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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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Eveniment ■ Academia Română

Papa Francisc – membru de onoare
al Academiei Române

C

onducerea Academiei Române, reprezentată de acad. Ionel-Valentin Vlad, preşedinte, acad. Cristian Hera, acad. Bogdan
C. Simionescu, acad. Victor Spinei, vicepreşedinţi, şi
acad. Victor Voicu, secretar general, însoţiţi de ÎPS
Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit al Arhidiecezei Romano-Catolice, membru de onoare al Academiei Române, relativ recent a adresat Sanctităţii Sale Papa
Francisc invitaţia de a deveni membru de onoare al
celui mai înalt for românesc de consacrare ştiinţifică
şi culturală. Papa Francisc a acceptat înalta onoare
oferită de Academia Română, „din prietenie pentru
România“.
Invitaţia a fost adresată în cadrul vizitei oficiale
realizate de conducerea Academiei Române la Vatican, în perioada 7-13 noiembrie 2017. Însemnele academice vor fi transmise la Sfântul Scaun prin
intermediul Nunţiaturii Apostolice.
Papa Francisc este al doilea Suveran Pontif
ales membru de onoare al Academiei Române. Papa
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Ioan Paul al II-lea a fost primul Suveran Pontif care,
în anul 2001, a devenit membru de onoare al Academiei Române.
Biroul de Presă al Academiei Române
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Editorial

Nicolae Breban
Trecerea prin infern

rivind azi în urmă, peste balustrada
atâtor decenii, sunt încă o dată
aproape amuzat şi cumva nedumerit: cum e posibil ca un tinerel de 14,
15, 16 ani, nelipsit de anume calităţi cum erau o
sigură inteligenţă încă prost, insuficient hrănită,
sau o sensibilitate vie până la rană, să treacă atât
de vesel, de vorbăreţ şi de senin, aproape nepăsător prin infern?! deoarece stalinismul românesc
a fost cu adevărat şi până la fund o formă, o matriţă a ceea ce noi ştim că e iadul, cel social, acel
infern pe care-l citim şi recoltăm doar în episoade
disparate şi transmise de voci răzleţe şi înfricate,
nesigure ele însele dacă traversează cu adevărat
o asemenea teribilă încercare, neverosimilă, care
nu e croită pentru fiinţe umane, scene, voci, imagini şi confesiuni, aproape zgomote şi strigăte
parcă din Evul mediu timpuriu. de la dante la
William Blake, la misterele religioase cu acel aer
de paralizie religioasă, susţinute de Cântul gregorian ce pulsează ca o lamentaţie nesfârşită a
unor chinuri, pasiuni ce nu pot fi decât sugerate
şi atinse doar în treacăt dintr-o superstiţie înspăimântată şi mereu mai presus de raţiune, istorii
cu vrăjitoare arse pe rug, tinere femei destoinice
ce se făcuseră cumva remarcate prin unele calităţi iute depistate de şobolanii vivace ai unei societăţi aflate într-o anume, insuportabilă febră a
adevărului. E suficient să parcurgem în grabă
pânzele flamande ale dinastiei Bruegel, printre
altele, pentru „a citi” caracterele, schimonoselile
de groază şi stupefacţie, privirile pline de acea
ură satisfăcută a demonilor cu chip hybrid, şi
uman, cerul greu şi apăsător aplecat peste acele
vieţi reduse, turtite şi biciuite de voinţe atât de
dezordonate şi de o atât de isterică impulsiune,
încât nu puteau veni decât dintr-un subsol al predestinaţiei. dintr-un întortochiat coridor al poftelor unor uriaşi creatori ai suferinţei, semi-zei şi
semi-reptile totodată, predatori născuţi cu vocaţia
dezmembrării, a creării mereu insatisfăcute a
unor şiruri de umilinţe nesfârşite ale cărnii şi spiritului, a infinitei şi bolborositei bucurii a terfelirii a tot ce s-a născut odată demn şi echilibrat,
nobil pe acest pământ!...
dar, ciudat, tinerelul cam zăpăcit, vorbăreţ
şi excesiv în gesticulaţie, aprins aproape în fiecare ceas al nesfârşitei sale adolescenţe de idei,
unele mai năstruşnice decât altele, avid de cărţi
şi de ceea ce credea el că putea fi o prietenie masculină, atras aproape nesăţios de celălalt sex, fetele, cele care îl întreceau cu câţiva ani sau
tinerele femei, care îi apăreau adesea ca sosite de
pe un alt tărâm, dar nu fiinţe angelice, ci, cumva,
demoni atrăgători, cu un veşnic zâmbet ironic
desenat pe gurile uneori pofticioase şi rele, amuzate mereu de ceea ce nu se vedea, fiinţe oarecum
atotputernice deţinând dacă nu un mister, oricum
forţe inanalizabile, capabile de o luciditate a sarcasmului greu de definit!... Abia mai târziu, mult
mai târziu, dacă ne aflăm în sfera şi în timpul
mişcărilor psihice ce se mişcă adesea în ciclu, el,
acel fost tinerel, aproape bolnav de propria-i tinereţe şi adolescenţă care îl vor ţine nepermis de
captiv încă mulţi ani, va observa că aceste fiinţe
atracţioase şi semi-demonice sunt, totodată şi cu
o iuţeală ce nu se datorează decât leneviei atenţiei noastre, imperfecţiunii ochiului, faptul buimăcitor, repetabil la infinit – când un lucru, când
contrariul lui!, da, ele sunt cu adevărat ceea ce
suntem noi înşine, aşa-numiţii bărbaţi, dar şi altceva, total opus şi advers nu rareori, contradictoriu uneori până la exces. Până la marginile unei
mirări ce se apropie iute de o suferinţă greu de
descris, imposibil uneori de suportat şi care ne
împinge în acte şi logici de-un infantilism grotesc.
Am trecut cu greu şi, mai ştii, poate nu am
trecut niciodată de acea invizibilă barieră a pubertăţii, momentul şi locul unde are loc acel miracol nevăzut şi etern, numit de mine despicarea
sexelor, despărţirea de „noi înşine” ar spune un
poet, cel mereu îndurerat de o pierdere pe care nu

o poate înţelege. Sau, mai ştii, de o victorie pentru
care nu s-a născut încă, sau una pentru care s-au
născut pururea alţii, mai obraznici şi brutal-nepăsători faţă de realităţile inefabile şi tiranice la
extrem ale acestei lumi posibile, în care am căzut,
fără îndoială, dar nu ne putem opri de a cădea
mereu!
Ar trebui, ca atâţia alţii, indivizi respectabili pe care îi cunosc sau i-am citit, să-mi admir
adolescenţa şi împreună cu atâţia cântăreţi ai
lumii să împing şi să depozitez acolo aşa-zisul
noroc ce ni se cuvine sau împlinirea persoanei, în
acel timp, în acel trup elastic şi viu, în acea memorie de atâtea ori triumfătoare în victorii perisabile şi laşă, decis laşă în faţa atâtor angajamente grave şi luate în pripă, ba mai mult – să
conserv o admiraţie dusă până la nostalgie şi autoadoraţie faţă de acea vârstă, de o experienţă colorată, orbită de senzaţii,
sufocată de noutăţi şi de
măruntele acte absurde ale
unei foste fiinţe ce se hrănea mereu din scornelile,
din poveştile şi semiminciunile altora, numiţi adulţi;
sau hrănită până la nesaţ
din cărţi citite iute, în fascicole şi unde te trezeşti deodată confuz şi părăsit, dar
surescitat şi animat de o
stare ciudată, febrilă, ca un
trup ce eşuează dintr-un
naufragiu pe un ţărm exotic, unde vechiul şi ternul
posibil devine deodată de o
bogăţie şi de o fertilitate
fantastică, iar lumea, natura, forţele ei ni se supun
cu o servilitate ce ne preface
deodată dacă nu în profeţi,
oricum într-un fel de zeităţi
minore, o realitate înţelegătoare, în sfârşit, faţă de veşnica, dureroasa problemă a
aproape oricărui imberb –
nepotrivirea lui chinuitoare cu lumea! una trecătoare, poate, ca şi lumea aşa-zisă, care, în fapt, nu
e mereu decât doar o parte a ei, cea care i se arată
lui, atunci, sau i se ascunde, după momentele sale
capricioase de oboseală sau de reverie.
Adesea, da, adesea sau poate prea adesea în
deceniile care au urmat, în anii zisei mele maturităţi, privind înapoi nu am ştiut prea bine ce să
fac, unde să aşez, ce preţ să-i confer acelei epoci a
fiinţei mele, dar şi a fiinţei umane tout court, despre care atâtea spirite remarcabile exclamă şi o
încarcă cu atribute dificil de crezut; ba, mai mult,
o abstractizează şi o transformă în mit, aruncând
asupra originii omului şi a societăţii umane
aceeaşi hlamidă ce se nutreşte nesăţios din exotic
şi mirabil, un transfer colosal al fiinţei umane
ce-şi vrea transfigurată şi oarecum fixată în etern
o scurtă, fugace şi discutabilă stare. o vârstă spirituală sau un labirint, pur şi simplu. unul, adesea, târziu descoperit şi acceptat.
Revin, iată, obsedat, încercând poate s-o înţeleg la nesfârşit, la ceea ce pot numi tinereţea,
semnal editorial
Friedrich nietzsche
Noi – filologii

Ar trebui, ca atâţia alţii, indivizi
respectabili pe care îi cunosc sau
i-am citit, să-mi admir adolescenţa
şi împreună cu atâţia cântăreţi ai
lumii să împing şi să depozitez
acolo aşa-zisul noroc ce ni se
cuvine
adolescenţa mai exact, un loc, poate singurul loc
în ceea ce numim trecut sau prezent în care
putem şi vrem să expediem acel mister de care,
se spune, ar fi încărcată existenţa noastră terestră. Sau, mai ştii, aceasta poate fi o boală a modernităţii noastre care pare a nu se mai sfârşi.
deoarece anticii, grecii mai ales, descoperiseră şi
o altă vârstă a misterului fiinţei: senectutea plimbăreaţă, peripatetică, adică să gândeşti mergând,
sau în cerc, în hemiciclu şi acest gând, iată, se
poate transforma în ceea ce apoi s-a numit dialog,
oare nu facem şi noi asta, mereu, opunându-ne
nouă înşine în atâtea certuri tăcute ce răsună
uneori asurzitor între pereţii propriului nostru
craniu. Numai că acel geniu suprem, numit Eschil sau Aiskilos, inspirat şi probabil sălbăticit de
o singurătate pe care nu o mai putea suporta a
expulzat aceste contradicţii articulate, sonore şi,
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să zicem, logice, pe o suprafaţă abia înălţată deasupra solului, făcută din scânduri, proiectând în
spatele acestor voci, care purtau măşti ale suferinţei, mirării şi groazei, nişte umbre abia mişcătoare care rezonau monoton, în fundal: un cor. Ca
o incantaţie guturală, o muzică din cuvinte, simplă, aproape barbară şi probabil, adesea acompaniată de sunete de flaut, de nai păstoresc, de
ghitare simple, numite lire ce au devenit apoi însemnul acelor vagabonzi blânzi şi truculenţi, numiţi aezi.
Apoi s-a ivit un alt spirit neliniştit şi a mai
adăugat o persoană celor doi ce se agitau pe acele
scânduri abia înălţate, numit Sofocle. Apoi Euripide. şi au fost trei cei care se opuneau unii altora
pe acele scândurele şi împreună sorţii. şi aceştia
trei, puţini în aparenţă, cel puţin după număr,
erau tiranic, mereu urmăriţi, când cu milă sau cu
mirări disproporţionate, susţinuţi sau şicanaţi de
ecoul, de rezonanţa mormăită sau strigată a Corului, dar au reuşit printr-un ciudat miracol, nedesluşit bine nici până azi, să pătrundă, să
afronteze cu o cutezanţă rară, numită, cu siguranţă, geniu şi să despice câteva din problemele
şi întrebările care îi aşteptau de secole şi care vor
lăsa apoi o dâră grea, de neconfundat în toate aşazisele mari evenimente ale umanităţii care i-au
urmat. r

♦ din vol. viaţa mea,
Editura Polirom, 2017

Traducere, studiu introductiv
şi note de Vasile Muscă
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Cronica ideilor

Bogdan Creţu
Despre „libertatea” noastră

m auzit de foarte puţine ori, în copilăria mea dinainte de 1990, cuvântul „libertate”. şocul „libertăţii”
l-am resimţit şi eu, deşi eram abia
la începutul adolescenţei, în timpul „revoluţiei”
transmisă în direct la Televiziunea Română
(peste noapte, inevitabil „liberă” şi ea), când epitetul „liber” a început să devină o etichetă obligatorie, bună de lipit pe orice. Cred că singurul
moment în care termenul a avut o substanţă
reală, atât de reală, că s-a plătit cu sânge, a fost
în zilele lui decembrie 1989. Atunci au murit oameni nu pentru „libertate”, ci pentru libertate. Tinerii care s-au aşezat în faţa tancurilor, cei care
şi-au pus trupurile în pieţele Timişoarei, ale Bucureştiului şi ale altor oraşe din ţară pentru a
scăpa de tiranie au crezut în libertate aşa cum noi
nu mai suntem educaţi şi nici capabili să credem
azi. Problema a fost că, imediat după ce jertfa lor
a dărâmat regimul comunist (sau a constituit
forţa de care alţii s-au slujit pentru a-l dărâma),
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libertatea câştigată a fost administrată de noua
nomenclatură (urmaşa directă a celei vechi). şi
nu i-a fost greu acesteia să ne transforme pe
aproape toţi în masă de manevră, de vreme ce ieşeam din aproape jumătate de secol de opacitate
şi control al gândirii vii. poporul român a simţit
din plin un şoc al liberăţii, pentru care nu era pregătit şi pe care a schimonosit-o, a coborât-o, de
fapt, în derizoriu sau a privit vesel cum alţii o
vandalizează. Am fost învăţaţi că ungurii ne ameninţă libertatea şi independenţa naţională şi că
este nevoie ca „fosta Securitate” să devină noul
Serviciu Român de Infromaţii pentru a ne proteja
şi am crezut-o; am fost învăţaţi că „elemente leNoutăţi editoriale ■ editura ideea europeană
www.ideeaeuropeana.ro

■ Zanfir ilie
Legendele Galaţilor

AnUl XXIX

t

■ Anton P. Parlagi
Filosofia erosului

nr. 1 (790)

t

2018

gionare” adunate în Piaţa universităţii ne ameninţă libertatea şi că minerii ne-o apără, plantând
panseluţe şi am crezut-o; am fost învăţaţi că Regele mihai vrea să ne fure libertatea noastră câştigată cu sânge şi am crezut-o. Aşa au trecut ani
buni şi ne-am mulţumit că putem să strigăm în
gura mare ce ne trece prin cap, crezând că asta
ne face liberi. Cultura libertăţii nu o avem, cred,
nici acum. Suntem încă în perioada de acomodare, deşi s-a creat o anumită spumă socială care
a învăţat să reacţioneze la ceea ce i se pare că întrece măsura. dar cred că este riscant să punem
toate mişcările sociale din ultimii ani pe seama
unei culturi a libertăţii.
libertatea e o temă grea, o valoare esenţială, la care mă gândesc de mult. Înaintea libertăţii tuturor, e vorba de libertatea fiecăruia. şi
mereu mi se pare că ceva ameninţă libertatea
mea. de câte ori a trebuit să iau o decizie importantă, de câte ori am fost pus în situaţia de a-mi
asuma o responsabilitate (de la cele familiale la
cele profesionale), de câte ori am avut impresia că
am avut o mare reuşită, că mă instalez într-o situaţie sigură, predictibilă, m-am întrebat, cu
teamă, dacă nu cumva libertatea mea se face
din ce în ce mai mică. de ce să mă mint?,
uneori şi asta s-a mai întâmplat. dar nu
m-am îngrijorat, pentru că libertatea e un
sâmbure care încolţeşte atunci când e nevoie,
în situaţiile-cheie; totul e ca seva din el să nu
se stingă. libertatea devine o valoare prioritară (ca şi identitatea naţională, adaug, de
care este intim legată) atunci când cineva ne-o
ameninţă; altfel, nu e nevoie să facem caz de
ea. şi în lume e bine când nu e nevoie să ne-o
reafirmăm.
Pur şi simplu mă gândesc adesea la ce
mai înseamnă pentru noi, azi, libertatea. Pentru noi, vreau să zic, cei din generaţiile care
nu au apucat să trăiască prea mult sau poate
deloc în timpul comunismului. Pentru generaţiile aşa-zicând „libere”. mă gândesc la ce a
mai rămas din ea, de pildă, când scriitori sunt
daţi afară din uniunea Scriitorilor şi confraţii
tac mâlc pentru că au indemnizaţie de merit
sau spor de pensie din partea uSR. Sunt ei liberi? Sau când sute de parlamentari votează
în turmă ceea ce li se impune „de sus”, din
„disciplină de partid” (ieri, ca şi azi). Sau când
toţi închid ochii în faţa micilor şi repetatelor
abuzuri de serviciu, înghiţindu-şi nemulţumirile din precauţie, dar se simt răzbunaţi când
iese public câte o anonimă. Sau, cel mai oripilant caz, când se fac că nu observă că cineva
este îmbrâncit în faţa metroului... oamenii
ăia care întorc capul când o femeie este ucisă,
oamenii ăia sunt, ei, liberi? şi oare cum am reacţiona noi dacă am fi în situaţia lor? Aveţi curajul
să vă puneţi cu maximă luciditate această întrebare? dar sunt numai câteva exemple, din zeci de
altele posibile.
Există un avantaj meschin, pervers al „libertăţii ” în care ne scăldăm de aproape 30 de ani:
a devenit banal să îl înjuri pe şeful cel mare, pe
şeful statului sau să critici „sistemul”; dacă o faci,
vocea ta devine încă o dovadă a „libertăţii” garantate de „sistem” şi este ignorată la un loc cu vocile
altora. Principala sursă a imunităţii respectivului
„sistem” constă tocmai în faptul că oricine e liber
să critice puterea. Ferească domnul să cârteşti
însă împotriva micului ştab, a celui care semnează pontajul, evaluarea, avansarea, referatul
de necesitate, ordinul de deplasare, sporul de pensie, a celui care întocmeşte listele, a celui care împarte felii din tortul bugetar. A celui care comite
răul asupra unui necunoscut. Atunci „libertatea”
ta începe să-şi arate marginile cu zimţi.
Ce vreau să spun? Că schimbarea mare vine
din schimbările mici. Că România nu se va

eu cred că au existat unii oameni,
nu mulţi, dar au existat, mult mai
liberi înainte de 1990 decât ne
permitem sau ne interesează pe noi
să fim acum. Dau câteva exemple
dintre scriitori, pentru că pe ei îi
cunosc cel mai bine, pentru că unii
dintre aceştia îmi sunt prieteni, pe
alţii îi admir: Paul Goma, nicolae
Breban, Dumitru Ţepeneag, Virgil
Tănase, Dorin Tudoran. Pe lângă ei,
majoritatea covârşitoare a
intelectualilor de azi sunt, chiar
dacă nu mai au de înfruntat nici un
risc serios, decât, cel mult, mici
inconveniente sociale, perfect
adaptaţi sau adaptabili
schimba decât atunci când se va schimba mentalitatea celor mai mulţi. Atunci când, de pildă,
orori precum cea de la metroul bucureştean nu
vor mai fi posibile; atunci când oamenii vor învăţa
să îşi apere valorile (şi votul e o formă de exprimare a libertăţii!), să îşi asculte propria conştiinţă chiar în dauna micului interes – nu vor mai
accepta nici să fie guvernaţi de indivizi ticăloşi şi
idioţi, ignari, lipsiţi de scrupule.
Să mai spun? Eu cred că au existat unii oameni, nu mulţi, dar au existat, mult mai liberi
înainte de 1990 decât ne permitem sau ne interesează pe noi să fim acum. dau câteva exemple
dintre scriitori, pentru că pe ei îi cunosc cel mai

bine, pentru că unii dintre aceştia îmi sunt prieteni, pe alţii îi admir: Paul goma, Nicolae Breban,
dumitru ţepeneag, Virgil Tănase, dorin Tudoran. Pe lângă ei, majoritatea covârşitoare a intelectualilor de azi sunt, chiar dacă nu mai au de
înfruntat nici un risc serios, decât, cel mult, mici
inconveniente sociale, perfect adaptaţi sau adaptabili. dar moralişti!
libertatea ne-o câştigăm de fiecare dată pe
cont propriu, nu ne-o îngăduie nimeni, nu depinde de nimeni. libertatea nu e socială şi nici politică! Pentru libertatea ta lupţi şi atunci când
nimeni nu ţi-o ameninţă brutal (când pericolul
este evident, ţine de instinct sau de demnitate,
poate şi de educaţie, să te iriţi), pentru că delăsarea şi mai ales adaptarea sunt şi ele ameninţări.
şi chiar foarte serioase, mai ales într-o istorie mediocră, cum este cea în care ne bălăcim noi de ani
buni! r

oinţa de sacrificiu» naşte numai
acolo unde «conştiinţa misiunii»
este vie. şi este natural să fie aşa.
„«
Te sacrifici din generozitate ca
zeii sau eroii şi din porunca destinului, care-ţi
taie drumul misiunii. Sacrificiul este privilegiul
firilor tari. Cei mărunţi şi meschini nu cunosc
tăria poruncilor lui. Sacrificiul e fecund numai
când conştiinţa misiunii individualităţii coincide
cu cea a comunităţii. Astfel, asistăm la acte de
eroism maestuos şi gratuit, ca tot ce e tragic şi
frumos în lume” (peisaj ardelean) scria, la 24 de
ani, în 1934, grigore Popa.
mai târziu, răsturnat de concava oglindă a
istoriei, avea să scrijelească, frământat: „Vineri,
13 iunie 1947 [...] de ce sunt criminal de război?
Iată ce mintea mea nu poate să cuprindă şi sensibilitatea mea refuză sa accepte [...] Povara ispaşei o simt în fiecare clipă, crima n-o văd. [...]
situaţia mea la ora actuală – din punct de vedere
moral – se prezintă aşa: nevinovat în faţa lui
dumnezeu, nevinovat în faţa conştiinţei, nevinovat în faţa comuniunii de dragoste şi destin a neamului românesc, dar vinovat în faţa oficialităţii
[...] dacă aş fi sigur că ispăşesc păcate legate indisolubil de făptura mea trupească şi sufletească,
dar fără nici o legătură cu crimele împotriva umanităţii, a păcii, a dezastrului ţării – pentru care
am fost condamnat –, n-aş spune nimic. m-aş
simţi în situaţia clară a condamnatului de drept
comun. dar – şi aici se complică şi se încurcă nespus de mult lucrurile – când suferi fără să ştii
pentru ce, durerea este mai grea şi suferinţa mai

amară.” şi continuă, cu cinstită demnitate razeşască, de om limpezit de sfatul bătrânilor: „Adevărat, dialogurile pe care le am în gând sau în vis
cu părinţii mei dau o oarecare mângâiere, pentru
că le pot spune, cu mâna pe inimă, că nu le-am
făcut numele de ocară, nici neamul de râs. Poate
din acest motiv, oamenii din satul meu natal – de
cari mă simt legat nu numai prin visurile grave
ale copilăriei şi prin elanurile cutezătoare ale tinereţii, ci şi prin toate fibrele fiinţei mele – mi-au
mărturisit dragostea lor printr-o impresionantă
unanimitate, pecetluită sub cupola bisericii din
deal... În acest gest de spontană solidaritate cu
nenorocirea care m-a lovit, eu văd cel mai puternic argument al nevinovaţiei mele...” (Jurnal metafizic).
deşi s-au dorit a fi cel de-al doisprezecelea
ceas al pendulei hegeliene, motorul sistemului comunist nu a fost dialectica1, ci absurdul: de diferite calibre, automat, cu lunetă sau cu surdină.
departe de a rezolva contrariile într-o „superioară
sinteză”, bolşevicii reali – nu cei noţionali – îşi lichidau adversarul – adică realitatea – pentru a
se putea lăfăi în grosolana lor ficţiune. de aici, o
mecanică a represiunii care lăsa victimelor sarcina de a găsi o noimă: „Tăiată artificial în clase
antagoniste de cuţitul legii impuse de străin şi
dialectica orarului şi minutarului care, împreună, indică
ora exactă.
1

condamnată în loturi, comunitatea naţională este
ameninţată să-şi piardă aplombul istoric şi sentimentul, adânc cât veacurile, al certitudinii sale
ontologice [...] În această atitudine de supremă încordare, când este pusă nemijlocit în faţa alternativei de a fi sau a nu fi, că este închisă în temniţe
jilave, că este împresurată de trei rânduri de
sârmă ghimpată în lagăre de exterminare sau se
zbate în cămaşa de forţa a robiei libere, comunitatea naţională îşi apără, cu dârză disperare şi
sacră nebunie (nebunie pentru negustorii de valori şi vânzătorii de suflete), demnitatea ei etnică,
dreptul ei plenipotenţiar în faţa istoriei şi în faţa
lui dumnezeu [...] Am cetit expresia gravă a acestui sentiment pe feţele întristate ale
convoaielor de condamnaţi politici purtaţi în lanţuri, dintr-o
închisoare în alta şi pe figurile
scofâlcite de muncă silnică şi
teroare ale brigăzilor din aşa
numitele lagăre de reeducare
[...] Ecumenicitatea suferinţei
crea comuniunea de dragoste
şi destin, a cărei finalitate era
mântuirea personală prin
mântuirea comunitară a neamului” (Jurnal metafizic).
Învigorat de certitudini
dar călăuzit de nelinişti, grigore Popa îndrăznise încă din
anii tinereţii (1936) să atace
reduta conformismului pozitivist: „În epoca noastră [...]
aproape totul se administrează, de la sentimentul religios
până la cea mai umilă frântură
de gând. mai mult, pentru cine
urmăreşte cu atenţiune fenomenul cultural al
contemporaneităţii, se impune ca o implacabilă
constatare apariţia unui tip nou, omul administrativ [...] Astăzi când maşinismul, sub aspectele
lui multiple, a gonit din lume «sufletul» şi «cartea», când prin aer, pe subt pământ şi pe apă se
află tot ce se petrece în lume, fără prea mare
efort, se impune o serioasă întoarcere a omului
spre propria lui fiinţă. Se cere din nou încetăţenit
în vastele metropole ale lumii cultul virtuţilor interioare, cultul contemplaţiei şi al creaţiei. Azi
trăim în epoca acţiunilor planetare. Fiecare din
noi, chiar când nu recunoaşte în plină lumină a
conştiinţei, ascunde în sine un American. Ne
americanizăm clipă de clipă. Ne exteriorizăm,
gesticulăm şi vorbim în superlative paradoxale.
Ceea ce câştigăm în suprafaţă însă n’are suport
în adâncime. Evităm din ce în ce mai mult efortul
constructiv şi meditaţia. E mai uşor să împrumuţi
şi să administrezi decât să gândeşti singur. Adwww.ideeaeuropeana.ro
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● Tragicul visător (1993-2013),
poeme
● Dostoievski – Nietzsche. Elogiul
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● Orbita zeului, poeme
● Geniul inimii, roman în versuri
● Din infern, cu dragoste, eseuri
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ministrarea, mai ales acuma când sunt şi maşini
de calculat, te dispensează de cap” (peisaj ardelean). diagnosticul, de o precizie frisonantă, pus
de grigore Popa într-o epocă în care americanii
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Mircea Platon
Grigore Popa şi
omul administrativ

