de maiştri etc.) în
dauna şcolilor „teoretice” – producătoare de fumuri
intelectuale. însuşi tabolul lui – prezent în şcoli şi
în toate instituţiile de stat – este tabloul lui pater
familias pe care- l putem întâlni încă şi acum în lo-
cuinţele rurale, pus la loc de cinste, întruchi-
pându- l în ipostaza lui cea mai reuşită – de
ginerică sau de caporal… 

Viziunea sa economică este complet tribu-
tară viziunii primitiv- tărăneşti: autogospodărirea
– tot ce consumi trebuie realizat în propria gospo-
dărie şi, mai ales, echivalarea suveranităţii cu
lipsa datoriilor. Fobia atavică de îndatorare este
un marker al originii sale ţărăneşti – spaima de
cămătarii care te puteau lăsa pe drumuri, frica de
perceptori şi de „biruri” generează în Ceauşescu
dorinţa de a achita întreaga datorie externă a ţării
– fapt fără precedent în istoria lumii, cu consecinţe
dramatice pentru nivelul de trai al populaţiei. In-
dependenţa şi suveranitatea – vestitele valori (sin-
gurele!) mult clamate de Nicolae Ceauşescu – îşi
au originea în acest Weltanschauung ţărănesc.
Contradicţia dintre aceste valori şi „cooperarea ţă-
rilor socialiste” este evidentă, dar logica este
mereu sacrificată în favoarea unui principiu… in-
dividual (izvorât din sinuozităţile dezvoltării indi-
viduale). Tot astfel, naţionalismul ceauşist, aflat
cum am spus, în evidentă contradicţie cu interna-
ţionalismul doctrinei marxist- leniniste – se explică
prin adeziunea sa fundamentală la valorile mediu-
lui în care s- a format. 

Nu e întâmplător că numim „ceauşism” doc-
trina pe care o intuim în spatele acţiunii politice a
lui Nicolae Ceauşescu, doctrină care are mult mai
mult de a face cu biografia lui decât cu dogmele po-
litice şi economice ale comunismului. Singura în-
văţătură a lui Ceauşescu era propria lui viaţă –
propusă drept model de urmat pentru toţi. 

La ce ne foloseşte astăzi această incursiune
într- o perioadă istorică apusă? în primul rând că
orice elucidare şi clarificare ne măreşte calitatea
vieţii. în al doilea rând apusul acelei epoci s- a aso-
ciat până la indistincţie cu „răsăritul” noilor vre-
muri, încât orice încercare de a le disocia este
binevenită. Dar un efect pragmatic este acela că
ne reaminteşte importanţa enormă pe care o are
mediul asupra personalităţii unui om şi mai ales
al unui politician. Evident astăzi nu mai este „co-
rect politic” să fii adeptul unui asemenea determi-
nism psihologic. şi totuşi… noi, în viaţa noastră
cotidiană, firească, îl confirmăm prin toate acţiu-
nile, prin toate întrebările pe care le punem privi-
tor la o persoană cu care avem de- a face de o
manieră semnificativă: de unde vine, cine sunt pă-
rinţii ei, cum a crescut, în ce mediu s- a format
ş.a.m.d. Sunt „categoriile” cu care ne raportăm –
în mod spontan – la „substanţa” unei persoane,
vrând să o cuprindem într- un orizont de înţelegere.
Psihologia „naturală” a bunului- simţ a consemnat
în multe „sentinţe” o asemenea judecată: „aşchia
nu sare departe de gard”, „ce naşte din pisică…”,
„lupul îşi schimbă părul…” Să ne gândim care este
primul lucru pe care încercăm să- l aflăm despre
viitorul nostru ginere sau despre viitoarea noră...
şi care este supoziţia unui asemenea interes? Să o
exprimăm deci: probabilitatea ca determinismul
psihologic să- şi spună cuvântul este mult mai
mare decât posibilitatea, pe care n- o excludem în
calitate de „fiinţe raţionale”, „lipsite de prejude-
căţi” şi credincioase ideii de liber arbitru – ca fiinţa
umană să contrazică acest calcul probabilistic,
să- şi afirme personalitatea în contra oricăror con-
diţionări. îmi amintesc de spusele unui episcop
ortodox adresate unui public tânăr, în mijlocul că-
ruia mă aflam acum vreo douăzeci de ani: „Băieţi,
ştiu că suneţi îndrăgostiţi, dar uitaţi- vă bine la
mamele lor – ca ele vor ajunge!” Toată sala a iz-
bucnit în râs, unii mai inconştienţi decât alţii… nu
ştiam cu câtă suferinţă vom verifica judecata bă-
trânului înţelept… 

De ce atunci când vine vorba despre lucruri
atât de importante precum alegerea unor oameni
în funcţii politice sau administrative – uităm de
această psihologie de „bun- simţ” (susţinută şi de o
întreagă bibliotecă de specialitate). De ce ne iluzio-
năm că viitorul om politic va acţiona diferit de cum
a acţionat până acum? Că va crede altceva decât a
crezut până acum? Că va şti mai multe şi mai
bine? Sunt alegerile un rit de iniţiere la capătul că-
ruia „alesul” devine o altă persoană, se preschimbă
el odată cu ungerea pe o funcţie? Nu trebuie să fii
Socrate ca să ştii (dar şi el o ştia şi o afirma ade-
seori) că nu poţi râvni să conduci un stat altfel
decât ai reuşit să te conduci pe tine însuţi, că
prima formă de politică este administrarea pro-
priei vieţi. Cu un minim efort interpretativ – vom
putea citi adevărata viziune politică a candidaţilor
în ceea ce au făcut în şi cu viaţa lor de până atunci.
Să- i spunem acestui demers „detector biografic” –
care este altceva decât analiza CV- ului şi cu totul
altceva decât dosarele comuniste care analizau
„originile sănătoase” ale candidatului. Este acea
„judecată” – bazată întotdeauna pe buna credinţă,
suficient de flexibilă, încât să permită intervenţia
neprevăzutului şi a libertăţii umane – prin care
„evaluăm” viitorul unui om din perspectiva trecu-
tului său şi a modelelor care i- au marcat anii de
formare, a „matricei sale stilistice” şi a „scenariu-
lui” său de viaţă. r

Horia Pătraşcu
„Detectorul biografic” şi rolul
său în elecţiunea politică cu un
studiu de caz introductiv

Îmi amintesc de spusele unui
episcop ortodox adresate unui

public tânăr, în mijlocul căruia mă
aflam acum vreo douăzeci de ani:
„Băieţi, ştiu că suneţi îndrăgostiţi,
dar uitaţi- vă bine la mamele lor –
ca ele vor ajunge!” Toată sala a

izbucnit în râs, unii mai
inconştienţi decât alţii… nu ştiam

cu câtă suferinţă vom verifica
judecata bătrânului înţelept…
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G.Călinescu, în istoria literaturii
române de la origini până în
prezent, ilustrează forţa spiri-
tuală românească, identitatea

naţională, etnică. La el, specificul naţional este „un
dat congenital, structural”, înţelege M. Martin
(radicalitate şi nuanţă, Ed. Tracus Arte, 2016)
din ceea ce istoricul literar român crede în proprii
termeni a fi „Român etnic” ca „o notă cu precă-
dere”. întrucât G. Călinescu dezvăluie, într- un fel
de fapt învăluitor, în I. L. Caragiale, un scriitor
marginal pentru valenţa specificului etno-naţio-
nal, M. Martin îi contestă istoricului literar accep-
ţia specificului pe criteriu geografic. Se- nţelege că
inferenţa se realizează nu doar în cadrul geografic
naţional, dar şi extra- naţional.

„originalitatea teoriei”, constatată de M.
Martin, poate fi apreciată, dar poate fi şi verificată
în relaţie cu originaritatea? Ies etnicitatea şi na-
ţionalitatea din convenţional şi aproximat? Rămân
închise în ele însele? Nu se transformă şi „lărgeşte”
specificul, autodepăşindu- se şi ţintind comunica-
rea cu universalul şi în universal? 

Specificul estetic (abordat în plin naţional-
comunism, propagator al unui specific ideologic to-
talitar) este ambiguizat în context, expres
disociativ, dar tacit asociativ, deşi se constată la
G. Călinescu „disocierea fermă a esteticului de cul-
tural”, ambele raportate autonom la specific. Căli-
nescu „evită să cadă în confuzia dintre estetic şi
etic sau etnic”. Valenţa estetică este pentru el ho-
tărâtoare, înnobilându- se pe ea însăşi, dar şi datul
(zis, presupus, nu o dată) originar, etnic. Iată do-
minanta critică:  „Exigenţă estetică maximă, aşa-
dar, nu inerţie admirativă, «nu odihnă în Emi-
nescu», cum va spune mai târziu Constantin
Noica, nu paradă patriotardă.”

Poziţia de forţă a lui M. Martin în relocaliza-
rea istorico- literară a lui T. Vianu, în 1987, este
ofensiv şi chiar drastic teoretică: „Rezervele faţă
de opera sa măsurau inapetenţa teoretică a criticii
literare autohtone”.  Un fel de exaltare îl caracte-
rizează şi pe M. Martin, în apărarea şi ilustrarea
lui Tudor Vianu, prin care survine „o tradiţie uni-
versală şi naţională (…), o cultură critică, estetică,
filosofică demnă, valabilă, pe care se poate înte-
meia orice formaţie intelectuală”. şi el, un poliva-
lent al scrisului, în felul său: „Figura lui Vianu ne
apare tot mai exponenţială”, pe multiple domenii
ale literelor, „el accede la specificitate prin multi-
lateralitate”. Teoreticianul este un taxonomist, el
„excelează în înserieri”.

freamătul erudiţiei (edgar Papu), din 1986,
este o formulă care nu doar reabilitează, dar ridică
ameţitor volumul de cunoaştere, una evident
trăită. Existenţa, existenţialul apar dominante.
Două cărţi fac obiectul comentariului. 

despre stiluri, 1986, lucrare modelată de
morfologia germană, de factură tipologică şi sin-
cretică, pe care o redenumeşte tratat de ontologie

a curentelor artistice, este pusă în linia cea mai de
sus a receptării critice a lui M. Martin: „o operă
monumentală (…) o sinteză cu valoare de reper
pentru ansamblul unei culturi”. Perspectiva teore-
tică, analitică şi sintetică, este aşezată în (şi întru)
existenţa nativă, inauguratoare, dusă până la ma-
xima laxitate, generalitate, totalitate, riscând in-
distincţia. „Stilurile sunt concepute ca moduri de
viaţă, ca realităţi originare, nu ca simple convenţii
intelectuale.” Intelectuale, adică de gândire şi au-
tomat de limbaj. Identific un apriorism al stilului,
trecând peste faptul că totul, şi acesta, există în re-
gimul convenţiei. S- ar înţelege că pentru Papu sti-
lul este generativ, nu generat, cauză, nu efect, de
găsit şi admis, nu de elaborat. omul ar fi stilul, nu
stilul – omul.

Cealaltă lucrare,  Barocul ca tip de existenţă,
chiar de la titlu îşi exhibă referinţa existenţială.
Fixarea se produce însă stilistic prin formă, care
dă expresia fiinţei. Prin relaţionare, iată ce se con-
stată: „Barocul e multiform, manierismul e defor-
mant”. Deformarea este tot formare, tot multiplă,
şi ajungem la o stranie suprapunere, aşadar şi ma-
nierismul ar fi multiform. Contrazicându- l pe
Papu, Martin crede că toate formele se produc prin
„de- formare”. o altă disociere din lucrare, acum
exprimată şi prin asociere, constată că barocul şi
romantismul sunt ambele deschise. Am să spun că
existenţial, da, însă formal, nu, pentru că forma
capătă identitate prin stabilitate şi închidere, cel
puţin faţă de exterioritate, chiar dacă interiorita-
tea rămâne până la un punct limită, fără alterarea
autonomiei paradigmei stilistice, variabilă ori me-
tamorfozabilă. Dar barocul, trebuie să recunosc,
nu rămâne aici la limbajul doar ca expresie stilis-
tică şi retorică, el accede la tipologii (şi personajele
sunt alcătuiri din cuvinte, cf. David Lodge, limba-
jul romanului):  hamlet, Don Quijote, Don Juan şi
alte personaje sunt pentru E. Papu „figuri inson-
dabile”. La modul lui E. d’ors, aş constata că ba-
rocul şi nu barochistul, formula şi nu formaliza-
torul, nu ştie ce vrea, îşi pune sub dubiu voinţa de
existenţă.

Deşi M. Martin, el însuşi, practică aici, dar
şi în alte părţi, excesul de „înţelegere”, ca în îndo-
iala justiţiară (in dubio pro reo), dar cu precizie şi
siguranţă, îi întoarce prin contradicţie lui Papu un,
direct numit, „avânt encomiastic”. Tipul teoretic
pe care acesta l- ar reprezenta, în linia viului, vita-
lismului, ar fi al „un(ui) speculativ în ordinea con-
cretului”, apropiat de Marcel Raymond, opus lui G.
Poulet, acesta fiind un „intelectualist-abstracti-
zant”. în mod straniu, înţelegem de la titlul acestui
comentariu, Papu nu- şi cunoaşte stilul sau, mai
curând, i se opune. El se vrea clasic, dar nu poate
fi decât fremătător în erudiţia sa vie. Când poetul
şi eseistul Al. Philippide, mă pot gândi acum,
afirma, nu ştiu dacă în mod original, că te naşti ro-
mantic şi devii clasic, el era mai în gând cu Papu
decât Papu însuşi.  

Din comparatism (cu adevărat?) universal
(adrian marino), comentariu datat 1989,  înţele-
gem că aici nu se mai extinde şi renovează un în-
treg domeniu, dar sunt alese opoziţii în contra
curentului: nu formalism vs. istorism, dar teorie
vs. non- teorie, teoria literaturii vs. istoria literatu-
rii. Dacă operează o extindere, ea este metodolo-
gică, de bună seamă comparatistă. Marino insti-
tuie un soi de pan- comparatism, principiul nimic
fără, dar totul prin, comparatism. Dincolo de me-
todă, extinde, peste limitele convenţional impuse,
conceptul şi practica literaturii. în expresia sa, li-
teratura este universală, „una şi indivizibilă”, „în
fine planetară”. El ia drept reală utopia fundamen-
tal teoretică. De aceea, M. Martin îi salută princi-
piile generoase, vizând egalitatea literaturilor, dar
practic inaplicabile. Pentru că nu e posibil, crede
comentatorul. Nu se vrea, crede cel comentat. Că
nu orice operă e universală, un contra- argument
voit realist, al lui M. Martin, este superfluu. A.
Marino, critic radical, în privinţa valorilor artis-
tice, dacă nu chiar radicalist (amintesc respingerea
cohortei uluitoare de pseudo- poeţi şi renunţarea
de decenii la lectura romanelor, toate declarate de
el), nu susţine universalizarea absolută, evident
rizibilă. Există „diferite grade de universalitate”.
Se delimitează Martin: „Această universalitate re-
gională limitată îmi apare deocamdată cu adevă-
rat operaţională. Cât despre universalitatea glo-
bală, ea este un concept necesar, desigur, dar încă
utopic.” Există şi ceea ce nu este deplin stăpânit şi
cunoscut. Universalismul total nu găseşte compe-
tenţe critice, într- adevăr, dar teoretic poate inte-
resa, întrucât are un statut virtual, progresiv.
Martin mai observă că Marino îşi descoperă per-
spectiva universalist regională, localistă şi pri-
veşte literatura dinspre Vest spre Est, nu şi invers.
E chiar o problemă? Totul pe lume începe de un-
deva. Martin îl responsabilizează pe comparatistul
conaţional: „îi rămâne să ne dea şi o aplicaţie pe
măsura anvergurii proiectelor şi radicalismului
său introductiv.”

Metoda, citim în adrian marino sau „calea
netulburată”, deopotrivă intensivă şi extensivă,
este însă istorico- critică, de confruntare cu liniile
semnificative de cunoaştere. Funcţia ei ajunge
chiar mai cuprinzătoare decât este constatată po-
lemic aici: „La noi, unde citarea lucrărilor altora
pare adesea un obicei pierdut, el a citat cu asupra
de măsură: din nevoia de alianţe ideologice, dar şi
pentru a pune în valoare o tradiţie autohtonă…”. 

Un articol dubitativ, comparatism (cu ade-
vărat?) universal (adrian marino), din 1989, ulti-
mul an al vechiului regim, recunoaşte un literator
„forţând universalitatea” în răspăr cu „rezervele şi
zeflemeaua” colegilor români. M. Martin îi admiră
sau chiar îi exaltă, tot în răspăr, cu contestatarii
ori denigratorii, proiectul articulat şi de anvergură
reală. Devine, totodată, în parte, rezervat, pentru
a fi măsurat, în sensul de nuanţat: „Procentul de
originalitate e ridicat…”, constată. şi să ne gândim
că foloseşte atributul originalităţii pe deplin, deşi
fără repere comparative, în cazul teoriilor sau idei-
lor, întreprinderilor altor critici. Marino e crezut
un continuator care aduce un accent personal, el îl
„radicalizează şi extinde” pe comparatistul francez
Etiemble. Referinţele lui apar neobişnuit de ex-
tinse, iar M. Martin le notează prompt: sunt acolo
1200 de citate, într- un discurs excelent fluidizat,
al unui remarcabil comunicator de bibliotecă.

Vera călin şi refuzul confesiunii (2014) a
apărut în chip de necrolog critic, inevitabil ori ha-
bitudinal elogios: „Doamnă a comparatisticii…”,
„Scrupul profesional, modestie, discreţie, ţinută in-
telectuală: Vera Călin.” Erudită şi ea, bibliografic,
s- a aplicat, prin desprindere rapidă de realismul
socialist, pe care l- ar fi urmat cu „măsură”, pe ana-
lize retorice şi stilistice la proză străină şi română.
Editorul- critic M. Martin este impresionat că Vera
Călin n- a voit reeditarea unor volume, pentru că
erau depăşite bibliografic, publicând doar  memorii
abstrase din istorie.  

Marian Victor Buciu
Mircea Martin: teorie şi critică

„Originalitatea teoriei”, constatată
de M. Martin, poate fi apreciată,

dar poate fi şi verificată în relaţie
cu originaritatea? Ies etnicitatea şi
naţionalitatea din convenţional şi
aproximat? Rămân închise în ele

însele?

mirCea martiN



Trebuie să precizez că scopul studiului
meu este unul relativ modest: identifi-
carea şi, ulterior, desfolierea semantică
a conceptului de „mistică”, aşa cum

transpare acesta din blagianul curs de filosofie a re-
ligiei, ţinut la Sibiu, în anul universitar 1940- 1941.
Având în vedere plurivalenţa de sensuri aproximative
pe care le- a comportat termenul în diacronia sa (iar
lucrurile sunt încă mai complicate în contextul cerce-
tării interbelice), era inevitabil ca filosoful român să- i
fi consacrat o secţiune separată, penultima, integrată
între capitolele consacrate lui Nietzsche şi lui Rudolf
otto.

Blaga a fost preocupat permanent de manifes-
tările absconse ale religiosului: să ne amintim doar de
celebrul episod, consemnat în inegala culegere pos-
tumă intitulată isvoade, al întâlnirii „elveţiene” cu
Mahatma Gandhi. Ceea ce- l surprindea pe filosof era
nu conţinutul propriu- zis al conferinţei gânditorului
indian (plin de poncifuri exprimate într- o engleză mi-
nimală), ci charisma acestuia, magnetismul spiritual
degajat de personalitatea sa. în momentul în care un
om se impune, în chip copleşitor şi indelebil, nu prin
ceea ce spune, ci prin ceea ce este, în general, ne con-
fruntăm fie cu un caz patologic, de rătăcire psihică,
fie cu un caz teologic, de iluminare mistică. Analiza
ambelor contexte îi incumbă cercetătorului din câm-
pul ştiinţelor umaniste, privite mai ales ca ştiinţe ale
spiritului, însă, dacă primul face, în general, obiectul
psihologiei, cel de- al doilea stă, cu precădere, în cen-
trul preocupărilor unui filosof al religiei.

înainte de a trece la examinarea temei (destul
de restrânse) propuse de mine, mi se pare imperativ
să punctez coordonatele ideatice în tiparul cărora se
înscrie conţinutul cursului. Merită semnalat faptul
că, încă din concisa introducere, în care trasează di-
recţiile principale ale cursului şi raţiunile care au stat
la baza redactării acestuia, filosoful, cuprins de un en-
tuziasm greu imaginabil în debutul celui de- al doilea
război mondial, îşi expune două dintre motivele care
îl determină să aibă deplină încredere în viitor: „1)
credinţa [...] că ceasul de fericită plenitudine a spiri-
tului european [...] va bate aici, în Sud- Estul nostru
[...]; 2) împrejurarea [...] că stelele neamului nostru
au trecut în grija şi în paza tinereţii” (1994: 9). Tre-
când peste figurile de stil cu parfum etnicist, este, pro-
babil, greu de găsit un context în care fatala lipsă de
intuiţie social- politică a lui Blaga să se impună cu mai
mare pregnanţă. oricum, tot preambulul legat de des-
tinul spiritual al neamului românesc, deşi străbătut
de un patos expresiv, nu are nicio valoare ştiinţifică
şi ar fi putut lipsi din altminteri sobra desfăşurare in-
telectuală subsecventă. Altfel stau însă lucrurile ceva
mai departe, în capitolul dedicat misticii, de care mă
voi ocupa în continuare. Parcurgând atent trei doc-
trine mistice autonome (brahmanismul, neoplatonis-
mul şi islamismul), Blaga nu omite să sublinieze
consecinţele etice ale acestora (brahmanul sfârşeşte
prin a se izola de lumea fenomenală, pe care o consi-
deră simplă iluzie, apendice părelnic al spiritului imu -
tabil şi nemuritor, neoplatonicianul aspiră la
perpetua perfecţionare de sine, iar mahomedanul
ajunge pur şi simplu la jertfa eroică, întru binele cre-
dinţei sale). Este tulburător cât de bine reuşeşte gân-
ditorul român să prefigureze tocmai comportamentul
excesiv al martirilor întru Allah, care terorizează, as-
tăzi, în forme şi grade diverse, întreaga lume civili-
zată, dar ale căror acţiuni extremiste erau mult mai
puţin pregnante înainte de cotitura marcată de crea-
rea, în 1948, a statului Israel.

Blaga încearcă să delimiteze cu stricteţe câm-
pul gnoseologic al preocupărilor sale, subliniind că de-
mersul său se constituie într- o filosofie a religiei,
interpretând, deci, „fenomenul religios după metode
şi în perspective proprii filosofiei (subl. în text)” (1994:
11). Diferenţa specifică dintre metoda teologică şi cea
filosofică de abordare a sacrului rezidă, potrivit gân-
ditorului român, în numărul mare de teze teoretice de
la care porneşte prima disciplină, număr minimizat
de cea de- a doua, care, natural, este mult mai puţin
supusă unor constrângeri de natură fundamental
etică. Perspectiva pe care Blaga o adoptă pe parcurs
este detaşată, lucidă, lipsită de orice parti pris, aşa-
dar, pur filosofică, în măsura în care, pentru aceasta,
„însăşi ideea şi credinţa într’o revelaţie divină este un
fenomen spiritual, ce urmează să fie studiat ca feno-
men (subl. în text)” (1994: 12). Acest interes manifest
pentru organicitatea fenomenologiei religiei îl deter-
mină pe gânditor să supună analizei, pe lângă religiile

colective canonice, şi ipostazele personalizate ale sa-
crului, aşa cum transpar acestea din opera unor figuri
mai curând „periferice” în raport cu doctrinele oficiale,
precum Goethe, Kierkegaard, Nietzsche sau Rudolf
otto.

Iată- ne ajunşi, în acest punct, la secţiunea din
curs dedicată propriu- zis misticii (şi simbolismului
acesteia). Este destul de straniu faptul că, în cele
aproape douăzeci de pagini ale capitolului, Blaga nu
pune în discuţie o elementară clarificare etimologică
a conceptului de „mistică”, ce este derivat din terme-
nul grecesc mysterion, însemnând „taină” sau „secret”.
De asemenea, filosoful român omite să puncteze că fa-
milia lexicală a termenului dobândeşte o diseminare
largă în Europa abia în cursul Evului Mediu, odată
cu răspândirea lucrării numele divine şi teologia mis-
tică a lui Pseudo- Dionisie Areopagitul. Dacă nu se
arată preocupat nici măcar de genealogia conceptului,
ar putea obiecta un sceptic, atunci cum îşi conduce
Blaga argumentaţia? Vom vedea că aceste aparente
minusuri nu subminează coerenţa demonstraţiei, care
pare concentrată mai degrabă asupra ideii de „mis-
tică” în sine decât asupra metamorfozelor acesteia.

ab initio, filosoful român aduce în prim- plan o
triadă conceptuală cheie, care este extrem de des uzi-
tată în cercetarea filosofică standard, dar care, simul-
tan, generează la fel de frecvent nebuloase semantice
serioase: „magic”, „mitic”, „mistic”. Atacul furibund
declanşat de gânditorul român împotriva lui Lucien
Lévy- Bruhl ar fi justificat prin aceea că, în opera filo-
sofului francez, nu se face nici măcar o distincţie ele-
mentară între magic şi mistic. Dacă, desigur, confuzia
dintre magic şi mitic a făcut obiectul unei cercetări se-
parate, integrate fericit în corpusul lucrării despre
gândirea magică din trilogia valorilor, Blaga găseşte
potrivit ca, în această penultimă parte a cursului său,
să se ocupe în detaliu de diferenţele care subîntind ti-
parul mentalitar modulat de magic, în opoziţie cu ace-
lea care stau la baza gândirii mistice.

Simplificând fără a denatura obiectul cercetării,
el susţine că orice comunitate primitivă are drept su-
port intelectual magia (ca modalitate elementară de
stabilire a unei serii de influenţe reciproce între indi-
vid şi mediu), dar că mistica nu poate apărea decât ca
rafinament tardiv al gândirii primitive, prelogice.
Augmentând experienţa logicii, pe care nu refuză să
şi- o aproprieze atunci când necesităţile o impun, mis-
ticul sfârşeşte prin a o transcende, aspiraţia sa intimă
fiind fuziunea cu Divinitatea (fapt care antrenează to-
pirea atributelor personale în substanţa eternă): „[î]n
orice doctrină mistică e vorba de unirea omului cu
dumnezeu (subl. în text)” (1994: 202). în această afir-
maţie cu caracter de definiţie implicită rezidă, de alt-
fel, chintesenţa ideii blagiene de „mistică”, epura sa
metafizică. Pentru a fi fidel adevărului ştiinţific, tre-
buie să subliniez că teza fundamentală a filosofului
român coincide aproape perfect cu definiţiile oferite,
în perioada postbelică şi, neîndoielnic, formulate in-
dependent de aceasta, de Dom Edward Cuthbert But-
ler şi de Elizabeth Teresa howe în două lucrări
devenite, rapid, adevărate repere în domeniu. Tot as-
tăzi însă, experienţele mistice au ajuns să fie descrise,
sec şi punctual, de cunoscutul profesor american Wil-
liam J. Wainwright drept „(1) stări «unitare», care
sunt (2) noetice, dar cărora (3) le lipseşte conţinutul
empiric specific (subl. în text)” (1981: 1). Cu alte cu-
vinte, mistica ajunge să fie subsumată unui ansamblu
de procese ale gândirii lipsite de obiect cuantificabil,
devenind astfel parte integrantă a teoriei cunoaşterii.

Totuşi, mai susţine Blaga, nu puţine sunt cazu-
rile în care manifestările primare ale sferei mistice se
pot conjuga (în chip aproape indiscernabil) cu aspecte
magice sau mitice, fiindcă, în cele din urmă, tipologia
acestui fapt religios depăşeşte cadrele formale ale lo-
gicii binare. Acest aspect face trecerea către prima fa-
ţetă a fenomenologiei mistice, care este constituită de
paradox.

Paradoxul pare una dintre manifestările sine
quibus non a comportamentului mistic, dar ar trebui
punctat că el apare astfel doar din perspectiva unui
observator exterior experienţei suprasenzoriale. în
momentul în care, cuprins de beatitudine sacră, inte-
lectul depăşeşte graniţele fixe impuse de logica obiş-
nuită, el penetrează un teritoriu în care, ca să reiau o
cunoscută aserţiune a lui William Blake, „contrariile
sunt simultan adevărate” şi în care clivajul
„ortodox” dintre bine şi rău este complet
pulverizat. Koan- ul specific budismului
zen, diseminat în China şi, mai ales, în Ja-
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Cătălin Ghiţă
Lucian Blaga şi religiosul secret: conceptul de
„mistică” în Curs de filosofie a religiei

nCultura religieiConjunctural, tocmai în „Jurnal de cărţi”
străine şi româneşti (romul munteanu), M. Martin
cere „o mai dreaptă cinstire” pentru metoda critică
a comparatismului.

Primul merit pentru metamorfozele criticii
moderne, 1975, citim în Vocile critice moderne
(romul munteanu) (1976), este aşa- zicând canti-
tativ: este cea mai „cuprinzătoare panoramă” după
a lui Savin Bratu (de la Sainte- Beuve la noua cri-
tică).

M. Martin prinde prilejul de a se lămuri me-
todologic, pe o veche dispută, într- o linie vagă, uto-
pică, a punerii în relaţie a întregului şi părţilor.
„Critică totală sau parţială? E preferabil, credem,
un demers conştient de parţialitatea lui, pretenţiei
greu de împlinit – în condiţii de compatibilitate şi
coerenţă – a totalităţii.” Totalitatea ar fi ideală,
parţialitatea reală. Apare însă pretenţia părţii de
a echivala întregul, în critica marxistă, revendi-
cată laborios de Romul Munteanu. El nu vrea „să
reducă perspectiva marxistă la o abordare sociolo-
gică”. Constatare enormă şi nu mai puţin o crasă
enormitate, cu toată condiţia prudentă a înscrierii
în aparenţă: „Critica marxistă pare mai aproape
ca oricare alta de idealul criticii totale”. Dincolo de
care R. Munteanu consideră istoria criticii – cuvin-
tele îi aparţin – „o imensă utopie sau o impună-
toare piramidă funerară”.

Prinzând acum ocazia, M. Martin are acum
temere de reducţionism, exprimată prin evidenţă:
„«Eroziunea exercitată asupra ideilor critice» este
reală, însă critica nu se reduce la idei.” (Despre cri-
tica ideilor literare a lui Marino va ţine să eviden-
ţieze că ea nu restrânge, dar extinde şi fertilizează
critica în totalitatea sa.) şi M. Martin apără, cano-
nizează, critica, aceea reală,  nu ca fiind primor-
dială (cum susţin alţii: N. Manolescu mai ales), dar
paritară cu obiectul care o naşte: marea critică e
ca marea literatură perenă, mereu contemporană.

Scriind despre Ion Ianoşi, în 1988, M. Martin
doar pare că loveşte în critica literară a momentu-
lui ca fiind străină de literatură. La noi, crede el
atunci, literatura, inclusiv critica, în 1988 şi ante-
rior, au „rosturi debordante strictului specific es-
tetic”. Apărarea specificului estetic avea ulterior
să devine o mare limită istorică, politică şi, vai,
chiar literară. M. Martin discută aici şi despre text
şi context general, dar şi despre subtext: la Ianoşi
polemica rămâne „subtextuală”. Să mai spun că tot
la Ion Ianoşi, calificat drept un „marxist autentic”,
admite, aşadar, un marxism nedogmatic. Dar
poate fi marxismul critic în – nu găsesc alt cuvânt
– totalitatea sa?

într- un „context dictat de marxismul de
stat”, lui N. Manolescu (v. criticul „nepereche” al
literaturii române postbelice, 2001), critic intelo-
crat, antiprotocronist, căruia „nu- i lipseşte conşti-
inţa puterii”, M. Martin îi elogiază în arca lui noe
„sociologismul subtil” (prizat de fostul stalinist
Paul Georgescu, lui îi aparţine expresia)! El citeşte
opera ca „viaţă deschisă” (G. Picon), iar prin G. Că-
linescu se lasă convins de „imposibilitatea obiecti-
vităţii” în critică. istoria critică a literaturii
române. cinci secole de literatură este, pentru M.
Martin „metacritică” şi înseamnă „punctul maxi-
mal al carierei sale critice”. Nu e doar, nici prepon-
derent, metacritică, dacă reia pagini ale cronica-
rului literar, doar unele revizuite, să spun aşa,
contextual. La modul cel mai general şi permisiv,
M. Martin îi recunoaşte lui N. Manolescu, alăturat
nedisociativ lui G. Călinescu şi Ion Negoiţescu, o
„viziune de ansamblu – estetică, culturală, compa-
ratistă”.

Expresia situativă, de o anume constanţă la
M. Martin, îşi adaugă, când scrie despre Eugen Si-
mion, în 2013, la 80 de ani,  şi o trăsătură cu tentă
clasificatoare: „un critic care a marcat o întreagă
epocă literară, o personalitate inconfundabilă, re-
cognoscibilă şi recunoscută, dar este, în acelaşi
timp, şi un exponent”. Trebuie să deducem, însă,
exponenţialitatea. Ea nu capătă relevanţă deplină
în „construcţia de sine” recunoscută, un fapt de ge-
neralitate. E. Simion, mai citim, „nu adoptă ter-
meni şi sugestii metodologice din critica franceză”,
„El împrumută sugestii…”. E, va să zică, un critic
literar de tradiţie istorică autohtonă, nu un euro-
penizant (deşi fiind unul care patru ani a fost lec-
tor de literatura română la Paris), decât ca parţial
aplicant, ca analist, nicidecum la nivel metodologic
ori conceptual.  G. Călinescu, mai specifică M.
Martin, îi este lui Eugen Simion mai aproape decât
criticul de metodă (foarte liber spus) imanentistă,
Jean- Pierre Richard. r



ponia, constituie o astfel de modalitate de
violare a categoriilor de reprezentare comune
şi reprezintă, simultan, un vehicul graţie că-

ruia mintea adeptului se poate purifica în vederea ob-
ţinerii eliberării de suferinţă (satori). Aceeaşi moda-
litate de relaţionare la realia se întâlneşte şi la
aproape toţi marii mistici europeni, de la Meister Ec-
kart la Emanuel Swedenborg şi de la San Juan de la
Cruz la Jakob Böhme.

Desigur, spuneam, paradoxul este doar manifes-
tarea exterioară (aşa cum se înfăţişează aceasta minţii
încă dominate de carcanele logicii aristotelice) a stării
mistice, fapt care implică două aspecte centrale, ra-
portate la intimitatea subiectului care se confruntă cu
nuditatea Sacrului: extazul şi certitudinea.

Beatitudinea pare să nu lipsească din nicio re-
latare a unei experienţe vizionare: ea devine, în inter-
pretarea lui Blaga, una de „hiper-  sau supra-conş-
tiinţă” (1994: 217), din moment ce subiectul are sen-
zaţia unei ieşiri din sine, în comparaţie cu care bana-
lele aventuri ale conştiinţei cotidiene pălesc. Exemplul
elocvent, discutat în amănunt este cel referitor la fai-
moasa notaţie secretă a lui Pascal, descriind, pe un
ton abrupt şi vidat de orice metaforă căutată, clipa ilu-
minării, acea unio mystica petrecută în noaptea de 23
noiembrie 1654, de ziua Sf. Clement. în această ma-
nieră, bucuria celestă se metamorfozează într- o formă
subtilă de recompensă a unui act de contemplaţie sub-
sumat, după cum am văzut mai înainte, unui telos
unic.

Desigur, inventarul stării mistice nu poate fi
complet în absenţa sentimentului de siguranţă, care
dublează extazul descris anterior. Filosoful român su-
bliniază chiar că „nicio certitudine din lumea obiş-
nuită nu ajunge [...] sentimentul de certitudine
încercat de mistici” (1994: 217). Afirmaţia lui Blaga
poate fi înţeleasă mai bine dacă o raportez la una din-
tre observaţiile unui celebru cercetător evreu,
Ben- Ami Scharfstein, potrivit căreia „[m]isticul îşi
depăşeşte îndoielile descoperind realitatea, în forma
conştiinţei, în interior (subl. mea)” (1973: 98). Interio-
rizarea realului, proiectarea fermă a acestuia în inti-
mitatea vieţii lăuntrice şi stabilirea dialogului cu
Sacrul de pe aceste premise par să reprezinte soluţiile
practice oferite de disciplinele mistice adeptului preo-
cupat de îndepărtarea grabnică şi definitivă a obsta-
colelor ivite în calea realizării spirituale.

La capătul unei cercetări minuţioase a fuziunii
planurilor imanent şi transcendent pe care le implică
orice comportament mistic, punctat cu pertinente
exemple extrase din opera unor figuri reprezentative
ale genului, Blaga concluzionează că religia misticilor
„duce la o incredibilă amplificare a existenţei, a struc-
turii, a complexităţii sufletului omenesc, amplificare
ale cărei principale rezultate sunt conştiinţa sau
supra- conştiinţa unui eu, de calitate mai înaltă, şi sen-
timentul unei certitudini de calitate superioară (subl.
în text) (1994: 220). Practic, aserţiunea reia două din-
tre manifestările centrale ale fenomenologiei misticii,
respectiv extazul şi siguranţa, care par să indice, în
măsura în care acest lucru este apt de a fi înţeles în
chip raţional, existenţa unei stări speciale de percepţie
a sacrului, la care au acces extrem de puţini indivizi.