Ucenic al lui lucian Blaga şi D.D.
Roşca – filosof care-i aprecia
„hrănitoarea proză speculativă” –,
considerat de teologul Grigorie T.
Marcu „nu numai un poet de
purităţi stelare, un gânditor de
mari făgăduinţi şi un publicist de
inepuizabile posibilităţi, ci şi un
intelectual ortodox de convingeri
clare şi ferme”, Grigore Popa a
practicat o filosofie a
contrapunctului liric la gravele
teme ale ontologiei. Filosofia unui
om convins că „tot ce e mare şi
etern se creează cântând”

5
erau doar cowboy de celuloid, o ficţiune inofensivă
pentru cea mai mare parte a locuitorilor Europei,
se încheie astfel: „Pentru a fi la înălţimea timpului, ca să corespunzi exigenţelor progresului, trebuie să acţionezi, să faci politică. Înseamnă, în
ultima analiză, să priveşti şi să valorifici totul
subt specie utilitară” (peisaj ardelean).
dacă, mai târziu, ar fi acceptat să-şi deghizeze rândurile de mai sus cu salopeta luptei de
clasă, a „criticii societăţii burgheze”, poate ar fi
fost salvat. Aşa însă, a fost şi el, ca şi alţii, fruct
pârguit în copacul inteligenţei româneşti, scuturat în nedreptate jilavă, în întuneric noroios. În
bătaia soarelui şi răcoarea serilor a rămas numai
agurida. Restul, la beci. Sub teasc.
Viaţa lui grigore Popa, de o autenticitate
discretă, a stat sub semnul metafizicii. şi metafizica sa a crescut nu din orgolioasa angoasă a omului modern, ci din dorul dezmărginirilor, al
dăruirii. Nu din fărâmiţante frământări egotiste,
ci din sâmburele neliniştii bune, a sentinelei, a
paznicului de far, a realistului creştin: „Nu ne
gândim nici o clipă la eforturile banale de armonizare şi împăcare a tot ce există. Aceasta nu e
treabă de filosof, ci meditaţie pentru orfanii de
meditaţie filosofică. Eforturile la care ne gândim
noi sunt acelea care ne dau curajul şi luciditatea
de a privi în faţă dezbinul, de a accepta riscul şi
de a da semnficaţie pozitivă durerii. Ele ne azvârl
în plină dramă a existenţei şi se împlinesc sub
semnul luminii interioare” (Existenţă şi adevăr la
soren kierkegaard).
ucenic al lui lucian Blaga şi d.d. Roşca –
filosof care-i aprecia „hrănitoarea proză speculativă” –, considerat de teologul grigorie T. marcu
„nu numai un poet de purităţi stelare, un gânditor de mari făgăduinţi şi un publicist de inepuizabile posibilităţi, ci şi un intelectual ortodox de
convingeri clare şi ferme”, grigore Popa a practicat o filosofie a contrapunctului liric la gravele
teme ale ontologiei. Filosofia unui om convins că
„tot ce e mare şi etern se creează cântând”. r
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Horia Vicenţiu Pătraşcu
Marile teme

o

Cultură mare – teme mari;
cultură mică – teme mici, nici o temă
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cultură mare este o cultură a temelor mari! o cultură mică este o
cultură a „motivelor” mici, locale,
regionale, a descrierilor pitoreşti,
a folclorului, a „specificului”. Teme precum dumnezeu, moartea, viaţa, întrebările fundamentale
ale omului – ce pot să ştiu, ce trebuie să fac, ce-mi
este îngăduit să sper, de unde venim, încotro ne
îndreptăm – sunt întrebări „înghiţite” în sec, neadresate, prin tradiţie, într-o astfel de cultură.
lipsa maturităţii, a demnităţii individuale, personale, colectivismul acestor culturi îi împiedică
de cele mai multe ori pe indivizii şi creatorii ei să
se ridice la nivelul acestor teme. Se întâmplă adesea ca în cadrul unor culturi mici să apară exemplare de cultură „mare” şi, odată cu ele, marile
teme şi marile opere. „orgoliul unui individ născut într-o cultură mică este întotdeauna rănit”,
spunea Cioran, vrând, de fapt, să spună „orgoliul
unui om mare”. Este rănit în primul rând de indiferenţa otrăvitoare a celor din jurul său, complet indispuşi la această diversitate genetică ce
irupe brutal în mediul lor asigurat, aseptic, dar
strâmt, incompatibil cu dezvoltări magnifice. Autorii dintr-o cultură mică sunt autori de cultură,
cultivaţi precum plantele sau legumele dintr-o
seră. Să ne imaginăm cum ar mai protesta castraveţii dacă un stejar ar nimeri în „solarul” lor
şi, crescând, le-ar sparge acoperişul lor protector!
Câtă megalomanie! Câtă gonflare a eului, ce egolatru! de ce nu poate să fie mai modest, mai ikebanic?
Autorilor minori le lipseşte acea natură puternică ce se resimte în fiecare mare creator.
Numim geniu şi spirit titanic – acel spirit izvorât
parcă direct din stihii, abia erupt din magma primordiilor, monstru în sensul propriu – jumătate
animal, jumătate om. Nu altfel i-au reprezentat
pe zei – cu înţelegerea lor spontană şi directă, intuitivă – culturile aurorale, cultura egipteană, de
pildă, dar – la începuturile ei – şi cea elină: spiritul (cel mai înalt) fuziona cu natura, cu viaţa – în
sensul ei cel mai bestial, cel mai adânc. Spiritul
despărţit de viaţă, cultura de „ghiveci”, de „seră”,
domestică – este, să zicem aşa, trăsătura distinctivă a culturilor mici şi slabe. Culturile mari şi
puternice sunt caracterizate de unitatea dintre
rafinament şi sălbăticie, dintre „piatră” şi „filosofie”.
or, Nicolae Breban aparţine acestei din
urmă tipologii. El cultivă teme nepotrivite, „străine” acestui spaţiu, abordează cu îndrăzneală
„marile” cuvinte şi vrea să străpungă zidul lor
eteric pentru a ajunge la „fiinţa” lucrurilor închise
în ele. o asemenea iniţiativă este considerată din
start de prost gust în cadrul culturilor mici. Teme
ca „fericire”, dumnezeu, creaţie, moarte, sensul
vieţii nu sunt cotate la bursa culturii româneşti.
În minorat nu e de bon ton să te ocupi cu asemenea grozăvii, ci mai curând cu brizbrizuri artistice, cu ornamente stilistice, cu eufonii şi calofilii.
Iar ca să reuşeşti – e nevoie de cât mai puţin conţinut, de idei cât mai puţine. Căci ideile „cauzează” stilului; valahii mor după nuanţe, se
topesc după „întoarceri din condei”, sunt extaziaţi
de ziceri şi contra-ziceri care te lasă cu gura căscată întrucât „nu ştii unde bate…” autorul lor, în
cine dă. maiorescu sesizase această predispoziţie
a noastră către beţia de cuvinte, confuzie şi către
forme fără fond, fără conţinut – dar se prea poate
că acesta nu este doar semnul unei culturi in
statu nascendi, ci este semnul fundamental al
unei culturi minore.
Nicolae Breban pare în această cultură de
mimoze un primitiv. şi el este un primitiv. Vorbeşte tare, scrie tare! Clocoteşte, spumegă, dă pe
din afară. Nu încetează să se mire! la peste 80 de
ani, Breban este uimit de viaţă! Într-o ţară unde
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sictirul se poartă pe buze ca rujul, unde dacă nu
eşti scârbit pari complet idiot, unde copiii învaţă
să înjure de viaţă de la grădiniţă, Breban pare o
arătare din alte poveşti, din alte vremuri, din alte
tărâmuri. S-a vorbit despre adamism românesc.
Este o prostie nemărginită care terfeleşte numele
lui Adam pentru a exprima, vezi doamne, lipsa
noastră de continuitate, de perseverenţă. de fapt
acest neam de pensionari nu are nimic din Adam.
oameni ca Breban sunt cu adevărat adamici,
sunt oameni care descoperă literalmente pentru
prima oară – până la sfârşitul vieţii lor! – temeiurile lumii acesteia, sunt personajele biblice care
se iau la trântă, corp la corp, cu dumnezeu, cu îngerii, cu diavolul. Cultura noastră de filfizoni
înăcriţi şi de sclivisiţi obosiţi a avut parte de puţini oameni de acest tip, îi putem număra pe degetele de la două mâini. dar faptul că există este
semnul de vitalitate a acestui neam, este dovada
că în tarlaua noastră se pot ridica stejari şi că aceştia ar putea forma o pădure dacă lăstarii lor nu
ar fi sufocaţi de buruienile deocamdată biruitoare. Eminescu, Blaga, Cioran, Eliade, Noica –
aleg la întâmplare câteva nume de stejari ce s-au
iţit nepăsători în sârbăriile noastre româneşti.
Nasc şi-n România oameni! Iar acest fenomen
este unul de interes larg antropologic şi psihologic
şi ar trebui să formeze un vast capitol de filosofia
culturii – pentru că este într-adevăr o curiozitate,
un mister – cum pot răsări stejari într-o grădină
de castraveţi, cu grădinari care nu cumpără căstraveţi, dar care nici cu stejarii nu ştiu ce să facă,
încercând să-i taie de la rădăcină. Este un mister
să vezi cum la un moment dat, dintr-o lungă succesiune de generaţii de pisici apar leii!

Conştiinţa im-posibilă
a morţii

Cartea lui Breban, profeţii despre prezent.
Elogiul morţii – este o carte despre moarte (mă
întreb dacă mai există vreo carte dedicată morţii
în toată literatura română1) şi te-ai putea întreba
cum se justifică într-un asemenea text largile incursiuni în „realitatea” (nesubstanţială) a vieţii
româneşti. Justificarea este dată tocmai de faptul
că Breban – şi cei ca el – au a se lupta cu două
morţi – cu moartea lor personală, fizică, dar şi cu
moartea lor de mari creatori răsăriţi într-o cultură mică. oameni ca Breban suferă până la
sânge – pentru că au conştiinţa propriei lor măreţii, a propriului geniu – din cauza incompatibilităţii dintre ei şi mediul înconjurător, dintre ei şi
lumea culturală românească, e aceeaşi suferinţă
pe care o strigă în textele lor Eminescu, Cioran,
Eliade. Ei sunt ameninţaţi mereu cu moartea
prin uitare şi prin indiferenţă a celor din jurul lor!
omul mic a descoperit o modalitate de a-l strivi
pe omul mare, o otravă morală mortală: îl ignoră,
îl face să sufere de foamea şi de setea de a fi
văzut, de a fi auzit, de a fi (re)cunoscut. Îl aduce
în situaţia umilitoare de a striga, de a încerca
să-şi facă simţită prezenţa, de a se bate cu pumnii
în piept – şi de a părea astfel un megaloman, un
egolatru – neluat în seamă de nimeni – şi cu cât
va face mai mult caz de existenţa sa, cu atât va fi
mai ignorat, cu o satisfacţie psihotică de poporul
„său” – un popor străin, nesfârşit de străin. Breban simte că acest popor i-a pus gând rău, că l-a
condamnat la cea mai grea moarte pentru un
creator – la moartea memoriei, damnatio memoriae, cu atât mai insuportabilă cu cât Breban nu
crede într-o altă formă de nemurire, în nemurirea
1
din câte ştiu eu singurii autori români care au publicat
cărţi pe această temă (anunţată explicit în titlu) sunt Ion
Biberi, Istvan Kiraly şi Basarab Nicolescu (acesta din
urmă este coordonatorul unei antologii de texte – intitulată Moartea astăzi, apărută în Franţa şi tradusă în româneşte).

nicolae Breban pare în această
cultură de mimoze un primitiv. Şi
el este un primitiv. Vorbeşte tare,
scrie tare! Clocoteşte, spumegă, dă
pe din afară. nu încetează să se
mire! la peste 80 de ani, Breban
este uimit de viaţă! Într-o ţară
unde sictirul se poartă pe buze ca
rujul, unde dacă nu eşti scârbit
pari complet idiot, unde copiii
învaţă să înjure de viaţă de la
grădiniţă, Breban pare o arătare
din alte poveşti, din alte vremuri,
din alte tărâmuri
psiho-fizică (şi nu crede pentru că lui îi este imposibil, ca oricărei conştiinţe puternice, conştientă de ea însăşi, să creadă că va muri).
Cum orice conştiinţă este inseparabilă de
sentimentul indestructibilităţii sale – pentru noi
moartea este sortită să rămână o temă abstractă,
o „idee”, o noţiune a intelectului. Pentru a-i putea
concede „existenţa”, moartea trebuie să se concretizeze, să se întrupeze, să ne lovească. moartea
trage mai întâi, mult timp în aer – şi nu o credem
–, trage apoi la picioare – şi din nou nu o credem;
în sfârşit, trage în plin, în mijlocul nostru, secerându-i pe cei de lângă noi, rând pe rând – şi abia
atunci începem să credem că nu este doar o simplă vorbă. dar continuăm să credem că glontele
„nostru” ne va ocoli – oricât de mult l-am cere, oricât de tare ne-am despuia pieptul în aşteptarea
lui – până în clipa când acesta ne curmă credinţa
noastră – necredinţa în moartea noastră. A fi conştient de moarte înseamnă să porneşti dialogul
dintre eul tău/ mintea ta, impermeabilă prin definiţie la moarte, saturată de viaţă – şi „dovezile”
sale „palpabile”, factuale, empirice de existenţă.
Raţionaliştilor dintotdeauna li s-a părut o evidenţă, aproape matematică, indestructibilitatea,
imortalitatea sufletului/ raţiunii fără să-şi dea
seama că această „evidenţă” este doar efectul psihologic al faptului de a fi conştient, căci o conştiinţă a in-conştienţei proprii este imposibilă; de
aceea conştiinţa morţii nu o putem avea decât indirect, prin analogie sau prin inducţia celor petrecute în afara noastră. Nu există altă conştiinţă a
morţii în afara acesteia.

Cele trei întruchipări
ale morţii

Pentru Breban există trei întruchipări concrete ale morţii: moartea tatălui, mecanizarea
vieţii şi moartea sa în calitate de autor, de creator
(absenţa posterităţii). (mai există o altă întruchipare concretă a morţii în viaţa lui Breban – despre care cartea de faţă nu vorbeşte: sinuciderea
primei soţii; totuşi tema sinuciderii este prezentă
în mai multe pagini dedicate sinuciderii adolescenţilor.)
Breban descrie în prima parte a cărţii sale
efectul vitalizant teribil al im-posibilitatăţii morţii asupra posibilităţilor noastre de a fi, parafrazând vocabularul heideggerian. descoperă această incredibilă putere fertilizatoare a morţii, odată
cu moartea tatălui, moarte care i-a deschis zăgazurile puterii sale creatoare. moarte providenţială, moarte creatoare, moarte pentru care,
paradoxal, fiul îşi elogiază tatăl şi îi mulţumeşte.
Nicolae Breban are 28 de ani când primeşte
această veste teribilă prin moartea tatălui său:
viaţa are un sfârşit! Ei bine, reacţia lui Breban
este una care dezvăluie complet natura sa faustică, occidentală, majoră: nu cade în depresii ieftine, nu melancolizează asupra zădărniciei vieţii,
nu fluieră cu jale, ci se apucă să creeze, să facă!
În faţa imposibilităţii tuturor posibilităţilor de a
fi se activează autentica sa posibilitate de a fi, vocaţia sa, scrisul. Este exact reflexul major al autenticei conştiinţe a morţii şi deopotrivă al conştiinţei de sine! El are de a fi, el trebuie să fie! (Cioran reacţionează la fel în momentul în care se îmbolnăveşte şi simte că moartea este pe bune:
schimbă complet traseul său intelectual – profund cunoscător al lui Kant şi al neokantianismului, visând să devină un exeget respectabil al lui
Kant – se apucă să se exprime pe el însuşi în
prima sa carte „nebunească” – pe culmile disperării, fără să părăsească, totuşi, terenul filosofiei:
viitorul exeget se converteşte în creator original.)

semnal editorial

acest spaţiu, în primul rând făcătorul de minuni.
În occident, însăşi mântuirea omului a fost pusă
sub semnul unei decizii deja luate, a unei cauze
imposibil de schimbat – de la Augustin la Calvin.
dumnezeul creştin a împrumutat toate atributele
destinului – aflat deasupra zeilor – el însuşi un
simbol al credinţei (oarbe?) în cauzalitatea inexorabilă – al cărei efect binefăcător este ordinea,
cosmosul – cu toate efectele secundare negative
ale suferinţelor individuale. occidentalii trăiesc
în orizontul lui „ce va fi a fost deja stabilită din
eternitate”, noi în orizontul lui „şi de-o fi…” şi
„de-o fi să mor” cum spune ciobănaşul mioritic, în
orizontul posibilităţii pure. Acel „de-o fi să mor”
al ciobănaşului arată o acută lipsă de credinţă în
cauzalitate şi sfidează legile probabilităţii.
Cum e posibil atunci ca tocmai spaţiul occidental să fie caracterizat de spiritul faustic, al facerii, al voinţei şi al voinţei de putere? Te-ai
aştepta ca tocmai acolo să existe o resemnare, o
delăsare, o tradiţie a inacţiunii. Când, de fapt,
este tocmai invers. Pentru occidental modelul
divin trebuie imitat de către om. dacă la temeiurile lumii stă Cauza primă, înlănţuirea necesară
cauză-efect, atunci el ştie că trebuie ca, în mic, să
acţioneze după acelaşi model. Că dacă vrea să obţină efectul dorit trebuie să adune laolaltă condiţiile împlinirii lui. Că dacă
vrea să aibă o casă, trebuie
să o construiască…, trebuie să pună temeliile, trebuie să o ridice cărămidă
cu cărămidă. Noi sperăm
mai curând că o minune se
va întâmpla, că mult-dorita
casă ne va pica din cer, că
ceva – nu ştim ce! – se va
face şi vom avea o casă. Noi
nu credem în pronie şi nici
în cauzalitate. de aici – improvizaţia, aşteptarea nedefinită, procrastinarea
cronică. şi speranţa într-o
inspiraţie de ultimă clipă.
deciziile le luăm în ultima
clipă, mai aşteptăm, poate
mai intervine ceva… Vrem
să avem toate datele… mai
mult decât atât – românii
au reuşit să conoteze negativ termenul cauză – de
exemplu „a cauza” este sinonim, în limbaj popular,
cu „a dăuna”, a produce o
boală. Tot astfel, în ultima
vreme suntem corectaţi ori
de câte ori spunem „din
cauza a ceva” cu un sens
pozitiv. Nu, ni se spune că trebuie folosit „datorită”, căci „din cauza” are o conotaţie negativă. de
ce? de ce ar avea locuţiunea „din cauza” o semnificaţie negativă? Nimeni nu s-a gândit la asta…
Vasile Conta – filosoful român, probabil cel
mai mare profet al cauzalităţii în spaţiul mioritic
a fost de mult dat uitării. El nu se potriveşte „sufletului nostru” – dornic de miracole, de „intervenţii”, de inspiraţii de ultimă clipă. şi mai ales de
ziceri în coadă de peşte, de ziceri spumoase, de literatură spumantă!
Combaterea cauzalităţii este, aşadar, la
Breban, făcută de la înălţimea spiritului occidental, într-o tradiţie ce se întinde de la Hume până
la Nietzsche şi „indeterminismul” fizicii cuantice.
Această critică poate fi citită în spiritul voluntarismului nietzscheean, cu acea corecţie pe cât de
importantă, pe atât de paradoxală introdusă de
filosoful german, preluată şi de scriitorul român:
amor fati! Nietzsche – prin amor fati – se racordează la o întreagă tradiţie „nobilă” a filosofiei
vestice (ex: stoicismul) şi încearcă să împace – să
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nu uităm că aceasta este tema centrală a întregii
teologii creştine occidentale – ideea libertăţii
omului (la el: voinţa de putere) cu ideea necesităţii. Supra-omul lui Nietzsche, ca şi „sinteza existenţială” a lui Kierkegaard, adună în sine
necesitatea şi libertatea. Întreaga filosofie occidentală poate fi citită ca încercare de împăcare a
ideii de libertate (divină şi umană) cu ideea necesităţii (şi dumnezeu este o fiinţă supusă necesităţii) impusă de activarea raţionalităţii în omul
occidental. În culturile primitive şi minore –
dumnezeu este absolut liber, el face ce vrea şi de
aceea voinţa lui poate fi modificată, influenţată
prin ritual şi rugăciune (perspectivă magică).
Pentru români, de exemplu, expresia cea mai des
întâlnită a „fatalismului” în faţa celor mai nefaste
şi inexplicabile întâmplări este tocmai afirmarea
decisivă a voinţei libere a divinităţii, desprinsă de
orice raţionalitate imaginabilă, fie ea şi divină,
inaccesibilă muritorilor: aşa a vrut dumnezeu!
Celalaltă întruchipare a morţii despre care
am vorbit deja este chiar cultura minoră! Aici
Breban duce o luptă pe care n-a încheiat-o nici astăzi, o luptă pe viaţă şi pe moarte. o luptă pentru
recunoaşterea sa – extrem de dificilă, dat fiind că
pentru ca asemenea autori să poată fi acceptaţi şi
recunoscuţi – trebuie schimbate, lărgite cadrele
mintale, morale şi stilistice ale respectivei culturi.
Este ceea ce au simţit cu o deosebită forţă oameni
ca Cioran şi Eliade care şi-au dat seama că România nu-i poate accepta, nu are dimensiunile necesare pentru a le primi darurile – şi de aceea
visau o Românie mare, mare nu doar geografic,
spiritual mare. Au fost nevoiţi să rescrie România, să o reinventeze, o Românie pe măsura lor
pentru a se putea împăca, pentru a putea trăi şi
crea aici. (una dintre variantele de titlu ale
schimbării la faţă a româniei era teoria româniei.2) din păcate, nu au reuşit să se iluzioneze
decât o scurtă perioadă, după care s-au refugiat
în ţări pe măsura gabaritului lor. Nu poţi să fii
goethe printre mongoli… dar ce se întâmplă cu
cei rămaşi, cu oamenii mari rămaşi în ţară, în
această cultură mică? Breban remarcă că autorii
mari sunt îngropaţi în indiferenţă şi în uitare: un
exemplu este cel al marelui său prieten, Nichita
Stănescu, a cărui valoare literară însuşi matei
Călinescu crede că dispare după vama de la Nădlac. o afirmaţie care îi smulge lui Breban o replică usturătoare: „o asemenea frază nu putea fi
spusă decât de un ciocoi cultural”.
dar şi această moarte l-a făcut pe Breban
productiv, şi această ameninţare cu moartea uitării a acţionat, acţionează ca un stimulent al
creativităţii lui, al potenţei lui creatoare. mai
întâi, cum spuneam într-un alt text, a încercat să
impună un alt orizont stilistic pe măsura operei
lui, pentru ca aceasta să poată fi percepută şi receptată. În egală măsură, ameninţarea cu moartea postumă (a uitării) îi produce o reaprindere a
motoarelor creaţiei. Breban aplică ceea ce Cioran
ar numi metoda agoniei (descrisă de mine în cartea mea terapia prin Cioran, Ed. Trei, 2014), prin
care potenţialul depresiv al suferinţei este transfigurat într-un potenţial activ, pozitiv, eficient.
Românii, valahii, tind să „lase armele” în faţa suferinţei, să se lase jos, să melancolizeze, să jeluiască, să doinească – în loc să-şi înfrunte
suferinţele, în loc să sfideze viaţa şi absurditatea
ei, în loc să se afirme împotriva morţii, în ciuda
unui univers zadarnic şi fără sens. literatura
noastră veche este plină de lamentaţii nesfârşite
despre zădărnicie, trecerea timpului, moarte,
psalmodieri infinite ale trecerii şi pieirii. dar
unde sunt multe lacrimi sunt şi mai mulţi muci!
or, jalea românească a lăsat în urma ei torente
întregi de muci, din a căror substanţă gelatinoasă
ne este aproape imposibil să ne mai desprindem.
Câţiva bărbaţi ai naţiei noastre au refuzat să
plângă, să se jelească, să-şi plângă de milă şi s-au
apucat de făcut! r
■ Nicolae Breban, profeţii despre prezent. Elogiul
morţii, Polirom, Iaşi, 2009 (326 p.)

2
Ion dur, Cioran. Conform cu originalul, Editura Tritonic
, 2017
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Cea de-a doua întruchipare a morţii este
moartea prin clişeu, moartea prin mecanizare şi
prin rutină, moartea vie. moartea căreia oamenii
îi plătesc obolul cu mult înainte să moară, unii de
la douăzeci, alţii de la treizeci – fapt e că majoritatea oamenilor trecuţi de 40 de ani sunt deja decedaţi, cadavre vii, morţi cu tensiune arterială.
Este vorba despre mecanica placată asupra viului
– despre care vorbea Bergson, uciderea oricărei
imprevizibilităţi, a oricărei Noutăţi, repetarea
aceluiaşi scenariu, a aceleiaşi „plăci” existenţiale:
uitarea de sine prin repetiţia sterilă a aceluiaşi
mic scenariu – la fel de fix ca o piatră funerară,
la fel de stabil ca un mormânt. Acesta şi nu altul
este motivul pentru care Cioran – un spirit afin,
după părerea mea – dorea ca toţi cei trecuţi de 40
de ani să fie exterminaţi. Breban propune două
soluţii pentru a evita să murim în acest fel, fără
să ne dăm seama, în viaţă fiind: să provocăm întâmplarea (să te plasezi cu un superb buchet de
trandafiri la un colţ de stradă, părând ca aştepţi
pe cineva, dar neavând, de fapt, nici o întâlnire;
să provoci într-un mod cu totul gratuit un scandal
în tren în jurul unui bilet lipsă; să cerşeşti îmbrăcat într-un costum elegant şi cu pantofii lăcuiţi cu
grijă) şi să acordăm atenţie maximă „încheieturilor” existenţei, filigranelor, micilor detalii, ignorate de toată lumea, să
revenim, cu alte cuvinte, la
privirea de copil în stare să
vadă obiectele lumii, în puritatea lor, nedeformată de
cunoştinţele şi categoriile
plictiselii noastre „mature”.
Revenirea la Prezent este
soluţia indicată de Breban
pentru a fenta această
moarte, cea mai răspândită
dintre toate, moartea oamenilor maturi! oamenii merg
în „coşciugele lor de aer” – o
sintagmă menită să figureze în antologia celor mai
reuşite expresii privitoare
la moartea în viaţă.
Critica
cauzalităţii
desfăşurată de Breban pe
parcursul cărţii sale merită
o atenţie specială. Aceasta
trebuie clar delimitată de
„indeterminismul” netematizat, neexplicit al „sufletului românesc”. Să mă explic.
Aşa zisul fatalism românesc
nu are nimic de a face cu
necesitatea, cu cauzalitatea. Este, dacă vreţi, un „fatalism” al hazardului, al
întâmplării, al indeterminismului. Românul nu
crede în destin, în providenţă, într-o ordine structurantă şi determinantă a lumii, ci este adeptul
lui „nu ştim ce-o să fie”, al lui „ce-o fi, o fi!” Pentru
cultura occidentală, pentru orice cultură majoră
– credinţa într-o cauzalitate obiectivă – a fost rareori şi aproape fără efect pusă în discuţie. Chiar
dacă a fost contestată ca o credinţă iraţională, totuşi, ideea de cauzalitate a fost validată ca origine
a raţiunii înseşi. Raţiunea nu poate gândi decât
în termeni de cauză-efect, iar teologia creştină occidentală a făcut nenumărate eforturi în a acomoda ideea de cauzalitate cu ideea de libertate
umană/ divină, întotdeauna însă în favoarea celei
dintâi. Pentru occidentali dumnezeu şi necesitatea se confundă, de aici importanţa absolută a noţiunii de providenţă, de atotştiinţă divină, o
noţiune aproape absentă în spaţiul răsăritean.
Pentru răsăriteni, dumnezeu este mai curând un
dumnezeu intervenţionist, un dumnezeu al miracolelor, al schimbărilor de ultim moment, al
răsturnărilor neaşteptate. dumnezeu este, în
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a prozator, Constantin Iftime adoptă strategii aparent divergente,
unite însă prin suflul liric de o forţă
vitală indiscutabilă. oscilând între
realismul frust şi structuri poematice, cu origini
inclusiv în literaturile franceză şi americană, el
acordă mereu prioritate gestului care să epateze
percepţia comună şi să oblige la exerciţii de lectură mai complicate. Putem vorbi de o stratificare
a palierelor povestirii, căci există un pretext, un
sâmbure din istoria ultimilor ani ai regimului comunist, peste care se suprapun, în doze diferite,
tablouri şi imagini de mare concreteţe, ieşite
dintr-o perspectivă hiper-lucidă, chiar dacă permanent virusată de lirism.
Revolta anticomunistă a unui tânăr, confirmată istoric şi terminată cu moartea suspectă a
acestuia, putea fi punctul de plecare plin de promisiuni epice, întrucât oferea suficient material
brut pentru un story. Aşa arăta iniţial şi proiectul
romanului pe această temă gândit de Constantin
Iftime. Numai că punerea în ramă a intenţiilor
originare presupunea un cu totul alt autor:
anume unul rămas în paradigme clasice, cu respect pentru naraţiune, construcţie şi personaj.
Între aceste elemente şi idealul de creaţie clamat
adesea de Constantin Iftime este însă o incompatibilitate evidentă. Vitalismul debordant şi o sete
de forme noi, manifestându-se fără oprelişti, erau
enunţate la scenă deschisă până şi în volumul de
debut poetic, sugestiv intitulat vreau altă realitate. artă, merg pe mâna ta (2012). de altfel,
într-o bună măsură, stilul poematic şi compozit,
acoperind suprafeţe însemnate din romanul Copiii sălbatici (Editura Cartea Românească, 2016),
vine şi din conceptul de poezie, ilustrat mai cu
seamă în volumul menţionat. Amprenta unui
gânditor de factură lirică s-a dovedit fecundă. Cât
despre opţiunile compoziţionale, ne ajută să le
desluşim, din roman, însuşi autorul, prin intermediul unui rezoner care, scriind, trecea cu bună
ştiinţă acţiunea pe plan inferior: „reducea amănuntele psihologice, le înmulţea pe cele pitoreşti şi
groteşti. voia o mişcare a tablourilor, cu evenimente şi gânduri neaşteptate. aduna substantivele cărnoase, cu osul greu, verbele, care dau
culoare şi relief. pregătirile acţiunii însă se amânau la infinit”. şi mai încolo: „…nimic mental,
oniric, expresionist sau psihologizant. veacul
acestor mode s-a dus pentru totdeauna. nu-mi
pare rău deloc după ele, chiar dacă atunci au scris
cele mai mari cărţi flaubert, tolstoi sau kafka
(…) va fi un haos al detaliilor, până ne apropiem
de nimic”. Aşadar, eludarea programatică a
structurilor raţionale, bazate pe flux narativ, poveste coerentă şi eroi cu identitate clară. Elementele de postmodernism, dar şi de antiroman,
specific prozei franceze de la mijlocul veacului trecut, alcătuiesc un conglomerat la care primează
nu interpretarea, ci descrierea atentă, până la ultimul amănunt, a realităţii, ilustrând acea „literatură obiectuală” de care vorbea mai demult
Roland Barthes. dar Constantin Iftime, apologet
al libertăţii şi experimentelor novatoare, nu-şi declară nicăieri vreo apartenenţă. Nici măcar brebaniană, de care îl apropie ştiinţa de a crea o altă
realitate, una aparent autonomă, stranie şi compusă din fapte şi evenimente disparate. Cu multe
ambiguităţi şi cu direcţii narative care uneori se
intersectează, alteori nu. Cu eroi indefiniţi şi stil
inform, foarte liber. Toate acestea revoluţionau
proza primelor decenii ale veacului xx, fertilizând literatura existenţialismului şi mai târziu
noul roman francez, dar deschizând şi porţile tendinţelor demolatoare cu damf suprarealist. Constantin Iftime, se vede, a degustat din toate,
savurând deliciile limbajului şi iluzia suveranităţii absolute a autorului. Încât canavaua epică iniţială, având un personaj cu stare civilă identificabilă, a fost abandonată în favoarea unei construcţii în care graniţa dintre faptul palpabil şi
imaginarul neîngrădit devine aproape imperceptibilă.
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O lume fără busolă şi saturată de
false repere capătă, în haina epică
aleasă de autor, dimensiuni
apocaliptice

Prozatorul simte imperios nevoia îngroşării
liniilor, încât până la urmă ne livrează, cum şi-a
propus, o suprarealitate, rezultând din digresiuni
şi aglomerări supuse permanent dilatărilor şi cercetării cu lupa. o lume fără busolă, saturată de
false repere, capătă, în haina epică aleasă de
autor, dimensiuni apocaliptice. Pentru depistarea
unui adolescent care scrie pe ziduri lozinci împotriva regimului politic, forţele de represiune ale
oraşului B. devin insuficiente, aşa că sunt trimise
de la centru, în flux continuu, trupe de miliţie şi
securitate. Imaginea este a unei aşezări urbane
aflate sub ocupaţie. Suspiciunea pare endemică,
orice gest putând fi taxat drept duşmănos şi, prin
urmare, impunând măsuri punitive. degradarea
morală nu mai cunoaşte limite. Trădările şi duplicitatea fac casă bună, atât în forfota interlopă
a străzii şi canalelor, cât şi
printre slujbaşii militarizaţi
ai statului. Iar binoclul se
transformă într-un simbol,
aliat al organelor de urmărire, dar şi complice la scene
ce ţin de fanteziile lor erotice
pentru care, adesea, uită cu
totul de scrupulozitatea datoriei. mişcarea este browniană, haotică, încât toate
personajele, de la şefi la cele
insignifiante, au identitate
dublă: de urmăritor şi de urmărit. Faptul fiind cunoscut
de toţi şi de fiecare în parte,
esenţială pentru ei rămâne
doar învăţarea celor mai eficiente tehnici de supravieţuire. de aceea instituţiilor
represive li se opun în general nu inşi singuratici, ci
grupuri care mişună prin
cartiere ori pe maidanele
din preajma unităţilor industriale, gata să se replieze
sau să denunţe, dintr-un excesiv de reactivat instinct de
conservare. Hoardele de copii,
la care inocenţa primelor experienţe senzuale se
împleteşte cu simţul infracţional, ca mod de autoapărare, prilejuiesc autorului momente epice
halucinante. de altfel, efectul halucinatoriu reprezintă, în cazul acestui roman, nota de excelenţă, ca argument că demersul narativ, în
integralitatea sa, n-a eşuat. Scenele cu liotele de
copii aparent hoinari, dar de fapt plantaţi într-o
realitate contondentă, cu care aceştia se războiesc
tacit pe viaţă şi pe moarte, ridică în mod cert miza
parabolică a cărţii. Prin magia verbului, Constantin Iftime preface şi existenţa subterană într-un
tărâm magic, al iniţierilor şi exorcizărilor colective de orice fel. Paradoxul este că în acest context
social al singurătăţii interioare în care se consumă dramele individului, gregarismul devine
mod de viaţă.
deşi având contururi ambigui, personajele
sunt ilustrative pentru lumea pe care o reprezintă. doi miliţieni, michi şi Capră, veşnic în misiune de pândă şi patrulare, se adaptează uşor
împrejurărilor, exploatând cu folos specificul meseriei. Ca şi locotenentul george mercea, securistul, culant cu femeile, mai ales cu soţia colonelului, şeful său, căruia îi râvneşte şi funcţia. Colonelul, om cu experienţă, ştie nu doar intimităţile ascensiunii profesionale, ci şi dedesubturile
meschine ale familiei, cu amantlâcuri pe care le
tolerează din motive de strategie personală. Ca
într-un carusel al degenerescenţei, femeile par a
fi simple obiecte erotice, cu extrem de mică marjă
decizională, indiferent de natura intrigilor. Comenzile, mai ales cele care se referă la siguranţa
hotarelor cu defunctul uRSS, vin de sus, pe o filieră misterioasă, ca în masonerie. gesticulaţia şi
mişcarea personajelor au o singură menire: aceea
de executant, dincolo de raţiune şi morală. În
acest univers dezumanizat e limpede că nu poate

fi vorba de trăire spirituală. Încât matei gheorghiu, profesorul care-şi transcrie ideile într-un
carnet pentru viitoare cărţi, şi care visează la valori estetice, împotriva curentului, pare dubios şi
trezeşte vigilenţa securităţii. Acest personaj, de
fapt un alter ego al autorului, menit să învioreze
o lume searbădă, nu are nimic comun cu tipologia
care populează paginile romanului. o tipologie
veroasă şi promiscuă, în care de departe Naşul
posedă, literar vorbind, toate atributele eroului
memorabil. un soi de monstru, construindu-şi
propria lume, una paralelă, cu ritualuri tenebroase şi reguli dure pentru supuşi. Naşul, precum toate starurile interlope, trăieşte însă pe un
teren nesigur, fiind la rându-i atât urmărit, cât şi
urmăritor, în pofida relaţiilor sale cu instituţiile
represiunii. Semnificativ, este lichidat nu de „organe”, ci de propriii camarazi, care nu-i mai suportă
lăcomia şi violenţa. şi totuşi, contrar atmosferei
sumbre, de univers concentraţionar, cititorul participă
la un grandios spectacol cu
măşti, urmăriţii, ca şi urmăritorii, ascunzându-şi cu
grijă gândurile, pentru că
pretutindeni există binocluri şi urechi specializate.
Spectacolul este pus în
scenă tocmai de aceşti anonimi, angrenaţi permanent
într-o dinamică bizară, cu iz
de aventură dincolo de limitele raţiunii. dar succesul
amplei desfăşurări epice
vine, după opinia noastră,
tocmai din avalanşele de
verbozitate ce se succed continuu, cu o forţă uneori năucitoare. Constantin Iftime e
asemenea solistului care se
descurcă la mai multe instrumente. deşi situat pe
linia prozei nedogmatice şi
antinarative, el ştie să obţină dozele de tensiune necesare, bazate pe ritmuri alerte şi pe vervă stilistică. Impresia asupra
cititorului nu poate fi decât persistentă. Nimic
mai absurd, spre exemplu,decât minuţiozitatea şi
efortul disproporţionat cu care slujbaşii statului
urmăresc şi analizează, din diverse unghiuri de
interes, turmele de porci care păşunează dincolo
de ultimele blocuri ale oraşului. Sau ce demonstraţie de inventar exhaustiv găsim în Capitolul
VIII, cu eviscerarea cocoşului sacrificat pentru
masa şefilor de la judeţ! Ca şi rigoarea descriptivă
consacrată în altă parte găinilor, de parcă era în
balanţă siguranţa naţională! Se poate spune că
autorul reinventează verosimilul în varianta sa
opusă sublimului. detaliile, menite să sugereze
anonimatul acestei lumi, sunt pentru Constantin
Iftime la fel de importante ca emisiile de idei fundamentale. Perspectivele se schimbă neîncetat,
iar inconsistenţa personajelor şi fragmentarismul
epic, venind dinspre postmodernitate, nu diminuează în nici un fel sentimentul de mobilitate şi
ritm. Înfăţişând crepusculul unei epoci, prozatorul, ca martor avizat, creează dintr-o multitudine
de secvenţe, ca un prestidigitator, imagini emoţionale de impact. la el autenticul se dezvoltă
mai totdeauna pe portative naturaliste. şi deşi
poate induce ideea de improvizaţie, epicul la Constantin Iftime relevă cultul său pentru altitudini
estetice. Fără discuţie, prozatorul este o sensibilitate calofilă, îndrăgostit de fluenţe, dar şi de
contorsiunile meşteşugite ale limbajului. Având
la îndemână un lexic de maximă varietate şi utilizându-şi cu dibăcie inclusiv valenţele poetice,
Constantin Iftime realizează una din cele mai vii,
mai energice şi mai substanţiale replici literare
despre absurd, nonsens şi eşec într-un regim totalitar. r
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Un joc la limită

xistă experienţe care rămân în labirinturile forului lăuntric şi pare
că nimic nu le poate şterge, nici
smulge cu tot cu rădăcini din
magma fiinţei. la un moment dat, ales din nu se
ştie ce raţiuni care invariabil îţi scapă, acele întâmplări ale fiinţei, scufundate în abisul memoriei şi aparent uitate cu desăvârşire, parcă sunt
aduse la suprafaţă, parcă dau semne de viaţă,
mişcă în lutul duhului, urnind din locul acela secret – altădată inert, dar viu, totuşi – straturi depuse peste alte straturi, percepute distinct, ca
nivelurile în siturile arheologice, aproape... În pofida tentativelor – unele dintre acestea remarcabile – înscrise în istoria literaturilor lumii ori în
tratate celebre de psihologie abisală, sunt departe
de a fi de părerea că cineva ar fi în stare să epuizeze modul în care funcţionează mecanismele autoscopice, subjugate obscurităţii. Aşa cum sunt
departe de a crede faptul că cineva ar fi capabil
să descopere şi să descrie modul în care se formează conştiinţa umană. şi, totuşi, se va recurge
la alte şi alte încercări... E ca un joc la limită, un
joc de o gravitate pornită, caracteristică, se pare,
exclusiv copiilor şi poeţilor, apţi de a coborî în
adâncurile fiinţei în linişte, liniştea fiind aerul
respirat de adevărurile superioare – sau, ca să folosim o expresie a Sfântului Augustin, de „dragostea pentru lucrurile eterne” – întoarse cu faţa
spre frumuseţe, lumină şi alte virtuţi esenţiale,
fără care noi am înceta să fim noi înşine.
E ca şi cum dincolo de voinţa ta, probabil că
dintr-un capriciu al creatoarei celor nouă muze –
zeiţa memoriei, mnemosyne – acele segmente de
realitate lăuntrică aparent scufundate în prăpastia memoriei – printr-un abscons declic parcă –
sunt urcate, brusc, la suprafaţă, pentru a fi readuse la viaţă. Am încercat să-mi explic nu o dată
din ce cauze rămân întipărite anume acele – să le
zicem cum le numise Carl gustav Jung – „evenimente interioare”, alese parcă de tine – deşi acest
adevăr e discutabil – şi din ce pricini altele – văzute de un prieten, un om drag inimii, un coleg
sau un străin cunoscut în treacăt, şi considerate,
în opinia lor, importante – se şterg cu desăvârşire
din cutia de rezonanţă a sufletului ori, pur şi simplu, nu sunt luate în seamă decât, probabil,
atunci când ţi se întâmplă ceva neobişnuit şi te
întorci, din alt unghi, cu faţa spre tine însuţi, revii
în abisul propriei firi şi te trezeşti – la o răscruce
a vieţii – vindecând rănile, la care nu te-ai gândit
decenii, pentru că aveai alte lucruri în agenda fiinţei şi mizai – în chip stupid ori, cine ştie, inconştient – pe timpul care le vindecă pe toate, dar, în

realitate, nu face decât să acopere de zgura uitării
sau a abandonului labirinturile din forul lăuntric,
semnalele de alarmă ajungându-te din urmă când
te aştepţi mai puţin, când ţi-e lumea mai dragă!
Cine şi cum alege evenimentele din holograma fiinţei, conferindu-le greutate, importanţă,
farmec şi – din timp în timp, mai precis, când se
cuvine – măreţie? mi-am pus această întrebare şi
de îndată m-am trezit din reveria unui posibil
răspuns, întrebându-mă dacă nu alege, câteodată,
altcineva pentru fiecare dintre noi. Suntem, e
adevărat, artizanii propriilor destine; ecoul acelui
amor fati – iubire de destin – nietzschean întârzie
în forul interior: totul s-a întâmplat aşa şi nu altfel, pentru că aşa mi-am dorit eu; duhul vieţii
sfânt sfinţeşte totul: şi lacrima, şi pierzania, şi
exasperarea, şi...! În ce măsură însă suntem şi autorii alegerilor pe care le facem? În ce grad suntem creatorii întâmplărilor din existenţa noastră?
oare noi înşine să fim, de fiecare dată, singurii
care decidem? liberul arbitru e un posibil – greu
de tăgăduit – răspuns. Ceva mă face să cred, însă,
că nu e singurul. Ce argument să aduc în favoarea acestei ezitări, întoarse cu faţa spre problemele majore, de a căror soluţionare pare că
atârnă, uneori, cerul, pământul şi celelalte adevăruri divine, sedimentate în matriţa ontică? Să
fi fost oare eu cea care am ales la şapte şi, respectiv, doisprezece ani, să fiu protagonista unor accidente produse din neatenţie, care m-au azvârlit
în câteva fracţiuni de secundă la limita vieţii?
diatribele ivankaramazoviene, mistuite de răzvrătirea împotriva absurdităţii suferinţei copiilor
şi refuzul armoniei – paradox tipic dostoievskian:
din dragoste! – sunt departe de a mă ajuta să înţeleg de neînţelesul, starea în care am fost,
atunci, în preistoria existenţei mele, marcându-mă, previzibil, pentru tot restul vieţii şi făcându-mă – de fiecare dată când mă regăsesc la
limită – să-mi amintesc un adevăr încercat pe
cont propriu şi demonstrat în nu puţine înscrisuri
eline şi în Sfintele Scrieri. de altfel, mă îndoiesc
profund că lucrurile funcţionează conform întortocheatei cazuistici ivankaramazoviene, căruia îi
joacă o seamă de feste excesul de raţiune irumpt
pe terenurile unde raţiunea se împiedică şi cade,
dacă nu o lasă... nervii până să ajungă la mal!
Adevărul e că pe parcursul întregii existenţe am
evitat să mă gândesc la acea fată sălbatică din
preistoria existenţei mele. Nici nu mi-a trecut
prin minte gândul de a o aduce faţă în faţă cu
acele accidente, care, e adevărat şi, totodată, uimitor, în timp, s-au dovedit, fără voia mea, sursa
unora dintre temele majore, abordate în cărţile
mele, între care dialogul cu dumnezeu, subterana, viul, fericirea, viaţamoartea, văzute ca un
tot întreg etc. Când cei dragi inimii mele se refereau la acele întâmplări, de fiecare dată, aproape,
schimbam aiuritor de abil subiectul. Firea mea
luminoasă, mai de fiecare dată, îmi joacă festa!
Fire care se trădează în cele mai mici şi, la suprafaţă, lipsite de importanţă gesturi, replici, atitudini, reluate, când şi când, de cei apropiaţi, care
ştiu că în orice situaţie voi alege partea solară,
mă voi agăţa de aripa ei, văzând şi acolo un pământ prielnic frumuseţii. (Când mă trage de mânecă vreo dilemă, ştiu că cei din proximitatea mea
nu vor întârzia să mă sprijine prin felul lor de a
fi. „Ai vorbit cu dumnezeu?” sunt întrebată de un
apropiat când îi comunic ceva important, care mi
se pare imposibil. „Nu înţeleg, fii tu însăţi, şi
gata” replica altui apropiat vine aiuritor de
prompt.)