în cele din urmă, singura obiecţie care i s- ar
putea aduce autorului este lipsa unui aparat biblio-
grafic adus la zi (adică la bibliografia contemporană
anului 1940), element care nu ar fi lipsit niciodată din
cursurile pedante ale unor specialişti germani sau
anglo- saxoni. Supleţea intelectuală şi originalitatea
reflexivă suplinesc însă, în mare măsură, această ca-
renţă de acribie ştiinţifică. Desigur, dacă ar fi fost scris
într- o limbă europeană de mare circulaţie şi dacă ar fi
beneficiat de o publicitate agresivă, obscurul (astăzi)
curs de filosofie a religiei ar fi marcat o treaptă im-
portantă în autonomizarea şi rafinarea disciplinei şti-
inţifice în cauză. Interesul manifestat de mine în
alegerea acestei teme şi în redactarea acestui studiu
se doreşte un tardiv, dar meritat gest reparatoriu.
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GREIERUL ŞI LACRIMA LUI

Marea cerului înstelat 
apasă ritmic pe ramuri.

Sub ramuri, în umbră,
printre bulgării întunecaţi,
o mică scânteie tremură,
greierul şi lacrima lui.

NEVINOVAŢII MEI

Ei nu presimt că vor muri curând
înjunghiaţi din vreme pentru praznic.
Ci saltă feciorelnici pe pajişte zburdând,
Priviţi cu înduioşare de un paznic.

Corniţele dau muguri să răsară
De sub zăpada frunţii lor, cea moale.
Ca primii ghiocei, în primăvară,
şi gata să împungă, să răscoale.

îi mângâi cu privirea, de departe,
Atât de puri, nevinovaţii mei.
De parcă-ar fi anii cei mai frumoşi ai mei,
Acum sortiţi în pripă pentru moarte.

Astfel Isaac adus de tatăl său, menit
Ca jertfă Celui Preaînalt, din râvnă,
Urca la deal purtând pe umeri, crucea,
Pe care avea să fie Domnul răstignit!...

PELERINII NOPŢII

în casa părăsită a nopţii
trandafiri adormiţi,
copii ai nimănui.

E clipa
când vântul aţipit între petale
se preschimbă în mireasmă.

îngerii dau ocol
fără foşnet
crucii de aur
din vârf.

Din ciutura spartă a nopţii
scapă o lacrimă
nu de apă
ci de mister.

POGOARĂ ÎNSERAREA

Pogoară înserarea precum odinioară
o împurpurare densă din cer ca o perdea.
o gâză suie paiul până-n vârf şi zboară
S-aprindă mic opaiţ, tremurătoare, o stea.

şi greierii dau zor la fina zimţuire
A lunii sparte, veche, ruginită-n disc.
o pasăre vâsleşte greu în amurgire
Cu-o rază adormită, frântă-n plisc.

CÂNTAREA BISERICII CĂTRE HRISTOS

Vino, iubitul meu, te aştept
La ţărmul grădinii în floare.
Văzduhul e un potir aurit,
Plin cu triluri de privighetoare.

Vom face popas la izvoare,
în iarba cu lacrimi de rouă visând.
Sorbi-vom din palme pe rând
Surâsul apei învietoare.

Vom merge pe cărarea umbrită
De pomii înfloriţi în cascadă.
Vom lăsa pe umeri să cadă
o dulce ninsoare neprihănită.

Din ceruri înalte în seară
Ne va săruta pe frunte o stea.
Tu vei fi de-a pururi al meu,
Eu voi fi de-a pururi a ta.

DOI BĂRBAŢI MÂNCÂND
ÎMPREUNĂ PÂINE

lui alex. ştefănescu

o, de-am frânge în cer
aceeaşi pâine îngerească
şi mestecând rar
ne-am bucura împreună!

Mă rog Bunului Dumnezeu,
zi de zi,
noapte de noapte,
mă rog
să fim mereu împreună
precum pe pământ
şi în cer.

PRIVIGHETOAREA

Ar fi voit să mai cânte o dată,
dar lacul nu mai primea lacrimile ei,
se revărsa acum peste maluri,
ajungând până la zidurile de aur 

ale copacilor,
pe care, într-o năvală sonoră,
cu iureş de cristale vibrând,
le sparse cântând,
inundând aproape toată pădurea,
pădurea luminată de lună.

PRESIMT DOAR

Dacă mă-ntrebi cine sunt,
Ce-aş putea să-ţi răspund,
Eu, cel neînsemnat?

Presimt doar:
Vâslirea unei aripi aproape.
Umbra luminii pe ape.

Sideful unui gând
sub degetul de lună
al unui înger.

ÎNTRU SFÂRŞIT

S-ar părea
că am spus totul,
sau mult,
mult prea mult.

însă e atât de puţin,
chiar foarte puţin,
totuşi,
pentru un lucru
atât de greu şi de măreţ
precum este cântecul.

Ignatie Grecu

n Poeme



DEPARTE

înaintezi 
prin lumina pâcloasă
a târzielor după-amiezi.
Departe e iadul 
şi raiul departe.
înţelegi că nu mai înţelegi
nimic pe acest ţărm străin,
unde ai fost adus 
fără să ţi se spună
decât târziu, 
când nu se mai putea 
face nimic. Aici nu e 
nici viaţă, nici moarte. 
Nimic nu depinde de tine.
Asculţi. Surâzi sfâşiat 
şi faci ceea ce ţi se spune.
De cer murmurul cuiva 
străin te desparte.

Departe e binele. 
şi răul – departe; 
totuşi, mereu la pândă, 
îl vezi surâzând inventiv
la orizontul sagace, 
printre mesteceni, 
întâmplări şi oameni,
toropiţi de aşteptarea
sfântă, prea vie, 
cu ochii la cer.
E aproape vară 
în lumina 
departe de a fi blândă.
Soarele arde
disperat şi senin.
zarurile-au fost aruncate.
Căzut pe gânduri,
amurgul urcă 
prin tine, 
ca marea – 
prin valul stingher,
ca sângele divin –
prin acelaşi mister
îngânat de cel
care ştie.

RESPIRI

Respiri şi te miri
că respiri. 
Doar clepsidra ştie:
totul durează
cât ai clipi din gene
înainte s-adormi târziu
şi să murmuri:
cel ce eşti purtat
de heruvimi şi 
lăudat de serafimi,
slavă Ţie!
Marea noapte ştie:
Te iubesc, Doamne,
mai mult decât iubesc
viaţa. ştiu, n-am decât 
un singur drept:
să mulţumesc.

Eu însămi să fiu
sub aripa nu se ştie cui,
în raza aceloraşi 
ochi enormi
din umbra nimănui,
unde se joacă
acelaşi copil născut
din sânge divin,
din duh, nu din lut,
în surâsul unui miracol
de două mii de ani
găsit şi pierdut,
găsit şi pierdut...

LECŢIA DE LIBERTATE

Sfinţi trişti, cu aure negre,
ciuruiţi de gloanţe, sudalme, 
transformaţi în paznici ai grânelor,
apoi în paznici ai armelor şi soldaţilor; 
trataţi cu evlavie de păsări şi câini,
sfinţi trecuţi prin furcile caudine, 
nefiresc de senini, apropiaţi şi străini...

învăluiţi în aburul unui surâs
abia înţeles, admiraţi în tăcere,
strânşi unii în alţii, ca sufletul în suspin, 
ca valul crescut din miezul altui val,
care ezită să-şi tragă răcoarea
din văzduh, din vulturi, din mal...

Sfinţi stinşi aproape, cu privirile arzând,
cu aripile lipite de trupul firav, apărat 
de zale, una din aceste aripi mi-a ţinut 
de cald, mi-a fost cer, pe urmă pământ,
în timp ce în curtea sfintei ctitorii
l-am urmărit în tăcere pe Iisus 
ceva de neînţeles pe nisip desenând...

Sfinţi negri, cu rădăcina pierdută
în negura unui aproape uitat mit, 
care spune că tristeţea e cerul 
condorilor, speranţa e aerul 
respirat de statuile de granit.

SFINŢI CU AURA NEAGRĂ

Tăcere în toate. Se-abate încet
liniştea peste culmi şi coame line
de dealuri şi ziduri şi nouri... Cine
trece prin foc, sabie, cer, e profet

sau ceea ce buimac numim rătăcit,
ferindu-ne privirile temător...
Aici de secole învie şi mor
aceiaşi sfinţi surpaţi în taină şi mit.

Sfinţi cu aure negre, de departe
veniţi, în câteva ceasuri prea sfinte
au dat buzna în cetatea cu şapte

coline, se roagă, ne-aduc aminte
tot ce-au văzut în marea vieţii carte,
lumina o răscolesc în morminte...

CA ÎNTR-UN JOC

Te caut, te strig, te chem, mă rog,
cu tine mă bucur, în tine plâng
şi când nu mai e nici o speranţă
şi-n mine cobor ca-ntr-o fântână
adânc, tot mai adânc, de departe 
te văd şi te recunosc: acelaşi eşti, 
întocmai cu cele scrise în carte.

Da, acolo te aflu, în subterană, 
printre grădini, bucurii, icnete, bocete, 
rătăciri, trădări, punţi, iubiri, victorii, 
laşităţi, apusuri de soare, parcuri, zei, 
eroi, printre ţări, printre pajiştile 
copilăriei mele, în care şi-acum mă legeni, 
printre hrisoave, continente, mesteceni.

Te aflu acolo, în surâsurile în straturi 
ale străbunicii mele, Nataşa Mihailova 
şi în întrebarea Tatălui meu, Semion, 
care mi-a făcut o gaură cât o prăpastie 

în cap. 
în acea prăpastie şi-a adus tronul de 

granit 
un sfânt, un călugăr sau un zeu, cu 

un nume 
care încurcă şi miră lumea necontenit.

zeul, ah, zeul dintre tâmplele mele 
şi-n ziua de azi se macină şi aleargă 
de-a lungul şi de-a latul pământului.
şi când e secerat de oboseală sau 
de vreo neînţelegere cumplită, adoarme 
şi-n somn se întreabă: şi pentru mine 
oare un loc să fie în Grădina Ta, Doamne?

Acolo, adânc, unde cobor de milenii 
şi ca prin ceaţă merg, şi ca prin ceaţă 
mergi, totul se întâmplă ca într-un joc, 
acolo unde cânt şi cânţi, şi plâng şi plângi, 
te bucuri şi plouă şi plouă, tot plouă, ştiu: 
eşti, mă aştepţi, eşti. şi asta tot timpul! 
Mă mai iubeşti? în mine mă mai strângi –

să fiu încă o dată? Mă mai primeşti? 
Mai lasă-mă din ape şi păduri să mă adun, 
să fiu până la toamnă. în sfârşit, în sfârşit,
am aflat de ce acest trup mi-ai dat şi viaţă 
de ce mi-ai dat cât pentru milenii întregi 
şi-am alergat cu sufletul la gură 
tot ce-am aflat să-ţi spun...

TU ÎMI ŢII OCHII ÎN PALMĂ

Tu îmi ţii ochii în palmă,
din grădini şi pământ
îi aduni. Tu asculţi viii şi 
morţii în cer şi-n mormânt.

Din moarte m-ai ridicat
şi-n fiinţă m-ai îmbrâncit,
m-ai făcut să merg pe ape,
prin viaţă, ocară şi mit.

Pierdut de nu se ştie când, 
te rog întregul să-l refaci.
Dă-mi jumătatea, Doamne.
Ieri seara, abătută, în maci

am înflorit, în plopi am plâns
şi-n roze m-am grăbit să fiu
până furtuna s-a iscat
şi s-a făcut de tot târziu.

Dă-mi trupul, din a cărui
melodioasă coastă
pe mine m-ai făcut şi 
de atunci, ca prin fereastră

mă uit spre lume şi aştept
sufletul geamăn să-l aduni
din ape, codri, geamăt,
din zborul de lăstuni...

SĂ-NTREB VULTURII

Să-ntreb vulturii. Ei ştiu!
Totul e simplu şi curat.
Să-ntreb iarba şi cerul.
Stejarul ieri l-am întrebat

şi el, împăratul, mi-a spus
tot ce se cuvenea să ştiu 
în acel moment crucial
al existenţei mele. Să fiu

eu însămi când nu se mai
poate, când din rădăcini
totul se clatină şi se cutremură,
ziceau şi plopii afini

şi surorile mierle. Să fiu

eu însămi, ningea ninsoarea,
ploaia ploua şi algele,
ah, algele iubeau marea,

cum se iubeşte marea, care 
ea însăşi era şi se zvârcolea, 
se răzvrătea şi apele pământului
şi ale cerului le primea.

Să-ntreb iarba. Ea ştie.
Totul e altfel în lumea ei
şi-n cerul ei totul e altfel,
când e respirată de miei

şi gânduri şi iepuri şi capre.
Să-ntreb caii, ultimii, mohicanii.
Da, mai ales caii, şi larii, şi cerbii. 
Dar mai ales, mai ales anii

în mine să-i adun şi să-i întreb 
în această vară de răscruce
a vieţii mele, când vântul spre 
celălalt versant mă duce, mă duce...

PRINTRE OAMENI

„Să te simţi ca un copil
printre oamenii mari rătăcit.”
De când mă ştiu, aşa m-am simţit
şi, cu toate că toţi îmi spun că sunt
un om în toată legea şi, probabil,
aşa şi este, de vreme ce mi se spune,
straniu, eu tot aşa mă simt şi nu văd 
nici un motiv să mint că lucrurile 
ar sta altfel. Cred că la fel se simt
delfinii, puii de cloşcă şi florile.
Cred că exact aşa se simt albinele, 
leii şi morile, pegaşii, etruscii, 
algele, elefanţii, viorile.

şi viorile să aibă parte de aceeaşi 
realitate rară? Da, da, da, şi viorile,
în frunte cu Vioara Roşie, creată 
de meşterul Nicolo Bussotti, care 
ne învaţă cum să întârziem nesfârşiţii, 
zeii, frumoşii, iubiţii, în noi, lângă noi 
şi cum să le dăm totul după ce totul 
cerul ne-a dat. Printre daruri, e şi 
lupta cu morile. Ah, morile, morile 
de vânt, fantome vii, subţiri, cu ochii 
verzi sau cafenii, spre noi de vânt 
smucite, spre cerul înalt, subţire, 
de smarald. Ah, morile de vânt, surorile...

NIMENI

Nu vine nimeni. Nici somnul 
nu vine în noaptea trează.
Nici duhul verii nu mă alină. 
Laolaltă cu larii casei, el 
n-a mai dat nici un semn,
nici o veste. Nici o bufniţă 
neagră n-a tăiat în zbor
vreo umbră, vreo rază.

Lunecă nimeni, ca o albină 
întoarsă la matca în care ascult
cum se prefac paşii marelui 
nimeni într-un straniu ecou, răsucit 
în văzduhul încordat ca un arc, 
printre umbre şi case, veacuri, 
istorii, legende, duse de-a valma 
pe creasta unui obscur tumult,

din care ceva, totuşi, se-adună 
parcă şi creşte, tot creşte...
Aşa anii se umflă, cresc în neştire 
şi duc pe spinările lor curbate 
o mantie neagră, şi-n semn 
de noroc nesperat o aruncă
pe-acelaşi suflet, împotmolit 
în nesomn şi în noapte.

APROAPE, MAI APROAPE...

Din ceaţă şi lumină vii,
în treacăt mă atingi
şi cu o singură privire
bezna în mine o stingi

şi-n locul ei mai gol ca golul, 
într-un dumnezeiesc prăpăd,
aduni focuri, prin care, ah, 
suflete, eu totul văd.

Văd cum încet, treptat, 
spre tot ce sunt urneşti 
păduri, ape, războaie, 
furtuni aduse din poveşti

cu feţi frumoşi şi vameşi
şi zei ce merg pe ape,
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fântâni neîncepute
tristeţea să-mi adape.

Aproape, mai aproape
iubire aduci de unde vii,
tornade, munţi şi pinguini, 
pustiuri, ulii, vijelii...

Nu mai cer milă, nici putere. 
La timp am înţeles, târziu,
că sunt ales şi blestemat 
în vecii vecilor să fiu,

că în acelaşi trup – unul 
noi suntem – când aşezi
acelaşi suflet, acelaşi
salvator exces.

...şi, totuşi, în braţe ia-mă,
Doamne, fă praf acest eres.
Mi-e somn de mine în veşnica
vâltoare, de neînţeles.

CE EŞTI TU OARE?

Ce eşti tu oare?
Din care ierburi, 
luturi, carte, ţară
cerul te-a adunat
şi mi te-a scos în cale
ca pe o sfidare 
ori ca pe o ispită
ce pare că răsare
din duhul meu, cules 
de scoici în mare?

Exişti cu-adevărat
tu oare? şi dacă da, 
de unde vii? Din ce 
grădini de chiparoşi 
ori zei ai fost adus 
tu liniştea să-mi tulburi,
să-mi dai nesomn şi vrajă,
s-aduni tării din luturi
şi soarele întreg
din struguri

şi-n duh să mi le-aduci
când totul pare
a fi pierdut de tot,
purtat cum e în grabă, 
din eră-n altă eră?
o, ştiu, noi niciodată 
nu vom fi învingători, 
dar nici învinşi, 
o, gura mea de aer,
târzia mea himeră...

DESCÂNTEC DE DRAGOSTE

în inimi şi pe iarbă,
ah, cerule de fluturi,
ce pulbere-n amurg
fără odihnă scuturi?

şi duhul îl întorci
în liniştea urcând
din scoici, ape viteze
şi arborii din gând.

şi muţi parcă un munte 
îndrăgostit în stern
din pulsul enigmatic
al zilei de-azi, etern.

Spre stânga, mai spre stânga 
se-nvolbură, se-adună
un abur ca de vrajă. 
Tu taci, aştepţi să-ţi spună

de unde vii, ce faci,
cine ai fost, ce eşti,
de totul se încheagă
ca-n vechile poveşti,

eresuri descântate
şi dulci ca mierea, valul,
blând aşezate-n duhul
ce nu-şi atinge malul.

Nici carnea n-o atinge,
nici pururi tânăr, sfânt,
chipul retras în arbori,
miresme duse-n vânt,

în zigzagate zboruri, 
pe-acoperişuri, ierburi, 
când anii se adună
în zilele de miercuri.

E miercuri. Iubim 
şi-n ochi se face seară.
Se face seară-n lume, 

parcuri, iesle, vară

şi-n mirosul de tei,
prin care heruvimii
anunţă din rărunchi
alt început al lumii. 

Iubirea mea urneşte
din osie planete
şi inima le-o-ntoarce 
spre secole încete.

Cuvintele acestea
vin în cvadrigi de unde?
întreb în şoaptă cerul
şi cerul îmi răspunde.

ELEGIE

Sunt un om singur. Vorbesc singur.
Ei, şi? Arborii nu vorbesc oare
cu ei înşişi, când treci printre ei
şi laşi în urma ta urme-n văzduh
de miresme, gânduri şi sare?

şi frunzele-i sunt brăzdate de-un tremur
întors cu faţa spre apă, lumină,
buburuze şi spre ce se mai întoarce
un arbore, înconjurat de arbori
mai tineri, roze şi bolţi de glicină.

Tu de ce oare te laşi înconjurat, când 
eşti cuprins de febra nesomnului?
Trupul tău – arbore cu frunze ascunse 
înlăuntru – e măcinat de vreun tremur,
trimis din grădinile Domnului?

Unde fugi de tristeţe? în care dintre lumi 
îţi găseşti liniştea, malul şi ascunzişul?
Niciodată nu suntem singuri, îmi spune
un călugăr. Niciodată nu suntem singuri, 
îl îngână în cor frunza, amiaza, prundişul.

DE UNDE ATÂTA NOAPTE?

De unde atâta noapte
şi, mai ales, durerea de unde?
Mă închin la răsărit
şi umbra ta – din iubire –
mă-nghite, m-ascunde.

în trunchiul tău noapte e.
Inelele tale mă cuprind,
mă conţin şi şterg 
rătăcirile, blestemul, anii...
în cădere mă prind.

în aerul tău acasă mă simt. 
în cerul tău de frunze curate,
ah, de mult m-am născut, 
stejarule venit de pe altă planetă,
din semnul uitat între file de carte.

De-atâtea ori prin tine am zburat 
dinspre vârfuri spre rădăcină,
cu stoluri de lăstuni şi condori, 
prin miresme de tei, arhangheli
miopi, roze târzii şi glicină.

Apă am băut cu tine
din tristeţea ploilor care 
luminează în adâncuri pământul,
morţii, sobolii, trecutul, 
rătăcirea, cerul şi gândul.

Da, acelaşi gând, se pare... 
De fapt, o rugăciune târzie:
mai lasă-mă în împărăţia ta vie, 
lasă cea care am fost să se stingă 
de tot şi să învie. 

LINIA VIEŢII

E ca şi cum cu secole în urmă
am mai trecut prin acest trup. 
şi prin acest iulie crescut neverosimil
chiar pe hotarul lumilor încinse, 
fără-ndoială, am mai trecut...
E ca şi cum am mai văzut
de mult cuvintele acestea – 
murgi sălbatici, dulci ca văpaia, 
în care, da, le-am mai văzut.
De-atunci ele, iubitele, au crescut 
şi-au tot crescut din arbori, ape 
şi morminte, şi din văzduhul tainei 
pe vecii închisă, ca într-un zid, în lut.

E ca şi cum fântânile şi drumurile toate 
pe cer şi pe pământ mi s-au deschis, 
când nu se mai putea face nimic. 
Coamele munţilor încete s-au desprins 
de fermecata-mi aripă, ca de un leagăn,

ca de pământ. Linia vieţii mi-o scriu 
şi mi-o citesc 

păsări prin care – mi-amintesc – am 
mai trecut.

şi, totuşi, eu le urmez, eu le visez, le-ascult
şi lunec lin, ca-n somn, vrăjită iarăşi,
din trunchiul tânăr al stejarului în 

vechiul trup, 
în jariştea de azi, ori de demult, a serii, 
în care încă o dată, în trupul de odinioară
nu ştiu de ce eu m-am născut.

DIN CARE RĂSĂRIT

Din care răsărit vraja urneşte
lumea şi cu faţa o întoarce
spre cea mai frumoasă 
dintre Parce?

şi noaptea morţilor o schimbă
cât pleoapele le-ai strânge
în cea mai luminoasă zi
din cele şiroind prin sânge.

şi fiii golului-i adună
de pretutindeni şi-i încearcă,
în timp ce umbre mai tresar
în fermecata, neagra barcă,

care ne duce în aval
pe toţi, fără să-ntrebe
balauri care, vai, mănâncă 
ciuperci, apoi inimi de fete.

Nici sfinţii nu-i întreabă
şi nici, târziu, în noapte
duhuri luate-n ceruri
de tornade, şoapte,

din care iute te culege 
o mână nevăzută, 
care prin tine vede
totul, tace, ascultă

şi urcă-n tine vraja
ca lumina – ‘n struguri,
ca sângele pământului –
în arbori, muguri.

JARUL ŞI MIEREA

tu ai cuvintele, alţii – tăcerea,
îmi scrie un prieten, cu care
am purtat câteva războaie
în cetatea devastată de secole.
Da, eu am cuvintele, eu am cerul,
eu am mormintele, alţii – marea,
şi, prăbuşit în adâncurile ei
iubite de-albatroşi şi rechini,
orizontul de bronz. zarea

şi coama belşugului sufletesc
mă harponează spre o lume 
care nu este de aici, parcă...
şi, totuşi, e lumea noastră, spun,
da, veşnica lume teribilă a tăcerii
şi zborului, împărţit între vulturi 
şi munţi, între cer şi iarba morţilor. 
E lumea noastră – minune de zi cu zi,
legănată în braţe subţiri şi albe
de mama noapte, măsurată de melcii 
dulci după iubitele, devastatoarele ploi,
care mai au puterea de a ne întoarce, 
oricât de târziu, cu faţa spre noi.

Eu mai am puterea de a mă întoarce
în timp, înapoi, şi de a căuta cu inima
printre caietele mele de versuri,
în care – acum douăzeci de secole –
scriam solemn: eu voi arde şi voi muri
pentru voi, pentru toţi. şi greşeam...
Se cuvine făcută vitala corectură 
în şpaltul din caietul acela, cu coperte 
negre şi poeme scrise pentru Tatăl meu
muribund în limba lui Puşkin, Dostoievski,
Tolstoi, Lermontov, Ahmatova, Brodski.
Deci, versul corect sună aşa: eu am ars 
şi-am murit, şi de secole cânt pentru voi, 
pentru toţi. o, cerule, doamne, ce 

tornadă de graţie, ce lipsă de măsură!...

Ce blestem, sau... nu mai ştiu eu nimic
şi Te urmez în nefiinţa şi-n fiinţa date 
mie, numai mie. Mie. Eu cu ce mă aleg 
din toată povestea neverosimilă şi, 
prin urmare, adevărată? Mă aleg 
cu tăcerea mării, când rea, când 
aspră, teribilă, când enormă 
şi, secundă de secundă, incredibilă,
şi, secundă de secundă, fantastică.
Mă aleg cu tropotul ploii pe-acoperişe.
Mă aleg cu dansul ninsorilor şi 
fabuloasele zboruri piezişe...
Voi vă alegeţi cu jarul şi mierea
cuvintelor mele. Da, cu jarul 
şi mierea, şi cu încă ceva, 
şi cu încă ceva...

DIN SINGURĂTATE, 
PĂRINTELE IGNATIE

Viaţa e un cerc sălbatic, în care 
noi, copiii de foc, suntem prinşi 
ca într-o capcană, din care nu există 
ieşire, pentru că moartea n-a existat, 
nu există, nici nu va exista vreodată. 
Făptură aleasă dintre toţi mieii primi
cine ţi-a dat harul divin de a coborî 
la asemenea adâncimi?!

Nu mai întreba. Nu te frământa. Nu fi 
neliniştit. Nu-ţi fie teamă. Din toate 
adună-te. Strânge-te şi coboară, urcă, 
apoi, din nou, coboară în tine: încet, 
lin, adânc, mai adânc. Fii prada inimilor 
tale. Cu ochii, cu simţurile alintă-le, 

iubeşte,
lasă-te în voia lor curată şi le descântă.
Ieşi în grădină. Printre crini pluteşte, 

pluteşte… opreşte-te locului şi ascultă. 
Ascultă cum totul cântă, dansează bezmetic 
şi cântă. Cu inima inimii ascultă cum 
fluturii zboară, privighetorile cântă…
E seară. Iarna din cer a trecut. Iarna
fiinţei, ca o lumânare, s-a stins.
Bolnavă de dragoste, ca Sulamita,
stai la poartă şi murmuri... Seara sfântă 

se-adună în ochi, în duh, în braţe
subţiri, din ce în ce mai subţiri…
nu vă uit în rugăciune, îmi scrie
din singurătatea lui părintele Ignatie, 
fratele meu întru eternitate.
Fratele care şi-a făcut facultatea
în cimitirul din ostrovul învierii
răstimp de şapte ani. Sunt vie, vie,

din ce în ce mai vie, de când am fost 
acolo cu Raluca, mâna Sfintei Raluca, 
şi cu Maria, mâna Sfintei Născătoare 
de Dumnezeu… Sunt caldă. Sunt vie.
Sunt bună. Părintele Ignatie îmi scrie
despre firul narativ pregnant al Cărţii
a Treia, părţile în strălucire suind 
spre vârf totul… Părintele Ignatie ştie. 

UN REzUMAT AL SUFLETULUI

Părintele Ignatie îmi spune soră
şi rezumă în câteva cuvinte
poezia mea, se corectează, apoi,
şi scrie că ar rezuma mai bine 
sufletul, din care izvorăşte 
acest fluviu miraculos, aducând 
un citat din Schimbarea
la faţă: Sufletul meu arde de viu, 
ca o torţă, pentru a-i cuprinde 
pe toţi în acest nou cântec cu-n soare 
straniu, care ochii mi-i arde...
Surâd cu acelaşi surâs sfâşiat, irumpt 
din inimă blând, aşa de blând,

ca un fir subţire, încet, dintr-un izvor 
crescut din inima unui munte... 
Printre lacrimi, mă gândesc la fratele 
meu, care şi-a făcut şcoala vieţii şi a morţii 
în cimitirul Cernica, pe ostrovul învierii
mai exact, unde vorbeşte zi de zi, ceas 
de ceas cu Dumnezeu. Vorbeşte cu 
păsările, iezii, icoanele şi copiii... şi
din când în când vorbeşte cu mine, 
făcându-mă să mă simt în aburul 
respiraţiei lui, între lumi, acasă. 
Acasă aici, în această viaţă stranie – 
un soi de miraculoasă punte...

■ Din romanul în versuri geniul inimii,
Editura Contemporanul, 2017

■ Ilustraţii de 
Mircia Dumitrescu
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într- un segment de timp care a debutat
sub semnul relativismului şi a evoluat,
rapid, înspre starea de incertitudine,
cum este epoca noastră, rigoarea logică

supusă tendinţei de a înveşmânta categorial rea-
litatea, inclusiv existenţialul, a fost asediată când
de momentul neîncrederii în limbaj („cuvântul
care ascunde”: Nietzsche, heidegger, Gadamer
etc.), când de cel al „gândirii slabe” (Vattimo),
când de al facilităţii deconstructiviste (Derrida).
Deocamdată, neavând necesara distanţare în
timp, înregistrăm fenomenele pe fundalul căută-
rii unui altceva, cunoscând doar (e nota noastră
de optimism) că mişcarea evoluţiei omenirii se
traduce în ciclicitate. Dinamica evenimenţialului,
tulbure şi multidirecţionată, a debutat chiar cu
fragilizarea pieselor dure ale gândirii (numim
astfel conceptele), devenite elastice, fără a- şi
pierde, totuşi, aşezarea disciplinară, dar forţând
limitele altădată rigide. şi, în consecinţă, filosofia
nu mai înseamnă, după ultima încercare a lui
heidegger, „sistem”, ci operare pe secvenţe feno-
menale, ca decupaje din realitatea întregului (fie
aceasta a concretului, materială, fie a existenţia-
lului în cuprindere ontologică), oferind – doar prin
coroborare – un summum al esenţelor „localiza-
bile”. Subiectivitatea şi obiectivitatea devin con-
cepte laxe şi, aproape întotdeauna, nu- şi mai
arogă disocierea, interconectându- se, proces simi-
lar celui din fizica cuantică în care realitatea e de-
pendentă de observator. Adevărul este act de
atribuire pe spaţii mai restrânse, intuiţia stabi-
lind consensul prin protecţie metaforică: noţiunea
se dilată, pentru a asigura cuprinderea unei sem-
nificaţii pe care mai vechea practică încerca să o
comprime.

Procesul este deosebit de vizibil şi în planul
teoriei, al criticii şi al istoriei literare. Spaţiul di-
dactic şi cel academic se mai supun, încă, deşi nu
întotdeauna cu deplină convingere, unei tehnici-
tăţi care ocultează tocmai substanţa obiectului.
Dincolo de acestea, însă, a încetat supunerea în
faţa rigidităţii conceptuale, convenţia lecturii ope-
rând cu o altă aliniere: citim odiseea şi iliada, ui-
tând de epopee, ca pe nişte romane; „nuvela”
ciuleandra este, cum este şi pentru autorul ei, un
roman; acceptăm a fi „roman în patru părţi” tex-
tul de câteva pagini, ataşat literaturii absurdului,
Pâlnia şi Stamate, al lui Urmuz; apelăm la noţiu-
nea de roman pentru a delimita astfel chiar isto-
ria literaturii... a lui G. Călinescu; conform

dorinţei poetului, amplul poem epic- dramatic ev-
gheni oneghin a intrat în istoria literaturii uni-
versale ca „roman în versuri”; în sfârşit,
rămânând doar la aceste exemple, parabola în
proză a lui Nietzsche, aşa grăit- a Zarathustra,
poate fi comentată ca poem. Dacă mai adăugăm,
cu schimbare de plan, faptul că prozodia nu- şi
mai recunoaşte, în literatura actuală, componen-
tele care au făcut şcoală timp îndelungat, nu
putem decât să ne repliem pe poziţii în care tra-
diţionalele scheme ale genurilor şi speciilor au
rămas – lucru bine cunoscut – aproximări care nu
depăşesc nivelul unui efort neconcludent.

Diferenţele, ce ţin de natura formală a tex-
tualizării – dat fiind faptul că epicul, liricul, dra-
maticul, eseul şi chiar relatarea în termeni de
„transcriere” pot coabita –, cedează şi îşi pierd pu-
terea reductivă în faţa deschiderii orizontului
semnificativ, liber de orice constrângere, iar con-
structul rămâne a fi definit prin amploarea şi „vi-
talitatea” câmpului semantic. Când intuiţia scri-
itorului însuşi dispune o atare legitimare formală
elastică a textului său, lucrurile apar înscrise deja
pe diagrama unei „naturalităţi” integrate de
drept artisticului. Declinând ca „roman în ver-
suri” noua sa carte, geniul inimii, Aura Christi
nu edifică pe „modelul Puşkin”, ci reface un tra-
seu, recreditează o paradigmă ale cărei resurse
păreau epuizate. Poeta ştie că, acum, roman în-
seamnă dimensiune existenţială şi, cum vom
vedea, cu aceasta vine în atingere textul său. Co-
respondenţele sintagmatice, lecturate prin grila
intertextualităţii, nu vor indica niciodată simple
transcripte, fiindcă nu mecanica de acest tip gu-
vernează procesul creator, ci aparţin unor cir-
cuite, pe întinderea cărora „geniul inimii” sau
„iluminarea” (formule aflate pe coperta interioară
a volumului Aurei Christi) se află doar pasager
în punctul numit Nietzsche sau Rimbaud, cunos-
cută fiind îndelungata, numeroasa şi diversificata
lor precedenţă. orice creator trăieşte într- un uni-
vers cultural bântuit de informaţii specifice aces-
tuia, asemeni celui care ne cuprinde pe toţi,
acesta cu o altă densitate şi diversitate; doar în
acest fel culturalul a făcut posibilă aserţiunea că
întreaga literatură a Europei se află deja în crea-
ţia aedului orb. Tiparul este al mitului de înteme-
iere, cuprinzând ceea ce a fost, este şi va fi,
sprijinit pe o nelimitare care, mutatis mutandis,
a făcut loc absolutului absurd, simbolic cuprins în
justificarea califului omar I adus în situaţia de a
ordona distrugerea bibliotecii din Alexandria:
„dacă aceste cărţi sunt în acord cu cartea Sfântă,
atunci ele sunt redundante. dacă nu, atunci sunt
indezirabile. oricum ar fi, ele trebuie aruncate în
flăcări”. Falsul începe de la absolutizarea sensu-
lui singularităţii, în timp ce întregul nu poate fi
decât armonia semnificaţiilor multiplului, drept
care „localizările” sunt – pentru cel aflat la con-
tactul cu universul cultural saturat continuu de
fluxul informaţional – doar accidente ale istoriei.

Sigur, există şi o altă armonie decât cea a
formelor, una care vizează consistenţa, îndeosebi
pe suprafaţa care permite coexistenţa individua-
lului cu universalul. omul modern, cu deosebire
în ipostaza de homo aestheticus sau homo religio-
sus, atinge această integrare căreia îi este ataşată
tripla determinare a fiinţei, accentuată de Kier-
kegaard în asocierea raţionalităţii şi a corporali-
tăţii cu spiritualitatea. Din această perspectivă,
a considera un text drept „carte a iluminărilor
mele” şi a aşeza ca titlu al primei părţi a volumu-
lui sintagma Povestea subteranei ne plasează sub
semnul aproape imposibil al drumului către Sine,
al cuprinderii, al denudării şi al efortului de a în-
ţelege un obiect al cărui adevăr se va afla întot-
deauna în proximitatea peşterii lui Platon. E un
demers perpetuat, dar niciodată epuizat şi
aproape exclus din plasma comunicării, care – în
situaţia „romanului” Aurei Christi – nu are cores-
pondenţe, nu se apropie de experienţa budhistă,

nici de prerogativele unor practici, mai mult sau
mai puţin oculte, de New Age, ci ne aduce în ve-
cinătatea îndemnului de pe frontispiciul templu-
lui lui Apollo din Delphi, preluat apoi, ca soluţie
între „a fi” şi „a părea”, de către Socrate: „cu-
noaşte- te pe tine însuţi!”. Poţi întâlni, pe acest
drum, şi acel daimonion care a străjuit gândirea
aceluiaşi înţelept atenian ca altă faţă a „subtera-
nelor” fiinţei, acolo unde lumina se îngemănează
cu întunericul, stare „poetizată” de Goethe, dar
prăbuşită în tragic de Dostoievski. E o coborâre
spre înţelegere prin cuprindere şi, implicit, prin
atingerea nelimitatului. Sau, cum scrie Aura
Christi: „Seninătate de sfârşit de lume, ca în faţa/
unei prăpastii, stau în pragul casei/ şi deodată în
mine încep să cobor” (Povestea subteranei), unde
„casa” trimite la originar, iar individualul se risi-
peşte în ceea ce este fără loc şi timp: „totul îţi re-
vine; nimic/ nu- i al tău în această/ matrice vie,
sagace,/ locuită de milenii de tine/ dintr- o întâm-
plare,/ la suprafaţa fiinţei/ reverberând în ori-
cine” (acelaşi scenariu).

Pe acest parcurs, cum precizează filosoful
danez, operantă se dovedeşte a fi doar re- amin -
tirea, care „este, ca să zicem aşa, o poliţă pe care
omul o are de la eternitate”, când ajungi „să pui
în contrast sentimente, situaţii, medii” doar în sta-
rea lor de esenţialităţi. „facultatea de a- ţi
re- aminti este şi condiţia oricărei activităţi
creatoare”, ca un soi de opresiune arhetipală din
moment ce (iar aici Kierkegaard însuşi se expune
tropilor) „munca re- amintirii conţine în ea
bine- cuvântarea, ea devine o nouă re- amintire
care poate captiva la rândul ei, pentru că odată ce
am înţeles ce este re- amintirea, suntem pentru tot-
deauna captivul captivat!”. Vom înţelege că,
într- un fel aparte, re- amintirea stabilizează
unicitatea ca parte a universalului, dar instituind
în regula „eternei reîntoarceri” – desfăşurată de
Nietzsche şi Mircea Eliade – non- corespondenţa
între „identic” şi „acelaşi”: în orice proces de reve-
nire, de reconstituire, identicul nominalizează,
particularizează, se reclamă din unicitate, în timp
ce acelaşi asigură doar constanţa esenţei, a prin-
cipiului, a legii fundamentale. La Aura Christi,
„darul” se recunoaşte în unicitatea care îşi ches -
tionează esenţa: „nu era de făcut nimic./ ce şi
cum să faci, când/ totul în tine ca la carte/ a fost
aşezat?/ totul s- a întâmplat/ fără nici o scă-
pare,/ fără să ţi se ceară părerea,/ fără să fii în-
trebat”. Având conştiinţa identităţii izolante,
creatorul îşi consumă dramatic singurătatea prin
chiar datul constitutiv al re- amintirii care, subli-
nia Kierkegaard, „este un secret, fiindcă atunci
când îţi dai seama de ea, eşti singur”. Iar Aura
Christi detaliază „acelaşi mister/ îngânat de cel/
care ştie” (departe): „când căzut pe gânduri,/
amurgul urcă/ prin tine/ ca marea”, atunci „te
rogi să fii/ cu rădăcini cu tot smuls/ din aşa- zisa
întâmplare (subl. aut. – n.n.) de a fi ales/ şi din
blestemul de a nu găsi/ felul în care să fii elibe-
rat,/ să scapi, să fugi din gheara/ otrăvită- a da-
rului!” (darul).

o precizare se impune: prin
re- amintire nu re- trăirea este adusă în
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scenă, aceasta deoarece şi momentul
trăirii este unic, nu poate fi repetat. Ceea
ce se actualizează prin re- amintire este

un sediment al esenţelor pe care se ridică o con-
strucţie inexistentă în real atunci ca şi acum, iar
acest cumul este trăit cu înţelegerea dată ca im-
plicare în gând şi simţire, şi nu în faptă. Cadrul,
natura, condiţiile şi actanţii devin realităţi artis-
tice, locul şi timpul sunt concentrate care îşi con-
ţin determinările, efectele şi chiar istoria în
acelaşi plan. Relaţiile funcţionează între trecut şi
prezent nu în condiţii de translare mecanică, rea-
lul de odinioară, care îngloba, când era cazul, in-
clusiv corporalitatea subiectului, este acum un
real fantasmatic, suspendat în semnificaţii gene-
ralizatoare. Iar de aici, putem vorbi, în efectivita-
tea textuală, de funcţionarea principiului roma-
nului, eventual de tensiuni ale unei iluzii nara-
tive, adică de „povestea” unor câmpuri semantice,
a proceselor de derulare a unor înţelesuri existen-
ţiale parcurse cândva efectiv, azi constituite prin
re- amintire ca alcătuiri, ca părţi ale interiorităţii
care se expune pe sine.

Pătrunderea în Sine atinge, totodată, prin
funcţia re- amintirii, pragurile iniţierii, deschide-
rea accesului deopotrivă la cunoaşterea propriei
constituiri existenţiale, ca interioritate care te
plasează în orizontul semnificativ al lumii, dar şi
ca act de instituire a adevărului. în asemenea
condiţii, istoria nu se mai prezintă ca durată, cu
evenimenţialul derulat în succesivitatea decisă de
logica temporalului perceptibil, dar ca simulta-
neitate aglomerată, în care miticul interferează
cu extensiile realului, iar imaginarul rescrie fap-
tele în registru afectiv: „Văd cum încet, treptat,/
spre tot ce sunt/ urneşti/ păduri, ape, războaie,/
furtuni aduse din poveşti// cu feţi frumoşi şi va-
meşi/ şi zei ce merg pe ape,/ fântâni neîncepute/
tristeţea să- mi adape” (aproape, mai aproape). E
o identificare în sens larg cu fiinţarea şi destinul
celor care au cutreierat şi au fost cutreieraţi de
istoria locurilor, ca „ardere de tot”, sub semnul
unui destin comun: „Să nu mă grăbesc să ard,/
când în pământ strămoşii/ ard şi tot ard? eu
focul lor îl simt;/ mai peste tot acea văpaie sânge
devine,/ sfântă licoare, şiroind grăbit prin iarbă,/
arbori, zimbri, ulii, cer şi oameni,/ îndrăgostiţi şi
case, şi pe toţi/ legaţi unii de alţii ne mai ţine...”
(ardere de tot). Pentru poetă, cea care, coborând
în subteranele Sinelui şi întâlnind acolo „mile-
niile”, re- amintirea confuzionează, ca la Nietzs-
che, binele şi răul, instalându- le în acelaşi plan,
ca puteri egale şi necesare. în aceleaşi subterane,
pericolul pare a veni dinspre haosul afectiv care
tinde spre constanţă (ca într- un joc), atât acope-
rind istoria, cât şi coborând printre oameni, de
unde senzaţia luptei cu „morile de vânt”, soluţia
ţinând de refacerea drumului către marile înţele-
suri care au fost pierdute: „lunecă nimeni, ca o
albină/ întoarsă la matca în care ascult/ cum se
prefac paşii marelui/ nimeni într- un straniu ecou,
răsucit/ în văzduhul încordat ca un arc,/ printre
umbre şi case, veacuri,/ istorii, legende, duse de- a
valma/ pe creasta unui obscur tumult,// din care
ceva, totuşi, se- adună/ parcă şi creşte, tot creşte...”
(nimeni).

în atingerea, în aproprierea, în desluşirea
alfabetului acestui „ceva”, suportul nu îl repre-
zintă raţiunea, ci sufletul, „prietenul meu de po-
veste fără sfârşit,/ fratele meu geamăn, cu ancora
azvârlită în ceruri,/ cu cenuşa împrăştiată pe ape,
în mit” (ah, sufletul...), despre care nu ştim dacă
este parte sau doar o simplă extensie de dicţionar
a „geniului inimii” ori doar operatorul moral al
acestuia, cel care instituie conduita ca simţ al
apartenenţei: „unde fugi de tristeţe? În care din-
tre lumi/ îţi găseşti liniştea, malul şi ascunzi-
şul?/ niciodată nu suntem singuri, îmi spune/ un
călugăr. niciodată nu suntem singuri,/ îl îngână
în cor frunza, amiaza, prundişul” (elegie). „marea
lucrare” asupra „viului din oameni”, paradigma
dostoievskiană a coeziunii universale a esenţelor,
nu se împlineşte nici ca scop, nici ca performanţă,
dar ca „re- devenire întru fiinţă” (aserţiune res-
crisă a lui Noica), ca re- facere a originarului:
„atunci, se vede cu ochiul liber:/ rozele, secundă
cu secundă, iubesc/ şi spun totul, pentru că de
când lumea,/ cerul şi pământul, asta au fost în-
văţate/ să facă. […]/ de azi înainte ca florile voi
iubi” (şi, totuşi...).

Iubirea nu este liantul, ci condiţia întregu-
lui, înţelegere care suprimă raportarea acesteia
la temporalitatea indusă, aparent, de mitul res-
pectiv, afirmând, de fapt, o permanenţă. Deşi or-
donează materia, ea nu ţine ori, mai exact, este
desprinsă de aceasta, implicând şi un alt statut
exterior concretului imediat, pe acela al purităţii.

Pot fi solidare, dar fără a intercondiţiona: înţe-
leasă ca mai sus, iubirea îşi conţine puritatea, dar
puritatea nu este doar calitatea iubirii. în relaţie
cu omul, iubirea plasează fiinţialul în starea de
naturalitate, reactivând originarul şi, ca atare,
„lucrând” în sensul refacerii traseului mitului,
acesta putând fi trăit şi schiţat ca proiecţie dorită.
Sau, cum spunea Vladimir Jankélévitch, în Pur
şi impur, „viitorul mitic face pandant trecutului
mitic”, fiindcă „puritatea nu poate fi postulată re-
troactiv ca un paradis pierdut fără a fi propusă
ipso facto, în mod activ, ca un paradis ce trebuie
regăsit”. Aşadar, în faţa „realităţii” iubirii, puri-
tatea se exprimă ca funcţie a principiului, asimi-
lată fiind unei „exigenţe normative şi unui ideal
regulator care ne slujeşte ca să măsurăm şi să
apreciem, cel puţin, gradul impurităţii noastre”.
Din moment ce iubirea se instituie pe sine şi pen-
tru sine, ea nu intră sub jocul criteriilor, princi-
piul disociativ pur/impur vizând numai formele
existenţiale apărute la contactul nemijlocit cu da-
tele mundanului, ale realului imediat. El face di-
ferenţa între iubire şi eros, dat fiind faptul că
primul categorial tinde să atingă o esenţă a uni-
versalului, să o facă simţită şi să- i asigure prelua-
rea prin trăire, în timp ce al doilea înglobează
nemijlocit concretul şi se dezvoltă inevitabil con-
taminat de impur. La limită, erosul vine în atin-
gere deopotrivă cu viaţa şi moartea, adâncind
acea radicală cezură a fiinţei clătinate de oscilaţia
între afirmaţie şi negaţie: omul poate înţelege că
moartea e parte a vieţii (sau invers), dar nu va
putea desface „nodul tragic” al acestei aporii pen-
tru a asigura „continuarea pozitivă a fiinţei”, de-
clasând de fiecare dată una dintre componente.
Soluţia pentru care optează, în final, Jankélévitch
va fi desprinsă, de pe suprafaţa unei „metafizici
a purităţii”, ca formulă de restituire mitică: fiecă-
rui om i se poate oferi poarta de intrare, scrie şi
Aura Christi, în acea „cetate Kitiej de lumină
[care] se află în străfundul sufletelor noastre; fie-
care om o poate găsi, doar o clipă, în simplitatea
unei inimi feciorelnice, şi poate retrăi astfel prima
dimineaţă a lumii: atunci, el devine din nou, preţ
de- o clipă, acela ce merge (subl. aut. – n.n.) şi în-
aintează în ziua plină de lumină, ca şi cum ar cu-
treiera câmpia”. Este o trimitere la o veche
legendă rusească despre oraşul Kitiej (Kitej), scu-
fundat de divinitate pentru a ocroti populaţia de
cruzimea mongolilor. în timp, motivul iniţial a

primit o extensie, aceasta mai cunoscută datorită
preluării sale de către Rimski- Korsakov, consa-
crând oraşul drept „cetate invizibilă” la care nu
pot ajunge decât cei cu sufletul curat. Cu preciza-
rea lui Jankélévitch ne aflăm, aşadar, în faţa
unui sediment mitic, reactivat ca trăire, prin
plasa re- amintirii, a virtuţilor Edenului originar.
Numai că un mit, un posibil ca substructură a as-
piraţiei, actualizat în fluid simbolizant, în care lu-
crurile nu mai au, cel puţin temporar, umbre, este
în mare măsură un proiect poetic. El poate fi în-
chis în întrebări dramatice, cum ar fi, bunăoară:
Dar dacă – ipoteză întâlnită şi în Cabală – Edenul
primordial este doar o insulă de puritate, creată
în interiorul şi din materia unui ocean impur? şi,
deductiv: Mai poate fi salvat erosul, ca parte de-
căzută a iubirii, din originarul său impur?

La ultima întrebare, un răspuns, uşor mas-
cat, îl întâlnim în deja menţionatul Banchet al lui
Kierkegaard. Deşi referinţa directă acoperă trep-
tele infidelităţii în iubire, accentele neocolind „pa-
siunea tragică” (nimic altceva decât excesul
impur al mecanicii erotice), filosoful legitimează
o anume conjuncţie condiţionată între eros şi
artă: când erosul – cu întregul său cortegiu al im-
purităţilor, de la incertitudini şi gelozie la iluzio-
nări, obsesii şi dramatizări – „bântuie ca o
fantomă spiritul poetului, care traversează scena
în căutarea iubitei, în timp ce fantoma îl aşteaptă
pe iubit; dacă ea l- ar găsi, iar el ar veni, estetica
n- ar mai avea nimic de spus”. Suprapunând aces-
tei aserţiuni teza lui Jankélévitch, principiul
dedus instituie ca şansă artistică a erosului efor-
tul de a înlătura sau, măcar, de a filtra, pe cât e
posibil, elementul impur al acestuia. Tendinţa
contrarie, pregnantă într- un anume segment al
culturii actuale, cea de a deschide larg porţile
artei impurului, oricât de intens şi în orice forme
s- ar manifesta, reprezintă, şi ea, o modalitate de
a oferi o re- semnificaţie (nu vom detalia aici asu-
pra naturii acesteia) mult discutatei chestiuni a
„necesităţii artei”, a ceea ce mai este funcţie de
instituire şi direcţionare a demersului creator.

Dacă vom concede, simplu, că problematica
este una a convingerilor estetice şi a opţiunii, cu
sau fără medieri de altă natură, se va evidenţia,
la fel de simplu, faptul că poezia de dragoste a
Aurei Christi se raliază primei atitudini:
re- amintirea filtrează pragul imediat şi neconta-
minat de pe care iubirea vine în atingere cu
lumescul, respectiv pragul erosului adolescentin,
platonic, dacă preferăm această expresie, cu o in-
sinuantă invocare a substratului mitic: „Pierdut
de nu se ştie când,/ te rog întregul să- l refaci./
dă- mi jumătatea, doamne./ ieri seara, abătută,
în maci// am înflorit, în plopi am plâns/ şi- n
roze m- am grăbit să fiu/ până furtuna s- a iscat/
şi s- a făcut de tot târziu” (tu îmi ţii ochii în
palmă). Coborât din mit şi, astfel, purificat prin
apartenenţă, erosul îşi asumă completitudinea în-
tregului ca nealterare şi coparticipare, asemeni
Duhului lumii care se comunică pe sine ca împli-
nire: „noi suntem jumătăţile/ aceleiaşi păsări
rare,/ noi suntem jumătăţile/ aceluiaşi noroc
urieşesc,/ care ne- ntârzie aici, firesc,/ de secole,
pe platoul/ ici albastru, colo gri/ ori cafeniu, îm-
pânzit/ de dune portocalii şi verzi,/ de flori săl-
batice de munte,/ de coline galbene de rapiţă/
dulce şi de floarea soarelui,/ brăzdate de vişini
zăluzi,/ sălbatici: iubeşti, iubesc,/ simţi totul,
totul simt/ şi în acelaşi duh:/ văd totul, totul
vezi./ şi în acelaşi duh:/ iubeşti, iubesc”
(opreşte- te). Pe o atare planşă, erosul îşi poate
ataşa livrescul, textul „celei mai frumoase poveşti”
(dimineaţă de dimineaţă), acea „mixtură” în care
imaginarul a amalgamat nuanţe fiinţiale ascunse
sub identităţi desprinse din unda visului ori a re-
veriei, precum Peciorin, Ivan, Alioşa, prinţul Mîş-
kin sau Rilke. Nu pasionalul este cenzurat, ci
violenţa carnalului, aşadar ceea ce, prin gesticu-
laţie şi act, se desprinde de sentiment şi vibraţie
interioară pentru a glosa senzorialul elementar.
Erosul poate să se dezvolte ca aşteptare, ca pre-
simţire, chiar dacă nici adierea morţii nu va în-
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târzia să- şi facă simţită prezenţa: „orice ar fi,//
orice s- ar întâmpla, pietrele să- ţi spună/ şi
marea, ca gândul, fulgerul, vântul/ şi mestecenii,
că am fost o fată (subl. aut. – n.n.)/ şi că mai sunt
din când în când,/ şi te aştept, aici, între cer şi pă-
mânt.// Între viaţă şi moarte te aştept,/ între
turme dulci de miresme/ şi armate de fluturi,
între greieri/ viteji şi maci lunatici, între codri/
de vise, pe care în somn îi cutreieri” (totul ar fi
altfel). Dar aşteptarea îndelungată şi neîmplinită
transformă datele realului în umbre, fragile ca hi-
mere ale reveriei şi visului, întoarse către o idea-
litate care se alimentează din obscuritatea
mitului. Cel ce n- a venit întruchipează doar ab-
senţa, refuzată, de altfel, atât lumii concretului,
cât şi celei populate de zei: „Până şi arborii se go-
lesc de- aşteptare/ şi- abia apoi, punctual, vin nin-
sorile.../ 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...” (Până şi florile). Doar că
absenţa, componentă a golului, nu se înscrie în
durată, în nelimitat, ordinea existenţialului deţi-
nând cel puţin o schemă de contracarare a vidu-
lui: în timpul/spaţiul dintre viaţă şi moarte, nu se
va arăta, ca esenţială prin trăire, decât viaţa.

Numai că, din atingerea morţii pe care o
prefigurează golul, răsar şi marile întrebări puse
existenţei, ca şi atunci când, în poezie, viaţa ca
drum către extincţie, cum citea realitatea heideg-
ger, se împlineşte într- o karmă ale cărei înscri-
suri sunt accesibile doar zeilor: „Îndrăgostiţii fac
focuri în cer/ dimineaţa, la prânz, la apus./ ulti-
mului înger rămas i- a zvâcnit/ un şarpe la tâm-
plă şi s- a dus.// moartea în lucruri mocneşte,/
peste tot ne surâde în vara târzie,/ aleargă de- a
lungul şi de- a latul/ pământului. şi- i tot mai
vie.// Întuneric avem din belşug./ dacă suferinţa
n- ar fi existat,/ după cum se vede în stele şi
iarbă,/ ea ar fi fost inventată neapărat,// ca să
ajungem la viaţă cum ulise/ a descălecat în it-
haca târzie,/ când zeii sălbatice ruguri făceau/ şi
totul găseau în scriptura lor vie” (Belşugul). Dacă,
în consecinţă, trăirea originarului nu este departe
de un paliativ, viaţa este învăluită în karma su-
ferinţei, iar moartea închide orizontul primei, po-
sibilei înţelegeri, rostul existenţei rămânând
acela de a căuta, prin ea însăşi, semnele adevă-
rului care să o justifice, deci marele criteriu. Men-
ţinându- ne în limitele celor trei existenţe
menţionate de Kierkegaard, cea etică, cea estetică
şi cea religioasă, criteriile pot fi expuse doar ca
aproximări care servesc, totuşi, măcar parţial,
tipul de încercuire al demersului nostru: criteriul
etic se desprinde din constrângerea unei convenţii
sociale, cel estetic din atracţia trăirii întru sensi-
bil, iar cel religios din forţa credinţei. Existenţa
estetică şi cea religioasă au în comun registrul su-
biectivităţii, care poate fi puternic marcat, pe de
o parte, de capacitatea de a crea posibilul, ca re-
flex al realului, şi, pe de altă parte, de mecanica
psihologică a credinţei. De aceea, subliniază filo-
soful danez în Postfaţă neştiinţifică..., „adevărul
există, dacă există, numai prin subiectivitate”,
ceea ce face din „adevărul estetic” o atribuire prin
solidaritate empatică între obiectul artistic şi
„consumatorul” său, iar din „adevărul religios” o
instituire pe temeiul unor repere pe care credinţa
(ca formă „dură” a înţelegerii) le expune ca indes-
tructibile şi inatacabile. Nici într- un caz, nici în
celălalt, consensul nu trece adevărul în starea de
obiectivitate, fiind în cauză numai funcţia care
provoacă răspunsuri identice într- un cadru men-
tal plural având coeziune prin disponibilitate la
o receptare uniformă comună. şi mai înseamnă
aceasta că „adevărul estetic” este difuz, variabil
şi întotdeauna alunecând înspre un posibil discu-
tabil doar în raport cu actul primirii, textul- obiect
fiind o certitudine mult mai puternică decât su-
biectul- autor, în timp ce „adevărul religios” e ex-
clusiv şi radical, el există sau nu există în funcţie
numai de convingerile/certitudinile subiectului;
„adevărul estetic” se deschide către o evaluare
multiplă, repetat acceptat şi tot repetat contestat,
pe o scală inepuizabilă în timp şi spaţiu, iar „ade-
vărul religios” se poate închide în dogmă, cu de-
terminări spaţiale şi temporale, până la unele
social- politice (refuzul acestuia poate fi, şi el, în-
chidere într- o altă dogmă). Artisticul îşi pune în-
trebări esenţiale, pentru a le trimite spre magma
tulbure a tuturor răspunsurilor posibile, pe când
religiosul, născut la rândul său din acelaşi tip de
întrebări, le abandonează în faţa certitudinii răs-

punsurilor: acesta e „jocul” prin care întrepătrun-
derea celor două sfere poate avea loc, dată fiind
dinamica susceptibilă de alunecări a subiectivită-
ţii.

Prin chiar natura sa, poezia nu poate, to-
tuşi, fuziona până la edificarea acelei unităţi care
este comentată, îndeosebi în spaţiul teologic ger-
man, drept „teopoezie”. Poezia e menită „a citi”
religia, „învăţătura” acesteia, nu este chemată
nici s- o imite, nici s- o „repovestească”, nici să- i
preia ritualurile; când, uneori, procedează în
acest fel, se etalează decorativ ori versifică ad
usum delphini. Rigide într- o parte, elastice în cea-
laltă, ambele împărtăşite prin trăire din sub-
stanţe asemănătoare, dar neidentice în întregul
lor, constrângerile arhetipale nu funcţionează cu
severităţi similare şi îşi revendică finalităţi dife-
rite. Ceea ce, în poezie, este sau poate fi
re- amintire şi emoţie, în religie e revelaţie şi
redempţiune, e rugă şi umilinţă. Poezia intero-
ghează alotropic, religia se desfăşoară în aseita-
tea formulărilor. între emoţie şi cutremurare,
diferenţa se măsoară în indicii substanţei şi ai pu-
terii invazive la contactul cu aceasta. Libertatea
poeziei este locul imaginarului, al fanteziei şi al
invenţiei, a religiei e unul al rigorii mărturisirii
şi fervorii.

întrebările poeziei sunt, pentru toate aceste
motive şi pentru altele încă, altceva decât în-
semne ale ereziei, dar neputând fi nici transcrieri
ale unui text dat. Isihastul Vasile Voiculescu în-
suşi, revendicându- şi partea de divinitate acor-
dată prin creaţie, restituie umanului demnitatea

acordată lui prin chiar clipa originară. în poezie,
de altfel, orice set de întrebări lărgesc matricea
semantică prin care omul modelează şi se auto-
modelează, ca principiu creator transmis. Convo-
când prin întrebare divinitatea, Aura Christi nu
se îndepărtează de dorinţa de a înţelege, poate nu
atât neînţelesurile, cât straturile modale ale aces-
tuia: „şi iartă- mi întrebarea... dar, totuşi,/ unde
sunt eu, spune- mi acum,/ ei, unde?! Păşesc prin-
tre ruine;/ duhu- mi întârzie, privirile- mi/ aţâţă
stupuri de lumină, roiuri/ de coloane, păgâne zi-
duri/ flancate de cereşti porticuri,/ surpate- n bu-
ruieni şi în rugină./ o, cerule, spune- mi odată, în
duh/ de ce întunecată miere- mi picuri?!” (şi ia-
răşi...). Dumnezeu nu este nici un cuvânt, nici o
imagine, nici o „poveste” despre; este o stare, este
ascunsul de pretutindeni şi de nicăieri. Nu putem
vorbi despre ceea ce nu cunoaştem cu silabisirile
cotidianului, cum nu putem spune nimic despre
ceea ce nu există ca existent pentru recepţia noas-
tră. El există ca sens fără ceea ce este sens prin
temporalitate sau spaţialitate ori prin imaginara
logică a fiinţării. Ca şi la Voiculescu, el este „Ve-
cinul”, căruia i te poţi adresa, îi poţi cere ajutorul,
căruia i te poţi confesa, este cel de alături pe care
tu, ca infirmitate funciară fiind, dacă nu- l poţi
vedea şi „pipăi” (cum dorea Arghezi), îl poţi în
schimb simţi ca prezenţă apropiată şi apropria-
bilă: „luminează- mă în pietre,/ în văpaia uci-
gaşă./ luminează- mă în îngeri/ de curând ieşiţi
din faşă.// când lumina ta mă iartă,/ şi lumina
mea s- o ierţi/ şi s- o duci ca vântul iute/ printre
arborii tăi drepţi” (rugăciunea inimii). Nu- i poţi
cere orice, întrucât rugăciunea nu este decât o
„mantră” de evocare a propriilor puteri ale sine-
lui, proiectându- ţi dorinţele şi obsesiile: „cât eşti/
între viaţă şi moarte, înveţi/ şi tot înveţi, şi, dacă
ai inima/ cu uşile deschise vraişte/ spre noroc,
afli că eşti/ şi tu un om, că ai şi tu suflet,/ şi în-

cepi să iubeşti atroce...” (ecce homo). Dar mai
apoi, fiindcă puterea divină, suspendată în ea în-
săşi din moment ce „Facerea” a acoperit absolu-
tul, chiar dacă nu- şi refuză epifania, aceasta se
întâmplă doar pentru a se revela ca stimul şi
model: prin constituire, este lecţie epifanică, fi-
inţa deţine puterile necesare afirmării condiţiei
sale, ale împlinirii sau ale eşecului. Necesară este
doar definirea acestor puteri, deoarece numai
ceea ce defineşti poţi deţine, adică tot prin cuvânt
poţi întemeia. Aproape de fiecare dată, rugăciu-
nea răspunde numai prin ceea ce poţi, fie şi clăti-
nând ceea ce aparenţele iniţiază ca utopie: „Să mi
se ia din neodihnă şi tristeţe/ mă rog, şi duhul
să- mi fie măcar/ din timp în timp la ceruri
urcat,/ acolo unde să i se mai dea din răbdarea/
pietrelor, din mierea dimineţilor şi/ viclenia şer-
pilor, din adâncimea munţilor,/ grei ca cerul, şi
din răcoarea apelor,/ iar la sfârşit – din tot ce ştie
marea” (ecce homo).

Deci întrebările nu primesc răspuns, fiindcă
acesta nu e nici de ordinul trecutului, nici de cel
al prezentului şi nici chiar de al viitorului, ci efect
al puterii de a te cufunda în subterana căutării
de sine, unde el îşi primeşte conturul, în parte,
prin modulaţiile sensului devenirii şi, într- o altă
parte, prin conjugarea acestora cu actul de a- ţi
împlini fiinţa ca purtătoare de rost. şi chiar dacă
subterana nu este un tărâm al obiectivităţii, dar
unul al subiectivităţii pe cât de extinsă, pe tot
atât de profundă, nimic nu se petrece cu scopul
ieşirii din real, consecinţa fiind doar cea a pără-
sirii retoricii cotidianului, înlăturarea cortegiului
butaforic care asamblează prioritar falsul atitu-
dinal, obstaculând autenticul, denunţarea a tot
ceea ce este mască, şablon de gândire şi simţire.
între simplitatea şi liniaritatea elaborate ale apa-
renţelor şi complexitatea pură a viului, opţiunea
se sprijină pe înţelegerea fără rest: „cât de com-
plicat e/ totul, când se iese din clişee,/ tipare, pre-
judecăţi şi/ cât de simplu e totul, când/ tragi cu
ochiul spre cer,/ spre grădină, spre mit// şi faci
lucrul cel mai greu din lume:/ tu însuţi, prin tine,
pentru tine eşti/ şi, fiind la nesfârşit, devii, tot
devii” (şi, totuşi...). E, de fapt, întoarcerea
(eterna...?) către adevărul lumii şi al vieţii, al vi-
talităţii şi al naturalului, al privilegiului cufun-
dării în existenţa necontaminată de prejudecăţi
morale. „Peisajul”, deopotrivă interior şi exterior,
nu este departe de însemnele nietzscheene ale
freneziei dionysiace: „dar, totuşi, e lumea noastră,
spun,/ da, veşnica lume teribilă a tăcerii/ şi zbo-
rului, împărţit între vulturi/ şi munţi, între cer şi
iarba morţilor./ e lumea noastră – minune de zi
cu zi,/ legănată în braţe subţiri şi albe/ de mama
noapte, măsurată de melcii/ dulci după iubitele,
devastatoarele ploi,/ care mai au puterea de a ne
întoarce,/ oricât de târziu, cu faţa spre noi” (Jarul
şi mierea).

Totodată, la Aura Christi, cunoaşterea de
sine înseamnă împlinirea de sine în ipostaza de
fiinţă creată într- o lume creată, definibilă prin
„misiune”, deoarece raţiunea divină nu operează,
nu poate opera în spaţiul inutilului şi al derizo-
riului: ea nu creează perspectiva, ci este perspec-
tivă. Lumea se cuvine, deci, considerată ca
întregul a cărui calitate e dată de calitatea com-
ponentelor; fiinţa este, la rândul ei, creatoare de
energii prin predestinare, particularităţile aces-
tora fiind dependente de nuanţările conştiinţei
aflată ca putere în fapt. Nefiind rupt de întreg,
omul îl întregeşte – e „legea” acestuia în lume şi
faţă de lume: „În dorul de ninsori, o, nu se cade/
să mă opresc la jumătate./ şi nici în frigul, care
rudă/ de sânge- mi este. şi nici/ în cântecul prin
care/ eu îmi urmez firea, plămada/ şi legea o
urmez./ totul se face ca la carte” (ardere de tot).
Iar pe această direcţie, revendicarea e legitimă,
este ea însăşi conformare la originar, la misterul
acestuia drapat în devenire: „mă mai iubeşti? În
mine mă mai strângi –// să fiu încă o dată? mă
mai primeşti?/ mai lasă- mă din ape şi păduri să
mă adun,/ să fiu până la toamnă. În sfârşit, în
sfârşit,/ am aflat de ce acest trup mi- ai dat şi
viaţă/ de ce mi- ai dat cât pentru milenii întregi/
şi- am alergat cu sufletul la gură/ tot ce- am aflat
să- ţi spun…” (ca într- un joc). Iar ultima între-
bare, cea care trece de viitorul fiinţei, nu poate
avea un răspuns, fiindcă divinitatea se află din-
colo de timp: „şi dacă/ lumea şi eu suntem subte-
rana- n care,/ de când eşti, cobori, ce o să faci
atunci când/ nu voi mai fi, Doamne?” (Schimbarea
la faţă). r

Fragment din prefaţa la romanul în versuri 
geniul inimii de Aura Christi, 

Editura Contemporanul
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Chiar dacă este aşezat de către Theo-
dor Codrescu (în cuvântul înainte
al culegerii de eseuri polemice
acasă – în exil, Editura Ideea Eu-

ropeană, Bucureşti, 2016) în gama peioraţiei, a
„etichetării prăpăstioase”, asimilat păcatului, ter-
menul folosit de Gheorghe Grigurcu spre a defini
temperamentul publicistic al Aurei Christi, acela
de „walkirie”, mi se pare cel mai fericit. Nici că se
putea o apreciere mai adecvată. Da, Aura Christi
este un om al excesului, al tumultului, al energiei
vitale. Da, este un intelectual patetic şi categoric.
Dar se cuvine totuşi un bemol: chiar dacă impe-
tuos, temperamentul ei nu este unul haotic sau
(auto)distructiv. Adăugând ca ingredient esenţial
luciditatea în cruciadele sale, Aura este un redu-
tabil constructor. Să nu uităm că ea este sufletul
şi pulsul unei reviste nealiniate,
aşadar, persecutate, precum
contemporanul. ideea euro-
peană, în timpuri în care revis-
tele vii se duc pe apa sâmbetei.
Exemplul cel mai la îndemână
este dispariţia uneia dintre cele
mai pulsatile publicaţii româ-
neşti de după căderea comunis-
mului, e vorba de excelenta
revistă cultura (tocmai am
aflat, cu bucurie, că şi- a reluat
apariţia) care, alături de obser-
vator cultural şi de alte câteva
tipărituri culturale, au avut cu-
rajul să ia în răspăr cenzura
ideologică şi pe cea economică,
înfruntând curentul potrivnic al
culturnicilor de modă nouă, cân-
tăreţii capitalismului victorios. 

Aura Christi are energia miraculoasă să în-
chege entităţi, de la reviste, la cărţi şi la oameni
(să ne amintim „tribul Conte”). Folosindu- se de
curgerea aceea insidioasă, dar răzbătătoare, a
ceea ce ea însăşi numeşte „arabescuri excesive”.
E greu să le scapi, să li te sustragi, să le escamo-
tezi. şi este uimitor de unde găseşte puterea, pe
fondul unei descurajări generale, de abandon, de
autodispreţ pandemic, de speranţă sleită a cărei
singură catedrală este consumul trivial, să îm-
brace armura pentru a ataca nu doar marile teme
şi primejdii ale culturii, dar şi ale omenescului în
înţelesul său cel mai general. Da, Aura Christi
este o „walkirie”, fiindcă, prin tertipurile arabes-
curilor excesive, se aruncă în războaie nesfi-
indu- se a purta cuvântul zeului, chiar dacă gurile
rele spun că acesta s- a stins. şi ca să păşim nesă-

buit pe partea excesului, vorbim totuşi de un
exces al fragilităţii, asemenea fanatismului fe-
cioarei din orleans ale cărei zale de fier ascun-
deau un trup de copil. îi stă bine Aurei Christi
îmbrăcată în zale. Cunoscută îndeobşte ca o poetă
de o sensibilitate la limita ecorşeului, cu acel ceva
slav şi dulce- amar în retorică, dar mai ales în
temperatura trăirii, ne- a obişnuit cu excesul liric,
îi cunoaştem modelele şi timbrul. Dar ipostaza sa
din ultimii ani, aceea de polemist, i- a adăugat un
înveliş exoscheletic ce îi dublează şi îi întăreşte
fiinţa în mod spectaculos. şi numai aşa, cu poeta
înfăşurată în manta polemicii, avem cu adevărat
imaginea ei toată, îi putem înţelege o dimensiune
în dialectica ei încleştată cu cealaltă. Ceea ce au
comun aceste două învelişuri şi conţinuturi toto-
dată, este acea puritate inconfundabilă, anacro-

nică aproape. Când retorica
lumească şi culturală s- a
prăbuşit într- un fel de ne-
glijenţă rufoasă, atât poeta,
cât şi polemista, îşi păs-
trează tonul şi manierele la
nivel înalt. Niciodată nu
plăteşte nici cel mai mic tri-
but vulgarităţii generali-
zate. Limbajul nu coboară
nici un moment din statura
civilităţii şi eleganţei. 

Polemista luptă întot-
deauna cu arme cavale-
reşti, respectând codurile
şi, tot cavalereşte, îşi pro-
pune ţinte şi idealuri în-
alte, atât de înalte, încât, la
prima vedere, par imposi-
bile. Bunăoară, când o în-

treagă strategie mediatică a instrumentat, cu
complicitatea unor intelectuali portretizaţi de Ju-
lien Benda, execuţia publică a altor intelectuali,
când minciuna banalizată acoperea cea mai sim-
plă evidenţă, Aura Christi s- a încumetat să le în-
frunte. şi, chiar atunci când  autodeprecierea,
autodispreţul, defetismul, prin nu se ştie ce ab-
surd instinct sinucigaş, sau prin ce vicleană in-
fluenţă, par a fi mai normale decât simpla şi pura
asumare a identităţii naţionale, scriitoarea reali-
zează că a fi patriot, a-  ţi iubi şi respecta neamul,
a- ţi admira valorile nu poate fi decât un act de
curaj. Ea înţelege şi răscoleşte această absurdă
stare de fapt, străduindu- se din răsputeri să ia lu-
crurile strâmbe şi să le aşeze în capul oaselor. Iar
când, poate, nici un popor de pe lume nu se urăşte
pe sine mai mult decât poporul român, Aura

Christi îl iubeşte cu temeritate, fiindcă, da, s- a
ajuns la situaţia absurdă să ai nevoie de curaj să
recunoşti că îţi iubeşti ţara, că îţi respecţi popo-
rul. Da: „Să punem umărul la creşterea vizibili-
tăţii valorilor de referinţă ale culturii române,
readucând în centrul atenţiei o temă vitală –
identitatea naţională – a cărei importanţă ţine de
siguranţa statului. Să aducem valorile consacrate
în prim- planul societăţii româneşti şi, în timp, a
celei europene, în care romancierii, prozatorii,
poeţii, criticii şi istoricii literari, oamenii de şti-
inţă, pictorii, sculptorii, graficienii, actorii şi re-
gizorii români alcătuiesc un capital de imagine
greu de neglijat. Sperăm că statul şi instituţiile
sale culturale vor înţelege un adevăr evident în
contextul satului global, al satului planetar în
care trăim: personalităţile de vârf ale culturii vii
constituie un capital de ima gine uriaş pentru ţara
noastră, România, capital de imagine rău – ca să
nu spunem catastrofic – gestionat în perioada
post- comunistă”. şi scriitoarea nu se limitează la
emiterea acestei evidenţe, ci trece degrabă la
fapte, iniţiind, în revista contemporanul, cu sus-
ţinerea Fundaţiei Culturale Ideea Europeană şi
Editurile Contemporanul, Ideea Europeană, Eu-
roPress Group, o amplă campanie intitulată Va-
lorile româniei – valori europene. Aşa înţelege
poeta şi polemista să se implice, construind. E

„Ce s-ar întâmpla dacă, într-o bună
zi, ne-am pomeni faţă în faţă cu

Mihai (sau Mihail, cum îi spunea
Nichita Stănescu) Eminescu, cu

Lucian Blaga sau Nicolae Iorga, cu
G. Călinescu sau Liviu Rebreanu,
cu Titu Maiorescu sau cu una din

marile doamne ale literaturii
române, Hortensia Papadat-

Bengescu? S-ar simţi acasă? Aici,
printre noi, scriitorii români.