Un paradis al culorilor

Cred că ziua pe care urmează s-o descriu
face parte din zilele care nu au cum să fie date uitării. uimitor, şi ea – nu se ştie din ce pricini, alături de alte circumstanţe faste – m-a făcut să
cobor în abisul fiinţei inclusiv pentru a privi, de
astă dată, ochi în ochi, duh în duh ghemul de om
din trecutul meu, care de câteva ori a fost readus

la viaţă printr-un miracol. Era o zi de noiembrie
înfrigurat. după un periplu prin centrul Romei,
într-un târziu, renunţasem la hărţi, pliante şi, învinşi de oboseală sau, probabil, de inspiraţie,
ne-am lăsat în voia întâmplării, plimbându-ne pe
ulicioarele întortocheate din inima urbei frumuseţii. Reînvăţam să privim, să vedem, să ascultăm, să respirăm în ritmurile impuse de dorul de
altceva. Ne încetineam deliberat paşii, reducându-ne la ochi şi încercând să facem faţă belşugului de frumuseţe din jurul nostru, care îşi
revărsa, surâzând, excesul peste tot. Înaintam
agale prin după-amiaza ce se arăta cel puţin la
suprafaţă uşor înnegurată, cerul fiind posomorât
de câteva zile. uimitor e că acest amănunt ezita
să se răsfrângă asupra dispoziţiei noastre. Înaintam printr-un fel de rai al culorilor, devenite
parcă mai puternice şi mai sugestive, deşi era frig
şi ceaţă. o ceaţă fină, abia vizibilă, care, straniu,
rarefia aerul fără să transforme realitatea într-o
realitate kierkegaardiană, de fum. Frumuseţea
din jurul nostru ne copleşea frumos, cum spunea
cineva, nu ne slăbea din chingile-i nevăzute, dezvelindu-ne feţele ei, câteodată tandre, alte dăţi teribile. Îmi scapă momentul când în faţa ochilor a
crescut un panou uriaş, pe care era scris cu litere
nu foarte mari, să fi avut vreo treizeci de centimetri: Je est. În acel peisaj renascentist prin excelenţă, care trimitea cu gândul la un eden al
frumuseţii aici, pe pământ, acel mesaj transmis
prin recursul la mijloacele new media era cât se
poate de limpede şi încărca totul cu vrajă. În acel
paradis al culorilor, fiecare dintre noi exista, existam, eram noi înşine. E adevărat, reduşi la ochi,
auz, mişcare. Reduşi la suflet. Transformaţi în receptacol, urmăream ecourile produse înlăuntru de
frumuseţea revărsată de pretutindeni, care fora
înlăuntrul nostru, lucrându-ne abisurile. luminându-le.
la o distanţă de câteva ulicioare de Pantheon, zărisem Elefantul lui Bernini cu obeliscul
adiacent şi abia pe urmă, în fundalul dezvelit în
faţa ochilor, zveltă, ireală aproape, Basilica Santa
maria Sopra minerva, care figura, de bună
seamă, pe lista locurilor ce se cuvine vizitate.
Adevărul e că ne-am propus să ajungem a doua zi
la acest monument arhitectural – un lăcaş al
domnului, aflăm undeva, construit în prima jumătate a veacului al xIV-lea de doi dominicani pe
locul unde s-au aflat templele zeiţei egiptene Isis
– simbol al fidelităţii, venerat de marinari şi, în
primul rând, de fratele ei, osiris – şi al minervei,
zeiţa înţelepciunii şi a dreptăţii la greco-romani,
cel din urmă înălţat, citesc undeva, în anul 50
î.Ch. minunea apăruse în faţa ochilor pe neaşteptate şi ne copleşise până în rărunchii inimii. Intraţi în catedrala gotică aproape pustie, am
contemplat, rând pe rând, mormântul lui Fra Angelico, tablourile lui Filippino lippi care înfăţişază fragmente din viaţa lui Thomas de Aquino,
apoi statuia lui michelangelo – Iisus Christos
Răscumpărătorul (1519). unul dintre noi a întârziat în faţa pânzelor lippiene. după ce a stat îndelung în faţa altarului, reculegându-se, rugându-se şi aşteptând difuz ceva, celălalt s-a întors
spre statuia michelangelescă, de care nu se mai
desprindea parcă. E un Iisus atipic; nici din cale
afară de robust, nici din cale afară de plăpând. un
nud fără cusur. Pare că se sprijină de cruce;
această impresie, însă, e rapid pulverizată. Privirile îi sunt întoarse dinspre cruce şi toiag spre altarul somptuos, încadrat de vitralii ogivale. Ca şi
cum ar căuta ceva acolo. un punct de sprijin?
Răspunsul la vreo interogaţie, care îl îndeamnă
şi îl ajută să se adune din condiţia de om şi să se
întoarcă spre partea divină dinlăuntrul său, cea
care luptă, nu rareori, cu omul din om? Căci din
nu puţine fragmente din Sfânta Scriptură, precum şi din alte surse, devine limpede faptul că
omul din Fiul lui david – cum îl răsfăţau unii galileeni – e la fel de puternic ca partea divină dinlăuntrul său. Ezit să răspund.
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Probabil, la naştere, unora dintre
poeţi li se dăruieşte un suflet atât
de frumos, încât pe tot parcursul
existenţei ei rămân cu totul vrăjiţi,
învinşi de el. Odată cu acel suflet
frumos, în trezoreria acestuia e
aşezată forţa de a-l grădinări cum
se cuvine
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Poezie şi vrajă

În cazul în care ar fi avut nevoie de un reazem, Iisus s-ar fi
sprijinit, probabil, de propria cruce şi de toiagul ţinut în mâinile-i robuste,
frumoase, fine. Aşa m-am regăsit descriindu-l într-un poem, când lucram
la romanul în versuri geniul inimii. (Poemul se regăseşte în prima carte –
povestea subteranei şi are titlul la umbra cariatidei.) minerva e invocată,
de altfel, nu o dată în acest roman. Iar Isis – alături de preotesele din Templul zeiţei Vesta, alături de Antigona, orfeu, Euridice, Porfiri Petrovici, Rodion Raskolnikov ş.a. – e una dintre cele câteva protagoniste ale celuilalt
roman în versuri, scris pe urmele celui dintâi: ostrovul învierii. Ambele romane în versuri – scrise, neverosimil, răstimp de un an – sunt o experienţă
la limită, un teren autoscopic şi un prilej de limpezire – ca să nu zic iluminare – vindecătoare inclusiv pentru fata sălbatică din antichitatea existenţei mele, la care evitam să mă gândesc dintr-un amestec de prudenţă şi
laşitate, probabil; şi greşeam. Scriind la cele două romane în versuri, m-am
convins, încă o dată, de faptul că forţa creatoare se află deasupra poetului
şi îi este net superioară. Artistului nu-i rămâne decât s-o urmeze orbeşte şi
să i se supună. marina ţvetaieva întrevedea un semn de egalitate între poezie şi vrajă. Probabil, la naştere, unora dintre poeţi li se dăruieşte un suflet
atât de frumos, încât pe tot parcursul existenţei ei rămân cu totul vrăjiţi,
învinşi de el. odată cu acel suflet frumos, în trezoreria acestuia e aşezată
forţa de a-l grădinări cum se cuvine. Se cade să înveţi un singur lucru: să te
smulgi la momentul potrivit din vârtejurile creatoare în care eşti prins, pentru ca sinele superior să nu ardă de tot. Ce te faci, însă, atunci când nu găseşti forţa să te aduni, să te smulgi şi să te retragi din vortexul creator în
care eşti prins? Iată o întrebare imposibilă! Formulată exact, ea, de bună
seamă, îşi conţine răspunsul.
În ce fel au urcat din amfora memoriei la suprafaţă şi cum au ajuns
toate aceste fiinţe, inclusiv copila din fântâna trupului meu psihic, în textele
mele? În urma cărei alchimii de un eclectism pentru unii magic, extatic,
pentru alţii exasperant şi, în esenţă, de neînţeles, farmecul inexplicabil
exercitat asupra mea de Basilica Santa maria Sopra minerva – alături de
alte câteva locuri sfinte, ca, de pildă, Basilica San marco din Florenţa sau
Biserica de pe domeniile princiare din mogoşoaia, construită, la 1688, laolaltă cu alte lăcaşe ale domnului, de Constantin Brâncoveanu – s-a strecurat şi s-a impus de la sine parcă în memorie, urcând la suprafaţa fiinţei cele
câteva istorii din trecutul meu şi transferându-le pe coala de hârtie format
A 4? Cum se împacă în poezia ta credinţa cu afluxul de zei păgâni? am fost
întrebată. Foarte simplu, m-am auzit spunând, dumnezeu le ţine pe toate
laolaltă în palmă. Probabil că deasupra unor întrebări stă un zeu, împuns
sub coastă de altul, desprins dintr-un stol care abia se mai vede la orizontul
scăldat într-o claritate ce pune pe gânduri uriaşii albatroşi rătăciţi pe lacul
din apropiere.

Setea de nemurire

rareori îl găseşti în pliantele turistice. şi chiar dacă îl găseşti, e atât
10 deRoma,
discret şi... era să spun smerit printre edificiile spectaculoase din
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deşi e vorba de unul dintre cele mai vechi şi mai discrete locuri din

preajmă, încât riscul de a trece pe lângă faţada gotică e la pândă. E adevărat
că elefantul lui Bernini şi obeliscul îţi atrag atenţia. dar tocmai acest monument te poate face să te retragi altundeva, în defavoarea bijuteriei arhitecturale din fundal. Cu toate că s-au emis ipoteze peste ipoteze, nu se ştie
prin ce miracol Santa maria Sopra minerva a rămas singurul lăcaş gotic
păstrat cvasiintact – e adevărat, restaurat de câteva ori de-a lungul secolelor
– în oraşul numit „prag al apostolilor”. Bogăţia de culori (predomină albastrul din altarul Capelei Sixtine, cu fresca lui michelangelo – Judecata de
apoi, auriul, maroul şi bejul marmorei de Carrara, dar şi roşul carmin),
forme, sunete, arcade, coloane, pânze, statui se revarsă, în incinta, a cărei
faţadă e sobră, peste tot, amestecul şi abundenţa stilurilor făcându-te să te
retragi undeva, ca să te reculegi. Belşugul frumuseţii din incinta gotică te
duce cu gândul la o cascadă a frumuseţii teribile. o cascadă liniştită, murmurând în voie sub privirile vizitatorilor, care am remarcat că procedează
la fel. după ce fac turul impunătorului edificiu, caută un loc în care să se
adune şi să rumineze spectacolul opulenţei înfăţişat celor care ştiu să privească şi să vadă, educându-şi ochii, hrănindu-şi duhul şi încetinind ritmurile respiraţiei. E ca şi când ai învăţa să fii, să exişti din alt unghi după ce
ai ieşit din turbionul propriului trecut. E ca şi cum aparent eternizatul, cartezianul „cuget, deci, exist” ar fi umbrit – şi, brusc, luminat de un prestidigitator ce are acces la realitatea inefabilului – de următoarea apoftegmă:
simt, deci, sunt viu, deci, exist. iubesc, prin urmare, exist. Ceea ce simţi, ceea
ce vezi rafinează, te face să te regăseşti acelaşi şi, totuşi, altul, sau, probabil,
la mijloc e altceva, familiar exclusiv unora dintre noi, mai exact, celor care
nu se ştie cum au păstrat viu în forul lor interior copilul de odinioară, spre
care cei aleşi între aleşi se întorc adesea sau, pur şi simplu, se trezesc întorşi
fără voia lor, pentru a-şi reînnoi candoarea, setea de viaţă şi „setea de nemurire”.
de la unamunoiana sete de nemurire, de la acel Iisus Christos michelangelesc, contemplat îndelung în incinta bisericii Santa maria Sopra minerva, Isis, orfeu, Euridice şi preotesele din Templul zeiţei Vesta, gândul
revine, iarăşi, la iisusiacul prinţ mîşkin, pentru care – ar fi spus gogol, Nikolai Vasilievici – „patria sufletului este iubirea”, iubirea înlesnindu-i accesul spre un alt tip de cunoaştere. Apoi acelaşi gând se-ntoarce spre cascada
nu prea mare, în faţa căreia acest personaj dostoievskian – copleşitor de viu
în comparaţie cu nu puţini oameni din preajmă: morţi de vii – încearcă să
se adune în sine însuşi, să-şi reînnoiască duhul, pentru a se defini din alt
unghi, de pe alt palier sufletesc, şi a-şi continua viaţa, conştient, de astă
dată, de faptul că în adâncurile sale a apărut ceva imposibil de prins în formule şi definiţii, oricât s-ar strădui şi oricât ar visa în trena efortului de a
înţelege. miracolul de a fi aşa cum e îngemănându-se cu bucuria şi recunoştinţa de a fi. A fi el însuşi, a fi fără pricină, pur şi simplu. r
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Boris Marian
Demnitatea umană
nu poate fi ucisă

d

eşi am citit multe cărţi pe tema Holocaustului, nu pot ascunde uimirea, impresia dureroasă pe care mi le-a produs
cartea scrisă de doi jurnalişti israelieni – yehuda Koren şi
Eilat Negev, În inimile noastre eram nişte uriaşi (Extraordinara poveste a piticilor din Rozavlea), apărută la Editura grinta din Cluj,
în traducerea Petruţei şerban, cu un cuvânt înainte semnat de Vasile
gogea.
Cartea era cunoscută în variantele engleză şi franceză, înainte de a
ajunge în 2015 la noi, pentru uzul ciO lucrare monumentală
titorului din România. Rozavlea este despre oameni-giganţi la
o localitate din maramureş, iar nusuflet, fizic mai mici
mele provine de la Rozalia, strămoaşa
decât noi
piticilor din această comună. Apariţia
piticilor de etnie evreiască în maramureş este pusă sub semnul unei legende cu largă circulaţie din Evul mediu timpuriu. din multe surse este
cunoscut faptul că evreii veniţi din Est în secolele x-xI erau, de fapt, hazari
mozaici, iar populaţia autohtonă i-a numit uriaşi pentru statura lor impresionantă. Roza Rozalina, se spune, s-ar fi îndrăgostit de o fiinţă minusculă,
umană, iar dumnezeu i-a apropiat ca statură la nivelul liliputanilor, despre
care noi ştim că scria şi Swift în romanele sale despre gulliver. Primul pitic
evreu cunoscut se numea Shimshon (numele unui erou biblic) Eizik ovitz
(ovici), iar urmaşii au alcătuit o comunitate şi o trupă de artişti ce au circulat în Europa şi au avut succes. după ocuparea Nordului Ardealului de
către trupele horthyste, ei au ajuns la Auschwitz. de la mitologie la realitate
s-a ajuns prin apropierea de o istorie a Shoahului, a catastrofei umane numite şi Holocaust. S-a scris apoi
despre „Cei şapte pitici de la Auschwitz”, parafrazând motivul unui
basm german cu Frumoasa Adormită. Celebrul călău dr. mengele
s-a ocupat personal de aceşti pitici,
care printr-un joc al sorţii au supravieţuit. ultima urmaşă, Perla
ovitz, a murit în 2001 în Israel.
Autorii cărţii au reuşit să o viziteze şi să discute cu ea despre un
trecut greu de imaginat. Prologul
cărţii redă această întâlnire.
Istoria reală începe cu anul
1866, în maramureş, unde tradiţia
s-a păstrat şi anual s-a ţinut Festivalul Roza Rozalinda în localitatea ce a preluat numele mitologicei
eroine, care mai are 7000 de locuitori, ţărani români. În acel an,
1866 s-a născut primul pitic în familia lui leib şi Frieda ovitz, care
a confirmat, am putea spune, miezul legendei expuse. În zonă mai
trăiau circa 200 de evrei, iar Shimshon a găsit o mireasă pe potrivă.
Talmudul nu acceptă rabini cu deformaţii fizice, astfel că piticii s-au grupat separat în propria comunitate.
Pentru a susţine realitatea celor expuse, autorii au apelat la numeroase
surse, începând cu Arhivele de la yad Vashem, Ierusalim, de la muzeul Auschwitz, Polonia, din germania, muzeul Holocaustului din Washington, o
serie de lucrări ştiinţifice şi beletristice de diverşi autori, despre Auschwitz,
despre mengele, articole, zeci de interviuri cu martori supravieţuitori, experţi, specialişti, translatori, cercetători. Este anexată genealogia familiei
ovitz pe două secole. Cartea a apărut cu sprijinul şi la iniţiativa primarului
comunei Rozavlea, Vasile mârza. Notele din subsolul paginilor explică terminologia din idiş, din alte limbi, din istoria biblică şi modernă a evreilor.
o lucrare monumentală despre oameni-giganţi la suflet, fizic mai mici decât
noi. mulţumiri autorilor şi editurii. r
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■ Alexa Visarion
Împotriva uitării
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■ Aura Christi
Dostoievski – Nietzsche
Elogiul suferinţei

■ Marian Victor Buciu
Critica şi creaţia

O carte-eveniment în dezbatere
Mircea Platon, Elitele şi conştiinţa naţională
Editura Contemporanul, 2017

criu despre volumul Elitele şi conştiinţa naţională de mircea Platon, generos distribuit ca supliment al
penultimului număr din 2017 al revistei Contemporanul, cu sentimentul derridean
al suplimentării unui gest deja săvârşit în deplinătatea semnificaţiei sale, căci comentariul cel
mai adecvat sunt aceste versuri ale lui Nichita
Stănescu: „Ai grijă, luptătorule, nu-ţi pierde/
ochiul,/ pentru că vor aduce şi-ţi vor aşeza/ în orbită un zeu/ şi el va sta acolo, împietrit, iar noi/
ne vom mişca sufletele slăvindu-l.../ şi chiar şi tu
îţi vei urni sufletul/ slăvindu-l ca pe străini”. Publicarea unei cărţi despre pericolul alienării de
propriul destin al unui popor în condiţiile triumfului globalizării politice reprezintă una din cele
mai inspirate iniţiative ale editorilor celei mai
vechi şi prestigioase publicaţii de dezbatere ideologică privind edificarea României moderne.
deşi componenta documentară a tratării nu
este de neglijat, deceniile de studiu distorsionat
al istoriei prilejuindu-ne momente de revelaţie
aproape cu fiecare apariţie postdecembristă de istoriografie onestă, cartea impresionează mai ales
ca exerciţiu de fenomenologie a conştiiinţei naţionale a românilor reificată în praxis-ul istoric al
elitelor şi prin expresivitatea care caracterizează
mai nou scriitura istoricilor, asimilată narativităţii literare. Inspiraţi tropi cognitivi prelungesc
analiza evenimentelor în metadiscursul implicit
al câte unui tablou moralizat, precum această figură a peşterii platonice locuite de români manipulaţi cu prea multă uşurinţă de maeştri ai
diversiunilor transfrontaliere: „Personaj minor în
sine, dar de proporţii gigantice proiectat pe pereţii cavernei bucureştene, dna Nuland a invitat la
întâlnirea cu societatea civilă doar patru oengeuri
[…].”
Alegându-şi elitele ca unghi de fugă al unei
abordări diacronice a bunei guvernări, mircea
Platon realizează implicit o istorie a ideilor care
au modelat România modernă. doctor în istorie
al universităţii din Columbus, ohio, autorul posedă atât o cultură disciplinară care îi îngăduie
să se simtă în largul său pe tărâmul filosofiei instituţiilor, cât şi o agendă inspirată de pragmatismul american local, adică o situare pe poziţia
interesului naţional. Provenind din diverse domenii disciplinare, elitele de care se ocupă autorul
sunt evaluate din punctul de vedere al contribuţiei la progresul României şi al păstrării sau afirmării propriei identităţi în relaţiile internaţionale. Iată de ce nu îşi fixează punctul de pornire,
nici în dobrogea primei jumătăţi a mileniului
întâi, când, de aici, au plecat la Roma erudiţii
Aethicus Histricus, Ioan Cassian şi dionisie Exiguul, nici în barocul copleşitoarei personalităţi a
lui dimitrie Cantemir, apropriat lui leibnitz, nici
la revista programatic orientată către Europa a
lui Constantin Rădulescu-motru, discipolul lui
Wilhelm Wundt, filosoful român fiind ţinta celui
mai metodic şi nimicitor pamflet pe care l-am citit
în ultima vreme ce nu duce lipsă de imolări mediatice. Punctul de pornire este secolul al nouăsprezecelea, dominat de filosofia romantică
asupra istoriei, care accentua importanţa evoluţiei organice a unui popor, cu păstrarea tradiţiilor
şi modernizarea lor treptată. deşi persiflează definiţia identităţii ca un „construct cultural”, laolaltă cu întregul jargon al epocii teoriei elaborate
de ultima generaţie occidentală, naţionalismul
avut în vedere de autor se deosebeşte de cel promovat, de exemplu, de gruparea de la universul
din deceniul al patrulea al secolului trecut, care
dorea să-i vadă pe etnicii români avansând în poziţii sociale importante în noul stat întregit. mircea Platon nu defineşte identitatea pe temei etnic,
străinii împământeniţi, slujind cu devotament
România, precum mihalic de Hodocin, fiind priviţi cu mai multă bunăvoinţă decât intelectualii
snobi, cosmopoliţi, superficiali, care imită slugar-

nic modele culturale din centrele
de putere ale timpului dispreţuindu-şi conaţionalii. Nici conceptul de „elită socială” nu este
unul conservator, autorul apreciind caracterul deschis al societăţii româneşti care acceptă promovarea elementelor talentate
din clasele de jos sau care, în secolul al nouăsprezecelea, a acordat femeilor şansa unei cariere
publice. Spaţiul privilegiat acordat Junimii este de înţeles, maiorescu însuşi oferind exemplul
consonanţei teoriei şi exemplului
personal prin transpunerea ideilor sale de emancipare a femeii
din Einiges philosophische in gemeinfasslicher form (1861) în
viaţa propriei familii – comparabil în această privinţă cu britanicul J.S. mill. Ideile surorii sale,
Emilia Humpel, reproduse de mircea Platon, sunt
un ecou al argumentului lui maiorescu din teza
de doctorat.
dacă, în istoria civilizaţiei române moderne,
Eugen lovinescu distinge între istorii evolutive
(evoluţie organică, în occident) şi istorii revoluţionare (popoare mai mici care au nevoie să ardă
etape pentru a se sincroniza cu cele avansate), invocând cazul Japoniei pentru a-şi susţine opţiunea
pentru
occidentalizare
alături
de
Rădulescu-motru şi contra naţionaliştilor sămănătorişti, mircea Platon se solidarizează cu aceştia din urmă într-un demers original care îşi
extrage concluziile din propriile cercetări ale documentelor de civilizaţie românească în toate
componentele – economie, administraţie, educaţie, drept, politici publice, incluzând reprezentarea la târguri şi expoziţii internaţionale – cu
scopul dezactivării clişeelor şi teoriilor preexistente. Cei care nu au avut niciodată curiozitatea
de a citi corespondenţa lui Iorga, de exemplu, care
nu a fost un istoric de cabinet, ci un cetăţean intens racordat la viaţa socială, vor lua poate comentariile autorului privitoare la solidaritatea
claselor sociale în construcţia identităţii naţionale
prin cultivarea limbii drept jargon patriotard. În
realitate, răspunsul entuziast al corpului didactic
din liceele României în scrisori adresate lui Iorga
cu un scris caligrafic pe care îl confundăm cu regularitatea literelor de tipar relevă conştiinţa
dascălilor despre originea boierească a preţuirii
şi cizelării limbii, la care au aderat însă toate clasele sociale, unii corespondenţi semnalând şi indiferenţa faţă de acest crez a generaţiilor mai noi,
cosmopolite. Concepţia despre elite este evident
inspirată de funcţionalismul începutului de secol
douăzeci, durkheim şi gusti fiind adesea invocaţi. Convins de relevanţa socială a actelor individuale, a conştiinţei apartenenţei la un grup
social, mircea Platon optează, aşadar, pentru
identitatea participativă în defavoarea autonomiei individualiste a membrilor societăţii. Pentru
acelaşi motiv, se lasă purtat de nostalgii paseiste
spre societatea organic interrelaţionată a breslelor României premoderne în defavoarea logicii impersonale şi atomiste a civilizaţiei globalizate a
mall-urilor, a politicilor impuse din afară de anonime ong-uri finanţate de interese străine popoarelor, de spectacolul dezolant al alienării unor
societăţi în care instituţiile democratic alese sunt
atacate în caz de necooperare cu hegemonul suprastatal, iar „spaţiul public e patrulat de roboscopi ideologici însărcinaţi să tragă în tot ce mişcă
în contrasens”. Rămân pentru istorie reconstituirea minuţioasă, cu date precise, a falsificării unor
alegeri prezidenţiale, a rezultatelor unui referendum naţional, a ocultării rezultatelor unui recensământ, a parodiei „consultării“ unor demnitari
străini cu ong-uri (CRPE, IPP, EFoR, Freedom