Aceste întrebări ar stârni, fără
îndoială, ironiile sau comentariile

sarcastice ale multor
postmodernişti, textualişti,

douămiişti, douămiişti+ sau post-
post-modernişti, care şi-au întocmit
– într-o grabă suspectă, precipitată

– o «nouă tablă de valori
acceptate», fiindcă noţiunea de

cultură, ca pe vremurile lui Iosif
Vissarionovici Stalin, e «suspectă

din punct de vedere politic!»”.
Poate dacă toţi intelectualii am

pune de o parte rivalităţile (până la
urmă fireşti), ne-am accepta

diferenţele în mod civilizat, şi ne-
am gândi că avem un ţel comun,

acela de a alunga din viaţa noastră
incultura, mitocănia, ar fi mai bine

pentru toţi

Nicoleta Sălcudeanu
Fanatismul bine temperat

Prima vârstă a valorii
Miercuri, 7 decembrie, la Sala Atlas a hotelului

Radisson Blu, profesionişti tineri din 10 domenii au
fost nominalizaţi pentru Premiile „Matei Brânco-
veanu”, cele mai consistente distincţii româneşti rezer-
vate realizărilor dintr- un an. Este a doua ediţie a Galei
în care sunt acordate trofeele ce completează demersul
de identificare a celor mai importante contribuţii
aduse societăţii româneşti în arte şi ştiinţe susţinut de

Fundaţia Alexandrion. întreprinderea se orientează
asupra creaţiei intelectuale sau artistice afirmate în
anul care se încheie sub semnătura unor creatori care
au depăşit faza debutului şi acum sunt în momentul
în care s- au afirmat deja, după cum spunea Preşedin-
tele juriului, Ion Bogdan Lefter la Gala din acest an.
Pe lângă arte şi ştiinţe umane, în 2016, juriul a luat
în considerare şi realizările tinerilor din două noi do-
menii: Medicină şi Economie. 

„Anul viitor, premiile Matei Brâncoveanu vor
depăşi graniţele ţării” a anunţat Radu Boroianu, pre-
şedintele Institutului Cultural Român, menţionând in-
tenţia ca instituţia pe care o conduce să sprijine acest
demers în 2017. Seara s- a încheiat cu un recital susţi-
nut de Mircea Tiberian şi invitaţii săi din Spania şi
Statele Unite. 

Câştigătorii Premiilor 
„Matei Brâncoveanu” (ediţia a II- a)

• Medicină – Ilinca Gussi (profesoară la Universi-
tatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din
Bucureşti) – pentru contribuţia în domeniul trata-
mentului anemiilor fetale (transfuzii fetale): „Gestul

de recunoaştere a muncii noastre acesta ne dă curaj
şi perseverenţă”

• Literatură – Ştefania Mihalache – pentru „Sis-
teme de fixare şi de prindere” (poezie), Editura Ne-
mira, 2016: „Compania în care a fost nominalizată
cartea mea este mai mult decât onorantă şi însuşi
faptul de a fi pe scenă după oameni care salvează
copii in utero e extraordinar”.

• Arte vizuale – Cătălin Bădărău – pentru expozi-
ţia personală „Perpetuum Violence” de la Năsui col-
lection & gallery, în luna februarie a acestui an:
„Trebuie să îi mulţumesc lui Cosmin Năsui care a
curatoriat expoziţia pentru care am primit această
distincţie. 

• Teatru – Matei Lucaci- Grünberg (regizor) – pen-
tru alcătuirea grupului teatral „Jamais Vu” (Virgil
Aioanei, arh. Gabi Albu, Irina Antonie, Andrei Că-
tălin, Răzvan Bănică, Andrei Sever Bârzan, Tavi
Costin, Mădălina Craiu, ştefan huluba şi Maria
obretin) împreună cu care a montat spectacolele
„Sâmbătă, averse!” şi „Secretul armei secrete”: „Toţi
cei din grup merită acest premiu. Ne ajută foarte
mult orice asemenea gest de susţinere”.

România citeşte vă recomandă... Gala Premiilor „Matei Brâncoveanu”

Premii de o valoare considerabilă au însoțit trofeele „Matei Brâncoveanu”
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vorba de acea vocaţie a coagulării, a adunării lao-
laltă despre care era vorba mai sus. 

şi mai e ceva în această implicare şi în vo-
caţia construcţiei, este vorba de forţa afirmativă.
Aura Christi nu critică pentru a dărâma, ea evi-
denţiază defectele doar pentru a le corecta. Ce ni
s- a putut întâmpla în aceste ultime decade, ca
popor, că am ajuns să ne canibalizăm şi calibani-
zăm în halul ăsta?! Pentru că este o evidenţă
aceea că, după ´89, am transformat anticomunis-
mul în industrie profitabilă în loc ca, lucizi, să în-
cercăm să ne vindecăm rănile prin analizarea şi
înţelegerea lucrurilor întâmplate, prin corectarea
nedreptăţilor şi, nu în ultimul rând, printr- un
dialog intranaţional onest, deschis. Noi ne- am
spintecat unii pe alţii prin acuze nemiloase, în
timp ce torţionarii noştri se preschimbau încet în
bunici blajini, în pensionari cu pensii bunişoare,
plimbându- şi părul cărunt pe alei de prin parcuri.
Are dreptate Aura Christi să refuze să privească
impasibilă acest spectacol grotesc, la „comerciali-
zarea, trivializarea infernului comunist. Proces
culminat, incredibil, cu un masacru al inocenţilor
regizat, într- un stil de extracţie neostalinistă.
Cum să califici altfel vânătoarea de oameni mari,
prin care s- a perpetuat europenitatea culturii ro-
mâne în anii dictaturii stalinisto- dejiste? Vână-
toare organizată sub ochii noştri, în sărmana
noastră democraţie”. şi aici intervine spiritul afir-
maţiei şi al construcţiei, partea solară a polemis-
tei: „Ce sunt aceste polemice? Poate, un semn al
speranţei că nu e vândut chiar totul. Nu e terfelit
chiar totul. Nu e pierdut chiar totul”. Spiritul răz-
boinic precede, de fiecare dată, de fapt, nesmintit,
un exerciţiu de admiraţie. De aceea cruciada
Aurei Christi stă sub auspiciul adagiului nietzs-
chean, ales ca stindard: „Un popor nu se caracte-
rizează atât prin oamenii mari pe care îi are, ci,
mai ales, prin felul în care îi recunoaşte şi îi sti-
mează pe aceştia”. 

o conştiinţă neliniştită şi iscoditoare pre-
cum cea a poetei polemiste ştie să scormonească
în esenţa lucrurilor până când lucrurile devin pro-
pria lor tautologie. Urmând acest drum alambicat
poţi să rămâi surprins cum normalitatea devine
din ce în ce mai rarefiată, în timp ce anormalita-
tea se instalează confortabil ca normă. Pare ab-
surd. o realitate întoarsă cu susul în jos. Aura
Christi nu porneşte singură pe acest drum către
rădăcina realului, ci se lasă călăuzită de idei filo-
sofice orânduite pe principiul vaselor comuni-
cante. „Aceste explorări, de durata unor secoli
interiori, m- au adus, treptat, spre mitul viului,
care stă, cred eu, la temelia tuturor lucrurilor;
unul dintre cei şapte înţelepţi presocratici, iubiţi
de Nietzsche, Thales – ţineţi minte – susţinea că
apa se află «în pântecul matern al lucrurilor». A
vorbi de mitul viului în plină decadenţă, când mi-
turile fondatoare ale umanităţii sunt asaltate de
tarele consumismului şi ale mediocrităţii impuse
ca stil de viaţă, când la orizontul umanităţii este
instalat tot mai temeinic ceea ce numesc eu omul
fără relief – omul întors cu faţa spre o dezumani-
zare programată – pare un gest excesiv, dacă nu
lipsit de simţul realităţii. Cu toate acestea, reali-
tatea acestui mit se impune şi nu mai putem să
ne îngăduim luxul de a face abstracţie de el sau
de a- l îmbrânci într- un plan secund.” Cum ar

putea fi interpretată constatarea dureroasă a de-
zumanităţii drept lipsă a simţului realităţii?!
Asta se poate întâmpla doar într- o lume întoarsă
pe dos. Dar, iată, chiar trăim într- o lume întoarsă
pe dos, ca un buzunar golit, şi, da, trăim o dezu-
manizare programată. Important este să con-
ştientizăm însă cine ne „programează”, cine se
află în faţa panoului cu butoane. Dacă aflăm cine
e, răul este pe jumătate învins. o demonstrează
pe deplin, printre alţii, jurnalista şi cercetătoarea
Naomi Klein, cea care, ală-
turi de jurnalişti din diferite
redacţii de publicaţii presti-
gioase, printr- o documentare
de excepţie, a reconstituit
profilul a ceea ce ea numeşte
„capitalismul dezastrelor”.
Răul o dată identificat, poate
fi surmontat. Esenţa uma-
nului, creativitatea, inteli-
genţa, frumosul, sunt valori
imuabile. Ele sunt înscrise
în codul genetic al umanită-
ţii, astfel că nu pot dispărea.
Nu se pot şterge ca o am-
prentă pe nisip. Cred că
această credinţă o animă şi
pe Aura Christi în cruciadele
sale. 

Ea se încăpăţânează
să contemple dimensiunea pozitivă, edificatoare,
neîngrădită a universului cultural. Această atitu-
dine este, de fapt, cea care are cu adevărat viabi-
litate. E cea mai simplă abordare, fără a fi şi
singura, fireşte. Sigur, sunt cazuri în care şi ne-
gaţia poate să însemne un nou început. Există ca-
tegoric o cultură a negaţiei. Dar aceasta din
urmă, fără terenul solid al afirmaţiei, s- ar pră-
buşi în gol. Apoi, în biografia sa culturală, negaţia
a apărut şi din necesitate, dar şi ca o modă. Iar
dacă examinăm morfologia modei care o propul-
sează, descoperim negreşit resorturile ei ideolo-
gice. Problema culturii noastre postdecembriste
este că a fost devastată de războaie ideologice, că
sfâşierea, negarea, excomunicarea au dominat un
teren de luptă, nu un tărâm al serenităţii. Cul-
tura română postdecembristă a reprezentat teri-
toriul unui carnagiu. şi- atunci, nu e firesc să te

întrebi „cine ne programează”? Identificând pă-
puşarul, poate nu ne mai lăsăm târâţi într- un
război fratricid, poate ne vom recunoaşte diferen-
ţele cu mai multă seninătate, fără încruntare. or,
acest lucru nu se poate înfăptui doar prin negare.
Problema e că astăzi, în România culturală, a de-
venit o ruşine afirmarea şi recunoaşterea valori-
lor. Temeritatea Aurei Christi – cum mai
spuneam – tocmai în asta stă. De aceea nu am in-
sistat pe propriile ei negaţii, ci anume pe curajul
ei de a admira. Fiindcă îţi trebuie infinit mai mult
curaj, astăzi, în România, să- ţi exprimi admira-
ţia, decât să foloseşti aplombul şi inteligenţa po-
lemică cu scopul „desfiinţării” unui adversar. 

Da, Aura Christi s- a întrebat „nu o dată, pe
întinderea ultimilor ani, ce s- ar întâmpla dacă,
într- o bună zi, ne- am pomeni faţă în faţă cu Mihai
(sau Mihail, cum îi spunea Nichita Stănescu)
Eminescu, cu Lucian Blaga sau Nicolae Iorga, cu
G. Călinescu sau Liviu Rebreanu, cu Titu Maio-
rescu sau cu una din marile doamne ale literatu-
rii române, hortensia Papadat- Bengescu? S- ar
simţi acasă? Aici, printre noi, scriitorii români.
Aceste întrebări ar stârni, fără îndoială, ironiile
sau comentariile sarcastice ale multor postmoder-
nişti, textualişti, douămiişti, douămiişti+ sau
post- post- modernişti, care şi- au întocmit – într- o
grabă suspectă, precipitată – o «nouă tablă de va-
lori acceptate», fiindcă noţiunea de cultură, ca pe

vremurile lui Iosif Vissarionovici
Stalin, e «suspectă din punct de ve-
dere politic!»”. Poate dacă toţi inte-
lectualii am pune de o parte
rivalităţile (până la urmă fireşti),
ne- am accepta diferenţele în mod ci-
vilizat, şi ne- am gândi că avem un
ţel comun, acela de a alunga din
viaţa noastră incultura, mitocănia,
ar fi mai bine pentru toţi. Fiindcă, e
un adevăr devastator, „12% din po-
pulaţia ţării este analfabetă; 20%
din cei alfabetizaţi nu au acces la
sensul celor citite. La capitolul pro-
ducţia de carte România ocupă ulti-
mul loc în Europa. România s- a
manelizat, transformându- se, pe
anumite paliere, într- o mahala. Va-
lorile naţiunii române au fost îm-
brâncite în marginalitate dacă nu

«executate» simbolic în piaţa publică. Ideologia pe
ordinea de zi: cine n- are carte, are parte. Nevoia
ultimativă: consumismul. Tronează incultura, mi-
tocănia, hăhăismul, diversiunea şi dezinforma-
rea, extinse la scară naţională. Etc. în discuţie nu
este soarta literaturii române care e o literatură
tânără şi viguroasă. în discuţie e adus destinul
naţiunii române, a cărei identitate este sabotată,
minată la rădăcini. Ca să nu spunem vandali-
zată”. Nimic mai adevărat. Merită să ne întrebăm
oare de ce publicaţiile care afirmă valorile cultu-
rale, nu le desfiinţează, nu se bucură de acelaşi
tratament (subvenţii, sponsorizări), ca acelea care
exaltă nimicnicia naţională? oricum, dacă ne- am
solidariza, ca intelectuali, pentru a diminua gra-
dul de analfabetism şi incultură, de abrutizare şi
calibanizare, nu am crea un climat în care um-
brele invocate de Aura Christi mai sus s- ar simţi
ca acasă aici, printre  noi, scriitorii români? r

Cultura română postdecembristă a
reprezentat teritoriul unui

carnagiu. Şi-atunci, nu e firesc să
te întrebi „cine ne programează”?
Identificând păpuşarul, poate nu
ne mai lăsăm târâţi într-un război
fratricid, poate ne vom recunoaşte

diferenţele cu mai multă
seninătate, fără încruntare. Or,
acest lucru nu se poate înfăptui
doar prin negare. Problema e că
astăzi, în România culturală, a
devenit o ruşine afirmarea şi

recunoaşterea valorilor

• Film – Bogdan Mirică (regizor) – pentru
lung- metrajul de ficţiune „cîini”. Câştigătorul nu a
ajuns la Gală, fiind în plină perioadă de filmări pen-
tru un serial de televiziune.

• Dans – Mădălina Dan (coregrafă şi dansatoare) –
pentru programul „amprenta”: „Vreau să mulţu-
mesc minunatei comunităţi de dans din ţară şi din
străinătate”

• Muzică clasică – Mihai Măniceanu (compozitor,
pianist) – pentru lucrarea „mishiba” pentru 5 per-
cuţionişti (compoziţie după o idee de Mircea Cărtă-
rescu, interpretată de ansamblul de percuţie „Game”
în cadrului festivalului Săptămîna internaţională a
muzicii noi, 22- 29 mai 2016) şi pentru concertele ca
pianist din Festivalul innersound (ArCuB Gabro-
veni, 30 septembrie 2016) şi din Festivalul interna-
ţional Craiova Muzicală (22 noiembrie 2016): „îi
mulţumesc tatălui meu care m- a susţinut emoţional
şi spiritual”.

• Muzică experimentală/ alternativă/ jazz etc. –
Cătălin Creţu (compozitor, cercetător şi sound ar-
tist) – pentru integrarea noilor tehnologii în muzică:
„îi cunosc foarte bine pe toţi ceilalţi nominalizaţi.
oricare dintre ei ar fi putut fi în locul meu”.

• Ştiinţe socio- umane – Mihai Maci (lector la Uni-
versitatea din oradea) – pentru volumul „anatomia
unei imposturi. o şcoală incapabilă să înveţe” (Edi-
tura Trei, Bucureşti, 2016): „Premiul arată că faptul
de a scrie despre aceste lucruri nu a fost chiar za-
darnic”.

• Economie – Mihai Copaciu (expert principal, Di-
recţia Modelare şi Prognoze Macroeconomice din
Banca Naţională a României) – pentru realizarea
unui model de prognoză economică adoptat în 2016
de Banca Naţională a României şi apoi de Fondul
Monetar Internaţional: „Avem nevoie de o reformă
a educaţiei în învăţământul economic”.

Alături de contribuţiile laureate, remarcabile au
fost şi realizările nominalizate pentru distincţiile din
acest an:
• Literatură: Radu Pavel Gheo (prozator, eseist),

Dan Gulea (critic literar, eseist). 
• Arte vizuale: Vlad Basarab (artist ceramist), Au-

rora Kiraly (artistă foto- video- multimedia) 
• Teatru: Monica Andronescu (critic de teatru) Vlad

Cristache (regizor) 
• Film: Radu Jude (regizor) Adrian Sitaru (regizor) 
• Dans: Corina Cimpoieru şi Igor Mocanu (critici de

arte vizuale şi ale spectacolului) Arcadie Rusu (co-
regraf) 

• Muzică clasică: Andrei Licareţ (pianist) Costin
Soare (chitarist şi interpret la lăută) 

• Muzică experimentală/ alternativă/ jazz etc:
Alexandru Anastasiu şi Ansamblul Power Vibes,
Diana Rotaru şi Ansamblul SonoMania.

• Ştiinţe socio- umane: Bogdan Bucur (profesor la
şcoala Naţională de Studii Politice şi Administra-
tive – SNSPA) Irina Nastasă- Matei (profesoară la
Universitatea din Bucureşti) 

• Medicină: Ruxandra Jurcuţ (profesoară la Univer-
sitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din
Bucureşti) Lucian Negreanu (profesor la Universi-
tatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din
Bucureşti) 

• Economie: Cristina Chiriac (preşedintă a Asociaţiei
Naţionale a Antreprenorilor) Daniel ştefan Ar-
meanu (membru al Consiliului Autorităţii de Supra-
veghere Financiară, profesor la Academia de Studii
Economice, Bucureşti

Distincţiile iniţiate de Fundaţia Alexandrion au
fost decise de un juriu format din Victor Ioan Frunză
(regizor, profesor- asociat la Universitatea Naţională
de Artă Teatrală şi Cinematografică), Irina Cios (critic
de artă, profesoară- asociată la Universitatea Naţio-
nală de Arte din Bucureşti, directoare a AFCN – Ad-
ministraţia Fondului Cultural Naţional), Dan Dediu
(compozitor, eseist pe teme muzicale, profesor şi pre-
şedinte al Senatului Universităţii Naţionale de Mu-
zică din Bucureşti), Bogdan Murgescu (istoric, profesor
şi director pentru studiile doctorale/ prorector al Uni-
versităţii din Bucureşti), Bogdan o. Popescu (medic,
prorector al Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Carol Davilla” din Bucureşti), Daniel Apostol (jurna-
list economic, director editorial economistul, profe-
sor- asociat la Universitatea Bucureşti) şi prezidat de
Ion Bogdan Lefter (critic literar, profesor la Universi-
tatea din Bucureşti).  
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Ironim Muntean
Aura Christi şi mitul viului

Semnal editorial 
n Ironim Muntean, Între Apollo şi Dionysos
Editura Grinta, 2016

„Pentru mine poezia este totul, totul, totul.
Poezia ca abur al unui zeu obscur, capricios.
Poezia ca apotează a sfârşitului surâzător.”

„Totul e ca un vis neverosimil, ca un vârtej
nebunesc, de care m- am lăsat prinsă şi din
care nu- mi doresc decât să cad, revenind cât
mai repede la loc: în iureşul acela ameţitor,
liniştit, unde îmi încep ziua, spunându- mi
rugăciunile şi revenind la masa mea de
scris, unde învăţ să iubesc lumea aşa cum
este ea: clipă de clipă incredibilă, unică, fan-
tastică, imposibilă, măruntă şi, mai cu
seamă, absolută. Adică exact la fel cum o ve-
deam acum circa douăzeci şi cinci de ani, pe
când existam sub un clopot de sticlă.”

Aura Christi

La colocviile romanului românesc,
desfăşurate la Alba Iulia în aprilie
2009, Aura Christi, a cărei activi-
tate literară îmi era, atunci, puţin

cunoscută, şi- a încheiat intervenţia citind câteva
poeme. M- a contrariat, atunci, contrastul dintre
fragilitatea acelei făpturi puţine la trup, aflate în
faţa unui auditoriu numeros în aula Universităţii
„1 decembrie 1918” a Universităţii din Alba Iulia,
vulnerabilitatea corpului ei kafkian, şi fervoarea,
pathosul şi forţa rostirii copleşitoare. Forţa aces-
tui poet – virtute aflată în flagrant contrast cu
fragilitatea fiinţei – va fi invocată nu o dată de co-
mentatorii scrierilor ei, nu puţini dintre aceştia
de un real şi recunoscut prestigiu. 

în portretul făcut de Ion Ianoşi, regăsim
alte câteva trăsături: „Aura Christi este, cu for-
mula psihologilor, o personalitate accentuată. De-
terminată. Voluntară. Chiar fanatică, în ceea ce
urmăreşte. Dar vizează exclusiv realizări cultu-
rale. N- o interesează politica. Nu o preocupă
banii, decât ca mijloc al reuşitei. Ca scop, păs-
trează literatura. Pune creaţia literară în centrul
vieţii, într- un epicentru existenţial. E împătimită,
deopotrivă, de creaţia proprie şi de creaţia altora.
Cu condiţia ca aceştia să fie de prim rang. Auten-
tici maeştri. Numai acestora e dispusă să le fie
ucenic. în acest fel echilibrează altruismul cu ego-
centrismul. ţine în cumpănă dezinteresul şi inte-
resul. Le alternează şi le îmbină. Tot ce face
pentru alţii face pentru sine însăşi; şi invers. Dar
ce anume face? Două lucruri inseparabile. Citeşte
şi scrie. Mereu citeşte. Mereu scrie [...] Aura
Christi a scris. Cu obstinaţie, cu îndârjire, cu fa-
natism. Ca o posedată. De timpuriu o confiscase
gândul transformării ficţiunii literare în suprema
ei viaţă. Se exilase de bună voie în literatură. o
urmărea şi spectrul ratării posibile. De aceea, îşi
cerea sieşi noi şi noi dovezi de fiinţare supe-
rioară”. „Aura Christi posedă numeroase virtuţi
– scrie, în continuare, reputatul erudit Ion Ianoşi,
de care poeta e legată printr- o relaţie de prietenie
complice de durată –. Forţa compoziţiei pe multe
planuri. Impactul personal între lecturi bogate şi
o viguroasă inventivitate. Mijloace suple de carac-
terizare. o stilistică adaptată nevoilor expresive”
(rostirea, masca, viul, postfaţă la romanul marile
jocuri, Editura Ideea Europeană, 2006) 

Referindu- se schematic la tipologiile alcă-
tuite de poetele din literatura română, profesorul,
criticul şi istoricul literar ştefan Borbély o des-
prinde din context pe Aura Christi prin portretul
de excepţie pe care i- l face. Preluat din acest stu-
diu de referinţă, intitulat Pathos, portretul me-
morabil făcut de ştefan Borbély merită citat: „Ca
reducţie de gen oarecum stereotipizată, tindem să
identificăm la poetele noastre o opţiune de tip

activ şi una de tip pasiv, reactiv, sfârşind aproape
întotdeauna prin a crede că activismul voinţei –
care generează o personalitate voluntară, de tip
artemidic sau gorgonic – e mai pregantă numeric
decât cea pasivă, fragilizantă. Avem poete pose-
sive, care- şi «devoră» partenerii, declanşează orgii
fatale, sunt capricioase şi destructive, activismul
hipertrofic indicând, aproape de fiecare dată, o in-
securitate personală compensată fantasmatic, li-
vresc, sau schizoidie psihică”. Istoricul şi criticul
literar ştefan Borbély o desprinde, spuneam, pe
Aura Christi din acest context: „Spre deosebire de
un asemenea model, Aura Christi introduce obse-
siv (şi foarte logic…) verbul la reflexiv în poemele
sale: în poemele sale, protagonistei i se întâmplă
una sau cealaltă, eroul «se moare totdeauna pe el
însuşi», ca şi cum existenţa lor ar fi spusă, emi-
nescian, de o «gură străină», care stabileşte sce-
nariul. E frapant, din economia tuturor poemelor
incluse în volum [antologia tragicul visător, Edi-
tura Ideea Europeană, 2013 – n.n.], că Aura
Christi nu merge, ea însăşi, în întâmpinarea vie-
ţii, nu stârneşte furtuni şi nu iscă patimi, ci aş-
teaptă ca viaţa – atroce câteodată, tandră şi
delicată alteori – să vină peste ea, să o trăiască,
să i se întâmple. Nu ştii niciodată foarte precis
cine anume se consumă sau suferă în aceste
poeme: autoarea, care şi- a «chircit» eul pentru a
putea suporta «zidul» atroce din exterior, sau
Viaţa însăşi, înţeleasă în sens metafizic, general,
care o ia pe fiinţa numită Aura Christi ca pretext
cosmic, jucându- se cu ea, supunând- o încercări-
lor, oferindu- i elixiruri sau, dimpotrivă, otrăvuri.
în cele din urmă, făcând un inventar statistic ex-
tins la nivelul întregului volum, ajungi la conclu-
zia că scenariul al doilea e mai plauzibil decât cel
dintâi, adică al voinţei de a întreprinde ceva”.
(contemporanul, nr. 1/ 2014)

Irina Petraş se referă la alte câteva trăsă-
turi, memorabile, ale Aurei Christi: „Spuneam al-
tădată că Aura Christi trăieşte la o temperatură
mereu mai înaltă decât a pământenilor de rând
şi o presimţeam chiar ameninţată, când şi când,
să- şi piardă «pământarea». Nici azi nu- mi pare să
fi renunţat la înălţimile rarefiate, dar este, tre-
buie să recunosc imediat, şi o uimitoare femeie cu
picioarele pe pământ, dispusă să ignore – de dra-
gul literaturii mari pe care pariază şi de care nu
crede că românii ar duce lipsă – lamentările în
marginea unor «crize inventate» şi să stârnească/
stăpânească mari desfăşurări de forţe. 

Cărţile ei, fie că e vorba de versuri (de par-
tea cealaltă a umbrei, Împotriva mea, ceremonia
orbirii, Valea regilor, nu mă atinge, ultimul zid,
crini imperiali, elegii nordice, geflüster/şopti-
rea, cartea ademenirii, ochiul devorator), de
eseuri (fragmente de fiinţă, labirintul exilului,
celălalt versant), de proză (Vulturi de noapte:
Sculptorul, noaptea străinului, marile jocuri),
sunt tot atâtea largi, răbdător înfrigurate, nesă-
buite şi pedante exerciţii de descriere a călătorii-
lor repetate şi halucinate în profunzimile înalte
ale fiinţei, în general, ale sale, în particular. Co-
pleşitoare gravitatea cu care trudeşte la înălţarea
unei opere (înaltul se propune singur ca marcă la
o scriitoare care nu- şi lasă decât arareori răgazul
de a se bucura de lucrurile joase ale timpului ei/
nostru, tentată mai degrabă să le îndrepte decât
să le deguste), năucitoare voinţa de perfecţiune şi
cuprindere. Aura evoluează mereu fără plasă, ie-
şirile sale (scripturale) în lume îţi taie respiraţia,
căci vrea, nu- i nici o îndoială, totul”.

La câteva săptămâni după acea lectură im-
presionantă în aula Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia am intrat în posesia unui
roman al Aurei Christi, casa din întuneric. E un

roman straniu, scris, după cum susţine poeta pe
coperta a IV- a, „răstimp de circa trei luni cu sen-
timentul că sunt prinsă în curenţii puternici ai
unei imposibile plutiri dezlănţuite, din care pu-
team, clipă de clipă, să mă prăbuşesc”, acest text
romanesc fiind „irumpt” dintr- o „după- amiază nu
mai puţin stranie”, petrecută, cu ani în urmă,
într- o pădure din Germania. Mi- am exprimat pri-
mele impresii de lectură într- un eseu, publicat în
revista discobolul, copleşit de originalitatea aces-
tei creatoare, care până la patruzeci de ani dă-
duse, în chip surprinzător, măsura forţei sale
artistice în poezie, roman şi eseu, propunându- şi,
împotriva curentului, programatic, remitizarea,
revigorarea literaturii, întoarcerea cu faţa spre
antichitate într- un context în care, mai pretutin-
deni, în vogă sunt demitizările: „Conservatori
fiind – susţine poeta în cadrul decernării premii-
lor Contemporanul · 130 – suntem puşi în situaţia
de a păstra tradiţia, de a o reînnoi şi remitiza în
cel mai sănătos spirit al clasicităţii moderne. şi
asta, atenţie, într- un context în care modernita-
tea firească, organică, a literaturii române este
trunchiată, amputată printr- o strategie reacţio-
nară, de care nu se arată cu totul străin recursul
metodic, sistematic la diversiuni, ca, bunăoară,

postmodernismul, textualismul şi alte isme,
transformate în excrescenţe ale ideologiei corecte
politic. Acum, aici, noi avem orgoliul şi, în primul
rând, servitutea – căci orgoliul înseamnă, în pri-
mul rând, servitute! – de a aduce în arena actua-
lităţii modele majore, teme majore şi de a
propune revigorarea literaturii române, întoarce-
rea ei spre miturile antichităţii şi spre rădăcinile
ei iudeo- creştine. Ne- am propus remitizarea lite-
raturii ca program ce are drept ţintă modernita-
tea, în timp ce cultura europeană lunecă spre o
regretabilă decadenţă. Nu, nu ne vom alia cu cei
ce calcă nestingheriţi valorile, taxându- le ca fiind
depăşite sau expirate. Aceştia să publice în pagi-
nile altor foi culturale. Pe noi prestigiul şi valoa-
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rea ne obligă să ne urmăm destinul nostru, care
este literatura, esteticul. Căci, de la Nietzsche ci-
tire, viaţa nu se justifică decât – dincolo de mo-
rală – la nivel estetic. Aici, pe terenul artelor,
domină un alt tip de moralitate, superioară. în
consecinţă, «a trăi înseamnă pentru noi a pres-
chimba permanent în lumină şi flacără tot ceea
ce suntem, precum şi tot ce ne atinge, nici nu
putem altfel», scria sihastrul de litere de la Sils
Maria în antichristul”.

„Destinul nostru este literatura” susţine în
altă parte acest poet – în siajul lui Napoleon, care
afirma că „destinul nostru este politica” –, impre-
sionând prin luciditatea calmă şi tranşantă cu
care afirmă, spre stupoarea şi admiraţia multor
colegi, adevăruri incomode: „Eu trăiesc în Româ-
nia unor spirite care au adus Europa aici, acasă.
Nu exclud că mă aflu într- o eroare destinală.
Atunci prefer să rămân cu această eroare decât
să asist, în continuare, la deznaţionalizarea trep-
tată a ţării mele în a cărei limbă scriu. Am asistat
la un tip similar de deznaţionalizare în Basarabia
[...]. E prea mult; devine insuportabil; mă apropii,
totuşi, de cincizeci de ani. Diferenţa e că, la ora
actuală, România nu mai este sub cizma ocupaţiei
sovietice. E sub o altă cizmă, la fel de dură, accep-
tată însă de bunăvoie. Nu exclud că am putea fi
martorii disoluţiei României”.

Colaborarea mea la revista contemporanul.
ideea europeană mi- a prilejuit descoperirea efer-
vescenţei artistice specifice „tribului conte”, în
care Aura Christi are un rol definitoriu. De altfel,
poeta şi- a început activitatea la contemporanul
acum peste douăzeci de ani, ca redactor de ru-
brică, după ce a părăsit, în 1993, Chişinăul. S- a
format în fasta apropiere a maeştrilor ei de litere:
„De când mă ţin minte, sunt fascinată de Novalis,
hölderlin, Rilke, Dostoievski, Nietzsche, de tribul
nietzscheenilor şi al dostoievskienilor, despre care
am scris trei cărţi: nietzsche şi marea amiază,
religia Viului şi dostoievski – nietzsche. elogiul
suferinţei [...]. Spun tribul nietzscheenilor şi al
dostoievskienilor, fiindcă cei doi uriaşi de litere
au făcut o mare şcoală, printre moştenitorii auto-
rilor capodoperelor genealogia moralei şi fraţii
Karamazov aflându- se scriitori de primă mărime,
care ar onora oricare dintre literaturile lumii:
Thomas Mann, D.h. Lawrence, Nicolae Breban,
hermann hesse şi alţii, care au abordat teme ma-
jore înrudite cu temele leitmotivice ale marelui
neamţ şi ale dragului mie sfânt epileptic, Fiodor
Mihailovici”. Aura Christi e de părerea că „mile-
niul al III- lea va fi mileniul Dostoievski – Nietzs-
che sau nu va fi deloc” şi se revendică explicit din
uriaşa şcoală formată de aceşti titani: „Mă reven-
dic din această şcoală, din acest trib metafizic, al-
cătuit din creatori majori, interesaţi să cunoască
fiinţa – ceea ce numeau grecii ontos – în profun-
zimile ei. Mă simt rudă de sânge spiritual cu
aceşti mari scriitori. Cum arată subterana fiinţei?
în ce fel să cobori în Groapa Marianelor dinlăun-
trul tău? Rilke are un vers memorabil: «Aş vrea
să mă descriu ca pe o mână văzută îndelung şi
aproape», invocat de mine adeseori, fiindcă mă
apropie de mine însămi, de ceea ce presimt că
sunt în realitate”. 

Poeta e interesată de aceşti scriitori, pentru
că ei abordează „realismul abisal”, ontos- ul, fiinţa
– teme aflate la graniţa dintre literatură şi filo-
sofie: „Fiecare dintre scriitorii la care m- am refe-
rit abordează realismul abisal prin carotajele
făcute în pământurile sau aisbergurile eului esen-
ţial. Ca să ajungi la acel eu, trebuie să te des-
prinzi de celelalte euri: eul social, eul de
suprafaţă, eul- copil ş.a., adică eurile impuse de
contextul social, familial, când te regăseşti în si-
tuaţia de a face faţă celor câteva roluri prin care
ţi se defineşte viaţa. Sigmund Freud descoperă
inconştientul individual, în care reuşeşte să se
adâncească prin intermediul viselor. Carl Gustav
Jung abordează subconştientul colectiv...” în per-
cepţia autoarei volumului de partea cealaltă a
umbrei, Dostoievski şi Nietzsche sunt „argonauţi
ai subteranei”, cei doi autori canonici abordând
tema viului dintr- un unghi de o originalitate fra-
pantă: „Universurile înfăţişate de Dostoievski şi
Nietzsche, adâncimile ameţitoare la care au cobo-
rât aceşti argonauţi ai subteranei, sunt fasci-
nante. Ca să folosesc o expresie sugestivă ce- i
aparţine călugărului de la Sils, folosită de acest
hamlet al subteranei după ce a citit Însemnări
din subterană, recunosc că sunt «de tot vrăjită»
de aceşti scriitori şi moştenitorii lor spirituali,
între care literatura română are norocul de a- l
avea pe unul dintre cei mai importanţi romancieri

formaţi la şcoala dostoievskiană – Nicolae Bre-
ban”, despre a cărui operă poeta şi eseista a scris
nu puţine pagini şi de care o leagă o relaţie ati-
pică nu numai în contextul literaturii române. 

Interesant, în această ordine de idei, este
punctul de vedere al criticului şi istoricului literar
ştefan Borbély, care scria despre nevoia de maes-
tru – una dintre temele abordate constant, prin
intermediul căreia se autodefineşte poeta: „Spre
deosebire de alţii – nota profesorul clujean în
postfaţa cărţii nietzsche şi marea amiază – pen-
tru care desprinderea de maestru reprezintă mo-
mentul suprem de emancipare personală, ducând
înspre acel «principium individuationis» de care
vorbeşte Nietzsche în naşterea tragediei, în eco-
nomia de viaţă a Aurei Christi, «monstruosul»
identificat în fiinţa Maestrului reprezintă condi-
ţia trecerii prin «istmul ontologic», adică a meta-
morfozei dionisiace, exuberante”. întârziind asu-
pra acestei relaţii, pentru a o percepe „în toată in-
tensitatea”, ştefan Borbély notează că e vorba de
o relaţie, „foarte atipică pentru stereotipiile care- l
animă pe literatul român, obsedat să «ucidă» orice
influenţă, emanciparea fiind modelată pe ances-
trala convingere că sub nuc nu creşte nimic”. Pos-
tafaţatorul ediţiei amintite notează, în conti-
nuare, faptul că „Breban nu este un om comod,
tot aşa cum n- au fost nici alţi «monştri» egolatri
ai literaturii române recente, ca Marin Mincu sau
Adrian Marino. Firile plăpânde fug din calea lor,
sau, dimpotrivă, îşi raţionalizează complexele
prin aversiune”. Cu toate acestea, „Aura Christi
a realizat însă «minuni» în «umbra» lui Breban:
nu a devenit un discipol docil, nu l- a imitat sau
transformat într- un pretext epigonic, ci a crescut
în cercul de fascinaţie iradiat de el, cartea de faţă
[nietzsche şi marea amiază – n.n.] reprezentând
– mai mult chiar, decât religia viului – nu numai

cel mai bun eseu indirect care s- a scris vreodată
despre Breban în exegeza autohtonă, ci şi un elo-
giu sublim al «voinţei» de a rămâne în preajma
Maestrului, care- i înnobilează pe ambii parteneri
intelectuali aflaţi în ecuaţie”. 