House Romania) finanţate de
propriile state. Este imaginea
unui popor căruia îi este furată
istoria.
martori ai acestor devieri
politice, înţelegem revolta autorului, dar sunt cauzele răului
străine de noi? Autorul se plânge
că monumental ridicat în America în memoria crimelor comunismului seamănă cu statuia
libertăţii, fiind mai degrabă un
simbol al superiorităţii liberalismului şi democraţiei americane.
unde este însă monumentul victimelor comunismului din capitala României? Timorate de un
regim totalitar, de ce să ne
mirăm că elitele politice rămân
aservite hegemonului, oricare va
fi fiind acesta? de ce nu există
un capitol dedicat tragediei elitelor româneşti din anii postbelici, enormei risipe
de inteligenţă şi creativitate datorate exterminării, eliminării din viaţa socială prin întemniţare,
marginalizare, politici de personal?
Criza profundă în care au intrat mai ales
cultura şi învăţământul României în anii
2004-2012 ne-a amintit, într-adevăr, de anii postbelici, când victimizarea elitelor de către declasaţi sociali era sindromul inconfundabil al unei
societăţi conduse de brute analfabete. Procesul de
internaţionalizare a educaţiei e însă o promisiune
reală de creştere a standardelor, iar cultura a fost
dintotdeauna un fenomen transfrontalier, cu
schimbătoare centre de influenţă şi înfloritoare
societăţi care le-au emulat. Valorile culturii aparţin unei ordini universale, iar identitatea nu este
dată de succesul economico-financiar. Relaţia dintre elitele culturii şi reţeaua de putere au fost rareori amicale, ele funcţinând după logici diferite.
Citim mai nou că expresionismul abstract şi mişcarea Beat din America postbelică au fost finanţate, fără ştirea lor – deoarece, „fiind o colecţie de
leninişti, troţchişti“ şi anarhişti, nu ar fi acceptat
– de către CIA care voia să demonstreze pro-comuniştilor diferenţa dintre libertatea de expresie
din America şi reducţionismul hilar al artei socialiste din uniunea Sovietică. Cu alte cuvinte, erau
disidenţi cu voie de la poliţie, cum se spunea în
România ceauşistă, şi chiar serveau scopuri opuse
agendei lor conştiente.
Studiul elitelor din punctul de vedere al
orientării şi eficienţei lor sociale este, fără îndoială, util. Într-o conferinţă la Facultatea de litere
a universităţii Bucureşti, ţinută la puţin timp
după căderea Cortinei de Fier, Virgil Nemoianu
afirma că politizarea studiilor literare a fost necesară menţinerii lor în programa universităţilor
americane. Societatea dorea să ştie care e eficienţa lor asupra progresului comunităţii? Acest
pragmatism social este poate efectul studiilor doctorale ale autorului în America. Ar fi însă greşit
să confundăm politicienii şi strategiile lor interesate cu elitele culturale şi academice occidentale
care au oferit o patrie spirituală celor aflaţi, cum
spune Aura Christi, „acasă – în exil”, confruntaţi
cu politica anti-intelectuală, anti-elitistă a totalitarismului comunist şi a urmelor ei în posttotalitarism. de altfel, citând critici occidentali ai
consumerismului şi liberalismului care reduc
totul la ban, mircea Platon însuşi indică implicit
o soluţie a afilierii la comunitatea internaţională
a elitelor intelectuale, în condiţiile în care nici organicismul, nici funcţionalismul nu pot reînvia
din trecutul ireversibil. r
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Publicarea unei cărţi despre
pericolul alienării de propriul
destin al unui popor în condiţiile
triumfului globalizării politice
reprezintă una din cele mai
inspirate iniţiative ale editorilor
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privind edificarea României
moderne
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O nouă „Convorbiri literare” apăru
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nul pe care l-am încheiat stă sub
semnul celor 150 de la apariţia revistei scoasă de Societatea Junimea,
la Iaşi, la 1 martie 1867, având ca
făuritori pe Iacob Negruzzi, Petre P. Carp, Theodor
Rosetti, Vasile Pogor, priviţi îndeaproape de cel
identificat drept mentor al grupării, Titu maiorescu. Subtitlul acestui subcapitol parafrazează
spusa lui Nicolae Iorga din 1903, când au început
să apară poemele postume ale lui Eminescu, în
urma donării lăzii cu manuscrise Academiei Române de către maiorescu, în 1902: un nou Eminescu apăru. Până atunci, dominase imaginea
produsă de antumele din cele unsprezece ediţii
maiorescu şi din alte câteva. Ceva similar se produce şi cu judecăţile de valoare asupra revistei
„Convorbiri literare”, care, din 1886, se mută la
Bucureşti, impresia generală produsă de istoria şi
critica literară fiind că perioada de glorie a publicaţiei este cea ieşeană, una estetică, prin excelenţă, când au publicat aici marii clasici şi cei care
veneau din urmă, epocă a cristalizării canonului
literar românesc, consolidat doctrinar de studiile
lui Titu maiorescu. În schimb, mai ales după 1886,
sub urmaşii lui Iacob Negruzzi: mihail dragomirescu, Simion mehedinţi, P.P. Negulescu, C. Rădulescu-motru, Al. Tzigara-Samurcaş, I.E. Torouţiu,
publicaţia şi-ar fi trădat menirea literară, pe care
nu şi-a mai redobândit-o până la dispariţia din
1944. În consecinţă, cunoaşterea revistei a intrat
într-un îndelungat con de umbră, în favoarea altor
publicaţii, de la „Sămănătorul” şi „Viaţa Românească” până la „Sburătorul” şi „gândirea”, fireşte,
cu îndrituiri istorice şi culturale bine articulate.
Iată însă că o relectură îndelungată şi atentă a redactorului-şef al noii serii a „Convorbirilor literare”, mircea Platon, şi a scotocitorului de
documente care este liviu Papuc, arată o altă faţă
a bătrânei reviste, de o actualitate nesperată, conturabilă în restituirile din cele vreo douăsprezece
masive volume proiectate sub genericul Convorbiri
literare. Corpus de texte ilustrative, din care au
apărut până acum patru volume, toate la Editura
Convorbiri literare din Iaşi. din noua lectură a lui
mircea Platon s-a născut, prin extensie în
spaţio-timp, şi cea mai recentă carte a istoricului,
poetului şi politologului/sociologului ieşean, Elitele
şi conştiinţa naţională, o carte-eveniment găzduită
de Editura Contemporanul din Bucureşti. Aceasta
m-a şi îndemnat să parafrazez revelaţia lui Iorga
din 1903: „un nou Eminescu apăru: minte setoasă
de a şti, suflet doritor de a se împărtăşi altora,
inimă revărsându-se în bunătate, ochi puternici
ţintind necontenit idealul.” Nu exagerez deloc zicând că, prin corpusul amintit şi prin cartea lui
mircea Platon, o nouă „Convorbiri literare” se ivi.
una eminesciană, prin excelenţă, în post-eminescianism.
În genere, prima serie a revistei a respectat
orientarea maioresciană a „artei pentru artă”, cu
evitarea intruziunii ştiinţei şi a politicului. În
„Convorbiri literare”, Alecsandri, Eminescu, Slavici, Caragiale, Creangă şi-au publicat operele literare, pe când articolele eminesciene s-au tipărit
în „Federaţiunea”, „Curierul de Iaşi”, „Timpul”
„Fântâna Blanduziei”, „România liberă”. S-a bătut
multă monedă asupra aversiunii lui maiorescu
faţă de paşoptişti din pricina „impurităţii” estetice
a operei acestora. mircea Platon îi citează pe z.
ornea şi pe Paul Cornea, care, cu pasaje luate din
istoria contemporană a româniei a lui maiorescu,
apărută postum (1925), „vedeau în junimism o grupare care «sub aparenţa rigorii ştiinţifice» se opunea generaţiei paşoptiste şi spiritului ei revoluţionar.”1 Istoricii şi criticii literari marxişti, de felul
celor amintiţi, ignorau însă centralitatea cultural-canonică a eminescianismului, formulată de
maiorescu însuşi în finalul studiului său din 1889,
Eminescu şi poeziile lui. Ei şi urmaşii lor ideologici
de astăzi n-au putut admite forţa iradiantă a gemircea Platon, Elitele şi conştiinţa naţională, Bucureşti,
Editura Contemporanul, 2017, pp. 48-49.
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niului eminescian, care şi-a pus amprenta asupra
întregii literaturi şi gândiri din epoca marilor clasici şi a celei din secolul următor: „Acesta a fost
Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cât se poate
omeneşte prevedea, literatura poetică română va
începe secolul al xx-lea sub auspiciile geniului lui,
şi forma limbei naţionale, care şi-a găsit în poetul
Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării româneşti.”2 mai mult de atât, Eminescu n-a preluat
nici o clipă rezervele lui maiorescu faţă de paşoptişti, şi asta de la bun început, când a trimis la
„Convorbiri literare” poezia programatică Epigonii, forţa artistică a textului atestând influenţa covârşitoare a ontologiei eminesciene asupra spiritului junimist. S-a spus, cu îndelungată insistenţă,
că Eminescu a creat sub înrâurirea ideologemului
cultural junimist. În realitate, a fost vorba de un
veritabil feed-back, încât un A.C. Cuza a putut revizui din temelii raportul Eminescu-Junimea. Faptul a fost posibil fiindcă A.C. Cuza, ca şi Eminescu,
gândea în dublu referenţial, adică transdisciplinar
avant la lettre, pe când junimiştii şi maiorescu
erau raţionalişti cartezieni foarte riguroşi. El a înţeles complexitatea romantismului eminescian,
opus unilateralităţii „clasicismului” cartezian. În
schimb, istoria literară a gândit la un singur nivel
de Realitate, fie susţinând înrâurirea hotărâtoare
a raţionalismului junimist asupra personalităţii
poetului (majoritatea istoricilor şi criticilor), fie la
antipod, considerând că junimismul i-a deformat
opera (Alexandru grama, lecca morariu, octav
minar, dar şi critica marxistă de la Constantin dobrogeanu-gherea la z. ornea). Nefiind un adversar al Junimii (precum socialiştii şi lecca morariu
sau octav minar), A.C. Cuza a recunoscut fericita
întâlnire dintre poet şi societatea ieşeană, cea mai
înaltă formă de rafinament cultural şi spiritual al
vremii, rectificând, în acelaşi timp, prejudecata curentă a ascendentului junimist faţă de eminescianism: „Aşadar nu Eminescu a fost influenţat de
«Junimea», ci, cum am zis, mai degrabă «Junimea»
de Eminescu. şi această influenţă se vede că e directă, în modificarea părerii lui T. maiorescu, cu
privire la lepturariu – după Epigonii – şi în atitudinea sa faţă de evrei după campania memorabilă,
conformă cu sentimentele unanime ale ţării, a lui
Eminescu, începută de pe la 1876, chiar în sânul
«Junimii» prin conferinţa sa influenţa austriacă
asupra românilor din principate, şi urmată apoi la
Curierul de iaşi şi mai cu deosebire la ziarul timpul, în momentul modificării art. 7 din Constituţie.”3 mai mult, Eminescu a biruit şi ateismul
francmasonic al mentorului Junimii, care voia să
implementeze viziunea atee în învăţământul public, considerând că ştiinţa şi religia sunt ireconciliabile. Pornind de la formula maioresciană
naţionalism în marginile adevărului, poetul a produs o schimbare profundă şi în ceea ce priveşte
conservatismul Junimii, care n-a fost unul cu aere
cosmopolite, cum s-a vehiculat şi se mai vehiculează prin lucrări recente precum cea a lui Ioan
Stanomir4. Este şi constatarea cea mai pregnantă
a cărţii lui mircea Platon, ceea ce lărgeşte enorm
aria convorbirismului în raport cu junimismul primei perioade. Altminteri, după cum am constatat
şi altădată, politica liberală însăşi a lui Ion C. Brătianu, aflată în conflict neobosit cu conservatismul
lui Eminescu, maturizându-se, a sfârşit prin a deveni naţională în sensul organicismului eminescian. Faptul a fost sesizat chiar de jurnalistul de
Titu maiorescu, opere, II, ediţie, note, comentarii, variante, indice de georgeta Rădulescu-dulgheru şi domnica
Filimon, note şi comentarii de Alexandru george şi Al.
Săndulescu, Editura minerva, Bucureşti, 1984, seria
„Scriitori români”, p. 108.
3
A.C. Cuza, Mihail Eminescu ca reprezentant al romantismului, vol. I, Editura SAECulum I.o., Bucureşti,
2010, p. 247.
4
Ioan Stanomir, reacţiune şi conservatorism. Eseu asupra
imaginarului politic eminescian, Editura Nemira, Bucureşti, 2000. Vezi şi Theodor Codreanu, simulanţii conservatorismului, în Eminescu „incorect politic”, Editura
Scara, Bucureşti, 2014, pp. 187-197.
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Se detaliază aici voinţa seculară a
cuceritorilor de a deforma şi de a
extermina o naţiune
„zombificând-o”, strategie asiatică
de mancurtizare sub spoiala unei
false civilizaţii. Şi mai rezultă un
adevăr fundamental: că limba unui
popor atinge plenitudinea numai în
libertate
la „Timpul”, consemnându-l ca atare. Fiind principala punte de trecere dintre naţionalismul paşoptist şi secolul al xx-lea, Eminescu i-a marcat
profund atât pe conservatori, cât şi pe liberali, colaboratorii convorbirişti urmând spiritul organicismului eminescian şi când s-au dovedit antimaiorescieni, precum A.d. xenopol. şi asta fiindcă poetul a urmat întotdeauna arheitatea substanţei româneşti (în sensul dat cuvântului de Camil
Petrescu). de aici geniul său de reacţionar cu care
s-a mândrit în faţa acuzelor unor liberali de felul
lui C.A. Rosetti sau grigore Ventura, reacţionar în
accepţia reacţiei unui organism ameninţat de
boală. Asta o învăţase Eminescu de la înaintaşi, de
la Neagoe Basarab (invocat de mircea Platon) şi
până la gheorghe Asachi şi Ion Heliade Rădulescu
din vremea Regulamentului organic impus de ocupaţia rusească.

Pseudo-elita

Acest Regulament (în conjunctura Păcii de la
Adrianopol, 1829) aducea înnoiri administrative
prin raportare la dominaţia turco-fanariotă. Fiind
o minte deschisă către cultura europeană, generalul Pavel Kiseleff, devenit guvernator, a însărcinat
pe gheorghe Asachi şi pe Heliade să editeze primele ziare în limba română. Bineînţeles, cum observa Artur gorovei, în 1929, la centenarul
„Albinei româneşti” şi al „Curierului românesc”,
intenţia lui Kiseleff nu era emanciparea culturală
naţională, ci voia ca jurnalele să facă propagandă
în rândurile boierimii asupra „puterii de neînfrânt
a marei împărăţii”, sperând că, imediat, moldova,
cel puţin, va cere să se alipească la Basarabia, devenită deja gubernie rusească5. dar cei doi cărturari, începând cu numele publicaţiilor (plus
suplimentele literare), au reacţionat rapid la intenţiile expansioniste ruseşti, dând o tentă naţională,
solidar românească pentru ambele Principate, pregătind terenul pentru „dacia literară” şi pentru
unirea de la 1859. Faptele paşoptiştilor arătau
forţa de asimilare a etnicităţii noastre, ilustrată de
mircea Platon în eseul gheorghe asachi, Carol Mihalic de hodocin şi românia de o „trăinicie veşnică”. de altfel, ideea-forţă a cărţii sale, exprimată
încă în introducere la ctitorii de ţară este aceasta:
„Singurele Românii «de succes», în care s-a trăit
mai bine, mai cu rost, care au devenit deci obiectul
nostalgiilor, sunt cele în care a predominat sentimentul naţional: de la România boieresc-monarhică a anilor 1859-1947, la scurtul interludiu al
dezgheţului «naţional-comunist» de la cumpăna
anilor 1960-1970. Infrastructura instituţională şi
efervescenţa culturală ale acestor două epoci nu îşi
au un corespondent în România post-decembristă.”6 şi: „România are tot ce-i trebuie pentru a
fi o naţiune bine întocmită. doar că firele sunt conectate greşit. […] Potenţialul României e ignorat
şi risipit din cauză că subansamblele României
sunt conectate anapoda de o pseudo-elită care nu
înţelege să ajute la structurarea personalităţii naţionale a românilor.”7 Altfel spus, grupările „elitare”, care domină instituţiile publice româneşti,
se imaginează „cosmopolite”, transnaţionale, „europeneşti”, globaliste, „corect politice”, respingând
cu indignare naţionalismul, condiţia de a fi român.
or, Eminescu spusese lucruri fundamentale despre cosmopolitism/globalism încă din geniu pustiu,
unde el, pur şi simplu, neagă putinţa existenţei
cosmopolitismului, o doctrină mistificatoare, ca
slujitoare a unor interese străine de tip imperial şi
nu general-umane, căci, fatalmente, orice individ
trăieşte într-o comunitate naţională: „cosmopolit
sunt şi eu – mărturiseşte Toma Nour; aş vrea ca
omenirea să fie ca prisma, una singură, strălucită,
pătrunsă de lumină, care are însă atâtea colori. o
prismă cu mii de colori, un curcubeu cu mii de
nuanţe. Naţiunile nu sunt decât nuanţele prismatice ale omenirei, şi deosebirea dintre ele e atât de

mircea Platon, op. cit., pp. 24-25.
ibidem, p. 8.
7
ibidem, p. 9.
5
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Lupta pentru modernizarea
României

Imaginea, rămasă necunoscută, adusă în
prim-plan de mircea Platon, constă, aşadar, în
ecuaţia junimism/convorbirism, cel din urmă descinzând din conservatorismul Junimii prin diseminare, fără opoziţia expresă dintre conservatori şi
liberali, cele două orientări fiind niveluri de Realitate distincte, dar complementare în sensul gândirii transdisciplinare postdecembriste. maiorescu,
păstrând spiritul raţionalist al antitezelor, nu l-a
putut ierta pe A.d. xenopol pentru că a trecut de
la conservatori la liberali, detestându-l ca pe un
„om cu care nu se poate discuta”. Totuşi, xenopol
a continuat să publice la „Convorbiri literare”. Fireşte, maiorescu „a fost primul motor al conservatorismului articulat într-un program politic şi
cultural”11. dar asta nu l-a împiedicat să treacă în
postura de „opoziţie miluită” faţă de guvernul liberal (cu beneficii) în momentul tratativelor secrete cu Puterile Centrale, din 1883, când a fost
scos Eminescu de la „Timpul” şi internat la „Caritatea” doctorului Alexandru şuţu. Altminteri, şi
george Panu a părăsit Junimea în 1881-1882,
când va face opoziţie liberală la ziarul „lupta”. Vasile Conta, Ion Creangă şi alţi convorbirişti se vor
revendica de la o politică „liberală”. Eminescu însuşi, în polemicile cu „Românul”, se considera liberal de factura lui m. Kogălniceanu, iar nu roşu,
precum republicanul C.A. Rosetti. Conservatorismul naţional, vrem a spune, este, din perspectiva
ontologiei arheului, de sorginte eminesciană. de
aceea, capitolul-pilot al cărţii lui mircea Platon
este cel care afirmă, chiar prin titlu, că Eminescu
nu era singur: „În acest sens, Eminescu nu era sin8
m. Eminescu, opere, VII, proza literară, studiu introductiv de Perpessicius, Editura Academiei, Bucureşti, 1977,
p. 180.
9
mircea Platon, op. cit., p. 61.
10
Petru Th. missir, scrieri literare şi politice, ediţie îngrijită de liviu Papuc, Editura Convorbiri literare, Iaşi, 2010,
p. 399; vezi şi mircea Platon, op. cit., p. 202.
11
mircea Platon, op. cit., p. 53.

gur, el fiind parte a unei falange de scriitori, istorici şi gânditori (xenopol, Burada, Păucescu, missir, Alecu Cantacuzin ş.a.m.d.) care au luptat cot
la cot pentru identitatea şi deci pentru drepturile
naţiunii române în zorii modernităţii.”12
Junimismul, observă mircea Platon, nu se
reduce la cel politic al lui Petre P. Carp, Theodor
Rosetti şi maiorescu, fiind dublat de convorbirismul capabil „să dea naştere unei atmosfere naţionaliste exprimate în studii istorice sau economice,
eseuri, poezii, proză, anchete etnografice”, expresie
a unei atitudini lucide şi pline de viaţă13. Conservatorismul demofil nu pactiza cu vreun ancien régime, preocupat de privilegii nobiliare. Între altele,
punea „problema reprezentării poporului, a naţiunii de către stat”, nefiind „un sincronism facil” şi
nici domnia unei „ideologii de patriotarzi”14, demagogia, altminteri, fiind spulberată în cele patru
vânturi de criticismul lui Eminescu şi Caragiale.
Această orientare se desprinde deja din articolele
timpurii ale lui Eminescu şi nuanţa hotărâtoare
este anunţată de poet încă din vremea stagiului
berlinez, când îi scrie lui Titu maiorescu din Charlottenburg (district berlinez), la 5 februarie 1874,
presat fiind să pregătească şi să susţină doctoratul
în vederea ocupării unei catedre la universitate:
„Cred că am găsit acum soluţia problemelor respective, grupând concepţiile şi sistemele demonstrative (doveditoare) care însoţesc fiecare fază a
evoluţiei în antinomii văzând atemporalul în istorie, drept şi politică, dar nu în sensul evoluţiei hegeliene a ideii. Căci la Hegel gândire şi fiinţă sunt
identice – aici nu. Interesul practic pentru patria
noastră ar consta, cred, în înlăturarea teoretică a
oricărei îndreptăţiri pentru importul necritic de instituţii străine, care nu sunt altceva decât organizaţii specifice ale societăţii omeneşti în lupta
pentru existenţă, care pot fi deci preluate în principiile lor generale, dar a căror cazuistică trebuie
să rezulte în mod empiric din relaţiile dintre popor
şi ţară (teritoriu). Nu mă pot pronunţa acum mai
pe larg asupra acestui subiect, el mi-a ocupat însă
cea mai mare parte din cugetarea proprie şi din
studii, aşa că până acum n-am respectat în fixarea
temelor mele o succesiune de tip didactic.”15 şi nu
respectase, fiindcă nu-l interesa o diplomă cu ajutorul căreia să se pună bine cu lumea, cum preciza.
Această dominantă a slujirii interesului naţional
va anima convorbirismul de până la 1944, augmentat şi prin alte publicaţii, de la „Sămănătorul”
şi „Viaţa românească” până la „gândirea”, „Criterion” şi „meşterul manole”.
lupta pentru modernizarea României s-a
dus pe două fronturi: pe de o parte, prin graba liberală de a importa instituţii şi legi (până şi Constituţia, simulacru al celei belgiene), toate fără
spirit critic, iar pe de alta – criticismul junimist al
formelor fără fond, devenite adevărat „brand de
ţară”, după opinia sociologului Constantin Schifirneţ, criticism orientat de Eminescu către o modernizare organică. În mai multe dintre lucrările
sale16, Constantin Schifirneţ consacră, în cultura
noastră, conceptul de modernitate tendenţială. El
distinge între modernitatea organică, de tip occidental, şi modernitatea tendenţială din Europa
Centrală şi de Est (cu difuziune pe mapamond). În
marile culturi şi civilizaţii apusene, modernizarea
nu s-a făcut după anume modele, implicând proiecte reformatoare, ci organicist, ca oglindă a dezvoltării interne şi a spiritualităţii religioase,
bunăoară, exemplul celebru fiind etica protestantă, în viziunea lui max Weber, cea care a generat capitalism, adică modernizare. În schimb,
Europa estică, în frunte cu Rusia şi România (dar
nu numai) s-au văzut condamnate la o modernitate tendenţială, planificată prin reforme: cazul
celor iniţiate de Petru cel mare, iar la noi de liberalismul paşoptist continuat de cel rosettist şi brătian, ceea ce a dus, după maiorescu, la fenomenul
formelor fără fond, transformat de E. lovinescu în
doctrina sincronismului. Eminescu, apoi convorbiriştii postjunimişti, a reacţionat, alături de Titu
maiorescu, împotriva formelor fără fond, cu un ascendent teoretic chiar faţă de mentor, după cum
am văzut din scrisoarea de la Charlottenburg. mai
mult, soluţia maioresciană se dovedea una a simplei respingeri a importului de forme fără fond, pe

ibidem, p. 95.
ibidem, p. 71.
ibidem, pp. 71-72.
15
mihai Eminescu, opere, xVI, Corespondenţă. documentar, Editura Academiei, Bucureşti, 1989, p. 48.
16
Constantin Schifirneţ, Civilizaţie modernă şi naţiune.
Mihail kogălniceanu, titu Maiorescu, Mihai Eminescu,
1996; geneza modernă a ideii naţionale, 2001; formele
fără fond, un brand românesc, 2007; sociologie românească modernă, 2009; Europenizarea societăţii româneşti
şi mass-media, 2011, coord.; filosofia românească în spaţiul public. Modernitate şi europenizare, 2012; românii
cum au fost şi cum sunt, 2013
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când Eminescu vine cu teoria statului organic, preconizând, aşadar, o modernizare organicistă de
structură occidentală, nu una păguboasă, artificială. Ei bine, pe o astfel de modernitate naţională
vor paria, pe urmele lui Eminescu, şi convorbiriştii. Cartea lui mircea Platon o reliefează stăruitor, chiar dacă nu face trimitere la sociologia lui
Constantin Schifirneţ. Astfel, convorbirismul de
tip organic rezolva o controversă de factura unei
mistici raţionaliste, împingând cultura şi civilizaţia românească într-o înfundătură a antitezelor
monstruoase (în terminologia eminesciană), aceea
dintre sincronism (tributară importului de forme
fără fond) şi protocronism, care, la rându-i, s-a
putut împotmoli în obsesia priorităţilor, sau a fost
redus la aşa ceva de către adversari, spre a-l putea
acuza de megalomanie naţionalistă. Numai o gândire transdisciplinară, avant la lettre, ca aceea a
lui Eminescu, împărtăşită de urmaşii convorbirişti
(dar şi de alţi mari intelectuali şi creatori, de-a lungul vremii, precum lucian Blaga, Ion Barbu, mircea Eliade, mircea Vulcănescu, Vintilă Horia,
Constantin Noica, Nichita Stănescu, Basarab Nicolescu, Cezar Ivăneascu ş.a.), era în măsură să
consolideze unitatea culturală şi politică de după
marea unire (a se vedea eseul generaţie al lui mircea Vulcănescu17, publicat în „Criterion”, în 1934).
din nefericire, elitele politice interbelice n-au fost
la înălţimea celor care au realizat România mare
pentru ca aceasta să supravieţuiască între hotarele din 1918.
o dimensiune centrală a naţionalismului
convorbirist a fost protecţionismul economic. Eminescu, în consonanţă cu organicismul arheităţii,
invocase ideile economice ale lui Henry Charles
Carey (1793-1879) şi Friedrich list (1789-1846),
asumate şi de Petru Th. missir, A.C. Cuza, dumitru C. ollănescu-Ascanio ş.a. Corporatismul liberal respingea protecţionismul, marile puteri
propovăduind „liber-schimbismul” caţavencian,
fiind protecţioniste, în schimb, în propria ogradă.
Această ideologie economică va culmina în a doua
jumătate a secolului trecut prin neoliberalismul
lui milton Friedman, conform căruia corporaţiile
transnaţionale nu au nici o obligaţie faţă de ţările
pe teritoriul cărora fac uriaşe profituri, obligaţiile
fiind doar faţă de acţionari. Cu cinism, în februarie
2007, david m. Walker, revizor general al Statelor
unite, declara: Companiile au datorii de loialitate
faţă de acţionari, nu faţă de ţară18. de aceea, încă
Henry david Thoreau (1817-1862) propunea, în
locul mult lăudatului concept al economiei de
piaţă, admirabila formulă economie de viaţă. Economie de viaţă naţională, va spune dumitru C. ollănescu-Ascanio (căruia mircea Platon îi dedică un
substanţial capitol), anticipând corporatismul naţional al lui mihail manoilescu. ollănescu-Ascanio
observa, bunăoară, privitor la povara datoriilor externe, temă la fel de actuală şi astăzi: „Nu mărimea datoriei constituie pericolul, ci faptul că ea
este contractată în străinătate. dacă România ar
datora un miliard şi jumătate naţionalilor săi,
aceasta n-ar fi decât o probă a însemnătăţii avuţiei
sale, şi serviciul datoriei, fie chiar mai mare decât
este astăzi, n-ar slei ţara, fiindcă i-ar reveni tot ei”.
Iată de ce, ca şi atunci, România a fost condamnată să nu aibă capital autohton, să înstrăineze
băncile româneşti, încât ne vom întoarce zadarnic
la semnalul de alarmă tras de un economist precum Ilie şerbănescu. Nu-l mai poate auzi nimeni,
întrucât toate băncile ţării au fost devalizate şi
vândute celor care nu vor protecţionism naţional. r
„dacă tineretul acestei ţări nu reuşeşte ca, în această
generaţie, să reducă idealurile omeneşti centrifugale ale
Românilor din diferite colţuri ale ţării, într-un singur chip
al omului românesc, în care să se recunoască Românii de
pretutindeni, ca într-un bun al lor; dacă tipul omului rusesc, dostoyewskian şi tolstoian al basarabenilor şi omul
latino-kantian al ardelenilor nu reuşeşte să dea o sinteză
vie cu omul bizantin din Vechiul Regat, sinteză în care tendinţele centrifugale să nu se mai regăsească decât ca ispite
de universalizare ale aceluiaş om al lui Eminescu şi al lui
Creangă, – unitatea politică a acestui neam, care în clipa
în care îşi dă mâinile nu se mai recunoaşte – mi se pare
ameninţată./ legând roadele unei adaptări inteligente, cu
firul tradiţiilor noastre, ispitind sensul diferitelor straturi
pe care le-a depus istoria în sufletul şi în structura civilizaţiei româneşti, de la vechiul suflet tracic şi până la cele
din urmă înrâuriri constitutive, – această generaţie va trebui să descopere acea originalitate de configuraţie, de
dozaj specific al influenţelor şi eficienţei lor, care defineşte
un suflet propriu.” (mircea Vulcănescu, generaţie, în „Criterion”, nr. 3/ 15 noiembrie – 1 decembrie 1934).
18
apud Naomi Klein, doctrina şocului: naşterea capitalismului dezastrelor, trad. din engleză, de Bogdan lepădatu
şi Ciprian şiulea, Editura Vellant, Bucureşti, 2008, p. 335.
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naturală, atât de esplicabilă cum putem explica
din împrejurări asemenea diferenţa dintre individ
şi individ. Făceţi ca toate aceste colori să fie egal
de strălucite, egal de poleite, egal de favorizate de
lumina ce le formează şi fără care ele ar fi pierdute în nimicul neesistenţei, căci în întunericul nedreptăţii şi a barbariei toate naţiunile îşi sunt
egale în abrutizare, în îndobitocire, în fanatism, în
vulgaritate; ci când lumina abia se reflectă în ele,
ea formează colori prismatice. Sufletul omului e ca
un val – sufletul unei naţiuni ca un ocean.”8 Altfel
spus, un veritabil cosmopolitism este… naţionalist, paradox de care ar trebui să se ţină seamă în
idealul construirii uniunii Europene. Acest paradox profund al lui Eminescu devine o constantă în
paginile „Convorbirilor literare”, remarcă şi mircea Platon, citând din articolele lui A.d. xenopol,
care milita, convorbirist, pentru un „naţionalism
în sensul cel mai curat al acestui termen”9. „Trebuie bine să însemnăm noi Românii – scria xenopol – că orice pas pe calea propăşirii nu poate avea
însemnătate pentru noi decât în măsura în care reflectează asupra naţionalităţii noastre. Cosmopolitismul nu e pentru noi.” şi nu e pentru noi,
fiindcă este o minciună propagandistică, un dublu
standard, în limbajul de azi, dat fiind că marile puteri îl propovăduiesc naţiunilor mici, pentru ca, la
ele acasă, să fie naţionaliste, să practice protecţionismul economic şi cultural. la fel gândeau Iacob
Negruzzi, george Panu, Al lambrior, V. Tasu,
Petru Th. missir, Vasile Burlă, Theodor V. ştefanelli, Petre Ispirescu, Al. Chibici-Revneanu, Teodor T. Burada, V.A. urechĭa, A.C. Cuza, Alecu
Cantacuzin, d.C. olănescu-Ascanio, duiliu zamfirescu, Nicolae Iorga şi mulţi alţi convorbirişti.
Petru Th. missir mergea până acolo, încât echivala
cosmopolitismul cu incultura, întrucât colportorii
lui sunt cu totul lipsiţi de simţul realului istoric,
trăind în utopie, în apostazie precum viitorul mancurt al lui Cinghiz Aitmatov: „Individul cult are
pentru naţia lui un interes şi o legătură în puterea
căreia să lucreze pentru dânsa.”10 dimpotrivă, în
lipsa lui de memorie, în lină incultură, deci, e gata
să-şi ucidă, simbolic, mama. Acelaşi xenopol atrăgea atenţia: „Popoarele din care a dispărut patriotismul sunt moarte pentru istorie. Ele mai trăiesc
doar ca indivizi; ca colectivităţi, ce să mai joace un
rol în istoria omenirii, ele au încetat de a mai
exista.” după 1989, pseudo-elitele noastre şi-au
făcut un titlu de glorie din a blama naţionalismul,
etichetându-l în fel şi chip, deşi existenţa lor în
lume se datorează… naţionaliştilor.
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m pierdut, de multă vreme, numărul cărţilor scrise de regretatul
Petru ursache şi publicate de vrednica sa soţie magda ursache. deşi
n-am toată bibliogrsafia autorului la îndemână,
pot evalua că autorul, de-ar fi fost în graţiile celor
puternici şi dacă ar fi beneficiat şi de cele trei criterii postulate de cel plecat la ceruri înainte de
vreme – academicianul oenolog Valeriu d. Cotea:
cineva să te propună, cineva să te susţină şi cineva să te blagoslovească – astăzi am fi vorbit
despre acad. Petru ursache şi nu despre hărnicia
unui cărturar însingurat de cea mai bună calitate, care a înzestrat piaţa cărţii ieşene, şi nu
doar pe cea ieşeană, cu lucrări de o factură problematică mai specială, rezultate dintr-o laborioasă tenacitate, dintr-o putere de muncă
exemplară şi dintr-o necantonată meditaţie la
destinul neamului său.
Adevărat este că regretatul cărturar beneficiază de dăruirea devotatei sale soţii, care îi supravieţuieşte şi care şi-a neglijat, probabil,
propriile sale proiecte pentru a pune în circulaţie
publică valoroasele cărţi ale soţului său, cele mai
multe rămase în ediţii princeps, dar ideea în sine,
faptul că volumele sale s-au epuizat de multă
vreme şi reclamă reeditări succesive spune ceva
şi despre destinul său cărturăresc, care n-a avut
răgazul necesar pentru a-şi îngriji o ediţie de
autor completă, cu toate ordonările şi revizuirile
presupuse, cunoscându-se meticulozitatea ce-o
imprima proiectelor sale. şi mai cred că dacă şi-ar
fi împlinit acest proiect, drumul spre o recunoaştere academică ar fi fost parcurs mai uşor, mai
sigur şi cu toate susţinerile necesare. Acum despre carte. monografia consacrată pontifului junimist a apărut în 1987 şi s-ar fi continuat cu încă
două eseuri: titu Maiorescu, îndrumătorul cultural şi titu Maiorescu, politologul, pe care autorul,
din nefericire, n-a mai apucat să le înfăptuiască.
Totdeauna moartea vine pe neaşteptate şi prea
devreme, dar în cazul lui Petru ursache chiar a
venit intempestiv şi fără nici un semnal prealabil
care să dea de gândit.
despre maiorescu s-a scris mult, dar niciodată suficient, cât ar fi meritat şi cât ar fi fost necesar. El a dat ora exactă a culturii româneşti, i-a
furnizat schelăria şi i-a fixat trendul tendenţial
pe via moderna. „zidăria naţionalităţii române –
subliniază îngrijitoarea noii ediţii – nu se poate
aşeza pe un fundament în mijlocul căruia zace neadevărul.” N-a ignorat niciodată filonul naţional
într-o creaţie culturală, dar l-a pus sub semnul
veracităţii – un principiu la fel de tare şi punitiv,
ca şi imperativul categoric kantian.
urmând viziunea celui pe care îl monografia, Petru ursache a promovat, a creditat şi-a apărat, în acele condiţii proletculte, autonomia
creaţiei artistice, ceea ce putea să-i aducă mari
neplăceri dacă cenzura ar fi fost mai vigilentă.
Probabil că birocratismul şi formalismul – cancerul nevindecabil al comunismului – bântuia şi
prin aceste instituţii considerate selecte. oricum,
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Ceea ce surprinde la Maiorescu
este azimutul înalt, la nivelul
zbaterilor europene, din care
privea realitatea şi viaţa spirituală
din România, nivelul înalt pe care
voia să-l imprime creaţiei literare
din ţara noastră. A introdus în
cultura românească exigenţe noi,
criterii omologate în Occident
a sesizat bine magda
ursache, când a precizat că „prin cartea asta,
petru ursache şi-a împlinit destinul de cărturar necompromis, dovedind rezistenţă la presiunea ideologică”. Are
dreptate şi-i întăresc
ideea că Petru ursache,
cu integritatea lui cunoscută şi trecută prin
atâtea încercări, n-ar fi
făcut niciodată concesii
de la onestitate şi de la
condiţia omului bun.
generozitatea lui, de
care a făcut atâta uz în
relaţiile cu cei apropiaţi
a fost totdeauna stopată în anticamera adevărului şi niciodată n-a folosit o retorică naţională
pentru a-i facilita trecerea pragului dincolo. A dat
culturii româneşti o direcţie nouă, modernă şi faptul acesta este bine subliniat în monografia polihistorului ieşean. maiorescu a avut şansa de a fi
contemporan cu trei dintre vârfurile literaturii române – Eminescu, Creangă şi Caragiale – le-a subliniat valoarea cu criterii exclusiv estetice şi i-a
impus definitiv în istoria noastră literară. de altfel, întreaga dispunere monografică subliniază
apăsat viziunea estetică a pontifului junimist, criteriile noi, moderne, cu care trebuie să opereze
critica literară, şi-a revizuit, în contradicţie cu C.
dobrogeanu-gherea, întreaga epistemologie a
spiritului critic. de când sunt, mărturisea într-o
scrisoare din 17-18 mai 1857 către colegul său de
la Theresianum, Richard Capelman, „crezui în
bunătatea oamenilor, dar încep a-mi pierde toată
încrederea. Când mi-oi pierde-o şi în naţiunea
mea, atunci m-am dus, sunt pierdut”. (domnica
filimon, tânărul Maiorescu, Editura Albstros,
1974)
Revin la monografia lui Petru ursache. Cartea se deschide cu o generoasă
introducere privind progresul
adevărului – temă care revine
frecvent în viziunea lui maiorescu şi se continuă printr-o
structurare în cinci capitole
mari, fiecare având. câte trei
subdiviziuni, toate la un loc încercând să epuizeze arborescenţa esteticii maioresciene şi
să pună în discuţie marile probleme ale creaţiei literar-artistice, cele care au vascularizat
dintotdeauna lumea creatorilor.
Se observă uşor că din trinitatea kalokagathonică, maiorescu
a ţinut la mare preţ ideea de
adevăr, ba chiar a considerat-o,
într-un fel, tutelară în raport cu
frumosul şi binele.
A fost maiorescu un filosof? Întrebarea aceasta şi-au
pus-o mulţi dintre cei ce s-au
ocupat de creaţia, opera maioresciană şi, se-nţelege, nu putea
fi evitată nici de Petru ursache. Nu şi-a articulat
un sistem de gândire propriu, original, dar stăpânea bine doctrinele filosofice europene, iar cursurile lui de istorie a filosofiei, ţinute la universitatea din Iaşi aveau proporţii de eveniment şi
erau urmărite nu doar de studenţi, ci de multă
lume din oraş. Aglomeraţia de la cursurile lui maiorescu era un aspect nou pentru viaţa intelectuală a oraşului. Era apreciat pentru claritatea
ideilor, pentru oratoria sa cuceritoare şi pentru
lejeritatea cu care aborda oricare din doctrinele
filosofice în vogă. A fost desigur, un eclectic, dar
Petru ursache, pentru a răspunde la întrebarea
dacă maiorescu a fost sau nu filosof porneşte de
la distincţia din interiorul disciplinei filosofice

între filosofia speculativă şi cea aplicativă, „una
valorificându-se prin cealaltă. Era, din acest
punct de vedere apreciat ca un practician şi totodată un gânditor de-a dreptul excepţional. El
transformă la modul ideal filosofia în acţiune
umană”. Chiar dacă n-a articulat un sistem filosofic articulat, a conceput filosofia ca „o sinteză
teoretică în atac”, i-a conferit rol dispeceral şi-a
pus-o la treabă, la drenarea culturii româneşti pe
via moderna.
Nu spun o noutate, dar maiorescu întrupa
mai multe ipostaze, iar cea de estetician, nu doar
că-i era cel mai aproape, dar o ţinea în mare graţie şi-n active lucrative. definea estetica în relaţie
cu ştiinţa şi filosofia şi prin toată activitatea lui
a îndrumat creaţia literară şi a contribuit la formarea gustului estetic al românilor. Era interesat, cu precădere, de caracterul aplicativ al
esteticii şi, cum bine precizează şi Petru ursache,
a transformat-o într-un instrument de lucru pentru înălţarea naţiunii (p.39). oriunde l-a purtat
destinul – în Parlament, în Academie, la universitate, în guvern – glasul său era apreciat nu
doar pentru rigoare, logică şi discernământ, dar
şi pentru forma de expunere, pentru coeficientul
estetic pus la portativul oricărei luări de cuvânt.
Estetica pentru el era o sinteză teoretică în atac,
adică în exerciţiu critic, dar pontiful junimist mai
opera şi cu conceptul treptelor de înălţare, prin
care i se conferea esteticii un trend, o evoluţie, o
implicare directă în actul de emancipare naţională.

În contra direcţiei vremii

Ceea ce surprinde la maiorescu este azimutul înalt, la nivelul zbaterilor europene, din care
privea realitatea şi viaţa spirituală din România,
nivelul înalt pe care voia să-l imprime creaţiei literare din ţara noastră. A introdus în cultura românească exigenţe noi, criterii omologate în
occident, dar necunoscute la noi, a avut pentru
tânăra noastră cultură, dar asta o spune Petrovici, rolul pe care-l are logica
între ştiinţe. Credita inspiraţia, intuiţia, reprezentarea,
prezenţa elementului pasional inserţia subiectivă, până
la urmă chiar inconştientul în
actul de creaţie artistică şi
făcea distincţie între „natura
naturans şi natura naturata.
a realiza copia unui lucru
existent deja, spunea, nu este
vreun câştig pentru cunoaştere
(…) de aceea arta trebuie să
difere de natură”.
Ca şi Eminescu, criticul
de la Junimea opera şi el cu
binomul minte şi inimă şi disocia între judecata logică şi
judecata afectivă, dar nu le
aşeza într-o relaţie dihotomică, de excludere, ci le considera complinitorii, ba chiar
adăuga la dihotomia dată încă
o dimensiune pentru a ajunge
la trinitatea kalokagathonică. „unitatea contradictorie dintre filosofie şi artă, la nivelul primei
diviziuni (minte-inimă) are la Titu maiorescu un
corelat în unitatea necontradictorie dintre filosofie şi ştiinţă. şi aceasta din urmă se află în slujba
adevărului, confirmând prin calcul şi experienţă
ceea ce filosofia constată în mod teoretic. Fiecare
categorie aparţinând tripticului axiologic fundamental Adevăr-Frumos-Bine este susţinută prin
argumentări variate, culese din domeniul disciplinelor filosofice şi al unor ştiinţe specializate”.
Nu trebuie să pierdem din vedere că la vremea când maiorescu se avânta în contra direcţiei
vremii, filosofia trecea deja printr-un larg proces
de sciziune. din trunchiul ei se desprinsese deja
unele discipline care-şi proclamaseră autonomia,

Impostura şi spaţiul public

ultimul capitol al monografiei lui Petru ursache este rezervat tipologiei creatorilor, a personalităţilor care s-au remarcat prin acte de creaţie
în deplină uitare de sine. Reprezentativi sunt consideraţi artistul, Eroul şi geniul – fiecare procesând în felul lor ceea ce este general şi universal
în pofida interesului subiectiv, marcat de egoism
şi de conservare subiectivă. opinia pontifului junimist în această privinţă este fără echivoc: „dacă
un tânăr cu minte şi cu inimă, dar care se îndoieşte încă de sine, ne-ar întreba prin ce se cunosc
dacă sunt dintre cei aleşi, i-am răspunde repetând
un aforism zis odinioară: Acela are vocaţiune, care
în momentul lucrării se uită pe sine”. detaşarea
de sine, ardoarea cu care cineva se detaşează de
propriile lui probleme şi se dăruieşte unui scop filantropic, interesând umanitatea în general sunt
indicatori ai vocaţiei, ai dreptului la nemurire,
singurii care pot certifica saltul de la persoană la
personalitate.
monografia lui Petru ursache a fost reeditată în anul când s-a comemorat centenarul morţii lui maiorescu, îmbogăţind bibliografia magistrului de la Junimea cu o lucrare bine structurată
tematic şi bine articulată epistemic. În paginile ei
regăsim personalitatea maioresciană în toată
complexitatea ei şi principiile cu care a îndrumat
actul de creaţie românesc într-o vreme de nebuloasă şi de absenţă a jaloanelor ce marchează valoarea, calitatea şi probitatea intelectuală. A
confirmat valoarea acolo unde a întâlnit-o, dar s-a
şi răstit cu asprime în lături, atunci când impostura încerca să intre în spaţiul public pe căi neortodoxe. Nu mai spun că multe din sfaturile lui,
din îndrumările pe care le oferea cu generozitate
creatorilor, nu şi-au pierdut actualitatea şi pot folosi şi azi creatorilor şi actului de creaţie. de asta
zic, chemarea reprodusă şi de Petru ursache,
înapoi la Maiorescu, ar putea fi la fel de folositoare creatorilor, ca acum un secol în urmă. r
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Polemos

Adrian Dinu Rachieru
Cioran, aşa cum a fost

Cartea în discuţie exprima
„pasiunea şi regretele unei iubiri
disperate”, trăită apocaliptic; iar
rândul final din manuscris („nu
cred să nu cred în România”)
asupra căruia atrage atenţia I. Dur,
tăiat de Cioran, vorbeşte de la sine,
dubla negaţie consfinţind „o
tautologie productivă”

m

ciorAn

ultă vreme un autor prohibit la
noi, Cioran, are parte, acum, de o
explozie editorială, ca salutar
gest recuperator. doar că unele
dintre titlurile puse în circulaţie, inundând piaţa
literară sunt, cum s-a observat, „antologii cosmetice”, cu un sumar „agreabil”, filtrat, ca să nu
zicem cenzurat. dar şi aşa, teribilismul tânărului
Cioran, crescut la şcoala lui Nae Ionescu într-un
dispreţ total pentru filosofia „sistemică”, răzbate
la tot pasul; chiar dacă unele din vechile afirmaţii
sunt repudiate, iar filosoful ne invită, obsedat de
„salahoria” nuanţelor, la o baie în context, deoarece suntem repetat preveniţi: „Trebuie înţeles
totul cu grijă”.
Câteva recente apariţii, stârnind comentarii,
ne întăresc convingerea că interesul pentru paradoxalul şi controversatul Cioran nu a declinat;
dimpotrivă. Am putea chiar spune, alături de Patrice Bollon, că receptarea „ereticului” Cioran „nici
nu a început cu adevărat încă”. Avem în vedere,
negreşit, pe frontul exegetic autohton, lectura
nuanţată, din unghi
estetic, a lui Eugen Simion asupra „mitologiei nedesăvârşirilor”
(tracus arte, 2014),
subliniind strălucirea
stilistică a primului
Cioran; sau recuperarea psihologizantă a
„filosofului privat”, din
perspectiva extaziologiei, aşa cum a încercat Horia Pătraşcu în
terapia prin Cioran
(Editura trei, 2014),
mizând pe forţa „gândirii negative”. şi fără
a uita de scandalul
iscat de embargoul
humanitas: cele două
volume (opere, 2012), îngrijite de marin diaconu,
introduse „oblic” în circuitul public (cf. Alex goldiş), semnificând, din păcate, o recuperare fără
ecou. Iată că şi timişoreanul Ciprian Vălcan îmbogăţeşte lista exegeţilor; el a avut inspiraţia de a
chestiona şi de a aduna, într-un volum „planetar”,
treizeci de voci din tabăra cioranologilor (Cioran,
un aventurier nemişcat. treizeci de interviuri, Editura all, 2015); adică un Cioran receptat în variate
medii culturale, aducând un „aer proaspăt” în exegeză, deschizându-se publicului larg.
de un interes special este, însă, volumul lui
Ion dur dedicat unui „dionisiac cu voluptatea negaţiei”, apărut la tritonic, în 2016. Fiindcă profesorul sibian, deplângând absenţa unei ediţii critice
a operei cioraniene, propunea, în Cioran. Conform
cu originalul, o serie de acribioase lecturi paralele,
confruntând manuscrisele cu ediţia princeps, afirmând ferm, ajuns la capătul demonstraţiei: „Avem
nevoie de un Cioran conform cu originalul”. Să rea-

mintim că Ion dur era cel care „înscenase”, în
11-12 aprilie 1991, symposionul sibian, sperând
într-o revenire a lui Cioran, renunţând la „distanţa
protectoare”. N-a fost
să fie. şi tot el consultase arhiva lui
Aurel (Relu) Cioran,
oferind de-a lungul
anilor binevenite corective, observând că
provocatorul Cioran,
superficial cunoscut,
deformat, anatemizat etc., devenise un
„sac de box ideologic”. Cu deosebire
schimbarea la faţă a
româniei, apărută în
1936 la vremea şi reluată în 1941*), a
iscat aprige controverse. şi e regretabil,
scrie Ion dur, că cea
mai pătimaş comentată carte cioraniană, exegeţii extrăgând, pe alese,
„probele”, a fost trimisă pe piaţă „fără călăuze critice”. Cu atât mai mult cu cât versiunea definitivă,
„singura autorizată” (humanitas, 1990) este „serios amputată”; încât, pe bună dreptate, Ion dur
vrea un Cioran care „să semene cât de cât cu originalul”, un Cioran redat sieşi, „în mărime naturală”. schimbarea la faţă, cu titlul, iniţial, în
manuscris, teoria româniei are, aşadar, trei variante! Profesorul dur contabilizează migălos ce
n-a trecut în ediţia princeps şi ce a suprimat
humanitas-ul, editorul din urmă oferind „prea
multe croşete” şi eliminând capitolul Colectivism
naţional, recuperat acum în addenda. Cartea,
exaltând trăirea subiectivă, a suportat un „traseu
anamorfozat”, iar recepţia, inflamată şi adjectivată
la rându-i, se desfăşoară sub semnul exceselor. Retractările lui Cioran, eliminând „pagini pretenţioase şi stupide” stau sub imperativul „confortului
ideologic”, notează Ion dur. grijuliu, Cioran se
cenzurează, despărţindu-se – prin ajustare – de „o
operă delirantă”, în care a investit febră şi pasiune, oferind „sugestii” pentru grandoarea româniei. Coborând în epocă, cu extrase din presa
vremii, Ion dur ne face părtaşi la spectacolul recepţiei. Acuzele, revărsate asupra filosofului liric
denunţă „un masacru sângeros” (cf. Nichifor Crainic), pus la cale de un Cioran doritor de scandal;
doar Bucur ţincu atrăgea atenţia că nu e vorba
despre o carte „de program şi doctrină”, ci de viziune şi profeţie. A urmat, se ştie, în segmentul
postbelic, critica orchestrată prin comandă ideologică, punând la lucru „artileria de partid”. Iar
după dispariţie, un lung proces postum, „martorii”
de la noi sau cei convocaţi de Philipe Cusin, în
Franţa, devoalând aderenţele de juneţe, acel „trecut fascist”, obscurizat. Încât Pierre-yves Boissau,
considerând opera lui Cioran un palimpsest, sugera că textele franceze ar masca „un păcat
(aproape) originar”, dezvăluind, sub deghizament,
„schimbarea la faţă a trecutului”. Sau poate doar
o „dezavuare subterană”, acceptată elegant de Patrice Bollon.
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*)
Curios, în volumul tipărit la humanitas (1990) se indică
drept ani de apariţie a primelor două ediţii de la vremea
anii 1939 şi 1941!
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iar altele îşi anunţau şi ele dreptul la existenţă ca
discipline de sine stătătoare. Filosofia căpăta arborescenţă şi alimenta în continuare apariţia
altor discipline, totuşi filosofice. Trei dintre acestea – Psihologia, Estetica şi morala – au reţinut
în mod deosebit atenţia lui maiorescu şi Petru ursache dă seama de reflecţiile junimistului asupra
lor, pe care le-a cultivat şi le-a implicat sporitor
în actul critic în toată amplitudinea lor. lipseşte
din această diviziune logica – o disciplină pe care
maiorescu a cultivat-o cu rigoare de profesor şi de
pionierat, dar faptul se explică, probabil, prin coeficientul scăzut de inserţie subiectivă pe care-l
implică. Este greu să fii original şi personal într-o
disciplină aşa de conservatoare, precum logica, o
ştiinţă care de la Aristotel încoace a căpătat aşa
de puţine adaosuri.
un alt capitol mai desfăşurat al monografiei
răsfrânge Estetica artelor, iar dintre acestea criticul de la Junimea se opreşte mai aplicat asupra
Poeziei, muzicii şi Arhitecturii. Regăsim în reflecţiile sale idei şi teze ventilate în cadrul romantismului german şi, cu deosebire în mişcarea intelectuală a Sturn und drang-lui care a mobilizat
energia intelectualităţii germane şi-a generat rezultate spectaculoase în cadrul disciplinelor filosofice, dar şi în literatură, muzică şi pictură.
de la Estetica artelor, trece la Estetica literară în care regăsim opiniile şi punctele de vedere
ale magistrului în probleme de critică literară, de
critică sociologică şi de teorie literară, domenii pe
care maiorescu le-a cultivat ca un îndrumător respectat şi unanim recunoscut în mediul cultural românesc. opera cu criterii şi principii imperative,
iar creatorii, şi cei ce frecventau şedinţele Junimii, şi cei din afara cercului junimist, îi căutau cu
înfrigurare opiniile cărora le conferea valoare de
legitimitate literară. „El a schiţat portretul moral
şi intelectual al criticului în comparaţie cu al poetului în cunoscutul articol Poeţi şi critici. se reliefează astfel, din mai multe scrieri maioresciene,
un grup de principii, unele actuale şi astăzi, îndeosebi partea privitoare la regulile negative”. din
ansamblul Categoriilor estetice, atenţia lui Petru
ursache este reţinută de cele mai bine reprezentate în prestaţiile critice maioresciene – frumosul, sublimul, patosul şi Comicul – toate la un
loc, puse cap la cap, alcătuind un fel de catehism
al principiilor estetice ţinute în graţie la Junimea.
„Criticul ştia să preţuiască o valoare spirituală
complexă şi de excepţie (este vorba de Caragiale,
ad.n.). şi probabil că exista un acord tacit între ei,
de vreme ce dramaturgul prelua din limbajul criticului anumite epitete caracterologice”.
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Cert, schimbarea la faţă, văzută
peste ani de însuşi Cioran ca „o divagaţie”, ceva preistoric, rămâne – în ochii
profesorului sibian – „un pamflet al inerţiei româneşti”, scris „cu multă literatură” (coeficient de poeticitate); altfel spus, „o poveste sanguinară”. Nu
putem trece, însă, peste o observaţie care dă de
gândit. Cartea în discuţie exprima „pasiunea şi regretele unei iubiri disperate”, trăită apocaliptic; iar
rândul final din manuscris („Nu cred să nu cred în
România”) asupra căruia atrage atenţia I. dur,
tăiat de Cioran, vorbeşte de la sine, dubla negaţie
consfinţind „o tautologie productivă”.
Conversiunea negativului, visând la afirmarea fiinţei româneşti, şi „în-fiinţarea” României, l-a
ispitit pe reformatorul Cioran, cercetând fenomenul „neantului valah” într-un aspru rechizitoriu,
făcut cu „ură iubitoare”, denunţând „golurile” noastre istorice şi psihologice. o idolatrie „pe dos”, o
creaţie ex nihilo, născocind un viitor în care nu credea, cum va recunoaşte, pocăit, în ţara mea. dar
schimbarea la faţă a româniei împingea izbăvitoarea soluţie cioraniană (individuală) la scara
neamului, postulând un mesianism de împrumut.
Să ne amintim că, în ochii contemporanilor,
de pe baricada raţionaliştilor, tânărul Cioran a fost
taxat drept „un cabotin al disperării”, luând suferinţa „în antrepriză”, cum scria, în idilizatul interbelic, şerban Cioculescu; mai târziu îl vedea ca pe
„un nietzschean bogomil” (v. gazeta literară, nr.
20/1959). Nici alţii nu au fost mai blânzi cu acest
retor al suferinţei, neliniştit, paradoxal, şocant,
scandalos, derutant, ambiguu, suspicios, memorabil, agitat, categoric, contradictoriu, violentând cititorul. aliterat, după g. Călinescu (v. Contemporanul, nr. 39/1958), în necurmat delir, gongoric şi
catastrofic (zicea m. Sebastian), primul Cioran calomniază cu furie, suspectat de precocitate şi fanfaronadă, lansând, însă, diatribe sclipitoare.
Critica nouă vorbeşte chiar despre o „reconvertire
estetică” (cf. Alex goldiş), moralistul elegiac răscumpărându-şi negaţionismul (vital, excesiv, energizant) prin artisticitate, fără a fi fost – observa
Eugen Simion – „un ideolog pe termen lung”. dar
junele Cioran, deja „cioranian”, un „depresiv grandilocvent” (spunea l. Blaga ) şi un „trăirist legionar” (cf. lucreţiu Pătrăşcanu) va trece prin proba
demonizării, pedepsit pentru vorbele rele aruncate
la adresa unei „seminţii fără rost”, trăind într-o
ţară nevertebrată, ca „rezumat al neantului”. mai
târziu se va explica timid: era vorba despre o iubire
care, prin scrisul unui deznădăjduit, „nu îndrăznea
să se mărturisească”. Să mai amintim că, făcând
un bilanţ al anului literar 1936, Eugen Ionescu (v.
facla, 2 ianuarie 1937) nota, în treacăt, doar „inevitabilele frenezii” cioraniene. Probabil că scandaloasa carte încă nu apăruse!
Intervenţii mai recente (cazul lui Pierre yves
Boisseau, în le Monde) „denunţă” xenofobia, antisemitismul, altfel spus substratul extremist al operei lui Cioran. Încât tot ce a scris după cea mai
controversată carte a sa (adică, negreşit, schimbarea la faţă a româniei) pare a fi, potrivit raţionamentului eseistului amintit, doar o secreţie a
sentimentului de culpă. Previzibil, dispariţia moralistului a provocat decontul, a stârnit reacţii virulente, rebeliunea exegetică fiind întreţinută, ştie
oricine, de însăşi creaţia sa inflamată, orgolioasă,
contradictorie. de pe meterezele Ego-ului, Cioran
priveşte dispreţuitor; fie că vorbeşte de rostul echivoc al religiei, fie că mustră, în fraze grele, „neînfăptuirile valahe” şi destinul nostru slugarnic, el –
în inconfundabilu-i stil laconic, fragmentar, liric –
se confesează. Hiperlucidul Cioran acuză povara
existenţei („accidentul meu”) şi face din temele sale
obsesive (având ca poli singurătatea şi orgoliul) o
dilatată „confesiune neîntreruptă”. gândul fulgurant, iubind fragmentul, cu oroare de sistem, esenţializează; menirea singulară, respectând unicitatea ca fiinţă şi esteticitatea propriei individualităţi, înseamnă, de fapt, o prăbuşire în sine (după
ce, inevitabil, a făcut ocolul Istoriei). Cioran ştie
prea bine că doar cultura este triumful individuaţiei. Afirmaţia, aşezată răspicat în paginile „istorice” ale cărţii sale de juneţe („divagaţii” scrise prin
1935-36), se hrăneşte din pasiune, conştientizând
limitele României şi visând, fanatizat, la „schimbarea (ei) la faţă”.
■ Fragment
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Marian Victor Buciu
Livius Ciocârlie:
despre poetic şi critic