Credem că această opinie exprimă, în fapt,
în esenţă această relaţie ieşită din comun.  Aura
Christi vorbeşte cu seninătate despre o seamă de
afinităţi, despre vocaţia puternică şi despre te-
mele majore, care o apropie de autorul romanului
Bunavestire: „De romancierul Nicolae Breban mă
leagă câteva afinităţi elective, câteva teme ma-
jore, o vocaţie puternică şi lupta de douăzeci de
ani pentru literatura română, rău cunoscută
acasă, în România, rău tratată acasă şi cvasine-
cunoscută în lume. Nu încetez să mă bucur de ve-
cinătatea acestui maestru al romanului european
şi a acestui mare om de o umanitate dostoiev-
skiană, vecinătate de care sunt onorată. într- o
discuţie de două- trei ore cu Nicolae Breban afli
cât n- ai afla răstimp de un an de lecturi în biblio-
tecă. Nicolae Breban e o legendă vie a literaturii
române. A te forma ca poet în aerul contondent al
unei legende e o întâmplare incredibilă şi un
imens noroc, de care sper să mă bucur până voi
închide ochii de tot”. şi intervine, apoi, cu o
nuanţă peste care nu se poate trece: „Spre deose-
bire de unii colegi, maestrul Breban niciodată nu
mi- a creat impresia că aş creşte [...] în umbra sa.
Nu mă simt şi nu m- am simţit umbrită de d- sa.
Nicolae Breban e un romancier pursânge. Eu

sunt şi sper să devin ceea ce sunt: un poet pur-
sânge. Acest lucru se vede, cred eu, şi din
aşa- zisele mele romane, care sunt, în realitate,
poeme epice, dar nu într- o măsură mai insigni-
fiantă, sper, din toate demersurile mele publice,
nu rareori, da, ştiu, incomode, crispante”.

Bogata activitate literară a Aurei Christi
curge în descendenţa familiei spirituale a admi-
ratorilor şi urmaşilor spirituali ai lui Dostoievski
şi Nietzsche – osia în jurul căreia s- au coagulat
pasiunile ei literare. Rând pe rând, în toposul iu-
birilor sale literare s- au aliniat, sub semnul neîn-
trecutului Dostoievski, răsfăţatul mag de la
Iasnaia Poliana – Lev Nicolaievici Tolstoi, roman-
ticul Friedrich hölderlin, pe aceeaşi hartă subiec-
tivă a dostoievskienilor şi nietzscheenilor îns-
criindu- se R.M. Rilke, Marcel Proust, Thomas
Mann, hermann hesse, D. h. Lawrence, Robert
Musil, Iris Murdoch, Nicolae Breban şi alţii.
opera autorului Buneivestiri este analizată, ade-
sea, în eseuri, incursiunile analistei aducând in-
terpretări originale, pe care critica nu va putea să
le ocolească. 

opera Aurei Christi se încheagă, gravitând
în jurul supratemei, numită de autoarea volumu-
lui Sfera frigului – religia viului, temele abordate
în cele peste şapte mii de pagini scrise şi publicate
fiind dialogul cu Dumnezeu, viaţa şi moartea,
maestru- discipol şi altele câteva, teoretizate în
eseuri, disecate – într- o multitudine de ipostaze
– în poemele epice, eseurile interdisciplinare, şi,
înainte de toate, în poezie. Semnificaţia acestora,
modul lor de abordare sistemică, originalitatea
demersului acestui autor polivalent încercăm să
le descifrăm prin aceste exerciţii de înţelegere din
acest volum, prin care vom încerca să ne apro-
piem de scrierile unui poet care vede poezia altfel
decât confraţii ei: 

„Poezia e ca frigul, ca fulgerul. Nu cred că
inimitabila caligrafie a frigului sau a fulge-
relor se poate compara cu ceva. Poezia e un
dar aflat la mii de kilometri distanţă de cu-
rente sau mode, fiind deasupra acestor fe-
nomene trecătoare, descrise în glossa
eminesciană”; „Pentru mine poezia este:
totul, totul, totul. Poezia ca abur al unui zeu
obscur, capricios. Poezia ca apoteoză a sfâr-
şitului surâzător”. 
Apoi, susţine nuanţat Aura Christi, „poezia

este în esenţă atemporală. Ai auzit vreodată vor-
bindu- se despre postmodernul homer sau despre
expresionismul Marelui Will? Ai citit studii ori
eseuri despre simbolismul nietzschean sau despre
modernismul dostoievskian? Cercetătorii vorbesc
despre modernitatea operei acestor titani ai lite-
raturii universale şi despre actualitatea lor.
Punct” revine redutabil scriitoarea într- un inter-
viu acordat lui olimpiu Nuşfelean. (Să te înzideşti
în literatură, în mişcarea literară, nr. 3- 4/ 2013)
„Dacă poezia e ca fulgerul, romanul e cu totul alt -
ceva. Proza cere disciplină, o enormă muncă,
ritm, program de scris zilnic. ţii minte thomas-
mannienele două file pe zi? A scrie proză în-
seamnă lecturi zilnice, vizite rare, aer dens, tare,
muzică, plimbări puţine, somn adânc, liniştit, sin-
gurătate, tone de singurătate şi echilibru, ca să ai
forţa de a scrie două pagini pe zi. Inspiraţia? E un
înger vagabond, vine şi pleacă după legile inimii
abia intuite, iar tu rămâi singur în faţa ta, cu tine
însuţi, şi lupţi ca să rezişti şi să rămâi tu însuţi”. 

„Să rămâi tu însuţi...” Adică să rămâi cu
faţa întoarsă spre fiinţă, spre ontos, spre viul for-
mator, spre mitul viului, care o face pe Aura
Christi să constate, „uimită, că în timp ce nu pu-
ţini colegi sunt ahtiaţi să dărâme miturile fonda-
toare ale modernităţii literaturii şi istoriei
româneşti, eu, iată, am obrăznicia de a lansa
unul, mai exact, de a- l relansa, punându- l în va-
loare”, căci „nu poţi lipsi umanitatea de miturile
fondatoare; dacă ai reuşi, prin absurd, aceasta,
i- ai reteza dintr- o mişcare sufletul. or, nimeni nu
are forţa necesară într- o asemenea întreprindere
păguboasă, căci totul din jurul nostru are suflet.
Totul. «oamenii şi societăţile au nevoie de mituri,
nu de ştiinţă, prin care să trăiască» susţine inco-
modul Allan Bloom în incendiara sa carte criza
spiritului american, ce are următorul subtitlu:
cum universităţile au trădat democraţia şi au să-
răcit sufletele studenţilor”.

Ce este mitul viului? Ce este viul? Aura
Christi afirmă că viul este condiţia obligatorie
care face posibil dialogul cu Dumnezeu. r

Din vol. Între apollo şi dionysos,
apărut la Editura Grinta



„orice artă şi orice investigaţie, ca şi orice
acţiune şi orice decizie, par să tindă spre 

un anume bine; de aceea pe bună 
dreptate s- a afirmat că binele este 

cel spre care aspiră toate”.
(Aristotel, etica nicomahică)

Am inversat titlul lui Tzvetan Todo-
rov, mémoire du mal, tentation de
bien, pentru că se potriveşte mănuşă
stării literaturii române. şi la o re-

pede, şi la o îndelungă ochire. Suntem îndemnaţi să
uităm ce nu trebuie uitat, „poliţia gândirii” cu func-
ţie orwelliană e mai vajnică decât oricând. în 1948,
orwell a greşit numai locul distopiei: nu Londra
anului 1984, unde Puterea controla viaţa, ci Estul
Europei, cu precădere România. Ca şi cum n- ar fi
fost de ajuns ocupaţia sovietică, 20 ani de Dej
(1945- 65), 24 ani de Ceauşescu (1965- 1989), ne- am
procopsit cu alte soiuri de cenzură. Iar „abaterile”
de la linia corect- politică sunt sancţionate prompt.
Am crezut cenzura intrată în rigor mortis. M- am în-
şelat. Primul semn de întrebare? Apariţia în balco-
nul Casei Pătrate, fostul sediu al PCR- Iaşi, în acel
Decembrie, lângă Liviu Antonesei, Luca Piţu, Al.
Călinescu, a unui cenzor al Direcţiei Presei, trecut
la Agerpress după aşa- zisa desfiinţare a cenzurii:
un oarecare Iordăchescu.

Certăm iarăşi anume cărţi, le ameninţăm cu
topitul (lui Paul Goma, humanitas i- a şi topit o
carte, sub pretextul: „e nerentabilă”; Spiritul româ-
nesc în faţa unei dictaturi, eseu scris la Paris de N.
Breban, a fost respins tot de humanitas; cartea lui
Radu Portocală un preşedinte împotriva româniei.
Blogograme, colecţia Rotonda a ed. Cartier, 2015, e
tăiată de la difuzare în librării, ca pe vremea acelui
index librorum prohibitorum. Cenzura Suz.
Gâdea- Dulea a fost înlocuită cu cenzura financiară).
Mai e şi cenzura patronatului media, aşadar, cen-
zura updatată; după demonstraţia Isabelei Vasi-
liu- Scraba, există şi cenzura Wikipedia. Ieri, acuza
fatală care- ţi rata cariera literară era: „inapt pentru
realism- socialism”; azi s- a modificat: „inapt pentru
democraţie”. şi- i la fel de fatală. Delictul de opinie
nu- i numai acuză comunistă. Se practică şi azi. în
democraţie intră multă ipocrizie. Iar a pune, după
tot ce s- a întâmplat în regimul de dictatură, o re-
vistă de cultură în slujba politicului e mai mult
decât o vină, e o greşeală, spre a spune ca franţuzul
acela teribil. şi ştiu bine cum îţi poate schimba des-
tinul o greşeală (de tipar, pe care nici măcar n- ai
comis- o,  dar care era menită, programată să te eli-
mine din presă).

Persecutaţii de regimul roşu, proscrişii chiar
sunt acuzaţi de colabo; disidenţii reali au fost daţi
afară din scenă, ca locul lor să fie luat de  dexteri în
a- şi fabrica biografia, pentru a obţine privilegii în
numele luptei lor de jertfe ale altora. în spatele lui
Roman e Valter- père, în spatele lui Volodea (care- l
compara pe Patapievici cu Coposu) e Tismănea -
nu- père, în spatele lui Brucan, fost promoscovit, e
Ana Pauker, în spatele lui Teodor Brateş e Ni-
colschi, tata socru, cum zice presa. Iar tentaţia rău-
lui e maximă. Unitatea etnică e ameninţată grav,
regionalizarea e prezentată cu organizare, nu ca
dez- unire. „Interesele corporatiste”, cum le numeşte
Mircea Platon, îşi fac jocurile în voia cea rea. Cum
să rămâi privitor ca la teatru?

Scriam despre Aura Christi, în Vieţile cărţa-
rilor contimporani după magda u. (Eikon, 2012),
că mereu şi mereu conjugă trei verbe: a îndura, a
aştepta, a continua. N- am greşit. acasă – în exil (ed.
Ideea europeană, 2016) este un ecou, peste timp, la
articolul lui Mircea Eliade din 1952, Între tomis şi
ravenna. Acolo, marele exilat şi- l ia ca model etic
pe Dante, cerând confraţilor: „să stăpânim bărbă-
teşte «dorul»” şi „să valorificăm desţărarea conside-
rând- o ca o grea şi lungă încercare iniţiatică, menită
să ne purifice şi să ne transforme”.

Petru Ursache mi- a atras atenţia asupra fap-
tului că Ernest Bernea, cu cadre ale gândirii popu-
lare româneşti, a fost retipărit abia în 1997, postum.
De ce l- au respins cenzorii? Pentru că dosarul cer-
cetărilor includea toate provinciile, toate zonele
ţării, din Bucovina în Făgăraş, de la Drăguş la Po-
iana Mărului, din Runcul Gorjului în comuna Cor-

nova din Basarabia. N- a plăcut internaţionaliştilor
proletari (acum propagatori de mondializare prin
sat global) cuprinderea intra şi extra graniţe a lui
Ernest Bernea. Cartea a rămas nemenţionată mult
timp. Dar nu vor formatorii de opinie ai zilelor noas-
tre federalizarea fără Basarabia (nu- mi place să- i
spun R. Moldova, ca ruşii), aşadar fruntarii inter-
naţionale, că acelea statale sunt din ce în ce mai şu-
brede?

Lipsa noastră de memorie în problemele esen-
ţiale ale „destinului culturii româneşti”, ca să uzez
tot de formularea lui Mircea Eliade, din titlul unei
conferinţe (1953), e boală grea şi duce în final la gol
etic. La Blinding.

Am mai vorbit despre criza culturală postso-
cialistă fără a folosi, ca Petru Ursache, în antropo-
logia, o ştiinţă neocolonială (prima ed. Timpul,
2006) cuvântul masacru. Acum, uzez şi eu de
această vocabulă: masacrul s- a generalizat, ba chiar
a fost transformat în politică de stat prin ICR- ul
condus de „ditamai intelighentul”, vorba lui Paul
Goma, prin CNSAS, dar şi prin liberticida Lege 217.

Din „marginea cuminte” a Rm.Sărat, Valeria
Manta Tăicuţu scrie în editorialul revistei „Spaţii
culturale” nr. 46, de mai- iunie 2016, referindu- se la
scriitorii veleitari legitimaţi USR: „Din minori -
tari- majoritari, proştii ne vor scrie cărţile şi istoria,
ne vor vinde repede, ca să scape de noi, şi vor porni
la cucerirea lumii celei mari. în mod sigur, vor
reuşi”. Numai că nu- s proşti deloc şi au în dotare
senzori pentru toate oportunităţile. Istoria literatu-
rii, ca şi istoria României se tot re- scrie, se tot cori-
jează după bunul plac al unora şi al altora, ca şi
cum n- am avea drept la o istorie corectă şi la o isto-
rie literară la fel de corectă, care să- i prezinte pe
toţi, „cum li- s anii, cum li- i rangul”. Dacă mergem
pe stilul pentru unii mumă, pentru alţii ciumă,
atunci avem de- a face cu un pospai de democraţie,
nu cu democraţia reală.

Cum spuneam, tradiţionaliştii sunt decimaţi
metodic de antietnicii aflaţi în tendinţe, pentru care
literatura română n- are timbru specific. Numai că,
în concertul universal vocea amplă e specifică, iar
literatura majoră se bazează pe tradiţie.

După „cotitura” din august ’44, Crohmălni-
ceanu a fost principalul acuzator într- un proces al
maimuţelor. „Maimuţele” erau cei nealiniaţi la prin-
cipiile jdanoviste. în perioada ’48- 50, Blaga, Ar-
ghezi, Streinu, şerban Cioculescu au fost înfieraţi,
în toate plenarele scriitorilor şi- n „Scânteia”, drept
„crizişti”. Ei erau „maimuţele”, cei care îndrăzniseră
să semnaleze „criza literaturii”, la apogeu după re-
forma din ’48. Erau „dăunătorii”. Chiar în „Contem-
poranul” din 6 august ’48, în articolul lupta de
clasă şi tipologia personajelor romanului, Croh îi
demola pe Ladima şi pe Ion; după ce, tot în „Con-
temporanul” din 9 iulie ’48, se arătase scârbit de
Bacovia şi de Minulescu, ambii mizând „pe plăcere,
exclusiv pe ea”, efect al „eticii burgheze”. la scara
1/1 nu- l scârbise. Amicul Traian şelmaru l- a scu-
turat pentru cronica favorabilă la Nina Cassian, dar
n- a păţit mare lucru. Nu el a fost exclus din partid,
ci Geo Dumitrescu.

După Ana Selejan, Crohmălniceanu voia, în
’58, „să stârpim orice formă de liberalism în munca
redacţională”. Pentru vigilentul critic, Blaga şi Ion
Barbu erau autori de poezie decadentă. Radu Co-
saşu mergea la „trăiri confuze şi primejdioase”, iar
Ion Negoiţescu urmărea „reabilitarea camuflată a
estetismului”. Necruţător cu alţii, dar cruţător (în-
găduitor) cu sine, Croh a retuşat pozele ca să arate
el bine şi a deghizat în acelaşi scop amintirile. Cei
drept, dioptriile le- a schimbat organizând cenaclul
de marţi (Brucan nu s- a cănit democrat şi Roman
nu s- a cănit liberal?), la Clubul Universităţii, în fos-
tul Institut „Maxim Gorki”. A trecut prin „adânci
transformări” (sintagma sa), promovând, pentru că
putea s- o facă, juni talentaţi mizând pe texistenţă,
care i- au rămas recunoscători. Până atunci, însă,
broşura sa de 1,58 lei, Pentru realismul socialist,
scoasă în tiraj de masă, era lectură obligatorie în fa-
cultăţile filologice. Acolo, profesorul propunea aca-
demic „să li se tragă un picior în spate celor în
recidivă formalistă, suprarealistă, ermetică, deca-
dentă”. Deşi debutase în „Lumea” lui G. Călinescu,

fusese lansat de Călinescu, îi reproşa „lipsurile ideo-
logice”  din Principii de estetică (1939). Călinescu ar
fi urmărit „un obiectiv burghez” când afirmase că
din fiecare şcoală literară scoate o experienţă. Cum,
se mira Croh, să- şi fi găsit loc Gyr şi Crainic în is-
toria literaturii […], însă „este cu desăvârşire omis
poetul revoluţionar A. Toma”, lipseşte şi Neculuţă,
iar „Ion Păun- Pincio este abia pomenit”? şi cum să
pui pe acelaşi plan Bietul ioanide cu Bărăgan (de
Galan) şi cu Străinul (de Titus Popovici). Ca urmare
a criticii de partid, Călinescu a fost epurat din Fa-
cultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii Bucu-
reşti în ’49 şi mutat la Institutul de Istorie Literară
şi Folclor, ca să- i fie tăiat contactul cu tinerii. A re-
venit temporar, după ’60, flancat de body- guarzii
ideologici Ivaşcu şi Vitner. La cursuri se prefăcea
că nu- şi aminteşte numele lui Andrei Jdanov. îi
zicea când zidanov, când Jidanov, în urechile lui
Croh. Culmea este că ov.S. Crohmălniceanu e pre-
zentat ca „victimă a persecuţiilor staliniste” şi ab-
solvit, în timp ce G. Călinescu e receptat ca un
comunist ab ovo. şi câţi criticaştri n- au umoare ne-
agră când e vorba de „mizantropul” devenit „opti-
mist”.

Sunt culpe care se uită şi culpe tăinuite, care
se trec cu vederea. Se fac (auto)portrete nu într- o
oglindă spartă (ca Paler), ci într- una deformantă.
Iată de ce apelul la memoria binelui e mai mult
decât necesar. în fapt, cum scrie Marian Popa în
controversata istorie a literaturii de azi pe mâine,
erau şi în tabăra iudee lupte intestine. Pentru ple-
carea grupului Crohmălniceanu- Tertulian- Sami
Damian de la „Contemporanul” s- a făcut vinovat
durul durilor, şelmaru. Pe Croh, tot şelmaru l- a ex-
pediat la Editura Pedagogică (Petre Iosif era şi el
împotriva lui Croh, iar Savin Bratu îi era aliat), dar
ceilalţi doi, Tertulian şi Damian, au trecut la „Ga-
zeta literară”. 

Nu m- am aşteptat vreo clipă ca ideologii co-
munismului falimentar să- şi facă autocritica: ei
rămân ce- au fost, utopici, dar avem de- a face cu o
falsificare grosolană a biobibliografiilor lor în detri-
mentul altora. Pentru unii se manifestă o exigenţă
exagerată „din p.d.v. ideologic”, au parte de „rechi-
zitorii nemiloase”; altora li se acordă circumstanţe
atenuante. N- au fost Ivaşcu şi G. Macovescu opor-
tunişti? „Mac”, preşedinte USR din ’71 în ’81, i- a
pus pumnu- n gât lui Pârvulescu, la Congresul xIII,
când ilegalistul a acuzat cultul personalităţii ceau-
şiste. Iar Ivaşcu l- a cenzurat cât a putut pe Blaga,
schimbând titluri în opere, mutilând poeme…

zice G. Pienescu despre Al. Piru că, întrebat
cum de- a scăpat de epurare (revenise ca rector la
Universitatea Bucureşti) a răspuns: „M- am dat de
trei ori peste cap”. E soluţia de basm. Ca să intre pro-
fitabil în barca „Dimineţii” pro Iliescu, tot aşa a pro-
cedat. Dar, la urma urmelor, de ce- ar fi profitul iliesc
mai puţin onorant decât profitul băsesc, mai puţin
onorant decât profitul constantinesc ori sorosist?
Când venea vorba despre Ivaşcu, Piru exclama: „Ne-
mica!”, iar Novicov (pentru că nu numai în tabăra
iudee erau „lupte intestine”) diagnostica, în româna
lui precară: „Ivaşcu are toate luntrile- n cur”.

Aura Christi, cu stofă şi vervă de polemist
(deşi, cu modestie, nu- şi recunoaşte însuşirile), a
scris o carte neliniştitoare, incomodă, provocatoare,
puternic eruptivă, responsabilă. Citez: „Una dintre
cele mai grave boli sociale şi morale ale societăţii
româneşti din perioada postdecembristă, indiscuta-
bil, eliticidul ce seamănă în multe puncte cu aceeaşi
boală caracteristică stalinismului” (p. 384). Cu risc
inerent, analizează noua „criză a reperelor”. în anii
’50, Crohmălniceanu ar fi etichetat- o „crizistă”. Mă
aştept „să primească replici defăimătoare”. Pisicuţă
a fost numită în derâdere, ar fi urmat să fie „mai-
muţă”, dacă ar mai exista Croh. şi e- n firea cobre-
slaşilor să te felicite pentru curaj, pe şoptite, la
telefon, dar acordul să rămână public mut. Numai
că, solidari cu Aura Christi împotriva „vânătorii de
oameni mari”, a găştilor care falsifică istoria şi is-
toria literară, sunt destui: Virgil Nemoianu, LIS,
Th. Codreanu, Ion Simuţ, Gabriel Andreescu, C. Ro-
gozanu, Nicoleta Sălcudeanu, Petru Romuşan, Răz-
van Voncu…

„După ce vei termina cartea Bătrânului tău
înger, mi- a scris Aura Christi, să citeşti acasă – în
exil”. Aşa am făcut, cu regretul că Petru Ursache,
care n- a fost nici pasiv, nici resemnat, ar fi scris des-
pre ea mai bine decât mine. S- ar fi oprit, datorită
onestei lui credinţe în victoria binelui, la acest
pasaj: „Ce sunt aceste polemice? Poate, un semn al
speranţei că nu e vândut chiar totul. Nu e terfelit
chiar totul. Nu e pierdut chiar totul”.

Aura Christi va fi vulnerabilă doar dacă va
rămâne singură, acasă. r
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Magda ursache
Memoria binelui, 
tentaţia răului
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ceea ce oferi rămâne la tine mereu, 
pe când ceea ce păstrezi este pierdut pentru totdeauna.

éric- Emmanuel Schmitt

Cu părere de rău şi cu riscul de a fi
combătută, pot spune că am trăit,
ani buni, într- o lume diferită. Sigur,
acea lume avea tot confortul: autos-

trăzi largi, line, nesfârşite, unde singura imper-
fecţiune ar fi că puteai oricând adormi la volan de
atâta monotonie gri- beton şi disciplinată circula-
ţie, linii de cale ferată cu trenuri de mare viteză,
aeroporturi prin care te deplasai de la un termi-
nal la altul ca printr- un oraş, cu autobuzul, şcoli,
şi noi, şi vechi, care sclipeau laolaltă de frumuseţe
arhitecturală şi rezistenţă, spitale care păreau an
de an mai noi şi mai ergonomice, locuinţe reziden-
ţiale în care terenurile de sport şi piscina cu sal-
vamar reprezentau o normalitate – o mândrie şi
motiv de laudă în programul politicienilor, atât
de stânga, cât şi de dreapta, care au ştiut să in-
vestească banii Europei –. Infrastructura schim-
base, în mai puţin de un deceniu, ţara care
devenea de nerecunoscut pentru proprii cetăţeni
care recunoşteau, printre dinţi sau făţis, că, până
nu demult, trăiau din ce aveau în gospodărie: fie
un porc, fie o vacă, în cele mai fericite cazuri, fie
câteva găini sau un teren agricol din cultivarea
căruia se aprovizionau, cu măsură, cei ai casei;
supraproducţia rezultată din aceste reţineri o
transformau în monedă de schimb, ca să plă-
tească alte cheltuieli. Cei care- şi amintesc de cea-
laltă faţă, de care nu prea dă bine să pomeneşti,
ascund înlăuntrul sufletului jalea care ţâşneşte
în nuanţe triste de flamenco, bucuria care răsare
ca o buleria, umorul care vorbeşte prin cerşetori,
vagabonzi şi, mai ales, aventurieri, iubirea care
trece de la ideal la prea concret şi copleşitor.

ţara asta, înnoită acum, ademeneşte. M- a
atras şi pe mine şi nu- mi pare rău.

Plecam dintr- o lume în care îmi creasem un
ritual: prezenţa, în fiecare vineri, la Filarmonică
şi la premiere sau spectacole curente, la Teatrul
Naţional unde, pe atunci, ne îngrozeau, ne fasci-
nau, ne comutau sistemele gândirii în alte epoci
şi pe alte coordonate piesele de teatru în regia lui
Silviu Purcărete: danaidele, ubu rex cu scene din
macbeth, titus andronicus, Phaedra. 

Prima piesă de teatru pe care am văzut- o,
departe de ţară, esmoquín [Smoking], aparţine
dramaturgului Santiago Moncada Mercadal (năs-
cut în 1928), fost preşedinte şi vicepreşedinte al
Societăţii generale de autori şi editori, o organi-
zaţie privată, care se ocupă cu administrarea
drepturilor de autor ale membrilor săi – artişti,
impresari şi oameni de afaceri din domeniul cul-
turii –, cu gestionarea plăţilor pentru drepturile
de autor, având în vedere interesele editorilor.
Protagonistul era Arturo Fernández Rodríguez
(născut în 1929), actor popular, cunoscut prin
apariţiile în serialele de televiziune şi în filme, pe-
dant, sofisticat şi extrem de elegant. Aşadar, cu
aceste caracteristici: dramaturg cunoscut şi apre-
ciat, protagonist, pe măsură, am considerat spec-
tacolul o destinaţie sigură.

Subiectul piesei esmoquín a plăcut publicu-
lui, fapt ce a determinat apariţia celei de- a doua
părţi, esmoquín 2. Arturo este un curtezan capa-
bil de a le face pe femei să se îndrăgostească. Deşi
este căsătorit cu Laura, nu are niciun inconve-
nient în a o seduce pe Marta, soţia prietenului
său, Victor, sau pe Gabriela şi să întreţină o altă
amantă. Cu timpul, vârsta îl face să mediteze
asupra agitatei sale existenţe şi o anume oboseală
îl determină să regrete tihna unei dragoste trai-
nice. în ciuda căinţelor, atât Arturo, cât şi Victor
sunt abandonaţi de soţii. în esmoquín 2, piesă pe
care n- am mai văzut- o, acţiunea se petrece un an
mai târziu. Cei doi prieteni, Arturo şi Victor, di-
vorţaţi de Laura şi Marta, locuiesc împreună în
acelaşi apartament, precum studenţii. Arturo îm-
plineşte 72 de ani, prilej pentru a organiza, la un
restaurant, o fiesta de cumpleaños. Această ani-

versare îi alătură din nou pe cei patru, care trec
printr- o serie de încurcături şi conflicte.

După esmoquín n- am mai avut curajul să
merg la teatru, deşi căutam şi analizam mereu
oferta care se poticnea chiar de la titlu: no seré
feliz pero tengo marido [nu voi fi fericită, însă
sunt căsătorită].

în spaţii reamenajate, precum Matadero
[Abatorul], unde până nu demult se sacrificau
animale pentru a fi mai uşor vândute târgoveţi-
lor, trupele de teatru independent îşi găseau
locul. Aici am văzut opere clasice în versiuni mo-
derne: un Hamlet cu multe biciclete, pantaloni
scurţi, cravate şi costume de mecanic şi cu Blanca
Portillo, o femeie, în rolul principelui Danemar-
cei, el perro del hortelano [câinele grădinarului]
de Lope de Vega ş.a. 

Am prezentat acest tablou tocmai pentru a
avea o schiţă a mediului artistic din care veneam.
în Bucureşti, prima piesă pe care am văzut- o, la
Teatrul Metropolis, domnul ibrahim şi florile din
coran, după textul dramaturgului éric-Emma-
nuel Schmitt, în regia neobositei Chris Simion,
m- a luat dintr- o lume ca să mă arunce în mii de
lumi. Toate trăirile umane erau închise într- un
geamantan lângă care Vlad Logigan, Momo, de
fapt Moise tălmăcit, un tânăr evreu, îngrămădea
şi obiecte personale, iar toate amintirile atârnau
pe pereţii mişcători ai unui apartament întunecos
pe care îl împărţea cu neliniştitul său tată, Clau-
diu Bleonţ. în acelaşi apartament avea să intre
să- şi caute fiul, emotivă ca în prima zi de şcoală,
când viaţa capătă altă dimensiune, şi mama, Lia
Bugnar, care eşuează în încercarea de a restabili
relaţia dintre ea şi Momo, fiul pe care îl abando-

nase. Celelalte femei care îl scot pe Momo din ru-
tină (în fiecare zi făcea cumpărăturile, făcea de
mâncare şi o zi da, una nu, fura o cutie de con-
serve) sunt fetele de pe Rue Paradis, Magda Ca-
tone şi Amelia Ursu. învăţăturile însă veneau
mereu din stânga scenei – exploatată modern de
scenograful Maria Miu –, parcă dintr- un loc al
eternităţii precum apoftegmele, de la domnul
Ibrahim, Marian Râlea, un buticar musulman
sufit – nu sunt arab, momo, sunt musulman –,
născut în Turcia (Cornul de Aur) şi care îşi petre-
cea zilele stând nemişcat pe taburetul din prăvă-
lie. Este înţeleptul care priveşte cu detaşare
lumea pe care ne- o prezintă în maxime: dacă vrei

să înveţi ceva, nu citeşti într- o carte, ci vorbeşti cu
cineva; ceea ce oferi rămâne la tine mereu, pe când
ceea ce păstrezi este pierdut pentru totdeauna. 

Am apreciat enorm alegerea regizorului
Chris Simion, care a extras din bibliotecă acest
text necesar zilelor în care trăim astăzi şi care ne
demonstrează că toţi avem de învăţat unul de la
altul, indiferent de religie, de naţionalitate, de
spaţiu geografic, că toţi avem visuri şi că doar plă-
nuind împreună, fiind complici, ne putem umple
de entuziasm pentru ca mai apoi să le ducem la
împlinire, că viaţa nu are acelaşi sens pentru toţi,
că unii aleg să iasă cu totul din joc dintr- odată,
alţii să dispară, dar să apară, timizi, după un
timp, căutând şi dorind să îndrepte trecutul, alţii
să găsească mereu o bucurie în spatele aceloraşi
activităţi pe care le fac zilnic sau în spatele acelo-
raşi contemplaţii pe care le fac tot zilnic şi din
care extrag esenţa vieţii… 

Cu ceea ce pleacă spectatorul după ce a
văzut domnul ibrahim este o mai clară viziune a
conceptului de toleranţă fără ca termenul să fie
pomenit, a ideii de religie – deşi citatele sunt doar
din Coran –, de morală – momo, dacă- i vorba să
furi, fură de la mine! –, a noţiunii de timp – aşa
stăteam noi de vorbă. o frază pe zi. aveam tot tim-
pul la dispoziţie. el, fiindcă era bătrân, eu, fiin-
dcă eram tânăr. (…) cred că ne- ar fi luat un an
sau doi să legăm o discuţie de o oră –, de pace
eternă – domnul Ibrahim părea imun la agitaţia
obişnuită a muritorilor de rând, de ordine în de-

zordine – nu- şi aranja niciodată marfa
indiferent de clientul pe care- l servea –, de
comerţ modern sau economie de piaţă –
În comerţ, arab înseamnă „deschis de la
opt dimineaţa şi până la miezul nopţii,
chiar şi duminica” –, chiar de afaceri prin
specularea momentului şi amortizarea
pierderilor (actriţei Brigitte Bardot îi cere
40 de franci pentru o sticlă de apă care nu
făcea nici doi franci, explicându- i că nu
apa e rară prin zonă, ci starurile, lucru
care o bucură şi o face să plătească cu le-
jeritate, iar lui Momo, explicându- i
această supraapreciere a preţului apei
prin acoperirea pierderilor provocate de
furtul conservelor săvârşit de un anume
client). 

Practic, aş putea spune că, în spec-
tacolul său, Chris Simion diseminează
protagonismul unic, deţinut, în varianta
clasică, de un singur actor şi îl aşază echi-
librat pe umerii unui tânăr evreu, dina-
mic, Vlad Logigan, şi ai unui musulman
bătrân, ancorat în liniştea şi pacea vârs -
tei, Marian Râlea. Replicile înţelepte ale
băcanului Ibrahim se îmbină perfect cu
gândurile, mereu în căutare de sensuri,
ale copilului nevoit să se descurce singur.
în plus, amândoi caută acelaşi lucru: ne-
cuprinsul. Momo se afundă în imensita-
tea vieţii care abia începe pentru el şi
care- l provoacă puternic, iar Ibrahim, cu-
noscând deja viaţa în care începe să în-
mugurească Momo, vrea să atingă
nesfârşirea altei vieţi, care- l aşteaptă
răbdătoare între Anatolia şi Persia, şi
care începe şi ea în alţi termeni şi pe alte

tărâmuri unde, probabil, domnul Ibrahim va fi
stând aşezat pe marginea unui corn cu totul şi cu
totul de aur şi de unde va fi putând să zboare, din
când în când, pe un cer plin de stele.

Deşi cu final trist, am plecat zâmbind, aşa
cum domnul Ibrahim îl învăţase pe Momo şi cum
îi repeta mereu, fiindcă el însuşi vorbea puţin şi
zâmbea mult.  

Bibliografie:
Schmitt, éric- Emmanuel. trad. Brînzaru,

Simona. (2013). domnul ibrahim şi florile din
coran. Bucureşti: humanitas Fiction r

Dana Oprica
Alegerea regizorului Chris Simion

Plecam dintr- o lume în care îmi
creasem un ritual: prezenţa, în

fiecare vineri, la Filarmonică şi la
premiere sau spectacole curente, la
Teatrul Naţional unde, pe atunci,

ne îngrozeau, ne fascinau, ne
comutau sistemele gândirii în alte
epoci şi pe alte coordonate piesele

de teatru în regia lui Silviu
Purcărete: Danaidele, Ubu Rex cu

scene din Macbeth, Titus
Andronicus, Phaedra

n Marginalii



30

ANUL XXVIII  t Nr. 1 (778)  t 2017

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Voi scrie în contemporanul... 
E o onoare şi o bucurie. Voi mărturisi lunar

într- o pagină de revistă, revistă de cultură şi am-
plitudine civică, trasee de emoţii şi răspântii ale
artei teatrului şi filmului, ale singurătăţii şi soli-
darităţii artiştilor – pragurile, surpările şi ilumi-
narea creaţiei. 

Voi încerca măcar să încetinesc goana uită-
rii.

Rubrica pe care o primesc în dar din 2017
pentru a- mi veghea amintirile, parafrazează tit-
lul cunoscutului volum de eseuri „împotriva in-
terpretării” scris de Susan Sontag, deci, Împotri-
va uitării, pentru prezenţa amintirii, pentru viaţa
ei. Prezentul este întotdeauna un trecut – viitor
agresiv, necunoscut.

Suntem în noi înşine o lume, un regat, un
univers în adâncul unei surpări. Suntem o socie-
tate zgomotoasă, plină de tentaţii, dar în cele din
urmă nu putem fi altceva decât singurătăţi care
îşi întreţin „angoasa”. 

„Zei, descătuşaţi- mă din sterila mea an-
goasă.” (Eschil)

oameni, idei, momente, ecouri, oglindiri,
semne ale unei coincidentia oppositorum, unita-
tea dintre finit şi infinit care ne întăreşte triste-
ţea vitală a unei melancolii din lumina unui
zâmbet.

omul este făcut pentru a cugeta; şi atunci
amintirea îi întăreşte demnitatea şi natura sa
unică. o legitate eternă şi absolută a sentimentu-
lui, prin ideea unei „logici a inimii” (Pascal). şi în
„domeniul emoţionalului” cunoaşterea poate fi
„corectă şi necorectă” (F. Brentano).

Amintirile aduc bucurii când se rostuiesc în
semnificaţii. Gândesc aceste rânduri susţinut de
încercări, de  experienţe, de contacte, de întâlniri,
de cărţi şi spectacole care întreţin vie legenda tea-
trului. Imaginaţia noastră nu există decât dacă
se poate juca cu memoria noastră pentru a re-
naşte din fantezia pe care o acumulăm după naş-
tere. Un joc fertil al memoriei, mereu în căutarea
sa, pulsând febril în fiecare uitare. A o descifra, a
o intui poate impune poezie în aducerile aminte. 

în cartea sa „Amintiri pentru mâine”,
Jean- Louis Barrault, cel care iniţiase celebrele
„Caiete J- L Barrault – Madelaine Renaud” insistă
asupra ideii că „teatrul nu- i nici meserie, nici di-
vertisment, ci omul regăsit în superioara lui uma-
nitate”, iar „dragostea de teatru şi aventura
inteligenţei se confundă” şi el artistul vibrează la
respiraţia vremurilor „pentru a putea descifra şi
reprezenta”...  

în lumina unui sens experienţa vieţii tre-
buie să aibă dimensiuni pe trei planuri, în orice
moment al existenţei sale:

– suntem 
– credem că suntem
– vrem să părem 
Ceea ce suntem? – Nu ştim. Ceea ce credem

că suntem? – Sunt doar iluziile. Ceea ce vrem să
părem? – E poate o amăgire.

„Suntem aruncaţi în această lume ca
într- un mare teatru unde sursele şi cauzele fiecă-
rei întâmplări ne sunt în întregime ascunse; nici
nu avem suficientă înţelepciune să prevedem, ori
putere să prevenim unele nenorociri cu care sun-
tem continuu ameninţaţi.

atârnăm perpetuu între viaţă şi moarte, să-
nătate şi boală, bunăstare şi nevoi, care sunt dis-
tribuite în specia umană prin cauze secrete şi
necunoscute.

aceste cauze necunoscute devin astfel obiec-
tul speranţelor şi al temerilor noastre; şi în timp
ce pasiunile noastre sunt ţinute în permanentă
alarmă de o neliniştită aşteptare a evenimentelor,
imaginaţia noastră e în mod egal, angajată în for-
marea ideilor noastre despre aceste puteri, de care
suntem atât de deplin dependenţi” (David hume).

***
Iubesc, am iubit şi voi iubi Clujul pentru

rangul său spiritual, pentru atmosfera tine-
rească, rafinată, pentru dialogul de substanţă
între cele două culturi, română şi maghiară, ce se
respectă şi se stimulează prin opere şi artişti stă-
pâniţi şi stăpânitori de o aleasă viziune umanistă.
Clujul are mereu prospeţime, vitalitate şi inedit
în tot ce face pentru a semnifica cultura naţio-
nală. oraşul e intens trăit şi îşi dezvoltă existenţa
prin  acţiune şi gândire... 

Cea mai importantă universitate a sa, Uni-
versitatea Babeş- Bolyai, ierarhizată de curând pe
un podium de performanţă la nivel mondial,
creează ciclicităţi diverse şi distincte de atitudini
şi competenţe intelectuale. Clujul este o zonă vi-
tală de civilizaţie naţională şi europeană, iar ca-

litatea de locuitor al acestei urbe certifică sigu-
ranţă şi anvergură. 

Aici, la Cluj, în timpul cenzurii ideologice,
al hegemoniei partinice, am avut şansa să cunosc
şi să înţeleg resursele profunde de nobleţe şi dem-
nitate ale familiei artistice. Eram la începutul ca-
rierei, născut şi confirmat ca regizor de breaslă...
Vlad Mugur, după o strălucită perioadă de glorie
teatrală, mereu pândită şi ameninţată de dema-
gogii oficial puternici, cu acte în regulă de lozin-
cari ai regimului, a fost silit să părăsească ţara,
pentru a- şi salva şi apăra identitatea artistică.
Repeta „hamlet”, şi cum îl gândea nu putea
ajunge niciodată la public. Teatrul Naţional clu-
jean, după memorabilele montări regizate de
maestru „Caligula” de Albert Camus, „Visul unei
nopţi de vară” de Shakespeare a rămas pustiit...
Vlad Mugur construise la Cluj un templu specta-
cular al modernităţii, al expresiei teatrale pro-
funde şi incitante ce conexa în acel moment trupa
clujeană la statutul de exemplaritate al teatrului
românesc, constituit la Bucureşti de Liviu Ciulei,
Lucian Pintilie, David Esrig, Radu Penciulescu,
Lucian Giurchescu... Toate aceste conştiinţe ale
teatrului românesc au fost obligate de optuzitatea
cenzorilor să aleagă exilul. şi naţionalului clujean
i se pângărise emblema. La tribuna, D.R. Po-
pescu, având ca parteneri în redacţie pe profesorii
universitari Mircea zaciu şi Ion Vlad, pe Augus-
tin Buzura, Ion Cocora, Nicolae Prelipceanu, ma-
turi în gândire, în etape diferite de creativitate,
revoltaţi împotriva înrobirii culturii, au iniţiat
susţinerea unui proiect de reconstrucţie a teatru-
lui clujean. Actorii din acea perioadă, recunoscuţi
la nivel naţional, precum Silvia Ghelan, Melania
Ursu, Anca Neculce- Maximilian, Ligia Moga, Gh.
Nuţescu, Dorel Vişan, Anton Tauf, Gh. Radu, Ni-
colae Iliescu şi alţii, au încercat cu tenacitate să
caute soluţii pentru viaţa scenei lor. 

Aşa am ajuns la Cluj... Aşa a început cola-
borarea mea cu Teatrul Naţional. Aveam 25 de
ani şi păşeam pentru prima dată pe o scenă sacră
unde jucase ani în şir ştefan Braborescu. Am în-
ceput repetiţiile la o piesă scrisă de D.R. Popescu,
dramaturg de aleasă notorietate, jucat deopotrivă
la Bucureşti, Braşov, Cluj, Timişoara şi întot-
deauna „cu probleme” pentru autorităţile vizibile,
dar şi pentru cele ascunse. Ion Vlad a acceptat di-
rectoratul teatrului pentru a se implica printr- un
program de direcţie în renaşterea instituţiei. Noul
director visa să alăture în faţa clădirii Teatrului
Naţional statuia lui Lucian Blaga, ca împreună
cu cea a lui Mihai Eminescu existentă să vegheze
menirea spirituală a acestui lăcaş. Profesorul
inau gura un traseu de gândire repertorială şi îşi

Alexa Visarion
Clujul teatral

Iubesc, am iubit şi voi iubi Clujul
pentru rangul său spiritual, pentru

atmosfera tinerească, rafinată,
pentru dialogul de substanţă între

cele două culturi, română şi
maghiară, ce se respectă şi se

stimulează prin opere şi artişti
stăpâniţi şi stăpânitori de o aleasă
viziune umanistă. Clujul are mereu

prospeţime, vitalitate şi inedit în
tot ce face pentru a semnifica

cultura naţională. Oraşul e intens
trăit şi îşi dezvoltă existenţa prin

acţiune şi gândire...

alexa visarioN

Numărul 4 al revistei „Film” (al
14-lea din seria începută în 2013) de-
dică principalul interviu al ediţiei lui
Vlad Ivanov, actorul de film şi teatru cu
o remarcabilă carieră naţională şi inter-
naţională, distribuit în cele mai pre-
miate pelicule româneşti ale ultimului
deceniu.

Evoluţiilor recente ale cinemato-
grafului nostru le sunt dedicate două
dosare tematice: „Coproducţiile” şi „Din
nou ecranizarea”, incluzând articole
care analizează noile tendinţe în con-
text european, dar şi prin raportarea la

istoria recentă a industriei noastre cine-
matografice. 

Cum oferta festivalieră-naţională
şi internaţională a toamnei a fost foarte
bogată, ediţia include numeroase pagini
dedicate unor mari festivaluri interna-
ţionale (Toronto, Valladolid, Cairo,
Atena) şi din România (Astra Sibiu,
Anim`est, Les Films de Cannes à Buca-
rest, zilele filmului german) etc. 

Nu lipsesc rubricile Reflecţii cri-
tice, Cronica filmului, Redescoperiri,
Sala de cinema. Alte interviuri ale nu-
mărului aduc în prim-plan o regizoare

din Franţa, Lucile hadžihalilovič, şi
una din România, Monica Lăzurean
Gorgan.

în acest număr semnează: Dana
Duma, Marilena Ilieşiu, Laurenţiu Da-
mian, Mihai Fulger, Cristian Tudor Po-
pescu, Angelo Mitchievici, Tereza Bar-
ta, Călin Căliman, Anca Ioniţă, Doru
Pop, Irina Budeanu, Ioan-Pavel Azap,
Dinu-Ioan Nicula, Luminiţa Comşa,
Andreea Pătru, Andra Petrescu, Irina
Trocan, Marian ţuţui.

Bref • Eveniment
Revista „Film” nr. 4/2016

n Împotriva uitării
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începea mandatul cu „o pasăre dintr- o altă zi”,
temerară şi tulburătoare investigaţie prin care
D.R. Popescu radiografia trecutul mereu prezent
al mistificării, în structura unei societăţii desfi-
gurate moral şi etic, propăvăduitoare de sloga-
nuri naţionaliste şi internaţionaliste care îşi
pierduseră demult orice urmă de autenticitate
într- o ţară mereu trişată, unde, când se rostea
adevărul, nu era nimic adevărat. Incifrată în
nuanţări enigmatice, piesa solicita o imaginare
spectaculară care să o „deschidă” plenar spre pro-
funda ei valoare şi semnificaţie. 

Am venit cu nucleul de echipă cu care debu-
tasem la Casandra... Scenograful Vittorio holtier
şi actorul Liviu Rozorea şi împreună cu excelenţii
actori enumeraţi mai sus, am pornit acest drum
nou al teatrului. Greu, foarte greu după reuşitele
lui Vlad Mugur. Am construit spectacolul într- o
formulă violent demistificatoare, cu mijloace sce-
nice surprinzătoare şi inedite pentru acel timp al
teatrului românesc. Repetiţiile erau suprave-
gheate, pagini din caietul de regie şi indicaţii din
timpul lucrului au ajuns prin intermediari bine-
voitori sau, pur şi simplu, colaboratori ai organe-
lor, la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste.
Dramaturgul, directorul şi regizorul au fost „in-
vitaţi” să- şi clarifice poziţiile la centru... Martor
implicat şi nedorit în acest proces de clarificare a
fost Aurel Baranga. De ce? Pentru că Baranga,
care dorea să suflăm şi în iaurt, care contribuise
din plin la interzicerea „Revizorului” lui Pintilie,
ne avertiza cu un zâmbet perfid şi înţelegere par-
tinică... „dacă ajung la ceauşescu aceste pro-
bleme,  e rău, rău de tot...”. D.R.P- ul i- a spus:
„dumneavoastră, medic fiind, aveţi tratamentele
în buzunar. aşa cum gândiţi, noi devenim atât de
sănătoşi că nu mai are rost să trăim...”. Doctorul
Baranga diagnostica totul... din prudenţă, din la-
şitate, din oportunism. Conducerea ministerului
a cerut modificări în text, modificări pe scenă...
eliminarea „sicrielor” ce coboară de la pod, a cân-
tecului „internaţionala”, căci crea nedumerire şi
revoltă, a lipsei de mişcare în scenă în prima parte
a spectacolului, sub lozinca concretă şi puternic
vizibilă: „Proletari din toate ţările, uniţi- vă!”. În
partea a doua: ce înseamnă lozinca „trăiască
lupta pentru pace” pare batjocură.

Ne- am întors la Cluj hotărâţi să facem doar
câteva modificări la nivelul replicilor din lista cu
cele 31 de observaţii. După ce Vlad Mugur pără-
sise ţara era foarte dificil pentru ei să oprească
prin brutalitate o reprezentaţie ce readucea tea-
trul clujean în prim-plan. 

A urmat vizionarea, celebra vizionare. Sala
Teatrului Naţional, arhiplină. Invitaţi doriţi de
noi, alţii atraşi de zvonurile privind interzicerea
spectacolului şi, bineînţeles, convocate comisiile
ideologice ale muncipiului şi judeţului, desemnate
să judece reprezentaţia şi să o strivească. şi
atunci, în finalul spectacolului, când uşile sălii se
deschideau, când uşile teatrului se deschideau şi
când personajul Livian, interpretat de Liviu Ro-
zorea, ajungea dincolo de stradă, în loc public, în
agora străjuită de Catedrala ortodoxă şi frontis-
piciul clădirii Teatrului Naţional, şi de acolo cu
disperare revărsa ecouri puternice, în noapte, din
teatru peste oraş... „Hai la lupta cea mare! rob
cu rob, să ne unim...”

Tăcere adâncă, spaimă. Preţ de câteva mi-
nute nimeni nu a rostit niciun cuvânt. Apoi, de
undeva, dintr- o lojă, a ridicat mâna pentru a lua
cuvântul cineva: „– eu sunt muncitor,... turnător
şi vin la teatru să mă educ, să mă distrez să pot
munci mai bine... nu am înţeles nimic. aici, pe
scenă, se întâmplă lucruri nedorite, împotriva po-
liticii statului... nu trebuie jucat acest spectacol”.
Un freamăt s- a simţit jos, la parter şi o voce tre-
murândă a strigat: „– lăsaţi spectacolul să se
joace... adevărul nu face rău nimănui... Sunt ar-
tişti şi pe scenă e arta lor... m- aţi mai învăţat că
limba română e limbă slavă. eu sunt sărb la ori-
gini, dar limba română e latină”. Rumoare în
sală. Era academicianul Constantin Daicoviciu.
Din loja oficială, primarul municipiului a ripostat:
„– tot ce e aici, ce am văzut astă- seară, e o porcă-
rie... ce artă? Porcărie!”. S- a ridicat fără să ceară
permisiunea marele György Kovács : „odată, la
un concert a lui Bela Bartok, nu ştiu dacă numele
e cunoscut de toţi cei din sală, deci trebuie sa spun
că Bela Bartok a fost compozitor, artist de renume
mondial. după un concert al său, o parte din sală,
un număr restrâns de spectatori, nedumeriţi, pro-
testau zgomotos... iar ceilalţi, cei care ştiau că au

venit la un concert Bela Bartok, s- au ridicat în pi-
cioare şi aplaudau. astă seara, aici, la teatrul
naţional, eu m- am ridicat în picioare şi aplaud.”.
Aplauzele marelui actor au declanşat aplauzele
finalului de spectacol. 

Au început apoi violente reproşuri ale co-
misiei ideologice. Unii tăceau jenaţi de linşajul ce
se declanşase. S- a auzit o voce de undeva din sală:
„– tovarăşul care a spus că e muncitor, e bilblio-
tecar, – apoi şoptit – turnător- turnător”. Au vorbit
susţinând spectacolul, timid sau mai răspicat, ar-
tişti, intelectuali, români şi maghiari, iar împo-
trivă – reprezentaţii politicii partidului... Spec-
tacolul s- a jucat doar trei reprezentaţii. Ion Vlad
a părăsit conducerea teatrului.

***
în 2015, D.R. Popescu şi- a amintit episodul

şi într- o carte despre cariera mea editată de Edi-
tura Junimea mărturisea:

„întotdeauna, în spectacolele sale, Alexa Vi-
sarion voia să le arate celor din stal, din loje şi de
la balcon, faţa nevăzută a lunii! Ce se- ntâmpla şi
se vedea pe scenă trebuia să arate şi ce nu se
vedea şi nu se auzea – şi de fapt alcătuia faţa ne-
văzută a lumii... Fiindcă nu toţi spectatorii sunt
egali în înălţime şi greutate, în gânduri şi simţiri,
contorsionaţi fiind ei şi de darwinismul economic,
politic şi moral la zi, Alexa Visarion încerca să
anihileze întâi strategiile de manipulare ale di-
versiunilor ideologice, ca apoi să le pună în faţa
spectatorilor adevărata faţă nevăzută a lumii!
Nu- i era prea uşor, mai ales că faţa nevăzută a
lunii era perfect luminată de soare, şi nu se putea
spune că doreşte cineva s- o ascundă! Montând la
Cluj povestea unei Păsări dintr- o altă zi, s- a putut
convinge, prin numeroasele vizionări ale piesei,
de realitatea dintr- o altă zi a păsării de pe faţa
nevăzută a lunii. Spre finalul reprezentaţiei, ac-
torii, cutremuraţi şi angoasaţi de aerul pe care- l
respirau pe scenă, au ieşit – au descins, au năvă-
lit! – printre spectatori, indignaţi, cântând, che-
mându- se la o luptă neîntârziată pentru aducerea
în lumina concretă a reflectoarelor – a părţii in-
vizibile din lună! Dar cum unii spectatori din lo-
jile fundamentale mizau pe propria lor gândire,
ce le permitea să nu vadă nicio legătură între
cauze şi efecte, Pasărea dintr- o altă zi a tot fost
amânată să- şi găsească zborul, ca să nu favori-
zeze insecuritatea cetăţenilor!.. 

Chiar primarele de pe Someş s- a arătat gata
să salveze naţiunea română de pericolul pus în
scenă... Norocul a venit din partea a doi academi-
cieni surzi, Constantin Daicoviciu, mulţi ani rec-
torul Universităţii Babeş- Bolyai şi octavian
Fodor, rectorul Universităţii de Medicină din
Cluj... Aceştia, vechi cunoscători ai geografiei, is-
toriei, anatomiei, fiziologiei şi psihologiei feţei ne-
văzute a lunii, s- au trezit vorbind ca surzii –
printre înţelepţii filosofi ai zilei... „ce?!..” „ce
ţi- am spus!..” „ce mi- ai spus?” „că e bou!” „cine?”
„idiotul?” „orbul!” „a, vorbeşti despre ce ţi- am

spus eu?!” „ce mi- ai spus?..” „că e un bou!..”
„cine...” „dobitocul!..”

Criticii, cei mai mulţi dintre ei, au susţinut
spectacolul clujean. Au vorbit, atât cât puteau şi
cât se putea publica atunci despre identitatea re-
prezentaţiei.

„condamnând cu patimă laşitatea, min-
ciuna, fuga de răspundere […], alexa Visarion,
prin metafora sa regizorală, demască pe toţi cei
care tăinuiesc crima, făcându- ne să înţelegem că
posibila victimă de mâine se află printre tăinui-
tor. nu există decât o singură şansă: recunoaşte-
rea adevărului.” (Ion Cocora)

„[...] Încă înainte de ridicarea cortinei se in-
sinuează o nelinişte, se iscă semne de întrebare
pentru că, în timp ce- şi ocupă locurile, spectatorii
văd în avanscenă un cearşaf alb sub care se mu-
lează formele unui corp omenesc. 

după ridicarea cortinei, în întuneric, un far
de motocicletă îşi plimbă lumina peste sală şi
cearşaf, violentând privirile publicului. apoi se

aprind reflectoarele şi lumina lor necruţătoare în-
văluie toate personajele aflate în scenă până la
sfârşitul spectacolului. nu există intrări şi ieşiri,
nimeni nu poate dezerta, cadavrul este acolo, totul
trebuie lămurit. timpul adevărului a sosit. glu-
mele, bancurile insidioase ale lui ionescu (inter-
pret dorel Vişan), hipnoza prin care adoarme
atâtea conştiinţe se dovedesc ineficace acum, când
dârzenia furioasă şi dreaptă a nedreptăţitului li-
vian (liviu rozorea) frânge crusta mârşăviilor.
ionescu, omul cu pălărie de paie şi tranzistor
(„cânta fanfara militară!”) apare în toată goliciu-
nea lui de parvenit, asemenea manechinului adus
la un moment dat în scenă.” (Ion Calion)

„...regizorul împreună cu scenograful Vitto-
rio Holtier a sugerat un spaţiu de joc straniu; per-
sonajele piesei se înfruntă într- un spaţiu al
detenţiei, al ispăşirii al unor vinovăţii posibile,
sau existente. o încăpere cu paturi metalice supra-
puse, în care stau aceste personaje dominate de
stări endofazice, cuprinse de gânduri trăite, ori
într- o fază de prospectare este, de fapt, un cadru
purificator, un amplu decantor de conştiinţe. [...]

În acest spectacol, neobişnuit ca scriere şi in-
terpretare, cele mai ascunse gânduri ale persona-
jelor sunt amplificate sonor. Strigătul acesta din
interiorul fiinţei umane este pasărea dintr- o altă
zi, obosită de zborul chinuitor, obosită de timp...”
(George Genoiu)

Doamne, cât de mărşavă a fost vizionarea...
şi ce povară a fost ea pentru viitor...

Gordon Craig definea teatrul ca „o revelaţie
de lucruri invizibile percepute de privirea inte-
rioară”.

Teatrul este cea mai frumoasă şcoală a umi-
linţei, dar şi cea mai frumoasă şcoală a voinţei şi,
dimpotrivă, nu există în lume bucurie mai mare
ca aceea pe care ţi- o dă reuşita unui spectacol
care trece rampa. Nu, nu există.

şi totuşi, atunci, Clujul teatral mi- a dăruit
cea mai autentică înţelegere a demnităţii, noble-
ţei, generozităţii şi solidarităţii umane. r
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„împachetăm, despachetăm, fără să aflăm
vreun sens” în trenul ce ne poartă prin
timp, meditează Erich Kästner în bine-
cunoscuta sa parabolă a vieţii- călătorie

pe drum de fier. Nu călătorii sunt însă acolo de
vină, ci vidul existenţial în care sfârşesc febrilele
căutări ale umanităţii. Dimpotrivă, în călătoria
mea matinală cu o linie expres, în atmosfera răco-
roasă, proaspătă şi încărcată de promisiuni ale
unei noi zile ce încă nu s- a limpezit din vălătucii
întunericului, oamenii par să fie vinovaţi de lipsa
de sens din propriile vieţi. Nu mă sperie atât nive-
lul subuman al unui beţiv care aruncă sticla goală
de bere în balta dintre scaune în care s- a uşurat –
şi care contrastează comic cu întrebarea stereoti-
pic- politicoasă a unei călătoare, dacă locul din faţa
lui e liber – oare în câte capitale poţi fi martor la o
asemenea scenă ? – cât comportamentele mecanice
ale unor persoane în ciuda faptului că, în mod evi-
dent, au beneficiat de educaţie. Pe bancheta din
faţa mea, un tânăr şi o tânără cu trăsături plăcute
se concentrează feroce asupra unor tablete, tastând
cu gesturi repezi, automatizate prin exerciţiu înde-
lung, complet inconştienţi de existenţa celuilalt sau
a oricui altcuiva. Pariez cu mine însămi că o călă-
toare îmbrăcată ca un top model şi cu urechile as-
tupate de un sofisticat model de căşti va coborî la
staţia Ambasada Americii, ceea ce se şi întâmplă.
Dacă vorbeşte cineva, nu e cu alt călător, ci la tele-
fon. Nimeni nu simte nevoia să privească în jur, la
oraşul ce- şi începe spectacolul zilnic, să brodeze po-
sibile biografii în jurul unor călători, cum făcea Vir-
ginia Woolf, sau să se piardă în vise cu ochii
deschişi, în amintiri sau în proiecte. 

Între noi, inteligenţii este titlul uneia din po-
vestirile incluse în volumul ficţiuni secunde (Eu-
roPress, 2016) , a treia carte a informaticianului şi
prozatorului- eseist Mircea Băduţ. Departe de a
face o declaraţie orgolioasă a apartenenţei la un
grup de iniţiaţi de genul alchimiştilor, fraternită-
ţilor laice sau enciclopediştilor, Mircea Băduţ – al-
tminteri un profesionist realizat, autor de cărţi de
specialitate şi obişnuit al conferinţelor internaţio-
nale – deplânge civilizaţia IT, debordând de un or-
goliu nejustificat, deoarece utilizatorii rareori
înţeleg şi codurile şi ştiinţa incorporate în dispozi-
tive. De fapt, generaţia smartphone dă tot mai
multe semne de atrofiere a inteligenţei şi sensibi-
lităţii şi de automatizare a comportamentului. 

Autor de literatură speculativă, Mircea Băduţ
întreprinde un soi de critică antropologică, recur-
gând adesea la rescrierea ingenioasă a unor mituri
şi naraţiuni arhetipale. E poate timpul să fie recu-
noscut statutul canonic al unei practici semnifi-
cante al cărei statut transdisciplinar a fost mai
greu sesizat în literatura ficţională decât în teoria
şi critica literară. Multidisciplinaritatea zilelor
noastre nu e de fapt decât o versiune a aspiraţiei
lui Descartes şi Leibniz către o ştiinţă universală,
reafirmată, în prima jumătate a secolului trecut,
de fizicieni precum heisenberg şi Schrödinger, cău-
tători ai unui substrat unic al întregii existenţe, de
un filosof precum Cassirer, care, sub influenţa Pro-
gramului de la Erlangen, propunea limbaje simbo-
lice comune unor domenii atât de diferite precum
arta, mitologia şi ştiinţa, dar şi de un poetician, fi-
zician prin formaţie, precum Gaston Bachelard,
care invita la armonizarea modelelor epistemolo-
gice ale ştiinţei şi disciplinelor umaniste prin ac-
ceptarea logicii contradictoriului impusă de teoriile
lumii cuantice (la formation de l’esprit scientifique,
1934).

Siliţi să abandoneze teoriile fizicii clasice în
proiecţia de lumi ficţionale, scriitorii caută modele
de simulare în tabloul holist al Noii Fizici şi în mo-
delele comunicaţionale ale disipării informaţiei în
toate componentele unui sistem – Alexandru Eco-
voiu vorbeşte în Staţiunea despre „creierul infor-
matic al planetei” de natură să explice, în sfârşit,
inefabilul „spirit al timpului” ce impune o matrice
stilistică similară tuturor disciplinelor spiritului.

Dacă noutatea i- a condamnat, în anii ‘80, pe Mihail
Grămescu, Florin Manolescu sau Mircea Băduţ la
un statut marginal, afirmarea postdecembristă a
unor ingenioşi şi imaginativi proiectanţi de lumi,
nu sefiste, ci realiste, în sensul inserării lor în noua
epistemologie neliniară şi postformală, precum Ni-
chita Danilov, Alexandru Ecovoiu, horia Bădescu,
octavian Soviany sau Petru Cimpoeşu, ar merita
o meditaţie asupra recanonizărilor necesare în is-
toria unei literaturi sub impactul mutaţiilor stilis-
tice şi experimentelor.

Mircea Băduţ nu ţine să- şi intimideze citito-
rii cu ezoterisme cuantice, ci, dimpotrivă, să eva-
lueze efectul tehnologizării civilizaţiei asupra
locuitorilor ei, dar şi să mediteze la corelative ale
tehnicii, mai noi sau mai vechi, în sfera valorilor,
eticii şi sensibilităţii umane.

Cercetătorii unei Staţiuni multinaţionale
descoperă prezenţa informaţiei în univers, învaţă
să perceapă spaţiul, nu ca pe un container newto-
nian, inert, mort, ci ca pe o prezenţă vie, ale cărei
căi de comunicare trebuie învăţate, nu atât în sco-
pul pragmatic al supravieţuirii cât al depăşirii sen-
timentului de unicitate şi prin aceasta de singură-
tate o omului în univers.

Dacă Mircea Băduţ şi- ar aşeza, ca în dulcele
stil clasic, o artă poetică în deschiderea volumului,
el ar recunoaşte probabil că structura narativă ti-
pică este una înrudită calculului probabilităţilor
sau matricelor de stări, iar principiul constitutiv,
unul al complementarităţii (alternanţă de stări
contrarii). hiper- elipsoidul călătoriei în timp din
exerciţiu de ciclitate (asemănător simetriilor hiper-
suprafeţei de la intersecţia conurilor de lumină al
trecutului/prezentului  din teoria supercorzilor),
prin care se corectează o anterioară cădere în
eroare, asemuieşte traiectul ştiinţei cu căderea bi-
blică, revalorizată pozitiv,  ca progres al cunoaşte-
rii. Gândite ca originând dintr- un entanglement
cuantic, atât intriga, cât şi construcţia personajelor
sunt multiple, concepute ca alternanţe, versiuni. în
Întoarcerea fratelui risipitor, Abelamt e terţiul in-
clus, în care polaritatea eului mulţumit cu mediul
limitat, domestic, versus eul curios, care călăto-
reşte, este sublimată în cel care călătoreşte mental
şi dezvoltă „previziuni alternative”. manoli şi mă-
năstirea anei rescriu legenda în două povestiri se-
parate. în cea dintâi, Manoli a fost ucenic în Italia
şi are ştiinţă de lăcaşuri precum Domul din Milano
sau cea mai mare catedrală catolică, cea din Se-
villa; cu toate acestea susţine că mănăstirea de pe
Argeş e cea mai înaltă, deoarece turlele credinţei
se înalţă în cer şi de aceea nu poate fi cucerită de
păgâni. Povestitorul, unul din meşterii abandonaţi
de Vodă pe acoperiş, nu dobândeşte, precum citito-
rul, răspuns la întrebarea nerostită: De ce nu i- a
spus lui Vodă că există, în Apus, lăcaşuri mai înal -
te? înălţimea nu este însă măsurabilă în metri, ci
în credinţă. Povestitorul, care sparge acoperişul
sacru pentru a se salva, este înconjurat de un ima -
ginar al târâtoarelor şi al degradării la starea de
animal. Dimpotrivă, Manole, care pune lăcaşul mai
presus de sine, ca valoare absolută, răstoarnă di-
mensiunea fizică în plan moral: este precum coră-
bierul care nu se scufundă în mare, ci cade cu
marea în cer... Interesantă e şi lectura mioriţei: in-
stinctul crimei se trezeşte în cei doi ciobani din
cauza izolării de societate care singură poate uma-
niza individul, în vreme ce  protagonistului-poves-
titor i se pare că poate să comunice cu o mioară,
deoarece a abandonat învăţătura şi cărţile din
cauza sărăciei şi s- a înstrăinat de divinitate la
moartea surorii. Integrarea în natură, în cosmos,
atât de idilizate, sunt văzute ca alienare a fiinţei
umane a cărei identitate e dată de spiritualitate şi
cultură. 

Prozatorului îi place să resimbolizeze şi
obiecte, cum este o pereche de cătuşe devenită me-
taforă pentru reconectarea la sensibilitate şi istorie
a unui cuplu rătăcit într- o civilizaţie orwelliană
(firul de şansă). trei treimi, evocând prin contrast
Sfânta Treime (trei în unul), dramatizează scinda-

rea personalităţii umane ca şi sărăcirea disponibi-
lităţilor potenţiale prin alegeri (mai ales, renun-
ţări). Eul este ca o matrice de stări, din care doar
unele se realizează. Condus de Ariel (împrumutat
din demonologia ebraică), ca în orice poveste a du-
blului sau a întâlnirii cu diavolul, povestitorul tră-
ieşte episoade în care sunt omorâte, de către
alter- ego- uri ale sale, femeile pe care le iubise fără
să le mărturisească, ucigându- le astfel metaforic.
încercând să- şi omoare dublul, se sinucide, ca şi
Dorian Gray, deoarece orice entitate este, ca la bu-
distul Nagarjuna, sau ca în complementaritatea
cuantică, o superpoziţie de stări contrarii, nu exis-
tente independent, ci rezultate din interferenţa tu-
turor celorlalte.oscilând între patetism şi cinism,
proza instinct inserează confesiunea unui discipol
al existenţialistului Sartre, care se crede un erou
al libertăţii şi autodeterminării, în povestirea-
cadru a unui experiment realizat de echipa de psi-
hologi a unui Sistem totalitarist.

Apropiate prin conţinut şi atmosferă sunt anxie-
tăţile din poezia meditativă şi din aforismele lui Teodor
Dume (azil într- o cicatrice, PIM 2015, Vitralii pe un in-
terior scorojit, PIM, 2016). Dislocat din confortabilul sen-
timent, inventat de cartezieni dar absolutizat de
modernişti, al supremaţiei unui eu intens conştient de
sine şi care îşi subordona lumea, eul postmodernităţii se
ştie instabil, discontinuu, incapabil să controleze geneza
sa dintr- un ecosistem sau dintr- un amestec confuz de
stări. Mutant, perpetuu emergent, el este mereu surprins
doar Între două posibilităţi: „există întotdeauna o altă
posibilitate/ cea a luminii împletită în jurul trupului/
sau cea a umbrei suprapuse perfect/ pe ceea ce sunt în
momentul/ în care singurătatea din interior/se dislocă
şi oscilează/ între propriile limite// totul este parte din
mine/pe care/ nu o pot reconstitui/ însă/ dincolo de mu-
chia malului/ este o altă zi”. Eul se cunoaşte pe sine doar
prin forma developată în viaţa socială sau din imaginile
celorlalţi despre sine. El pare situat la linia universului,
despărţind conuri ale istoriei mitice, umane sau perso-
nale. „Spaţiul dintre mine şi timpul meu” e o
spaţio- temporalitate care conduce, pe de o parte, la
originea mitică a Cuvântului Genezei, iar, pe de altă
parte, la solipsismul absolut al conştiinţei speculare: „fe-
reastra prin care/ o să privesc depărtarea, –/ ea însăşi o
fereastră/ a sunetelor spre nesfârşit.// poate e doar o ilu-
zie ce se termină aici/ ca respiraţia în camera cu multe
oglinzi”...

Maximele lui Teodor Dume trezesc uneori
ecouri familiare, cum ar fi sfatul lui Kant de a eli-
mina din conştiinţă lucrurile în privinţa cărora nu
putem face nimic (renunţă la ceea ce nu poţi obţine/
pentru că/ senzaţia eşecului este răvăşitoare), sau
al lui Kierkegaard, de a trăi autentic „(nu- ţi trans-
forma viaţa în corvoadă ci/ învaţă să fii tu însuţi)”,
de misoginismul lui Schopenhauer (între femei şi
artă nu e nicio deosebire), de psihologismul lui Wil-
helm Wundt („omul trăieşte într- o lume paralelă/
datorită propriilor senzaţii)”, sau de moralistul eli-
sabethan Bacon (invidia este produsul succesului
celorlalţi şi starea neputinţei tale). în privinţa poli-
ticienilor, poetul se mulţumeşte să citeze înţelep-
ciunea antică (când te cobori la nivelul politici-
enilor, începi să nu te mai recunoşti ca om), în
schimb filosofia pragmatistă a eului care nu are
altă identitate decât aceea conferită de proiectele
în care se obiectivează (doar cel care nu se recu-
noaşte pe sine nu- şi vede chipul în fapte) sau de ra-
tificarea pe care o primeşte de la semeni (înăuntrul
meu e strâmt, nimeni nu intră,/  nimeni nu iese/ e
o lume numai a mea cu reguli stricte/ numai că
nu- mi dau seama cine/ a trecut ultima oară prin
mine) ne readuce într- un context discursiv carac-
teristic prezentului. Departe de „smartphones”, am
regăsit „smart humans”, frumuseţea inteligenţei
omeneşti, care nu e poate nicăieri mai convingă-
toare decât în literatura speculativă şi sapien-
ţială. r

Maria- Ana Tupan
„Între noi, inteligenţii”

n (Con)texte Nimeni nu simte nevoia să
privească în jur, la oraşul ce-şi

începe spectacolul zilnic, să
brodeze posibile biografii în jurul
unor călători, cum făcea Virginia
Woolf, sau să se piardă în vise cu
ochii deschişi, în amintiri sau în

proiecte.



Noua carte a profesorului zanfir
Ilie, directorul Bibliotecii „V.A.
Urechia” din Galaţi, ne propune
un mod absolut particular de a

face literatură la jumătatea drumului dintre do-
cument şi metaforă, când mai aproape de răsufla-
rea rece a vigorii faptului istoric înţepenit la
pagina cutare, când mai aproape, la capătul celă-
lalt, de învăluirea misterioasă şi trezitoare de re-
verii şi a coborârii de taină în sufletul viu al
legendei. Aşa se face că urmaşul de azi al marelui
cărturar şi harnicului scriitor Vasile Alexan-
drescu Urechia ni se înfăţişează, fără nicio reţi-
nere, dimpotrivă, cu hlamida roşie a mândriei

fluturându- i semeţ pe umeri, ca iremediabil bol-
nav de iubire; iubire de Galaţi şi de Dunăre şi de
tot ceea ce s- a întâmplat, se întâmplă şi se va în-
tâmpla vreodată adevărat şi semnificativ pe acele
meleaguri pe care l- au întâmpinat, la naştere, ur-
sitoarele. Atât de „bolnav” este zanfir Ilie de Ga-
laţi şi de Dunăre, încât, dacă i le- ai lua, i- ai lua
totul şi atunci s- ar trezi suspendat într- o exis-
tenţă strict relativă şi profund fără temei, întoc-
mai ca un pescăruş, dintre aceia mulţi pe care- i
urmăreşe el cu atenţie („Strigătul pescăruşilor la
ceas de iarnă”, pp. 43- 48) în sfânta slujbă a lor de
veghere a apelor, lăsat şi fără valul de sub aripi
şi fără cerul de deasupra, sau, altfel spus, şi fără
fundament şi fără visare... 

Volumul pare masiv la prima vedere, are o
întindere de aproape 450 de pagini, dar devine de
îndată nu numai accesibil, dar şi extrem de plăcut
la lectură prin ruperea „materiei” în 56 de epi-
soade, concepute, dacă ar fi să le circumscriem
vreunui gen literar anume, între eseu şi reportaj
literar, luând de la primul reformularea, ca ipo-
teză strict personală şi extrem de sentimentală,
a unor realităţi în general accesibile, iar de la al
doilea, nuanţarea, până la limita poeziei, a unor
faţete mai greu de reperat ale aceloraşi realităţi
şi, în plus, decantarea lor în matricile inconfun-
dabile şi dăinuitoare ale mitului modern sau ale
legendei nemuritoare. Căci, ce altceva face zanfir
Ilie decât să ia Dunărea, cu toată istoria ei, şi s- o
pună într- o nouă poveste, să reformuleze Galaţiu-
lui dintr- o perspectivă care îi şi aparţine cu desă -
vârşire, ca o licenţă, dar şi se potriveşe lui însuşi,
oraşului adică, întocmai ca o haină nouă care
schimbă fundamental viziunea şi adaugă neste-
mate nebănuite personalităţii deja ştiute. Senza-
ţia aceasta a reînvierii urbei sub efectul unui
miraculos (des)cântec, a redesenării lui pe ecra-

nul unei neomitologii, a avut- o, probabil, cititorul
şi la lecturarea celor două volume anterioare, cu
titluri în ton, dunărea, Poveste şi adevăr, Editura
Ideea Europeană, Bucureşti, 2013 şi galaţiul şi
dunărea, Editura Axis Libri, Galaţi, 2016, dar
contopirea celor două cărţi într- una singură oferă
mai întâi o nouă unitate, precum şi senzaţia unei
reîntregiri, dar şi acel liniştitor sentiment al ne-
cesarei confluenţe, ca şi cum Siretul şi Prutul s- ar
mai sacrifica încă o dată în Dunăre pentru a re-
face mereu, ritualic şi aproape sfânt („Fluviul Bi-
blic” zice zanfir Ilie) neasemuita împărăţie a
apelor deasupra căreia, de mai bine de două mii
de ani, zeul Galaţilor ţine cu o naturaleţe des-
ăvârşită şi nimbat de autoritate, tridentul stăpâ-
nirii. 