C

livius ciocârlie şi nicolAe mAnolescu

Poezia şi poeticul

um se recunoaşte în urmare şi sfârşit, ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2016,
l. Ciocârlie are dificultăţi cu poezia
şi cu cei care o scriu. Ca atare, îi sunt
natură străină. şi, prin natură, le simte agresiunea. Întrevede un teritoriu care-l depăşeşte, unde
i se cere mai mult decât este şi arată. dublă dificultate: etică şi lingvistică (în fapt, estetică). „Poeţii
mă sperie fiindcă sunt fără limită exigenţi şi fiindcă vorbesc o limbă pe care numai ei o ştiu.” Tocmai limba incomunicabilă, intraductibilă, le face
eul şi supraeul creator mai dur decât al său.
Aceasta, despre poezie, în general, pe toată durata
ei istorică. dar, în particular, se confruntă cu poezia ultimă, pe durata unor decenii sau cel mult a
unui secol. Impasul nu este doar unul personal, dar
şi propriu avatarurilor poeziei. şi poeticului. Care
se închide în contemplativitate şi abstracţie. Particularizează şi ilustrează: „Wallace Stevens: «Teoria poeziei este viaţa poeziei.» de asta nu se prea
mai citeşte poezia modernistă, fiindcă aşa se credea.” Iar el desfide nu retorica, ci teoria. Nu numai
pentru tendinţa ei acaparatoare, dar şi pentru natura aşa-zis denatura(n)tă.
Apropierea sa de poezie este recentă şi, de
n-ar fi obiect de lectură cerut de vârstă şi stare biologică, ar trece drept întâmplătoare. Poezia îi
permite doar un hedonism al lecturii, obţinut prin
selecţie. Act critic, totuşi. Critic, dar incomplet. Poziţie din categoria: poezia nu permite alt limbaj
decât pe al ei. „de la un timp, citesc poezie, însă
continuu să mă minunez de performanţa criticilor:
cum fac ei de ştiu să comenteze, cum fac de înţeleg?
Eu, unul, nu depăşesc nivelul presupus de asta-mi
place, asta nu.” Îi plac, repetă, unii poeţi, nu şi cum
sunt comentaţi critic. Însă nu lasă chiar baltă critica şi nici pe criticii de poezie. Cu toţii îi oferă o uimire comică. şi, în plus, îi dau ocazia de a întreţine
un mod de a scrie, contradictoriu. Nimic atât de
perfect paralel decât poezia şi critica de poezie. „Citesc, impresionat, Carte singură, vi. Ia să vedem
ce spune manolescu despre Sorin mărculescu.
Nimic. Ce spune mincu. Nimic.” Să înţeleg că limbajul poetic îl îneacă pe cel critic? lămurit cu dificilul ceva al poeziei şi edificantul nimic al criticii
ei, el nu renunţă la lectura poeziei. Nu înţelege suficient poezia, declară, dar o transcrie şi „comentează” pentru sine. o suprapune cu sine, mai exact.
m. mincu, mort fiind, este citat cu radicalismul poetic extras din „proza sălcie” (de unde se desprinde un interes… teoretic), dar mincu este şi
visat că „trăia într-o ţară îndepărtată.” obsesie,
una tot poetică, dar şi prozastică, devreme ce

ajunge confluentă cu titlul unui roman, ţara îndepărtată, al lui Sorin Titel.
Poetul, totodată redactor de poezie, la Editura Cartea Românească, Florin mugur, are nu
doar o bună vorbă, dar şi suficientă, despre versuri
(dar reducem poezia şi poeticul la atât?), când nu
ating nivelul special al limbajului: „merg, dar nu
zboară”. Verbe luate exclusiv la modul concret.
În răspăr, în pofida voinţei şi puterii poetice
a celui vizat, este cu leonid dimov (care scria avertizând limpede: „Noi nu visăm, noi scriem vise din
cuvinte.”): „Nu-l văd oniric pe dimov. E o poezie de
cuvinte. Cuvinte care, ca în teoriile noastre perimate, produc. Produc imagini, nu neapărat din
imaginaţie.” Este tot onirism, dar nu romantic ori
suprarealist.
desprind de la Ciocârlie şi o scurtă f(r)ază
critică, evident de identificare: „Poezia lui mircea
Ivănescu este un tratat despre absenţa oricărui
fundament.” Aşa să fie sau este o înţelegere subiectivizată? mănuşă aruncată provocator exegeţilor.
mircea Ivănescu, nemulţumit că nu a ajuns cunoscut, pe lângă critică, şi de public, „nu mai scrie de
zece ani”, atunci când dialoghează cu gabriel liiceanu, la proporţiile unui volum, şocându-l pe „anchetator” cu ce-i spune despre poezie, a lui şi a
altora, ori despre traducerile făcute.
la mariana marin, se alătură poezia cu profeţia, în versurile despre „tristeţea dictatorului”
aflat înaintea „ghilotinei”. Nu dorinţă ori hazard,
însă poezie-profeţie.

Critica şi criticii

„Criticii de întâmpinare acordă literaturii
contemporane un bonus în absenţa căruia ar părea
exigenţi”. livius Ciocârlie găseşte ca moto la urmare şi sfârşit un fragment din Henry de montherlant referitor la dificultatea criticii de a scrie
despre o carte făcută din „reflecţii discontinue, heteroclite şi, adeseori, contradictorii, care au fost
scrise în răstimpul mai multor ani şi fără nici o
idee preconcepută”. El îşi dezvăluie alcătuirea cărţii (orice făptuire e construită), pe un model în fond
şi definitiv impersonal. Îşi ia astfel, intenţional,
partea, dar, atenţional, o ia şi pe-a criticului. Consecinţa: un raport tranzacţional, de înţelegere.
Citim aici reflecţii sau mai curând autoreflecţii de
după reflecţii. dinspre şi mai cu seamă despre alţii
pentru sine. de la ale altora spre ale sale.
■ Fragment

C

G. călinescu

ând se împlinea o jumătate de secol
de la moarte, g. Călinescu era pus
de nişte tejghetari de la un cotidian
în rândul „apostolilor lui Stalin”.
Adică alături de hidosul Iosif Kişinevschi, poreclit
şi „cocoşatul de la Notre dame”, de Ana Pauker,
de Chivu Stoica, de Valter Roman, de alţi mulţi cominternişti şi agenţi NKVd, gropari ai culturii naţionale şi ai spiritului românesc. Alături, în fine,
de cei care l-au dat afară pe Călinescu din universitate. Aberaţiile autorului, al cărui nume l-am şi
uitat, m-au dus cu gândul la vorba unui mare scriitor spaniol trecut prin experienţa tragică a războiului civil şi a dictaturii lui Franco: libertatea de a
spune prostii nu trebuie tolerată. Singura scuză,
dacă poate fi o scuză, ar fi, cu o sintagmă a lui Călinescu însuşi, vasta ignoranţă. Se vedea clar că
textul era scris fie cu rea credinţă, fie în necunoştinţă de cauză. Celui ce l-a încropit într-un stil de
tabloid i-ar fi fost suficient să citească, de pildă, volumul „g. Călinescu faţă cu totalitarismul”, al lui
nicolae Mecu, istoric literar şi editor care ştie totul
şi ceva pe deasupra despre scriitorul total Călinescu şi impunătoarea sa operă. Nicolae mecu reconstituie traiectoria unui destin sau cu vorbele
sale – „povestea unui mare artist căzut într-o istorie frauduloasă... Este drama unei creaţii frânte în
momentul ei de apogeu, dar şi o dramă a culturii
române”. E mult adevăr în această observaţie, dincolo de patetismul ei, pe care de altfel autorul şi-l
asumă. Adevărul întreg e că g.Călinescu şi opera
lui s-au confruntat cu mai multe totalitarisme.
Cercetătorul ne înfăţişează cu toate documentele,
mărturiile şi variantele pe masă, „odiseea” romanelor lui g.Călinescu. Ca observaţie generală, trebuie spus că, dacă ceea ce s-a întâmplat profund
condamnabil, în dificilul drum al manuscriselor călinesciane până la litera tipărită, îndeosebi în „obsedantul deceniu”, dar nu numai, e mai ales din
cauza factorului ideologic, a contextului politic, a
unei „istorii frauduloase”, nu mai puţin nocive au
fost şi sunt însă opacităţile privind receptarea critică, interpretările tendenţioase şi comentariile în
cheie falsă, deformatoare, şi asta nu doar în perioada postbelică, ci şi în mult clamata epocă interbelică, ca să nu mai vorbim de cea postdecembristă. Aproape nu-ţi vine să crezi că personalităţi
proeminente ale criticii literare a vremii au putut
friza cu atâta suficienţă ridicolul în cronicile lor de
întâmpinare sau în opiniile formulate cu alte prilejuri. oricum, nu mai puţin dogmatici decât cutare cenzor sau politruc par a fi acei critici şi
publicişti cu pretenţii de mari esteţi care, pentru

a da un exemplu, l-au acuzat pe autorul romanului
„Cartea nunţii” de erotism şi pornografie. Fiindcă
veni vorba, notez că Nicolae mecu reface „tabloul
integral” al receptării acestuia, revelându-ne astfel
„un destin critic dintre cele mai contradictorii şi
mai surprinzătoare”. Iată ce scrie istoricul literar
şi editorul: „Paradoxal, după ce apar romanele
mari ale lui Călinescu, «exerciţiul» iniţial (Cartea
nunţii – nota mea) e luat din ce în ce mai serios ca
un cap de serie în care unii radiografiază schiţa tipologiilor ulterioare, ce sunt cuprinse în el ca
într-un «cifru» (s.damian) sau ca expresia cea mai
pură a teoriei călinesciene despre romanul modern
şi despre clasicism (paul georgescu). Ceea ce leagă
aceste contribuţii este lectura primului roman prin
raportare la celelalte, în general pornind de la vârful aproape de nimeni contestat (Enigma otiliei)...
Strategia o aminteşte pe aceea a lui Călinescu din
marea istorie, unde, cum s-a spus, literatura veche
şi cea paşoptistă sunt citite dinspe clasicii junimişti şi cei interbelici...”. Viziune pe care o va postula mult mai târziu şi Roland Barthes.
Repovestind aventura editorială, ca şi pe cea
a receptării critice a romanelor lui Călinescu, filologul fin şi eseistul Nicolae mecu scrie, de fapt, la
rândul său, un microroman nonfiction, cu episoade
dramatice, cu situaţii neprevăzute, cu conflicte şi
personaje, unele celebre, dintr-o realitate devenită
istorie ca, de pildă, scena întrevederii vădit timorate a autorului romanului Bietul ioanide cu gheorghe gheorghiu-dej. dar până la urmă biruit-au
gândul, cum ar spune bătrânul cronicar. Ion Simuţ
afirmă în eseul său, nu demult apărut, despre condiţia literaturii sub dictatură – literaturile române postbelice – că romanul Bietul ioanide a
marcat „o adevărată revoluţie tematică în evoluţia
literaturii române postbelice (un scandal cât doctor Jivago ceva mai târziu la moscova, dacă exagerăm puţin, şi am exagerat, pentru că temele
sunt diferite, iar ecourile internaţionale incomparabile)”. Romanul lui Călinescu a însemnat „intelectualizarea literaturii (într-o tentativă izolată)”,
căci, scrie Ion Simuţ, cartea este, după atâtea romane proaste cu muncitori, ţărani şi activişti de
partid, despre şi pentru aceştia, „primul roman cu
intelectuali (arhitecţi, profesori universitari, aristocraţi) şi, e adevărat, mai mult pentru intelectuali, dar în afara oricărei intenţii de propagandă
deşănţată”. Încât, în 1953, anul morţii lui Stalin,
Călinescu reuşeşte să publice după multe avataruri un roman ce „iese cu totul inexplicabil deasupra epocii sale”, deschizând drumul pentru o altă
literatură „care se va configura extrem de greu,
eretic, în afara exigenţelor oficiale”. Este, aş sublinia, doar una din marile fapte ale „apostolului lui
Stalin” văzută din viitor, adică din prezentul nostru.
Furtunoasă a fost „odiseea receptării” istoriei literaturii române de la origini până în prezent,
în perioada dintre 1941, când a apărut, şi 1947;
odisee precedată, precizează Nicolae mecu, de
„prelungirea puseurilor denigratoare vizând mai
ales monografiile Eminescu şi Creangă, izbucniri
agrementate cu reminiscenţe din repertoriul de
acuzaţii la adresa Cărţii nunţii: «erotism», «imoralitate», «pornografie»…“. Campanie urmată de punerea sub obroc a monumentalei istorii până la
începutul deceniului nouă al secolului trecut, mai
exact, timp de 41 de ani, vădindu-se şi în această
privinţă că destinul acestei cărţi, care nu se scrie
decât o singură dată într-o cultură, cum observa
Al. Piru, este unic. din cauza confuziei planurilor,
a criteriilor de apreciere şi, mai grav, a confuziei
punctelor de vedere – ce pune sub semnul întrebării însăşi inteligenţa atacatorilor –, a amestecului
esteticului cu etnicul şi ideologicul, s-a ajuns până
acolo încât istoria lui Călinescu să fie judecată
„aproape sub semnul codului penal”. Cu totul neobişnuit, receptarea ei – mai remarcă Nicolae
mecu – „a depăşit cu mult graniţele literaturii,
transformându-se într-un scandal public de nivel
naţional şi convocând în perimetrul dezbaterilor,
pe lângă profesioniştii disciplinei, o legiune de neaveniţi. Ca fapt de sociologie literară şi de istorie

a mentalităţilor, lucrul acesta nu poate fi trecut cu
vederea, cu atât mai mult cu cât împrejurările istorice au lăsat urme şi în comentariile criticilor de
meserie”. Comentarii ce denotă nu o dată fie opacitate, fie dogmatism, fie ipocrizie, fie rea intenţie
sau inadecvare la subiect. Îmi amintesc în acest
context de ceea ce-mi spunea într-un interviu alexandru paleologu, cu câţiva ani înainte de reeditarea istoriei lui Călinescu: „…Criticile aduse de
şerban Cioculescu în epocă sunt de o precizie şi de
o justeţe fără de replică. Numai că în urma acestor
critici atât de juste opera rămâne în picioare, pentru că ea avea altă motivaţie decât cea pentru care
a fost atacată, şi anume ea e o mare operă literară,
o mare construcţie epică… o Istorie întreagă de la
origini până în prezent, cum a dat Călinescu, este
o întreprindere eroică… şi când spun asta mă
refer la sensul clasic de epopee…”. da, o epopee ce
a căzut pe un teren nepregătit cultural şi mental,
iar politic, total ostil.
Nicolae mecu evocă şi atacurile furibunde,
unele într-un limbaj incredibil, la care a fost supus
Călinescu. un titlu dintr-o publicaţie ieşeană,
adică tocmai în oraşul unde genialul critic elaborase istoria şi aproape tot ce este vârf în întreaga
sa operă, suna de-a dreptul sinistru: „profanare
scelerată sau act de demenţă. Cazul Călinescu”.
dar ceea ce interesează, fireşte, este cum a fost primită cartea în lumea literară. şerban Cioculescu,
de pildă, credea a-l fi prins pe Călinescu în „delict
de logică”. dar, cum ar fi zis maiorescu, alegaţiile
lui nu sunt în chestie. Cioculescu va reveni însă în
timp asupra subiectului şi oarecum se va revizui.
un alt critic de prim plan, vladimir streinu, pendula între aprecierea că historia… e „o lucrare de
romancier foarte dotat, care a reuşit să dea moliciuni plastice chiar celor mai îngheţate valori ale
culturii noastre”, autorul ei fiind „admirabil când
se apucă să toarne viaţă în câte o mumie literară”,
şi caracterizări precum „proastă creştere indenegabilă”, „lipsă de respect”, „bârfeli vechi”. E.lovinescu aprecia că lucrarea e „cea dintâi istorie
estetică şi deci critică”, iar pompiliu Constantinescu, detaşat şi comprehensiv, scrie: „Inteligenţă
subtilă, percepţie critică fină, sensibilitate mobilă
şi talent plastic abundent, d.g.Călinescu este atât
de dotat, încât se foloseşte – simultan sau succesiv
– de marile sale însuşiri, oferindu-ne cel mai atractiv spectacol din critica noastră de astăzi… Criticul
este un artist inimitabil, care-şi alege colţul de preferinţă de unde scriitorul poate să apară acoperit
de umbre sau de lumina solară; obişnuit cu tehnica
lui, până la sfârşit începi să-i adopţi punctele de
vedere, într-atât este de personal, de ingenios şi de
insinuant; numai un cititor neinteligent sau ipocrit
nu va recunoaşte că, oricâte divergenţe intime ar
răscoli vasta panoramă a istoriei literelor noastre,
caleidoscopic înfăţişată de d.Călinescu, ne impune
prin excelenţa şi felurimea însuşirilor sale atât de
personale”. Criticul pare să confirme astfel ceea ce
enunţase principial mihail Ralea în cronica sa din
revista română, noiembrie-decembrie 1941, şi
anume că despre istoria lui Călinescu „trebuie vorbit cu pudoare, cu seriozitate şi cu spirit liber”, nu
neapărat după criterii didactice, metodologice, morale etc… În opinia lui Ralea, trebuie luat în considerare în primul rând ceea ce îl particularizează
pe autor: „farmecul talentului şi temperamentului
său”. Aş mai menţiona opinia unuia dintre foştii
discipoli şi colaboratori ai lui Călinescu – Adrian
marino, care nu ezita să alăture numelui lui Călinescu epitetul „renascentist” şi sintagma „om universal”. marino prevedea că acestea „vor deveni
simple locuri comune”. A prevăzut bine! deşi mai
târziu s-a transformat într-un lamentabil denigrator al „omului universal”!
Peste toate e de remarcat că, înaintând în
timp, sentimentul dramaticei defazări între spiritul călinescian şi epocile în care i-a fost dat să trăiască şi să creeze e tot mai puternic. r
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Constantin Coroiu
Omul universal faţă cu
„istoria frauduloasă”

Când se împlinea o jumătate de
secol de la moarte, G. Călinescu era
pus de nişte tejghetari de la un
cotidian în rândul „apostolilor lui
Stalin”. Adică alături de hidosul
Iosif Kişinevschi, poreclit şi
„cocoşatul de la notre Dame”, de
Ana Pauker, de Chivu Stoica, de
Valter Roman, de alţi mulţi
cominternişti şi agenţi nKVD,
gropari ai culturii naţionale şi ai
spiritului românesc
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Dan Berindei
Pentru unitatea naţională

Academia Română se confundă cu naţiunea
română şi istoria ei s-a dezvoltat în cadrul celei a
României moderne şi contemporane. În procesul
ei de devenire se reflectă cel al ţării înseşi, cu biruinţele şi momentele de înălţare, dar şi cu încercările, suferinţele şi căderile. Sub cupola ei, s-au
succedat în timp cărturarii şi marii creatori ai naţiunii, au răsunat cuvinte devenite nemuritoare,
s-au afirmat idei scânteietoare, au fost prezenţi
şi mulţi învăţaţi şi chiar diriguitori ai lumii. Academia Română este, într-un fel, o nestemată preţioasă, un punct de reper, de constanţă şi stabilitate.
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dan Berindei, istoria academiei române
(1866–2016)
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rământarea ce a avut loc în jurul venirii membrilor Societăţii literare
Române a reprezentat o manifestare în acelaşi sens naţional. Anunţând constituirea unui comitet pentru primirea
membrilor Societăţii literare, foaia „Perseverenţa” îşi exprima nădejdea că „toată populaţiunea Capitalei va alerga în stoluri pentru a saluta
buna venire a fraţilor noştri”. În sfârşit, la toate
acestea se va adăuga o campanie directă de propagandă dusă peste munţi de Alexandru Candiano-Popescu. Acesta, redactor al foii „Perseverenţa”, a trecut Carpaţii, s-a dus la Pesta, iar
apoi, la întoarcere, a zăbovit şi în Transilvania. A
fost arestat de autorităţile ungare şi, după o
scurtă detenţiune, a fost trecut peste munţi, în
România. Arestarea lui Candiano-Popescu a provocat o mare agitaţie atât de o parte, cât şi de alta
a Carpaţilor. Propaganda pentru unitatea naţională mai apare în alt număr al „Perseverenţei”,
prin anunţarea apariţiei romanului istoric nopţile carpatine sau istoria martirilor libertăţii de I.
C. drăgescu, roman consacrat Răscoalei din
1784–1785.
Singura notă discordantă în mijlocul acestei
campanii a adus-o o foaie din galaţi, intitulată
„Plebeul”, şi scoasă – lucru curios – de un avocat
transilvănean. Acesta, ostil radicalilor, a criticat
agitaţia stârnită în jurul problemei ardelene. „Ce
v-au făcut, scrie «Plebeul», fraţii transilvani de
nu-i lăsaţi în pace? Pentru ce le îngreuiaţi şi mai
mult situaţiunea, când voi n-aveţi nici voinţă sinceră, nici putere de a-i ajuta?” Acest articol a provocat o campanie de protest din partea celorlalte
foi, chiar ale celor opuse guvernului; mai ales că
autorul articolului nu se sfiise să afirme că româ-
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nii transilvăneni ar fi fost persecutaţi în România. Criticând articolul din „Plebeul”, „Naţiunea
română” scria că „România e plină de români din
Transilvania, care ocupă mai toate catedrele de
şcoale şi alte funcţiuni înalte”. de fapt, guvernul
sprijinea acţiunea naţională, dar în anumite limite, vrând să evite un conflict armat, pentru
care România nu era pregătită. În această privinţă, critica „Plebeului” era justificată, căci acţiunea avea aparent doar un aspect de agitaţie;
ceea ce „Plebeul” uita era însă faptul că această
agitaţie era necesară pentru a menţine spiritele
treze.