Eseurile (numite de autor, probabil dintr- o
dorinţă aproape obsesivă de a lămuri definitiv lu-
crurile, „danubiene”) străbat întreagă această is-
torie de două mii de ani pe care o are în
radiografia sa arheologică Galaţiul, dar nu într- o
ordine cronologică, ci într- una strict sentimen-
tală, nu debutează, de pildă, cu misterioasa şi mi-
nunata poveste a lui Innocens, în care aflăm totul
despre ofiţerul roman din veacul al III- lea, înmor-
mântat pe Dealul Bărboşilor (în apropierea ora-
şului de azi), după ciudate obiceiuri aflate la
interferenţa noii credinţe creştine, obiceiurilor ro-
mane, dar şi dacice de înhumare; un paleocreştin
şi un preromân în acelaşi timp, omul „primor-
dial”, fiinţa originară a urbei, fundamentul ei
uman, sau altfel spus, primul cetăţean gălăţean,
înainte cu vreo 12 veacuri de prima atestare do-
cumentară oficial acceptată. Tocmai de aici – de
la temelia temeliilor – porneşte zanfir Ilie în re-
cuperarea oraşului din mocirla clişeelor şi igno-
ranţei, el sparge cu delicateţe pojghiţa subţire a
aparenţelor şi pătrunde temeinic în lumea esen-
ţelor definindu- le într- o nouă perspectivă, care
ţine nu numai de istorie şi nu numai de litera-
tură, ci, în primul rând, de suflet, de iubire şi de
speranţă. Rând pe rând, sunt scoase la lumina
unui soare nou biserici şi catedrale, palate şi sta-
tui, străzi şi parcuri, clădiri şi personalităţi, in-
stituţii şi oameni, adică, acea înşiruire logică,
organică, plină de sens şi de coerenţă a evoluţiei
continue de la acel castru roman şi acel Innocens
la cele mai noi adăugiri urbane pe o spirală a de-
venirii pe care, şi numai pe care, un Petru Rareş
venit după peşte la Balta Brateşului, un Emi-
nescu găzduit într- o colibă de pescari, un Alexan-
dru Ioan Cuza, pârcălabul de Galaţi şi
întregitorul de ţară, un Vasile Alexandrescu Ure-
chia, fondator de academii, atenee şi biblioteci ne-
muritoare, un Eremia Grigorescu comandând
solemn şi etern „Pe aici nu se trece!” capătă sens,
viaţă şi nemurire nouă.

„Câte generaţii se vor fi perindat la Galaţi
de la întemeierea lui şi până la acest început de
mileniu trei?” se întreabă iubitorul de Dunăre,
zanfir Ilie, în eseul- reportaj „Dunărea şi albastrul
cel mai albastru”, pp. 133 - 139, pentru ca, reperat
inconfundabil între hotare şi sub zodii de ape, să- i
pecetluiască destinul sub sigiliul cu irizări albas-
tre ale marelui fluviu: „Dunărea este peste tot; cu
apa ei se plămădeşte şi pâinea şi oţelul, dar ceea
ce este şi mai evident, ea a urcat în modul de gân-
dire, în cultură, în instituţii. La Galaţi, cele două
universităţi se numesc „Dunărea de Jos” şi „Da-
nubius”, Centrul Cultural al judeţului se numeşte
„Dunărea de Jos”. La fel se numeşte şi revista de
cultură editată de acesta. Altă revistă literară –
„Porto- Franco” – tot de Dunăre este legată, mai
precis de statutul pe care aceasta i l- a adus cân-
dva oraşului, acela de „port- liber”. A existat şi o
editură – prima editură liberă din oraş – care s- a
numit la fel, „Porto- Franco”. Chiar şi revista Fi-
lialei Galaţi- Brăila a Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, editată la Galaţi, „Antares”, nu este
străină de destinul apelor, pentru că poartă nu-
mele celei mai strălucitoare stele din constelaţia
Scorpion, astru după care se ghidează marinarii”
(„Dunărea, leagăn şi legendă”, pp. 215- 219). Este
surprinzător să urmăreşti şi să descoperi pas cu
pas câte ipostaze conferă, în metafore, simbolisici
şi amănunte nebănuite zanfir Ilie Dunării sale,
cum o urmăreşte de la izvor şi până la vărsare,
cum o regăseşe în pâine şi oţel, dar şi în cărţi sau
în floarea de la fereastră, flămândă să- i soarbă pi-
căturile, în statui şi copacii din parcuri, culmi-
nând cu cea mai surprinzătoare dintre toate, cea
mai plină de semnificaţii, de altfel, aceea de ur-
care pe verticală, atunci când îi identifică şuvoa-
iele într- o celebră fântână arteziană locală,
imaginată de un maistru turnător de elice pentru
vapoare (se putea altfel?): „... în fond, Mircea
Roibu a făcut la Galaţi, prin Păpădia sa, un lucru
unic în lume: a reuşit să ridice dunărea în pi-
cioare, s- o pună să curgă pe verticală...” („Curge-
rea Dunării pe verticală”, pp. 127- 131). 

Apa, ca principiu universal al lucrurilor,
ideea lui Thales din Milet, devine şi geneză şi on-
tologie, ubicuitatea ei este definitorie nu numai
în structurile existenţiale ale urbei, dar şi în mo-
delele ei ocupaţionale, căci marinarii şi navigato-
rii, iar, mai înainte, pescarii şi docherii, navaliştii
şi chiar oţelarii sunt meseriile emblematice ale
Galaţiului, iar pentru ca toate acestea
să aibă un sens şi o coordonare, zanfir
Ilie inventează „Dispeceratul mersului
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pe apă” (p. 85), metaforă sub care aureo-
lează povestea de ieri şi de azi a Palatu-
lui de Navigaţie de pe malul fluviului,

dar şi, prin iminenta trimitere la episodul biblic
al înaintării lui Iisus pe lacul de unde- şi va ridica
„pescarii de oameni”, precum şi la povestea sosirii
pe aici a Apostolului Andrei, patronul spiritual al
cetăţii, cel ce avea să aducă cuvântul lui Cristos
şi la Dunărea de Jos. odată cu apa, fluidul pri-
mordial, investit şi în cauză şi în efect, şi în exis-
tenţă şi în spirit, autorul parcurge cealaltă etapă
a edificării urbane continue, sugerată de piatra
de temelie, unitate de măsură a unor uimitoare
construcţii, biserici şi palate, şcoli şi utilităţi mo-
derne, case şi spaţii de loisir... E uimitor cum la
construcţia celei mai vechi case a Domnului ce do-
mină înălţimile falezei („Biserica redută Pre-
cista”, p. 35) încă de pe vremea luminatului domn
Vasile Lupu, unul din ctitori, s- a folosit o parte
din pietrele pe care le puseseră romanii cu 17 vea-
curi în urmă la temelia castrului lor de la Bar-
boşi- Tirighina, sugerându- ni- se astfel continui-
tatea şi metamorfoza neîncetată a aceluiaşi ideal
al înălţării şi dăinuirii, creşterea oraşului din sine
însuşi, veşnica lui înviere. Dacă mai adăugăm,
cum atât de interesant observă zanfir Ilie, că ce-
lelalte materiale, pietrişul şi nisipul, au fost luate
de pe plajele Dunării, iar apa pentru prepararea
lianţilor şi varului tot de acolo (metafora fluviului
urcat în altar de biserică), avem imaginea unici-
tăţii unei existenţe, a coerenţei şi eternei perpe-
tuări, ingrediente infailibile ale dăinuirii.

Celelalte eseuri- reportaje abordează geneza
altor construcţii definitorii ale urbei, mai întâi ca-
tedrala ortodoxă de pe strada Domnească, a cărei
piatră de temelie a fost pusă, la 27 aprilie 1906,
în zi de sărbătoare pascală, de prinţul Ferdinand
şi prinţesa Maria, viitorii regi ai României Mari,
apoi, la o mică apropiere spaţială şi temporală,
Palatul Episcopiei Dunării de Jos, transformat
astăzi în Muzeu al Creştinătăţii în care – aceeaşi
revenire în cercuri spiralice la geneză – a fost
adus şi acel Innocens, paleocreştinul, descoperit
pe Dealul Bărboşilor. Se pot adăuga şi celelalte
case ale Domnului, mai vechi sau mai noi, biserici
ale lui Iisus, dar şi ale apostolului său Andrei,
prezent pentru totdeauna cu toiagul său la porţile
cetăţii, semne ale unei comunităţi care, în struc-
turile sale existenţiale, tot o vatră de pescari ră-
mâne... Stă mărturie şi „Biserica Pescarilor” (pp.
93- 99), un lăcaş vechi înălţat în zona Portului cu
bănuţii scoşi de oamenii apelor din zbaterea peş-
tilor în plasele lor atât de migălite. Este o tagmă
legendară asupra căreia autorul revine adesea,
chiar şi atunci când, rememorând venirea lui
Eminescu cel tânăr la Galaţi, cu celebra lui trupă
de teatru, remarcă un adevăr sau doar o poveste
prin care cei de astăzi află că adolescentul poet
fusese găzduit pentru mai multe nopţi într- o co-
libă de pescari... Tot pescar fusese şi Petru Rareş,
iar frumoasa legendă pusă în pagini de zanfir Ilie
ni- l înfăţişează pe fiul lui ştefan cel Mare, pe vii-
torul domn, locuind într- o colibă pe malul Brate-
şului, alături de o mamă grijulie şi un fidel
slujitor şi chemat de însuşi Mitropolitul cu tot
alaiul lui la cârma Moldovei („Umbra lui Petru
Rareş la Brateş”, pp. 371- 381).

Este interesantă această suprapunere de
planuri, palate şi ocupaţii, eroi şi legende, străzi
şi instituţii, toate conturând o bogăţie urbanistică
şi spirituală impresionantă, în care, pentru clari-
tate şi maximă semnificaţie, zanfir Ilie caută şi
găseşte admirabil nişte constante, nişte structuri
matriciale pe care el le numeşte, şi vom vedea de
ce, axe. Prima dintre ele, nici nu mai e nevoie să
spunem, e Axa Dunării, definitorie şi emblema-
tică. A doua este definită prin minunata (şi ca de-
numire şi ca istorie) Stradă Domnească, botezată
aşa pentru că prin ea, intrau, din nord, în urbe,
trăsurile cu domnii Moldovei, pentru a coborî în
Port, spre corăbiile cu miros de Asie şi Stambul.
Este cea mai lungă arteră şi ea vine de la intrarea
în oraş pentru a se contopi pur şi simplu cu Du-
nărea şi ar fi frumoasă, elegantă şi plină de cute-
zanţă, chiar şi dacă nu i- ar avea, dar de îndată îi
are – este vorba despre frumoşii tei ai oraşului lui
Cuza – ea devine mirifică. zanfir Ilie reiterează
povestea teilor din Galaţi, când au fost ei adică
sădiţi şi de către cine, în elegantul text „oraşul
teilor eminescieni”, p. 235. Nu pentru Eminescu
i- a sădit la Galaţi pe strada Domnească şi pe al-
tele din centru primarul de sfârşit de veac xIx,
Constantin Ressu (tatăl lui Camil, pictorul), dar
cel puţin din 16 octombrie 1911, Eminescu însuşi
a venit la teii lui Ressu, sau aşa crede zanfir Ilie,
care zice că Poetul a sosit de trei ori la Galaţi, de
două ori, tânăr, cu trupa de teatru în turneu, iar
a treia oară, definitiv şi emblematic, sub forma
statuii zămislite de Frederik Stork şi instalată în
Parcul Central care îi va primi şi numele. De alt-
fel, autorul prelungeşte deliberat viaţa eroilor în

statui, aşa cum se întâmplă cel mai convingător
în „Cei patru de pe strada Domnească” (pp.
69- 77), în care, alături de expresia în marmură a
lui Eminescu, mai sunt înfăţişaţi ca veşnici cetă-
ţeni de onoare ai urbei Alexandru Ioan Cuza, Cos-
tache Negri şi I.C. Brătianu, vorbind necontenit
obştei din formele lor statuare... 

Aşadar, a doua axă a Galaţilor este axa tei-
lor. Dar mai e una. Una cu o istorie mai recentă
dar de o substanţă cu totul şi totul deosebită: axa
cărţilor, „Axis Libri”, licenţă proprie a autorului,
care, în calitate de manager al Bibliotecii Jude-
ţene „V.A. Urechia”, a lansat, sub acest brand, o
impresionantă mişcare spirituală, structurată în
forme semiinstituţionale, cum ar fi celebrul Salon
Literar, Revista, Editura şi, încununându- le pe
toate, deja tradiţionalul Festival Naţonal al Căr-
ţii care se desfăşoară anual, la sfârşit de mai, sub
început de nuntire a teilor, sub cerul liber şi
aproape de răsuflarea tăcută a Dunării, făcând,
iată, ca cele trei axe, a fluviului, a teilor şi a cărţii
să se concentreze într- un punct de maximă incan-
descenţă. Cu modestie bine temperată, autorul se
apropie de această ctitorie mai nouă şi mai deose-
bită, relevând- o imparţial şi foarte puţin ceremo-
nios, ca şi cum nu i- ar aparţine, dar cei care ştiu
adevărul pe el îl reperează ca principal erou şi
chiar îl identifică cu noua mişcare de spirit a Ga-
laţilor. Dincolo de toate acestea, Dunărea rămâne
marea lui iubire, zanfir Ilie se identitifică pur şi
simplu cu ea, botezându- şi cartea „De Dunăre” şi
sugerându- ne prin aceasta anume de ce dor su-
feră el şi de ce pasiune este îndemnat în tot ceea
ce face şi în tot ceea ce scrie. Dunărea devine, de
altfel, şi un alter ego al oraşului, după cum oraşul
însuşi înseamnă Dunăre pur şi simplu, aşa cum
putem simţi printre rândurile ultimului eseu- con -
fesiune cu un titlu atât de direct, de sincer şi de
revelatoriu: „De ce iubesc Galaţiul” (p. 433),
aceasta în timp ce alţii se întreabă acelaşi lucru
despre femei sau alte entităţi la fel de admirabile.

Ca să- l reperăm pe zanfir Ilie în acest tip de
literatură, care, în esenţă ni se pare a fi una de
factură identitară, ar trebui să ne reamintim câte
ceva despre Alecu Russo, cu a sa „Cântare a Ro-
mâniei”, despre tecuceanul Calistrat hogaş, rătă-
citor pasional „Pe drumuri de munte”, despre
Alexandru odobescu hălăduind „Pe plaiurile Bi-
socei”, sau despre reportajele literare ale lui Geo
Bogza. Aceasta însă numai pentru a sugera nişte
posibile repere, pentru că, în fond, zanfir Ilie se
relevă, într- o lume a abstractului şi globalizării,
ca iubitor de glie locală – nici desuet şi nici exce-
siv de patetic, doar sincer şi pasional! – expri-
mându- şi pur şi smplu simţămintele şi făcân-
du- ne să ne întrebăm, deopotrivă, cei ce nu sunt
de pe aici, dar şi gălăţenii, oricare ar fi ei, cât de
bine cunoaştem acest oraş. Iar, dacă după ce citim
de dunăre. dăinuire la galaţi nu mai suntem
deloc siguri de răspunsul de dinainte, revi-
zuindu- ne totalmente preconcepţiile, înseamnă că
efectul cărţii este pur şi simplu miraculos. r

■ zanfir Ilie: de dunăre. dăinuire la galaţi,
Editura Detectiv literar, Bucureşti, 2016

ð
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în cadrul unui eveniment special organizat în
Salonul „Carol I” al Bibliotecii Centrale Universi-
tare „Carol I”, Muzeul Naţional al Literaturii Ro-
mâne a acordat premiile pentru apariţiile editoriale
din 2015 care au reuşit să contribuie, alături de nu-
meroase alte nume şi titluri, la completarea valori-
lor culturale din spaţiul românesc.

în cadrul evenimentului găzduit de Ioan Cris-
tescu, director al Muzeului Naţional al Literaturii
Române, au fost anunţate numele premianţilor
celei de-a VIII-a ediţii, aleşi de juriul format din
acad. prof. univ. dr. Eugen SIMIoN (preşedinte),
prof. univ. dr. Silviu ANGELESCU, conf. univ. dr.
Ioan CRISTESCU (Director M.N.L.R.), prof. univ.
dr. Nicolae MECU, prof. univ. dr. Lucian ChIşU,
cărora li s-a alăturat, în calitate de consultant pen-
tru decernarea Premiului Petru creţia (filologie cla-
sică), prof. univ. dr. Liviu FRANGA:

Premiul Perpessicius –  ediţii critice: 
Alexandru Ruja pentru îngrijirea ediţiei din

opera lui Ioan Alexandru: Volumele I – II, apărute
în colecţia „opere fundamentale”, Academia Ro-
mână / Fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi Artă
(Bucureşti, 2015)

Premiul şerban cioculescu – memorialistică
şi istorie literară:

Se acordă ex-aequo: 
Ioana Diaconescu pentru volumul marin

Preda. un portret în arhivele Securităţii, Editura
Muzeul Literaturii Române, în colaborare cu Fun-
daţia Naţională pentru ştiinţă şi Artă, 2015

şi
Dora Mezdrea pentru volumul nae ionescu şi

discipolii săi în arhiva Securităţii. Vol. Vi: Petru
manoliu, Editura Muzeul Literaturii Române, 2015

Premiul Petru creţia – filologie clasică:
Constantin GEoRGESCU, Simona GEoR-

GESCU, Theodor GEoRGESCU, dicţionar grec-
român.Volumul I. a. Bucureşti, Nemira Publishing
house, 2015

Premiul tudor Vianu – pentru teoria litera-
turii şi a culturii:

prof. univ. dr. Mircea Martin, membru cores-
pondent al Academiei Române

Premiul alexandru Piru – pentru încurajarea
tinerilor cercetători:

oana Soare, pentru volumul Stéphane lu-
pasco – infinitul şi experienţa (corespondenţă pri-
mită/ articole/ interviuri), Editura Fundaţia

Naţională pentru ştiinţă şi Artă,
2015

Premiul george călinescu –
pentru întreaga activitate:

Se acordă ex-aequo: 
prof. univ. dr. Marin Diaconu
şi
prof. univ. dr. Mircea Muthu

Premiul eugen lovinescu – pentru promova-
rea limbii şi literaturii române în străinătate:

Se acordă ex-aequo: 
Virgil Tănase
şi
Jean-Louis Courriol
Premiul pentru sprijinirea culturii române:
Eugen Patraş – Vicepreşedinte al Centrului

Cultural Român eudoxiu Hurmuzachi din Cernăuţi
Diplomă de Excelenţă – pentru susţinerea şi

promovarea culturii naţionale:
acad. Ioan Aurel Pop
Diplomă de Excelenţă – pentru susţinerea şi

promovarea culturii naţionale:
acad. Alexandru zub

Eveniment
Gala Premiilor Muzeului Naţional al Literaturii Române
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Anul cinematografic românesc 2016
poate fi considerat un an ieşit din
comun. Din mai multe motive, nu
numai datorită calităţii ieşite din

comun a câtorva filme din producţia cinematografică
autohtonă. Dar în primăvară, de pildă, s-a înregis-
trat un fapt fără precedent: la Festivalul filmului de
la Cannes, au fost prezente, în competiţiile manifes-
tării, ca niciodată, cinci filme româneşti: două în
principala competiţie a Festivalului, Sieranevada de
Cristi Puiu şi Bacalaureat de Cristian Mungiu, un
alt lung metraj, câini de Bogdan Mirică, în secţiu-
nea „Un certain regard”, şi două scurt metraje, 4:15
P.m. Sfârşitul lumii de Cătălin Rotaru şi Gabi Vir-
ginia Sarga, în competiţia scurt metrajelor şi toate
fluviile curg în mare de Alexandru Badea în secţiu-
nea „Cinéfondation”(două dintre aceste filme au fost
prezente şi în palmares). 

Din punctul meu de vedere, filmul românesc
al anului 2016 rămâne Sieranevada de Cristi Puiu,
aşadar regizorul care a stat la baza Noului Cinema
Românesc, îndeosebi prin filmul moartea domnului
lăzărescu, continuă să domine, calitativ, producţia
cinematografică românească, performanţa sa artis-
tică depăşind, net, toate celelalte tentative ale con-
fraţilor. Repet, din punctul meu de vedere (chiar
dacă juraţii de la Cannes au avut altă părere), Sie-
ranevada, acest superb “portret de familie în inte-
rior”, este un film perfect, pe drept cuvânt propus de
ţara noastră în competiţia pentru Premiile oscar ale
anului. Acţiunea propriuzisă nu depăşeşte împreju-
rările unui parastas, dar în acest spaţiu comemora-
tiv încap drame şi lacrimi, dure ciocniri de men-
talităţi, explozii sentimentale, hohote de râs, victorii
şi înfrângeri, încap oameni de tot felul, un medic
blazat, o nevastă isterică, o soră certăreaţă, o mă-
tuşă cu nostalgii comuniste, o femeie bătută şi înşe-
lată de soţ, o adolescentă rebelă, o văduvă suferindă,
un moş libidinos, un preot descurcăreţ... Filmul lui
Cristi Puiu este, practic, nu numai portretul unei fa-
milii contemporane, ci portretul moral, filosofic al
unei întregi societăţi. Performanţele interpretatrive
ale filmului sunt, deasemenea, performante: reţi-
nem, în primul rând, profilul Cătălinei Moga din
maşina de la începutul şi sfârşitul filmului, dar şi
trăirile lui Mimi Brănescu, Bogdan Dumitrache,
Andi Vasluianu, Tatiana Iekel (pe care ne-am bucu-
rat s-o reîntâlnim pe ecran), Dana Dogaru, Ioana
Crăciunescu, Ana Ciontea, Sorin Medeleni în roluri
bine şi atent particularizate... Nu numai prin pre-
miul de regie obţinut la Cannes, Cristian Mungiu se
situează şi el în prima linie valorică a anului cine-
matografic românesc, cu filmul său Bacalaureat, o
altă pertinentă radiografie a societăţii româneşti
contemporane, efectuată prin prisma portretului
moral al unui medic dispus să recurgă la tot felul de
compromisuri şi subterfugii pentru asigurarea suc-
cesului şcolar al fiicei sale, protagoniştii filmului
fiind Adrian Titieni (tatăl, medic) şi Maria Drăguş
(fiica), într-o distribuţie iureproşabilă, din care mai
fac parte, printre alţii, Lia Bugnar şi Vlad Ivanov.
Rămânând printre filmele selecţiei de la Cannes, să
consemnăm şi apariţia unui „nou val” al Noului Ci-
nema Românesc, odată cu filmul câini de Bogdan
Mirică (distins la Cannes cu Premiul FIPRESCI), un
puternic film social, cu Dragoş Bucur, Vlad Ivanov,
Gheorghe Visu în roluri exemplare. De fapt, cinea-
ştii Noului Cinema Românesc s-au făcut simţiţi din
primele luni ale anului, când au apărut pe ecrane
două filme de mare originalitate, orizont de Marian
Crişan şi miracolul din tekir de Ruxandra zenide.

Primul este o adaptare la realităţi con-
temporane a nuvelei clasice „La moara
cu noroc” de Ioan Slavici, după care re-
gizorul Victor Iliu a realizat în 1957 fil-
mul (deasemenea clasic) moara cu
noroc (indirect, filmul de azi este şi un
omagiu adus filmului de altădată). Cel
de al doilea film amintit este tot o in-
cursiune în lumea rurală (ca şi super-
bul lung metraj de debut al Ruxandrei
zenide ryna) numai că acum eroina
principală nu mai este o adolescentă
băieţoasă, ci este o femeie matură
(aceeaşi mununată Dorotheea Petre),
care are de înfruntat superstiţii şi
norme sociale ostile. De fapt, regizorii
Noului Cinema Românesc au fost activi

pe tot parcursul anului cinematografic. Adrian Si-
taru, de pildă, chiar cu două filme, întâi ilegitim, po-
vestea unei iubiri incestuoase între doi fraţi
(interpretaţi de Alina Grigore şi Robi Urs, tatăl lor
fiind actorul fetiş al lui Adrian Sitaru, Adrian Ti-
tieni, într-unul din cele vreo trei roluri ale sale de
medic pe care le-a interpretat în anul cinematogra-

fic), o poveste tratată cu un remarcabil simţ al mă-
surii şi cu multă sensibilitate, şi apoi fixeur, o
dramă realistă care denunţă traficul de minore ex-
ploatate în reţelele internaţionale de prostituţie,
personaj principal fiind un tânăr jurnalist, Radu
(Tudor Aron Istodor). şi regizorul Cătălin Mitulescu
a lansat un lung metraj nou pe piaţă, este vorba des-
pre filmul dincolo de calea ferată, povestea realistă,
cu happy-end, a unui cuplu în stare de derută (Ale-
xandru Potocean şi Ada Condeescu). La rândul lui,
regizorul Nap Toader (care se numea Napoleon hel-
mis pe când debuta cu filmul italiencele) a avut în
2016 o premieră marcantă, filmul 03 ByPass,, poves-
tea cu subtext moral a unei echipe de ambulanţieri
alcătuită dintr-un medic, un asistent şi un şofer
(Medeea Marinescu, Alexandru Potocean, Gabriel
Spahiu). Radu Jude a revenit şI el pe ecrane, cu fil-
mul inimi cicatrizate, pornind de la un volum me-
morialistic şI testamentar al poetului şi prozatorului
Marcel Blecher, apărut în 1937 (Blecher a murit în
1938), filmul sensibil şi aspru al unei morţi anun-
ţate, cu un actor tânăr şi convingător, Lucian Teodor
Rus, în rolul ilustrului scriitor evocat, condamnat la
moarte de o boală incurabilă. 

în ton cu filmele care l-au lansat şi l-au impus,
noul film al regizorului Igor Cobileanski, afacerea
est, în care joacă Ion Sapdaru şi Constantin Puş-
caşu, vorbeşte inspirat despre realităţi româneşti şi
basarabene, alegându-şi personaje representative şi
situaţii antrenante. Dintre regizorii tineri, adeziu-
nea criticii şi a publicului (ce plăcută coincidenţă!)
a mers către Paul Negoescu şi filmul său două lo-
zuri, practic un remake cinematografic caragialean,
o comedie plăcută şi dezinvoltă, cu trei amici, Dinel,
Sile şi Pompiliu (alias Dorian Boguţă, Dragoş Bucur
şi Alexandru Papadopol), porniţi în căutarea unui
bilet de loterie câştigător rătăcit pe undeva. Mai
puţin inspirată a fost regizoarea Cristina Iacob în #
Selfie 69, unde cele trei fete din filmul de success an-
terior (Crina Semciuc, olimpia Melinte, Flavia
hojdu) se angrenează într-o întrecere, să vadă cine
se mărită prima în trei zile. Un film incert a realizat
şi Adrian Popovici, femeia cu cravată neagră, chiar
dacă în intrigă este inclus şi un tablou celebru (sau
tocmai de aceea), şi chiar dacă acţiunea se desfă-

şoară pe ruta Bucureşti-Chişinău. Nici Catrinel Dă-
năiaţă nu a convins pe de-a-ntregul cu filmul său
dublu, chiar dacă sunt câţiva interpreţi vizibili în
film, Maria Dinulescu, Dorian Boguţă, Bogdan Du-
mitrache. Tulburi au fost şi cele două filme realizate
de Iura Luncaşu, tudo, povestea unui medic care
porneşte în căutarea unei fete rătăcite prin munţi,
şi minte-mă frumos în centrul Vechi, o dramoletă
sentimentală, din care n-am reţinut decât savuroasa
compoziţie interpretativă a actriţei Coca Bloos în
rolul unui critic de teatru original.

Anul 2016 a fost mai sărac în premiere ale ve-
chilor generaţii de cineaşti. Abia către sfârşitul anu-
lui au apărut câteva filme care merită să fie luate în
seamă. întâi, Întoarcerea magilor de Ioan Cărmă-
zan, un film tandru şi tonic a cărui acţiune se pe-
trece într-un sat patriarhal de la margine de lume,
Roua, iar personajul central este o doctoriţă, Paula
(Ana Maria Carablais), o femeie greu încercată de
viaţă, care, după ce-şi pierde soţul şi băiatul într-un
groaznic accident de maşină, adoptă o fetiţă orfană
şi încearcă să-şi refacă viaţa, integrându-se în
lumea comunei şi exercitându-şi meseria cu price-

pere şi devotement, pentru ca, în
final, să trăiască o adevărată clipă de
graţie, o binemeritată minune. Mai
joacă în film, printre alţii, Mihai Mă-
laimare, Camelia Varga, Nicodim
Ungureanu şi Valentin Popescu. Dar
filmul de apogeu al anului cinemato-
grafic românesc a fost acela al regi-
zorului Nae Caranfil 6,9 pe scara
richter, povestea pasionantă a unui
tânăr, Tony, care are obsesia marelui
cutremur şi locuieşte într-un bloc cu
bulină roşie, dar problemele lui de
viaţă sunt şi ele complicate, cutre-
murate, este actor de teatru şi are un
rol complicat într-un musical (este
chiar orfeu, în dialog cu Euridice!),
nevasta lui, Kitty, este teribil de ge-
loasă, şi, colac peste pupăză, în viaţa

lui re-apare tatăl său, Daddy, după decenii de ab-
senţă. Laurenţiu Bănescu este Tony, Maria obretin
este Kitty, Teodor Corban este Daddy… Anul cine-
matografic românesc se încheie, aşadar, la nivel ar-
tistic înalt, cu un film în „stil Caranfil”…

Fără a rememora toate documentarele cine-
matografice româneşti ale anului cinematografic ro-
mânesc, vreau să reţin câteva titluri care, din
punctul meu de vedere, se înscriu printre cele mai
valoroase filme ale anului. Aş începe cu documenta-
rul de lung metraj aliyah dada de oana Giurgiu, o

istorie adevărată şi bine documentată a evreilor din
România, aş continua cu filmul de la faimoşii ma-
nakia la „nu sunt faimos” de Toma Enache, un ade-
vărat manifest aromân, n-aş omite din discuţie
filmul camera obscură de Gheorghe Preda, o istorie
subiectivă şI sentimentală a cineclubismului româ-
nesc (în care mă regăsesc şi eu, ca vechi combatant
pe fronturile cinematografului amator), şi n-aş
omite nici documentarul eseistic cinéma, mon
amour, un film despre un cinematograf care se în-
căpăţânează să trăiască într-o epocă în care cinema-
tografele mor… r

Din punctul meu de vedere, filmul
românesc al anului 2016 rămâne

Sieranevada de Cristi Puiu, aşadar
regizorul care a stat la baza Noului
Cinema Românesc, îndeosebi prin

filmul Moartea domnului Lăzărescu,
continuă să domine, calitativ,

producţia cinematografică
românească, performanţa sa
artistică depăşind, net, toate

celelalte tentative ale confraţilor

Călin Căliman
Retrospectivă cinematografică
2016

mimi BrăNesCu şi tatiaNa iekel îN SieraNevada

driaN titieNi, vlad ivaNov şi maria drăguş îN BaCalaureat

dragoş BuCur îN CâiNi



36

ANUL XXVIII  t Nr. 1 (778)  t 2017

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Deşi nu este oficial un film româ-
nesc, ci o producţie internaţională,
majoritar germană, la care a par-
ticipat şi România, multi-  pre-

miata comedie toni erdmann de Maren Ade şi
neobişnuitul său succes de critică şi de public ar
trebui să ne încânte. El a câştigat, după Premiul
FIPRESCI la Cannes, Premiul Academiei Euro-
pene de Film ca Cel mai bun film de ficţiune, Pre-
miul LUx al Parlamentului European şi a ajuns
pe lista scurtă, de nouă titluri, a nominalizărilor
la oscarul pentru Cel mai bun film vorbit în altă
limbă decât engleza. Filmată 85% în Capitală, pe-
licula propune o privire binevoitoare asupra noas-
tră, sub semnul replicii: „România e un loc mai
plăcut decât îl recomandă reputaţia sa”. 

Desigur că această reprezentare binevoi-
toare a românilor, în general pusă în contrast cu
aceea a corporatiştilor care au pus mâna pe o
bună parte din mediul nostru de afaceri, ne satis-

face în primul rând pe noi dar, dacă privim ecou-
rile din presa internaţională generate de filmul
cineastei germane şi prezenţa lui în fruntea topu-
rilor anuale ale unor publicaţii prestigioase (ca de
exemplu „Sight and Sound” ), descoperim că alţii
l- au luat şi mai în serios şi nu ezită să- i recu-
noască importanţa şi originalitatea, deşi premi-
sele nu par de o excepţională noutate. „o comedie
plină de situaţii dramatice”, se zice şi, desigur aşa
ceva am mai văzut. „Un film amuzant despre o re-
laţie disfuncţională tată- fiică”: şi asta s- a mai
văzut. „Un film care prezintă caricatural fauna
corporatistă”ar fi o altă formulare care nu pro-
mite ceva foarte nou. Dar o comedie de 160 de mi-
nute care trece de la clasice situaţii de farsă la
drama de familie unde râsul e printre lacrimi?
Probabil că tonul foarte personal al filmului se
naşte tocmai din acest amestec de noutate şi déjà

vu, de glumă previzibilă şi switch neaşteptat care
descrie neliniştitor spiritul vremii.

Regizoarea Maren Ade a procedat foarte
„nemţeşte” când a pornit să scrie şi să regizeze
acest film. A petrecut câteva luni la Bucureşti, a

vorbit cu mulţi români şi cu stră-
ini care lucrează de ani de zile aici
şi, conform declaraţiei producătoa-
rei din România, Ada Solomon, s- a
sfătuit şi cu unul dintre regizorii
„noului val” românesc pe care îi
admiră cel mai mult. Corneliu Po-
rumboiu. A rezultat o poveste în
care un tată divorţat, fost profesor
de muzică, Winfried (Peter Simo-
nischek), decide să îşi reia relaţia
cu fiica sa Ines (Sandra hüller)
care lucrează la Bucureşti, la o
companie petrolieră multinaţio-
nală şi, absorbită de cariera profe-
sională, a uitat să se bucure de
viaţă. Pe tatăl excentric, amator
de glume şocante pentru spirite conformiste, îl cu-
noaştem mai întâi în mediul său din Germania,
unde nu se mulţumeşte cu perspectiva unei vieţi

liniştite şi confortabile
la vârsta înţelepciunii.
înţelegem de ce decide
să se aventureze într- o
Europă de Est coloni-
zată de experţi străini
în economie şi simte o
plăcere diabolică să tul-
bure puţin apele în
acest mediu aseptic şi
uscat sufleteşte în care
urmaşa lui pare că- şi
pierde atributele femi-
nităţii şi reflexele nor-
male în faţa „lucrurilor
vieţii”. Recomandân -
du- se ba „ambasadorul
Germaniei”, ba expert
în afaceri, Winfried nu

ocoleşte nici travestirea şi aici se
mizează pe bunăvoinţa spectato-
rului de a accepta convenţia că
fiica lui nu- l recunoaşte cu perucă
şi cu dinţi falşi. Dacă unele dispo-
zitive şi efecte comice par într- a -
devăr construite cu stângăcie,
altele sunt de un umor coroziv
marcat de acute observaţii în legă-
tură cu dezumanizarea celor care
trăiesc în acest mediu. De la falsul
entuziasm al însoţirii nevestei şe-
fului la cumpărături, Ines ajunge
protagonista unei scene de sex
unde îşi îndeamnă partenerul ce
strategii erotice să abordeze pen-
tru a nu o elibera total de agresivi-
tatea necesară în tratativele profesionale de

succes. Această dinamică
masculin- feminin con-
ţine probabil şi o aluzie
la matriarhatul autori-
tar care guvernează azi
Germania prin cancela-
rul Angela Merkel. Fără
a fi ostentativă, încărcă-
tură social- politică a comi-
cului din toni erdmann
creşte valoarea unei co-
medii care nu se re-
marcă prin cine ştie ce
îndrăzneli estetice. în
plus, există şi alte come-
dii europene al căror suc-
ces a fost sporit de ob-
servaţiile sarcastice la
adresa cinismului neo-li-

beral agresiv, ca de pildă britanica full monty
(1997) de Peter Cattaneo sau franţuzeasca arca-
dia (2005) de Costa Gavras.

Dar cum observam puţin mai sus, particu-
laritatea tonului explică şarmul acestui film care

combină tropi comuni ai comediei (sau dramediei)
de familie cu observaţii străbătute uneori de in-
genuitate privind un alt mod de viaţă, mai auten-
tic şi mai afectuos, cum descoperă eroul vizitând
o familie românească unde se cântă şi se vopsesc
ouă în preajma sărbătorilor de Paşti. Dacă nouă
imaginea acestei familii ni se pare uşor idilică şi
stereotipală, pe cei din afara României îi cuce-
reşte şi îi convinge în legătură cu o sensibilitate
românească, pierdută în alte locuri dominate de
prea mult pragmatism. Maren Ade are destul fler
să nu uniformizeze portretele compatrioţilor
noştri şi vom descoperi şi personaje seduse de
atracţiile capitalismului precum cele interpretate
de Vlad Ivanov sau Alexandru Papadopol.

Regizoarea are curajul de a compune o co-
medie care se abate de la regulile efectului comic
ascendent dinamic şi îşi permite încetiniri de ritm
în divagaţii precum primirea în familia generoa-
sei doamne jucate de Victoria Cociaş. Aceasta este
o îndrăzneală care se cere apreciată, ca şi evitarea
unui happy end total, cu o morală eficient sau di-
dactic transmisă fiicei, eventual vindecată de ca-

rierism şi de plăcerile muncii în exces. Plecarea
ei la Singapore nu e o garanţie că va renunţa să
aplice strategii de redimensionare a unor afaceri
multinaţionale cu preţul creşterii numărului de
şomeri locali. Nimic nu ne asigură că farsele bi-
zare ale lui Winfried, alias Toni Erdmann,
schimbă definitiv modul de gândire al afacerişti-
lor puşi pe exploatarea ţărilor mai mici şi mai să-
race. Rămânem însă, după acest film, cu imagini
emoţionante care invită la reflecţie şi la reconsi-
derare a opţiunilor greşite de viaţă, ca de pildă
îmbrăţişarea fiicei fugită de la petrecerea „fără
haine” cu tatăl travestit într- o mascotă uriaşă şi
păroasă, un fel de mărţişor gigantic apărut
într- un parc bucureştean. Este o scenă de antolo-
gie, care vorbeşte despre resursele de origina-
litate ale cinemaului european, găsind soluţii de
expresivitate şi de „internaţionalizare” a limbaju-
lui diferite de eficientele, dar previzibilele, for-
mule sigure ale reţetelor hollywoodiene. r

Dana Duma
Cel mai agreat film al anului

Aceasta este o îndrăzneală care se
cere apreciată, ca şi evitarea unui

happy end total, cu o morală
eficient sau didactic transmisă

fiicei, eventual vindecată de
carierism şi de plăcerile muncii 

în exces
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de materie este un spectacol experi-
mental ce se desfăşoară în fosta
sală de antrenamente militare a
edificiului neo- clasic Park avenue

armory. începând din 2007, clădirea găzduieşte
spectacole sau evenimente artistice neconvenţio-
nale ce presupun un spaţiu larg şi configurabil.
Regizorul heiner Goebbels este un mare admira-
tor şi interpret al muzicii compozitorului olandez
Louis Andriessen. Jucând un rol pregnant în pei-
sajul artistic contemporan, Andriessen colabo-
rează la proiecte îndrăzneţe cu artişti de referinţă
din lumea filmului sau a artelor vizuale: regizorii
Peter Greenaway (Writing to Vermeer, RoSA
Death of a composer) şi hal hartley (The New
Math, La Commedia). Cea mai recentă lucrare a
sa, theatre of the World, îşi are premiera anul
acesta la Los Angeles. heiner Goebbels, el însuşi
compozitor, recipientul a doua premii Grammy,
pune în scenă opere, lucrări orchestrale şi asam-
blează spaţii de expunere în marile muzee ale
lumii. 

de materie s- ar putea încadra genului ope-
ratic în lipsa unei clasificări mai adecvate; perso-
najele sunt noţiuni sau entităţi filosofice ce se
mişcă într- un spaţiu de idei. Textul muzical îl
putem asimila unei simfonii în patru mişcări în
care multiple genuri muzicale se întrepătrund şi
se unesc într- o linie minimalistă: muzică barocă,
jazz, rock, lied, neo- clasic. Componenta vocală
constă dintr- un cor de coloratură  barocă cu infle-
xiunile lui orff din Carmina Burana şi doi solişti:
un tenor care închină imnuri, nu iubitei, ci teoriei
atomice, fără să interfereze cu  soprana înveş-
mântată ca o  călugăriţă – o mireasă a lui Isus a
cărei iubire devoţională se mişcă între extaz şi
erotic. Inserţiunile vocale sunt însoţite de texte
cu tentă lirică sau filosofică ce aleargă pe pereţii
sălii ca nişte fluvii de lumină în benzi verticale
sau orizontale vorbind despre relaţia dintre spirit
şi materie proiectată pe evenimente remarcabile
din istoria olandei.  Formula estetică spre care
tinde compoziţia muzicală este în mod esenţial
polifonia, iar în partea a treia  se poate vorbi de o
meta- polifonie unde diverse genuri muzicale se
suprapun într- o armonie subtilă, contrapunctată
de un ritm interior.  Lucrarea este un eseu muzi-
cal cu componente coregrafice şi plastice repre-
zentând o disertaţie despre materia în devenire
în relaţie cu dimensiunea ei spirituală. După cum
subliniază compozitorul de materie propune
patru modalităţi diferite pentru a ilustra, cum
mintea interacţionează cu ceea ce o înconjoară şi
e tangibil.  

în primul act, muzica de esenţă minimalistă
cu stridenţe stravinskiene reproduce în armonii
asurzitoare lovituri violente de topoare. Relaţia
cu materia este preponderentă în acest tablou,
linia melodică curge într- o metrică 4/4 pentru că
patru este cifra reprezentativă a materiei.  o ar-
hitectură cvasi- abstractă  aduce un peisaj selenar
cu construcţii  geometrice, un fel de corturi semi-
transparente – reprezentând ateliere navale –
prin care se zăresc nibelungii mişcându- se în ca-
denţele zdrobitoare ale muzicii. Pe deasupra lor
zboară haotic trei zeppeline albe de diferite mă-
rimi ce intră gradual în cerul reprezentaţiei. în
spaţiul frontal din proximitatea audienţei este
plasată orchestra într- o obscuritate totală. Linia
muzicală stridentă, obsesivă, cu rezonanţe meta-
lice urcă într- un crescendo ce culminează cu ală-
turarea corului. Textul cantatei poate fi urmărit
pe banda luminoasă orizontală de pe pereţii late-
rali sau pe membrana zeppelinelor; momente din
istoria olandei secolului al şaptesprezecelea sunt
reprezentate de poemul lui Nicolas Witsen ce vor-
beşte despre arta construcţiei corăbiilor. Urmează
un fragment din declaraţia de independenţă şi
prima parte se închide cu aria tenorului ce repre-
zintă un text poetic pe marginea unui pasaj din

tratatul lui Gorlaeus (Idea Physicae), primul fizi-
cian ce reia şi dezvoltă teoria atomică a filozofilor
pre- socratici Democrit şi Leucippus. 

Criticul muzical John henken comentează
primul act  în  relaţie cu preludiul la clavecinul
bine temperat al lui Bach: linia minimalistă a lo-
viturilor de topoare, în crescendo, este asimilată
tocatei, iar contrapunctul (ricercare) corespunde
corului. Ca şi Bach, Andriessen porneşte de la
acelaşi motiv  medieval: l’homme armé (Johan-
nes regis).Tot el încearcă să descifreze o herme-
neutică a textelor juxtapuse, între care pare să
nu existe vreo legătură: ele vorbesc despre struc-
tura şi unitatea spiritului şi a materiei, despre
constituirea ei din elemente infinitezimal-compo-
nente, vizând diverse planuri: arhitectură, istorie,
fizică şi filozofie; navele ce se construiesc din ele-
mentele lor componente, naţiunea ce se constituie
prin reunirea poporului, şi în final teoria lui Gor-
laeus – despre compoziţia atomică a materiei. 

Al doilea act propune un demers mistico-
erotic; planul fizic, material al primului act se ri-
dică în spiritual. Se constituie dintr- un solo
soprano ce urmează unei lungi introduceri or-
chestrale. Textul reprezintă cea de- a şaptea vi-
ziune a lui hadevijch, poetă mistică din secolul al
treisprezecelea. El descrie un periplu extatico-
erotic de comuniune spirituală cu Isus Christos,
cu conotaţii senzuale. Structural, acest tablou
muzical urmăreşte planul arhitectonic al catedra-
lei din  Reims. Compozitorul notează că interva-
lele de timp între intrările instrumentelor de
coarde, percuţie şi chitare reproduc proporţional
distanţele între stâlpii catedralei. Plastic, arhitec-
tura scenei se menţine geometric- escherian: cor-
turile navale sunt înlocuite cu bănci în jurul
cărora robe negre monahale, execută statuar tot
felul de mudre devoţionale, răsfrânte peste mar-
ginile băncilor. în imensa perspectivă spaţială,
trupurile ascunse în sutane devin când hieroglife,
când pete de cerneală sau note pe un portativ.

De Stijl – este numele celei de- a treia părţi
– făcând referinţă directă la curentul şi revista de
avangardă iniţiate de Mondrian şi alţi artişti
olandezi. în particular, este o proiecţie muzicală
a tabloului lui Mondrian, compoziţie cu roşu,
galben şi albastru, deopotrivă exploatat sceno-
grafic şi coregrafic. Mai multe voci muzicale se su-
prapun într- o polifonie contrapunctată: fondul
minimalist constituie linia directoare, compo-
nenta jazz- rock apare ca o voce subtilă interioară
şi se susţine coregrafic de un cuplu de bărbaţi.
Cifra trei, ce sugerează perfecţiunea spiritului,
apare ca laitmotiv al acestui secţiuni. Trei pen-
dule duble (cu trei braţe articulate) alternează
alb- negru cu cele trei culori din tabloul menţio-
nat. Braţele pendulului se mişcă haotic trecând
prin litera T (semnul crucii, formă tipică  în sim-
bolistica lui Mondrian), descriind geometria li-
neară şi coloristică a tablourilor. Balerinii în
şalvari se unduiesc ca nişte şerpi în tandem cu
gimnastica pendulelor urmărind ritmul melodic
ce alternează boogie- woogie jazz şi rock. Ei exe-
cută un pas de rock – charleston stilizat ce face
referinţă la pasiunea lui Mondrian, care mai lua
încă lecţii de dans la 70 de ani. Textul ce însoţeşte
tabloul este un fragment din Principiile matema-
ticii vizuale a lui Schoenmaeker, ce pare că l- a in-
fluenţat pe Mondrian în sensul evoluţiei către
pictura abstractă. Finalul părţii a treia reia te-
mele mistico- armonice din a doua parte pe funda-
lul gestului crucii descris de o femeie ce vorbeşte
audienţei. 

Ultimul act este un recviem cu inflexiuni
neo- clasice sacralizante – în stilul lui Arvo Pärt –
cu note înalte şi ascuţite, ce precum dangătele de
clopot se răsfiră la intervale lungi şi egale şi pe-
netrează spaţiul uriaş al tăcerii. o turmă de 100
de oi invadează scena şi behăiturile lor amplifi-
cate în ecou completează aleatoriu spaţiile muzi-

cale între tonurile înalte şi rezonante. oile se de-
plasează în grup compact conduse de dirijabilul –
cioban ce pluteşte deasupra lor, mânându- le
dintr- un loc în altul.  Apoi se opresc, ocupând cen-
trul scenei unde se mişcă sinergic în cerc în sen-
sul acelor de ceasornic, pe fundalul textului liric
al poetului Willem Kloos. (united with you, jour-
neying with you to eternity…). (Cu tot spaţiul vast
al scenei, oile sunt evacuate la timp, înainte ca
aerul condiţionat să capituleze în faţa intenselor
odoruri ovine.) Plastic, dar şi auditiv – prin notele
singulare şi echidistante ce sugerează clopote - 
scena trimite la filmul lui Bunuel, Îngerul exter-
minator. oile sacrificiale, arestate ca şi enoriaşii
în spaţiul vast şi boltit al bisericii (similar cu cel
al sălii de spectacol) de îngerul-zeppelin, sunt ţin-
tuite de o forţă nevăzută, inexplicabilă.  în secţiu-
nea finală, muzica  capătă o  tonalitate gravă
susţinută de discursul  lui Marie Curie de la masa
savanţilor – un text, in memoriam, dedicat lui
Pierre Curie. Corul transpus pe mai multe voci
evoluează într- un canon ce sugerează acea miş-
care legănată lateral, în doi timpi, a  marşului fu-
nebru. Partitura muzicală se întrerupe pentru a
face loc discursului lui Marie Curie combinat cu
fragmente din cuvântarea savantei de la primirea
premiului Nobel. Masa savanţilor reproduce o fo-
tografie celebră, calificată drept „cea mai inteli-
gentă fotografie”, de la conferinţa de ştiinţă
Solvay (Belgia, 1911), ce a adunat pe iluştrii sa-
vanţi ai secolului douăzeci: Albert Einstein, Wer-
ner heisenberg, Niels Bohr, Max Planck, Pierre
Langevin…  Sunete înalte de percuţie potenţează
discursul în punctele lui de cezură, în spaţiul din-
tre două idei. Masa savanţilor este un artificiu ce
a fost introdus de Robert Wilson, primul care a
montat această lucrare îndrăzneaţă în 1989 pen-
tru Teatrul de operă olandez, motiv pentru care
ultima parte este singura care cuprinde un mo-
ment sau text nespecific olandez. original, An-
driessen a imaginat pentru acest act un fel de
artă poetică care să definească concepţia muzi-
cală a acestei creaţii. Wilson, inspirat de tenta de
recviem a muzicii, aduce tema morţii ca separaţie
între materie şi spirit, exemplificată în momentul
solemn de la masa savanţilor ( a celor responsa-
bili cu descoperirea legăturilor subtile între cele
două entităţi).

Lucrarea de faţă este un gesamtkunstwerk
ce uneşte în perspectivă istorică aspecte ale lumii
olandeze pornind cu evul mediu până în secolul
douăzeci. Aspectele vizează arta, ştiinţa, filozofia
şi religia. Structura operei este departe de a fi
unitară. Deşi există corespondenţe plastice şi mu-
zicale între cele patru tablouri, ele apar ca ele-
mente disparate, autonome, uzând fiecare de
mijloace estetice diferite pentru a sugera unitatea
dintre spirit şi materie. De la planul concret, fizic
din primul tablou, la metafizic şi sacru, în al doi-
lea, abstractul  matematic şi pictural al pendule-
lor cu cromatica  lui Mondrian şi mecanica lui
Calder, în tabloul al treilea, la simbolic şi supra-
realist – prin oile care invadează scena din ulti-
mul tablou.  Scenografia uzează cosmic de spaţiul
vast al sălii de spectacol prin acele vehicule zbu-
rătoare ce survolează extraterestru spaţiul geo-
grafic al olandei pe dimensiunea mai multor
secole. Ele devin martori exteriori ai istoriei dar
îndeplinesc şi funcţii astrologice dirijând trans-
humantic oile către anumite puncte ale platfor-
mei.  

o lucrare muzicală prolixă şi o montare ex-
cesivă transcende spaţiul tradiţional al operei, ră-
mânând însă prin aspectul ei didactic şi
schematic în tiparele genului.  în aceeaşi idee,
Andriessen comentează ironic că lucrarea include
o soprană şi un tenor, dar soprana nu e îndrăgos-
tită de tenor şi nu există nici un bariton pe care
să- l plictisească povestea lor. r

De Materie este un spectacol
experimental ce se desfăşoară în

fosta sală de antrenamente
militare a edificiului neo-clasic

Park Avenue Armory. Începând din
2007, clădirea găzduieşte

spectacole sau evenimente
artistice neconvenţionale ce
presupun un spaţiu larg şi

configurabil
Roxana Pavnotescu
Operă experimentală în patru părţi

n Corespondenţă din New York



38

ANUL XXVIII  t Nr. 1 (778)  t 2017

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Nu ştiu dacă am meditat îndeajuns
asupra marelui privilegiu al omu-
lui, acela de a avea un spaţiu inte-
rior în care să poată evada, să se

poată retrage sau sustrage fluctuaţiilor exterio-
rului, „locuind” în linişte, în neperturbare şi chiar
în atemporalitate.

Posibilitatea de a avea un spaţiu interior
care ne protejează de coruperea sau stricăciunea
lumii exterioare, conservându- ne intactă lumea
interioară, dăinuind- o şi facilitându- ne astfel  ac-
cesul la propria nemurire, ne- a dat un acut şi ex-
traordinar simţ al veşniciei, salvându- ne de la
marele înec al fiinţei. Căci atunci când omul a
descoperit că poate salva cursul timpului, schim-
bându- i direcţia dinspre exterior spre interior, im-
primându- i o altă mişcare, o altă curgere, una în
sens contrar acelor de ceasornic, acelor timpului
distrugător, efemer şi coroziv, el a descoperit
punctul arhimedic al spaţiului interior, veritabi-
lul colac de salvare al individului şi, implicit, al
omenirii de la distrugere, moarte sau entropie. 

în descoperirea acestui spaţiu interior re-
zidă marea nebunie a omului. Căci ce nebunie
mai mare poate exista decât aceea
de a te opune, cu ajutorul spaţiului
interior, entropiei, sub toate for-
mele ei, în încercarea de a o de-
păşi?  

La Gabriel Liiceanu, nebu-
nia descoperirii interiorităţii ia
forma unui veritabil salt existen-
ţial, posibil printr- o ruptură de
nivel care survine atunci când
omul „stă” (pur şi simplu) pe gân-
duri, adică are o „pauză”, un
„răgaz” sau un „rapt” de gândire,
care îl scoate din fluxul sau „vân-
zoleala” perturbării şi devenirii
continue, respectiv din sfera lui
negotium, pentru a- l instala în
sfera „etern- durabilă” a lui otium,
„într- o lume care a lăsat în urmă
lumea perturbărilor continue, unde
trăim în majoritatea timpului.” 

opus spaţiului exterior şi
cantitativ al lui negotium, care te
alienează prin îmbăierea în apele
comune ale unei gândiri străine,
din care derivă nebunia de a gândi
cu mintea altuia, spaţiul interior
şi calitativ al lui otium, pentru
care pledează Liiceanu, te purifică,
prin „scufundarea” în vastul şi indeterminatul
sine, de toate impurităţile gândirii comune, deve-
nind spaţiul prin excelenţă al libertăţii sau al „ne-
buniei de a gândi cu mintea ta”.

or, chiar acest spaţiu interior, specific gân-
dirii oţioase, care a văzut lumina zilei în  occi-
dent, îşi vede azi atacate premisele tocmai în
spaţiul care a făcut- o posibilă. Spaţiul interior al
gândirii oţioase a suferit, spune Gabriel Liiceanu,
în noul context al expansiunii tehnologiei, precum
şi al noii ideologii a „corectitudinii politice”, o sub-
minare fără precedent, care a dus în cele din
urmă la „dereglarea sufletului occidental”. 

Eu aş merge şi mai departe, extinzând pro-
blematica supusă interogaţiei de filosoful român,
pentru a arăta că spaţiul interior a suferit nu
doar o subminare sau o mutilare, ci chiar o muta-
ţie, el metamorfozându- se, graţie excesivelor re-
glementări şi instrumentalizări ale noii ideologii
a „corectitudinii politice” în mult mai îngustul şi
sărăcăciosul spaţiu privat, ca substitut al spaţiu-
lui interior. 

Pentru a înţelege mai bine semnificativa di-
ferenţă dintre spaţiul interior şi spaţiul privat,
putem apela la distincţia noiciană dintre „sine” şi
„eu”, această diferenţă fiind similară celei dintre
spaţiul interior şi spaţiul privat. într- adevăr,
spune Noica, „sinele nu este eul şi conştiinţa de
sine nu e conştiinţa de mine. Sinele reprezintă

desprinderea de eu, sau mai degrabă prinderea
acestuia în ceva mai vast (...) Nu cine eşti intere-
sează, ci care- ţi este sinele. Căci sinele tău e mai
vast decât tine şi adevărul tău devine, într- un
sens, dezminţirea ta. Iar sinele care a rupt cercul
eului, este totdeauna susceptibil de lărgire, ca
fiind orizontul mişcărilor în care te adevereşti în
adânc.” Analog, spaţiul interior, echivalent sine-
lui, e  la fel de diferit de spaţiul privat, echivalent
eului, pe cât de diferită e lărgimea de strâmtime,
vastitatea de puţinătate, adâncimea de suprafaţă
sau bogăţia de sărăcie.

Cu toate acestea, spaţiul interior a ajuns să
fie luat, în opinia mea, drept spaţiu privat pe baza
operării unei confuzii: aceea dintre conţinutul
spaţiului interior, dat de tradiţie, valori, cultură,
comunitate, trecut, sacru, şi forma spaţiului pri-
vat, dată de pronumele posesiv „al meu”, care ne-
fiind decât seria de identificări cu ceva din afara
sau exteriorul „meu”, reiese limpede că spaţiul
privat nu e nici măcar „privat”, ci întotdeauna,
paradoxal, public şi exterior. Adică o formă deghi-
zată a spaţiului public, a spaţiului exterior şi prin
urmare o gândire străină, alterată şi „dereglată”

care a ajuns să- şi alieneze sau ex- proprieze pro-
priul simţ, propria funcţie internă sau propriul
boulesis.

nebunia de a gândi cu mintea ta devine în
acest context replica dată de Gabriel Liiceanu ce-
leilalte nebunii, aceea de a gândi cu mintea al-
tuia, ale cărei efecte devastatoare nu încetează să
ne perplexeze. Situată la antipodul logicii sau
gândirii private, care a dus la apariţia egoismului
„drepturilor” sau a „dreptului” fiecăruia de a
gândi după bunul plac sau după cum îl „taie”
capul, nebunia de a gândi cu mintea ta este, dim-
potrivă, o incursiune la izvoarele gândirii, tradi-
ţiei şi valorilor cu majusculă, trecând dincolo de
graniţele artificiale ale gândirii private, respon-
sabilă de toate capriciile, aberaţiile, falsele dis-
tincţii şi discriminări de tip minoritar, pentru a
se instala undeva mai adânc, în spaţiul interior,
acolo unde pulsează inima întregii umanităţii.

A gândi, deci, cu mintea ta nu înseamnă a
gândi de capul tău, după bunul capriciu şi plac,
ori în marginea formulării unei opinii sau a unui
fleac privat, ci înseamnă a gândi mai curând în
interiorul, în intimitatea sau în prelungirea ta,
adică în matricea unui spaţiu care nu e „privat”,
ci natural, acest spaţiu fiind, prin excelenţă, unul
al continuităţii, adică al unei tradiţii de gândire,
simţire şi valori pe care, adâncindu- le, le duci mai

departe, împletind astfel albia ta cu albia umani-
tăţii.

A gândi cu mintea ta înseamnă, simplu, a
gândi natural, organic, dilatându- te, integrând,
asimilând şi metabolizând lumea, umanitatea.
or, tocmai această naturaleţe şi organicitate a
gândirii este azi, mai mult ca oricând, de- reglată.
Tocmai această respiraţie amplă, profundă şi uni-
versală a gândirii, în spiritul continuităţii, a tra-
diţiei, a valorilor, a familiei, a comunităţilor
naturale sau de apartenenţă afectivă şi spiri-
tuală, pe scurt, tocmai această continuitate a spa-
ţiului interior este azi subminată şi socotită
nerezonabilă de ideologii corectitudinii politice. 

Aceştia, extrăgând rădăcina trecutului, a
tradiţiei sau a identităţii culturale, precum ex-
tragi un dinte, nu neapărat bolnav, ci preventiv,
să nu te doară, au numit spaţiul acelui „să nu te
doară” (în care au pus noul implant din care a fost
„extirpat” nervul durerii) spaţiu privat, gră-
bindu- se să- i dea o serie de „garanţii” sau „drep-
turi”, cel mai important fiind dreptul de a nu
suferi, iar apoi, mândri de succesul obţinut, au
trecut la implantarea noii ordini, cea a protezei

sociale, însufleţiţi de „umanismul”
ştergerii sau nivelării oricăror dife-
renţe cu potenţial discriminator care
ar putea leza spaţiul privat, respec-
tiv spaţiul artificial al dreptului de
a nu suferi.

Toate cele „şase dereglări ale
sufletului occidental”, identificate
cu claritate şi luciditate de Gabriel
Liiceanu: dereglarea în raport cu
valorile sau principiile etice univer-
sale (relativismul moral), deregla-
rea în raport cu tradiţia (evacuarea
trecutului), dereglarea în raport cu
valoarea individuală (egalitaris-
mul), dereglarea privind relaţia din-
tre sexe, dereglarea în raport cu
centralitatea cuvântului şi, în fine,
dereglarea în raport cu tehnica pot
fi văzute ca tot atâtea subminări ale
spaţiului interior, degenerat, în opi-
nia mea, în spaţiu privat.

Iar toate aceste „dereglări”,
echivalente uriaşului proces de sub-
minare a trecutului sau a identităţii
culturale şi spirituale, stau sub
semnul noului „umanism” al eradi-
cării diferenţelor care ar putea
aduce vătămare spaţiului privat sau

dreptului de a nu suferi, ceea ce creează un fals
echilibru, în care lipsa diferenţelor, tensiunilor şi
polarităţilor împiedică practic posibilitatea orică-
rui „schimb”. Iar atunci când „schimbul”, dat de
diferenţă, dispare, entropia, ca uniformizare, cli-
şeizare, apare.

Marea „dereglare” a sufletului occidental ar
putea fi văzută tocmai în această tendinţă entro-
pică de nivelare şi uniformizare a diferenţelor
care ar putea „leza” spaţiul privat, ceea ce l- a
făcut pe Liiceanu, cu toată binecunoscuta admi-
raţie pentru cultura noastră, să vorbească despre
„tentaţia suicidară a occidentului”. Iar această
tentaţie autodistructivă e semnul unei sufocări
sau îngustări excesive a spaţiului interior, meta-
morfozat în spaţiu privat, care a dus la o privati-
zare fără precedent a gândirii şi la căderea ei în
minorat – prin ruperea punţilor, legăturilor,
conex iunilor şi „schimbului” cu întregul.

Iată de ce „nebunia de a gândi cu mintea ta”
devine nebunia de a gândi cu întregul minţii tale,
câtă vreme, potrivit lui Aristotel şi mecanicii cu-
antice, întregul e logic şi ontologic anterior părţii.
Această „nebunie” e singura care ne poate salva,
deoarece e singura care se opune atomizării sau
privatizării spaţiului interior. r

■ Gabriel Liiceanu, nebunia de a gândi cu mintea
ta, Editura humanitas, 2016, 240 p.

Ramona Ardelean
O dereglare a epocii noastre:
privatizarea spaţiului interior

În descoperirea acestui spaţiu
interior rezidă marea nebunie a

omului. Căci ce nebunie mai mare
poate exista decât aceea de a te

opune, cu ajutorul spaţiului
interior, entropiei, sub toate

formele ei, în încercarea de a o
depăşi?



Poet de etnie şi expresie germană, stabilit
în Austria cu acte în regulă în 1974, în urma că-
sătoriei cu o austriacă, făcând un doctorat în filo-
logie şi o strălucită carieră didactică, ce a
culminat cu încadrarea sa la Institutul de Roma-
nistică al Universităţii din Viena, hans Dama
este şi  un scriitor complex: poet, prozator, eseist,
traducător din poezia română clasică şi modernă.
A păstrat în permanenţă legătura cu România,
venind cel puţin o dată în fiecare an pe meleagu-
rile natale, sursă a multor versuri vibrând de fio-
rii generaţi de dezrădăcinare, dar şi de splen-
didele peisaje campestre şi montane care fac cu-
prinsul unui volum întreg: Banat- gedichte/ Poe-
zii bănăţene. Grupajul alăturat include numai
poeme scrise în vers clasic din mai multe cărţi ale
sale, urmând întocmai tiparul prozodic al origi-
nalului în tentativa traducătorului de a- i oferi ci-
titorului român plăcerea de- a asculta armoniile
în care hans Dama se dovedeşte un orfevrier al
liricii germanofone.

Barca
Pe ape e sânge din soare,
hoinar pendulând plictisit.
o barcă despică talazuri
ce, leneş, la ţărm trag spăşit.

oglinda tuşeşte- ostenită
şi- şi pierde din chipul pictat.
o vâslă căscându- se- n goluri,
tăcerea de- oţel s- a sfărmat.

Stă undiţa moartă de ceasuri,
un chin e- al ţânţarilor roi.
Răbdare- nvăţăm, aşteptarea
ameninţă pacea din noi.

Cărând somnoroase cârlige,
năvoade lipsite de peşti,
se- apropie barca de coasta
robită flămândei nădejdi.

Din zi ies rotundele ore
şi- nspre veşnicie gonesc.
Atins- am limanul, dar doruri
mai sus, tot mai sus ne- mboldesc.

Boarea serii
înghite sear- a zilei trudă;
mai şchioapătă un vânt spre- amurg.
Abandonaţi, stau nori să fugă,
iar ceţuri printre sălcii curg.

Puzderia de ochi- lucarnă,
toţi gâfâind pe- acoperiş,
cu înţeles tuşind, se- ntoarnă 
– spioni de vise – pe furiş.

Din chinuri picură langoare;
o strâng asemeni perlei şi,
tăcut, îi crăp eu scoica tare –
din ea ţâşneşte lumea gri.

zi de noiembrie
Alunecă prin pomi o deasă ceaţă;
suspină singuri leneşi corbi. îmi par
întinderile nesfârşite- n faţă,
prin care umbre singure fug iar.

Dezmiardă ochiu- mi frunzele trecute;
un ultim dans le cere- un vânt apoi,
cântând – un salvator din cer căzut e –,
pornind cu ele- n funerar convoi.

Se- aud plângând păduri în depărtare;
boceşte- alături cunoscutul râu.
Eu pot şi- acuma să am rime rare,
doar, contemplând, să le slobod din frâu.

Din a speranţelor grădină- n brumă,
în treacăt, vise coapte eu apuc.
Tăcerile- aşteptarea gri o- ndrumă,
pe gânduri veşnicíi cu ea se duc.

Tablou de iarnă
Aspru aer, pură nea;
Bolt- apăsătoare.
o scrutez în depărtare
în solara peruzea.

Brazii ’nalţi, ca între prietini,
şuşotesc sub greul strai;
Iau, mişcând uşor din cetini,
Forme- artistice pe plai.

Tu, ponor în frumuseţi,
în odoare hibernale,
Mi- ar plăcea- n mrejele tale,
Când în soare te răsfeţi.

***
Cules de vii
Surâsul galben, negru, roşu- nchis
alunecă în harnicele mâini; le- au zis
acestor boabe grase: pâinea podgoreanului;
dulcite- n zile lungi, cu soare, azi le spui
desăvârşire a naturii.

Printre spaliere dese, lungi, de zor
trec coşurile cu povara lor
şi- i râde inima vierului când cade
şirag după şirag de perle în cascade
în gura căzii larg deschise.

şi, măcinând, înghit nesăţioase rotative
carne- al cărei sânge- i supt de băi lascive,
ce- i iau aroma cu puteri păgâne
şi din trup doar golul mai rămâne...
zâmbeşte mulţumit vierul.

Se plămădeşte vinul
o, boltă din bătrâni, în patimi
tu- n burtă de butoaie fierbi,
cu aspru scâncet, după datini,
un suc din strugurii superbi.

în chinul facerii dă mustul
şi- i creşte barbă de argint,
se potrivesc tăria, gustul
precum e- al spumei mărgărint.

Cărat- a aur bunul soare
în boabe, săptămâni la rând;
eu gust aroma cu- ncântare,
ce, pe sub nasul meu urcând

din teasc, acuma mă- mpresoară,
mă ameţeşte, şi- n final
pişcatul bahic, aşadară,
i- adaugă străluciri de Graal.

Cum cerul gurii se desfată!
E vechiul joc în noi găteli;
cât preţuim licoarea dată,
i- om fi vierului fideli.

Dealul Ţiganilor din Recaş
Dorm înfofolite- armate
de butuci cu- omăt pe frunţi,
pe când muşcă- n vânt şi- n noapte
gerul cu- ai săi dinţi mărunţi.

îngheţaţi, cârceii viei
viscolului i se- opun.
omu,- n vraja reveriei,
prin nămeţi nu- şi taie drum.

Beznă: nu e nicio rază
un cămin a- i dezveli…
Timpu- i mort, nu mai contează
sus pe dealul plin de vii.

Luna,- n fine, îşi arată
prin halouri palid chip;
paşii, dezlegaţi, îndată
mulţumesc în fel şi chip.

***
Exodul
Ne- am dat bătuţi
şi- am părăsit,
vânduţi de un tiran,
străbuna ţară
sperând – că- i de găsit
de lucru, vreun ban
cinstit acolo- afară.

Tulburări
în grupuri comunale –
cu trudă închegate
an de an.
împrăştiaţi în patru zări,
în linişte şi- agale,
câteodată mistuiţi
de un alean
de a rămâne- n ţară,
pentru care- odinioară
pus- am umărul şi noi
să fie roditoare;
altfel însă, mai apoi,
porni din nou,
pân’ s- a sfârşit,
această fugă mare.

ţara- nstrăinată
a unor dezrădăcinaţi,
a unei foste înfloriri
mai e de noi legată
prin ruinele din suflet
dăinuind de- a pururi:
palidele amintiri.

Dor de ţară
Cum te- aş duce în câmpie,
unde mă plimbam cândva,
jucam hora în pruncie,
şi- ostenita lun- albie
’n mute ramuri spânzura!

Unde cerul şi pământul
în tăcere se unesc
şi, vioaie ca o turmă,
fascinant făpturi foiesc.

Iar în inimă de codru,
ochi de lac aş vrea să vezi,
strălucind cum nu e modru
şi- oglindind cei irişi verzi.

Case- n şiruri cască- n umbră
– parcă un decor ar fi –,
gânduri ca de plumb când umblă
colo- n uliţe pustii.

Ultimul tren
Un ultim tren plecă fără de ştire;
făcui cu mâna, lacrimi nu mi- a stors.
Am ezitat să- l iau după sosire,
ca să- mi alung eu orice reîntors?

şi roţile- mping dorul înainte.
Speranţe- or tăvăli peste puţin.
Eu surghiunesc eternităţi din minte
în visuri ce nicicând nu mai revin.

Iar cel din urmă punct se ’neacă- n zare,
de parcă n- ar fi fost aici, imens.
Stau şine la amiaz inerte- n soare;
deprindem a citi- ntr- un singur sens...

Tu următorul punct îl intuieşte!
întoarce- ţi faţa în direcţia sa!
în linişte- l poţi aştepta, fireşte.
Dar ultima speranţă nu ţi- o ia?

Traducere şi prezentare de 
Simion Dănilă
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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, fiin-
dcă ea evoluează pe mai multe voci narative, dintre care
doar unele îi aparţin în mod direct autoarei – de exorcism.
Geniul inimii e răspunsul unui poet la o experienţă perso-
nală plenitudinară, în care bucuria şi suferinţa se întrepă-
trund 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 partici-
pant la istorie, tot aşa cum există o voce a puterii şi una a
victimei. Deasupra tuturor stă, însă, nu neapărat triumfă-
toare, 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 cunoaştere, în sacralitatea profundă a celor trăite
şi în transcendenţă. 

Ştefan Borbély

A considera un text drept „carte a iluminărilor mele”
şi a aşeza ca titlu al primei părţi a volumului sintagma Po-
vestea subteranei ne plasează sub semnul aproape imposi-
bil al drumului către Sine, al cuprinderii, al denudării şi al
efortului de a înţelege un obiect al cărui adevăr se va afla
întotdeauna în proximitatea peşterii lui Platon. E un demers
perpetuat, dar niciodată epuizat şi aproape exclus din
plasma comunicării, care – în situaţia „romanului” Aurei
Christi – nu are corespondenţe, nu se apropie de experienţa
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 soluţie
între a fi şi a părea, de către Socrate: „Cunoaşte- te pe tine
însuţi!”. Poţi întâlni, pe acest drum, şi acel daimonion care
a străjuit gândirea aceluiaşi înţelept atenian ca altă faţă a
„subteranelor” fiinţei, acolo unde lumina se îngemănează
cu întunericul, stare „poetizată” de Goethe, dar prăbuşită

în tragic de Dostoievski. E o coborâre spre înţelegere prin
cuprindere şi, implicit, prin atingerea nelimitatului.

Mircea Braga

Geniul inimii e arhitecturată treimic şi e, de fapt, o
epopee lirică de profundă căutare ce, după opinia mea, nu
s- a putut structura decât într- un timp interior 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 mărturi-
sitoare. E un dialog neistovit cu sine şi cu văzduhul, cu flo-
rile 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 infer-
nul, cu noaptea şi cu Antigona, cu Orfeu şi Euridice, cu Ki-
pling şi Porfiri Petrovici. E o doină fără sfârşit, ca în
universul lui Cezar Ivănescu, încununând, finalmente, o
adevărată Carte a Cărţilor Inimii şi putând ilustra şi spusa
lui Pascal că „inima are raţiuni pe care raţiunea nu le cu-
noaşte”, dar şi extraordinara 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 ma-
sivă, 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 excelentă; mi- am însemnat
un număr de poezii memorabile. A doua, în centrul ei mai
ales, are secţiuni, pasaje extrem de interesant-plăcute-amu-
zante, în pofida tonului, uneori, foiletonistic. A treia e im-
presionantă în ansamblu, armonios- coerentă, de o
sinceritate sfâşietoare. În tot volumul, istoricul, religiosul,
subiectivul se leagă foarte frumos între ele. Nu- mi plac lau-
dele la adresa lui Nietzsche! De fapt, cum se leagă acest
autor de Biblie, de Evanghelii?!

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

Virgil Nemoianu

Aura Christi
Geniul inimii
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