Între timp, se apropia momentul întrunirii
membrilor Societăţii literare Române. odată cu
aceasta, au început să circule, atât în Transilvania, cât şi în România, zvonurile împiedicării venirii acestor membri la Bucureşti. S-a anunţat
chiar că autorităţile austro-ungare i-ar fi împiedicat să pornească spre România. „Românul” a
publicat o ştire similară, arătând că agenţii guvernului, care arestaseră pe Candiano-Popescu,
intenţionau să oprească venirea membrilor Societăţii literare Române. Scriind despre comisarul
regal, contele Rechy, corespondentul transilvan
al foii lui Rosetti exclama: „...Acel aristocrat se
teme de câţiva cărturari, care se adună să facă o
gramatică şi dictionariu! ce satiră!”. la Pesta,
„Albina” a publicat informaţii, arătând piedicile
şi greutăţile ce se făceau membrilor Societăţii literare, lucru care o determină să propună, spre
sfârşitul lunii iulie, ca Societatea să nu se mai întrunească la Bucureşti, ci în teritoriul austriac.
dar replica n-a întârziat, „Concordia” ripostând
cu întrebarea: „oare mecca se duce la mahomed
sau mahomed la mecca?” greutăţile n-au împiedicat, totuşi, continuarea campaniei naţionale. Se
ducea o evidentă şi o susţinută propagandă în
acest sens, lucru ilustrat, spre sfârşitul lunii iulie,
în preajma deschiderii Societăţii literare, printr-un vot al municipalităţii Brăila, care a hotărât
trimiterea la studii superioare a cinci tineri români născuţi în provinciile româneşti din afara
hotarelor ţării. Sub astfel de auspicii avea să se
desfăşoare inaugurarea şi cea dintâi sesiune a Societăţii literare Române.
Nu toţi istoricii au relevat caracterul sărbătoresc şi de semnificaţie naţională a primirii
membrilor Societăţii literare. N. Iorga, deşi n-a
intrat în detalii, a sesizat situaţia reală, scriind
că membrii Societăţii literare „fură primiţi cu un
zgomotos entuziasm”. Primirea membrilor socie-

tăţii s-a făcut prin grija unui comitet de recepţie,
alcătuit la 10/22 iulie 1867, din următorii: Ioan
Fălcoianu, dr. mihail gheorghiade obedenaru,
dr. Nicolae măldărescu, Ion C. gârleanu, lambru
Vasilescu, zaharia Boerescu şi T. mehedinţeanu.
Acest comitet a adresat un apel către public,
anunţând „serbarea cu totul literară” pentru primirea membrilor Societăţii literare Române în
ziua de 31 iulie/12 august, sub „un umbrar decorat cu scudele şi drapelele provinciilor române” şi
vestind că, în urma primirii, în aceeaşi seară,
urma să aibă loc şi un „conduct de facle”. Comitetul cerea să se împodobească casele şi prăvăliile.
Cu o zi înaintea primirii membrilor Societăţii literare Române, primarul C. Panaiot a adresat şi
el un apel către populaţia Capitalei, cerând cetăţenilor să meargă la şosea, unde „Capitala României va vedea mâine întrunită pentru prima oară
în sânul său întreaga limbă românească”. El
adăuga că membrii Societăţii literare Române se
întruneau „spre a face opera cea adevărată românească, spre a ne întemeia limba, cugetul românesc”. dând urmare apelului comitetului şi
primarului oraşului şi dând mai ales urmare simţămintelor, cetăţenii Bucureştilor aveau să facă o
primire sărbătorească membrilor Societăţii literare.
guvernul s-a străduit să asigure condiţiile
optime pentru primire. ministerul Cultelor a telegrafiat lui N. Ionescu şi lui I. Caragiani, cerându-le să fie în ziua de 29 iulie/10 august la
Ploieşti, împreună cu Alecsandri şi cu Negruzzi,
„spre a putea intra a doua zi în Bucureşti, împreună cu membrii ardeleni”, căci „junimea vrea
să vă primească frăţeşte”. Pe de altă parte, s-a telegrafiat şi prefectului de Prahova, dându-i-se
ordin să primească pe membrii Societăţii literare
potrivit „inimii” sale şi cerându-i-se, totuşi, să
evite „orice demonstraţiune de daco-românism”.
În ultimele zile ale lunii iulie, prefectul de
Prahova, T. Văcărescu, dând urmare ordinelor
primite, a telegrafiat lui urechiă, vestindu-i sosirea transilvăneanului gavriil munteanu, care în
zori fusese salutat de „muzica municipală”, fiind
apoi vizitat de mulţi cetăţeni. Prefectul mai
anunţa sosirea, în aceeaşi seară, a celorlalţi
membri ai societăţii. de altfel, o corespondenţă
din Ploieşti, publicată în „Albina”, relata asupra
primirii entuziaste, de care se bucuraseră membrii ardeleni ai viitoarei Societăţi Academice Române în capitala judeţului Prahova. Între altele,
se semnala faptul citirii de către poetul Antinescu
a unei ode „din mijlocul junimii şi a poporului, ce
poartă facle şi sub executarea celor mai frumoase
arii naţionale”. În sfârşit, membrii ardeleni ai Societăţii literare Române au pornit spre Bucureşti. de la Săftica au fost întâmpinaţi de
nenumărate trăsuri, care, după trecerea lor, se
arcuiau într-un lung convoi de însoţire. Astfel, urmaţi de sute de trăsuri şi carete, ei au sosit la Băneasa, unde au fost primiţi cu entuziasm. r
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ncercarea de a scrie despre ceva care s-a
bucurat de un interes deosebit aproape
două secole, cum este cazul baladei Mioriţa, trebuie să aibă o justificare mulţumitoare, să presupună, eventual, un punct de
vedere diferit de cele obişnuite. În cazul nostru, independent de mulţimea interpretărilor, care nici
nu ne interesează în mod special, este vorba de o
„aplicaţie”, ca să-i spunem aşa, a metodei noastre
dialectico-speculative pentadice, pe care suntem
siguri că n-a mai făcut-o nimeni, fiindcă nici nu
avea ce să aplice înainte de fundamentarea ei.
Aplicaţiile metodei noastre din pentamorfoza
artei se referă la opere artistice clasice, culte sau
populare, în ansamblul lor, la structura lor canonică, semnificativă prin mecanismul de îmbinare
a pentamerilor, pornind de la o confruntare opoziţională, care îi şi conferă caracterul antitetic, contradictoriu sau antiologic, pe care l-am găsit bine
ilustrat în legenda Mănăstirii argeş, dar nu şi în
Mioriţa, căci aici confruntarea forţelor opuse nu
are loc şi, ca atare, nu produce o desfăşurare a evenimentelor, ci doar presupunerea unei eventuale
finalităţi funebre, bine marcată prin versul „şi
de-o fi să mor”, care înseamnă cu totul altceva
decât certitudinea unui eventual „voi fi omorât”
sau „oricum voi muri”, şi, cu atât mai puţin, resemnarea, considerată de către unii interpreţi mai
puţin binevoitori ca proverbială, pentru români,
printr-un eventual „mă voi lăsa omorât”.
Nu trebuie să uităm însă nici versul anterior
„de eşti năzdrăvană”, prin care păstorul dovedeşte
că nu se încrede total în presupunerea oiţei „guralive”, că ar fi ameninţat cu moartea de către ceilalţi
păstori („Vreau să mi te-omoare”). Ceea ce infirmă
şi interpretarea acuzei de „duşmănie între fraţi” şi
chiar de „criminalitate”, proprii şi acestea bieţilor
români în forma „asasinatului pe motive economice”.
de fapt, în Mioriţa nu s-a petrecut şi nu se
petrece nimic, ci este vorba doar de o „raţionare
ipotetică”, cum îi spune mona mamulea (în teme
filosofice în cultura populară românească, Edit.
Academiei Române, Bucureşti, 2015). „Protagonistul, ni se spune, propune un scenariu imaginar în
cadrul căruia evaluează o situaţie ipotetică” (op.
cit., p. 101). În cazul nostru, raţionarea presupune
trei ipoteze: (1) dacă oaia este năzdrăvană; (2)
dacă păstorii vor să-l omoare şi (3) dacă ar fi să
moară, atunci... Raţionarea ipotetică este şi mai
evidentă într-o variantă a „mioriţei” („Ñiala”) din
munţii Pindului: „Că va-s mor,/ că va-s nu mor” (în
„mioriţa”, Revistă de cultură folclorică, VI, nr.
2(12), Câmpulung moldovenesc, 23 decembrie
1996, p. 5).
Nu criminalitatea şi nici resemnarea, ci „predispoziţia pentru construcţiile ipotetice” este proprie, după mircea Vulcănescu şi Constantin Noica,
culturii populare româneşti în genere, cum o ilustrează şi autoarea citată, dar mai ales acestei balade, în care este vorba despre „ipoteza” morţii
unui june, adică a unui tânăr păstor de vârsta căsătoriei.
Se consideră, de obicei, că cea mai dureroasă
pentru întreaga familie, dar mai ales pentru
mamă, este moartea unui june, indiferent de cauza
morţii. Existau ritualuri speciale pentru astfel de
împrejurări, la care participau junii comunităţii şi
fetele mari, fârtaţii (fraţi de cruce) şi suratele (surori de cruce, druşte sau truşte) şi, când era cazul,
fata sortită sau logodnica de dragobete, mimându-se adesea o nuntă imaginară. Când junele
era mort în război sau departe de casă, i se făcea o
înmormântare specială, cu sicriul în care se puneau obiecte şi veşminte ale răposatului, iar la
unul dintre capetele mormântului era sădit un
brad sau un alt copac, dar nu pom fructifer.
În cazul junelui păstor, dacă moartea se petrecea departe, vătaful ţinea loc de preot şi armaşul mare, de dascăl. Se făcea un altar improvizat,
pe care se punea icoana şi crucea cu postament.
Junele nu era jelit. după înmormântare se făcea

parastasul. Se tăia de regulă un miel, care era fript
la proţap, în mijlocul unei mese săpate în pământ,
de formă dreptunghiulară. Focul era întreţinut
până se întuneca şi trebuia lăsat să se stingă de la
sine. Se bea cocârţ şi se mânca slănină şi brânză
înaintea fripturii de miel, chiar dacă era zi de post
(afară de posturile mari). Era evocat mortul şi la
sfârşit se făceau glume, jucându-se uneori şi dansul „căţaua” sau „lupoaica”, de-a dezbrăcatelea şi
de-a bătaia cu centura („Săriţi c-au vint căţaua...”).
Acestea erau însă înmormântări reale, tradiţionale, nu ipotetice.
Au existat şi mai există încă „recomandări
testamentare” în legătură cu înmormântarea, mai
ales la bătrâni, dar şi la tineri („mai am un singur
dor...”), dorinţe uneori ciudate, extravagante, alteori fireşti (ceremoniale, vestimentare, culinare
etc.). În cazul Mioriţei însă moartea ipotetică a
păstorului este imaginată în condiţii deosebite
care trebuie avute în vedere înaintea oricărei consideraţiuni.
Cel puţin din varianta lui Alecsandri, ciobanii cu cele trei turme (de „miei” pentru rimă cu
„ciobănei”) de oi practicau păstoritul pendular, cu
urcare şi coborâre (la „vale”). Păstorind singuri şi
se presupune separat, turmele trebuiau să fie modeste, dar una era mai mare, dotată cu câini şi cai,
caii fiind utilizaţi în păstoritul transhumant, la
mari distanţe şi nu pe înălţimi. Situaţia este totuşi
imaginabilă, însă, pe linia „raţionării ipotetice”
(„dacă..., atunci...”), se mai constată ceva deosebit
de important, consecventul nu decurge din antecedent după schema implicaţiei stricte, adică păstorul nu-şi imaginează ce se va întâmpla după
moartea lui, respectiv ce ar putea să se întâmple
de fapt, ci numai ceea ce ar dori el să se întâmple
şi, mai ales, ceea ce ar dori el să se spună despre
moartea lui.
mecanismul dialectico-speculativ are la
bază, în acest context, opoziţia dintre real şi imaginar. Ambele fiind ipotetice, lasă impresia că ar
fi totuşi congruente, cu o singură excepţie, a mamei, care nu poate fi amăgită şi pe care nici n-ar
dori s-o amăgească junele păstor.
Totul depinde însă de ipoteza acceptării faptului că oaia ar fi „năzdrăvană”, adică fermecată.
şi se pare că aşa şi este din moment ce ştie să vorbească. o „înţelegere” între om şi animal este posibilă, chiar dacă ultimul nu vorbeşte, dar manifestă unele simptome pe care păstorul le cunoaşte,
mai ales în legătură cu starea de sănătate („ori
iarba nu-ţi place,/ ori eşti bolnăvioară”). oiţa bârsană însă vorbeşte şi chiar prevesteşte moartea
păstorului, ceea ce motivează încrederea acestuia,
parţială, totuşi, cum s-a spus. Păstorul însă, fără
nicio promisiune a oiţei, şi fără să mai ştim dacă
aceasta îl ascultă sau nu, ca-ntr-un vis mai degrabă, deapănă povestea propriei sale înmormântări ipotetice.
1) Semnificaţia „naturalist-animalieră” a înhumării în apropierea stânii pare cea mai firească
pentru sufletul simplu al unui păstor: oaia năzdrăvană să le spună celor doi ciobani să-l îngroape
„Aice pe-aproape”, să fie tot cu oile şi să-şi audă
câinii.
Aceasta este latura realistă a înmormântării,
o înhumare obişnuită, ca şi când totul ar fi decurs
normal în astfel de împrejurări, fără resentimente
faţă de ceilalţi păstori sau ale acestora faţă de răposat. Acestea („aste”) să le spună oaia.
2) Semnificaţia „acustico-muzicală” a înmormântării revine întru totul oiţei, care ar trebui, de
data aceasta, nu să-i spună cuiva, ci să-i pună ea
însăşi la cap un fluier (de fag, de os, de soc pentru
rimă cu: drag, duios, cu foc).
Pe linia ipotetică a oii năzdrăvane, putem
concede că aceasta ar putea „să-i pună” la cap un
fluieraş, pe care se presupune că îl are păstorul. şi
ar părea ceva firesc, având în vedere semnificaţia
subpământeană şi funerară, cum ne-o semnalează
mona mamulea (op. cit., p. 145) a cântecului de fluier, cu rezonanţă de tânguire, de jale. Numai că

aici cântecul de „fluieraş” (un diminutiv care îmblânzeşte gravitatea fluierului) are menirea de înduioşare şi, până în zilele noastre, de liniştire şi
atragere (strângere) a oilor.
Constantin Noica în peregrinările sale pe coclaurii Păltinişului a întâlnit adesea şi ciobani cu
oile şi a observat că aceştia aveau atârnate la gât
radiouri portative, dar purtau la brâu şi câte un
„fluieraş”. şi mai observase că radiourile ciobanilor, la care se asculta de regulă muzică, nu cântau
niciodată. şi l-a întrebat pe un „ciobănaş” de ce nu
ascultă muzică la radio. „Căce muzica [la modă pe
vremea aceea] sperie şi împrăşchie oile. la raghio
ascultăm numa mecheo”. dar cu fluierul ce faceţi?
„Cu fluierul le adunăm”.
În baladă se presupune că „fluieraşul” pus
nu este îngropat, ca obiect al defunctului, ci aninat
cumva pentru a permite vântului („când a bate”)
să „răzbată” şi să cânte, „strângând oile care l-or
plânge”. Atât intervenţia oiţei, cât şi acţiunea vântului par congruente cu existenţa fluierului şi acţiunea atractivă a muzicii. mai mult, semnificaţia
acustico-muzicală a înmormântării pare congruentă şi cu semnificaţia „naturalist-animalieră”.
3) Semnificaţia matrimonială a înmormântării nu mai are nicio legătură cu 1) şi 2), ci plasează acţiunea în plină tradiţie populară a ritualurilor de moarte = căsătorie, frecvente la decesul
junilor: cu mireasă, fârtaţi şi surate, naş şi naşă,
şi chiar cu petrecerea finală de pomenire la care
junii jucau „căţaua”. Numai că, în baladă, oiţei i se
cere să spună altceva, să ascundă moartea şi să relateze numai nunta, o nuntă împărătească, de poveste („cu-o mândră crăiasă”). Simetric, ne putem
imagina că şi ciobănaşul s-a transformat într-un
fel de Făt Frumos pe măsura miresii. Planul este
imaginar şi atrage după sine, în sens ascendent, o
semnificaţie majoră care ar putea să pregătească
eşafodajul şubred al unei căderi finale.
4) Semnificaţia cosmică a nunţii împărăteşti
pare fără limite. mireasa este a întregului univers
(„Soarele şi luna mi-au ţinut cununa”). Apar nuntaşi, preoţi şi lăutari (brazii, munţii, păsările) şi
„stele făclii”. Elevaţia poeziei marchează punctul
culminant, fiind un fel de oglindă a fericirii care ar
trebui să-i cuprindă pe mire şi pe mireasă într-o
căsătorie ideală, o „nuntă-n cer”, asemănătoare logodnei de dragobete, sub oblăduirea ocrotitoare a
iubirii zeificate. doar atâta că dragostea ideală, pe
care o trăieşte şi ciobănaşul nostru în extaz, uitând
de ameninţarea morţii, nu durează decât o clipă,
cât căderea unei stele care se stinge pentru totdeauna („Că la nunta mea/ A căzut o stea”).
5) Semnificaţia maternală a morţii junelui
este ca un fel de lovitură de zidul dur al realităţii,
de trezire din vis şi fabulaţie, căci junele cioban
vede parcă aevea: „măicuţa bătrână/ Cu brâul de
lână,/ din ochi lăcrimând,/ Pe câmp alergând ...”,
care îşi strigă durerea pentru pierderea feciorului
drag, pe care îl descrie ca pe cel mai frumos odor
al lumii. şi ciobănaşul îi cere oiţei năzdrăvane clemenţă („Tu, mioara mea,/ Să te-nduri de ea”). El
ştie că dragostea maternă nu poate fi înşelată cu
nimic şi o roagă pe oiţă să nu-i spună mamei despre minunea cosmică, despre căderea stelei şi despre întreaga nuntă-n cer, cu aceleaşi versuri
producătoare de catharsis, în sens aristotelic, încărcate de data aceasta şi de frica (phobos) morţii
prevestite, dar şi de mila (eleos) pentru posibila
durere a mamei, pe fundalul plăcerii (hedone), visului de iubire (philia) şi al minunării (thaumaston), al uimirii permanente faţă de şirul de
miracole care încep cu vorbele mioarei fermecate
şi urcă până la Cer, pentru a fi apoi coborâte, fără
căderea pe care o aşteptam, spre adâncimea unei
posibile gropi mortuare. un fel de coincidentia oppositorum între real şi imaginar, între cosmic şi teluric, pe care cântăreţul popular o face cu repetarea aceloraşi versuri şi finalul acela apoteoticofunebru: „şi stele făclii”, adică stele ale Cerului nemuritor şi făclii ale morţii. r
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Alexandru Surdu
Semnificaţia pentadică a morţii
în Balada Mioriţa

Un fel de coincidentia oppositorum
între real şi imaginar, între cosmic
şi teluric, pe care cântăreţul
popular o face cu repetarea
aceloraşi versuri şi finalul acela
apoteotico-funebru: „Şi stele făclii”,
adică stele ale Cerului nemuritor şi
făclii ale morţii
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Academia Română azi

cademia Română a aniversat 150
de ani de la înfiinţarea sa – 1/13
aprilie 1866 – sub denumirea de
Societatea literară Română, cu
menirea de a stabili ortografia şi de a elabora dicţionarul şi gramatica limbii române. un an mai
târziu, ea s-a transformat în Societatea Academică Română „cu scopul de a lucra la înaintarea
literelor şi a ştiinţelor între români”, „corp independent în lucrările sale de orice natură”, iar în
anul 1879 aceasta a fost declarată, printr-o lege
specială, institut naţional, sub numele de Academia Română – „persoană morală şi independentă
în toate lucrările, de orice natură”.
Instituţia nou-înfiinţată a fost de la început
o societate naţională, enciclopedică şi activă, reprezentantă a culturii nu numai pe teritoriul a
ceea ce era pe atunci România, ci şi pe teritoriile
aflate sub dominaţie străină. Cei 21 de membri
fondatori proveneau din ţara Românească şi moldova, dar şi din Transilvania, Banat, maramureş,
Bucovina, Basarabia şi din Peninsula Balcanică.
Academia Română a fost gândită de către fondatori atât ca forum de recunoaştere naţională, cât
şi drept promotor al cercetării ştiinţifice şi creaţiei literare şi artistice. Ea şi-a atins obiectivele
şi a reuşit să fie principalul for de reflecţie şi de
creaţie intelectuală literară, artistică şi ştiinţifică
a poporului român. dovadă vie este şi Biblioteca
Academiei Române, cea mai bogată (în cărţi şi documente) instituţie a ţării, fondată în anul 1867
şi care, în 2016, a celebrat a 150-a aniversare.
membrii Academiei Române au promovat
progresul ştiinţific, cultural şi social, au organizat
centre de cercetare în diverse domenii, au scris şi
publicat lucrări de referinţă în literatura de specialitate românească şi internaţională, au fondat
şi dotat muzee şi biblioteci, au oferit soluţii la problemele naţionale în economie, tehnologie, medicină şi educaţie, au format şi antrenat tineri care
s-au bucurat de faimă naţională şi internaţională.
Parcursul Academiei Române coincide cu însăşi
istoria culturii române moderne şi contemporane.
de decenii, Academia Română este recunoscută
drept unul dintre principalii actori de pe scena
cultural-ştiinţifică a României. Cu cele 14 secţii,
3 filiale şi 67 de institute/centre, cu aproximativ
1800 de cercetători atestaţi – dintre care peste
1600 doctori în ştiinţe – ea este instituţia academică cu cea mai largă paletă de domenii de cercetare şi de educaţie avansată din România.
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Principalul promotor al culturii
şi al valorilor naţionale

Prin ariile acoperite şi prin productivitatea ştiinţifică per cercetător, Academia Română se situează în topul vizibilităţii academice din ţară.
Secţiile şi institutele ei activează în domenii variate, de la istorie şi arheologie la matematică, de
la geografie la chimie, de la literatură la biologie
şi medicină, de la economie la ştiinţe agricole şi
astronomie, de la etnografie şi folclor la fizică. Activitatea principală a institutelor o constituie cercetarea şi educaţia avansată (doctorat/ postdoctorat; şcoala doctorală a Academiei Române este
adepta „formării prin cercetare” şi a stabilit standarde ridicate pentru acordarea titlului de doctor). În plus faţă de aceste activităţi de avansare
a cunoaşterii şi educaţiei secţiile, filialele, institutele, fundaţiile, Biblioteca şi Editura Academiei
Române şi-au asumat şi un rol unic: acela de a
păstra şi promova identitatea şi valorile naţionale.
Tradiţional, Academia Română este responsabilă de şi garant al limbii române literare. dacă
în anul 2016 am sărbătorit 150 de ani de la înfiinţarea celui mai înalt for de ştiinţă şi cultură al
ţării, am fi putut aniversa tot atâţia ani de la primele cercetări lexicografice care au condus la dicţionarul limbii Române (dlR), supranumit şi
dicţionarul tezaur al limbii române sau dicţiona-
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rul Academiei. Este o operă de dimensiuni impresionante – lucrarea însumează 19 volume şi
aproape 18.000 de pagini, 175.000 de cuvinte şi
peste 1.000.000 de citate din texte româneşti, de
la documente din secolul al xVI-lea până în prezent. dicţionarul limbii române reflectă istoria şi
cultura română văzute din perspectiva limbii vorbite în toate regiunile locuite de români. Adevărată certificare ştiinţifică a identităţii noastre
naţionale, ea se adaugă proiectelor majore realizate de către cercetătorii institutelor Academiei
Române: dicţionarul general al literaturii Române – 7 volume, fiecare conţinând în jur de 800
de pagini (a doua ediţie a acestei lucrări, care va
însuma 9 volume, este în curs de apariţie), Istoria
Românilor – tratat de referinţă şi operă fundamentală în 11 volume care totalizează aproape
11.000 de pagini (o a doua ediţie este aproape de
definitivare – până în prezent au apărut primele
9 volume), Enciclopedia literaturii Române vechi
(1.000 de pagini) sau Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti (în pregătire).
Capitolul lucrărilor monumentale elaborate include şi colecţia
opere Fundamentale, pregătită de
Fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi
Artă a Academiei Române. din iniţiativa şi sub coordonarea academicianului Eugen Simion, Fundaţia a
reuşit editarea a peste 200 de volume
– cele mai importante opere din literatura română clasică, la care se
adaugă şi opere ale unor clasici ai literaturii universale.
Secţiilor cu profil umanist le
datorăm şi elaborarea altor lucrări
de referinţă ale culturii naţionale.
Acestea se apleacă asupra tezaurului
lexical al limbii române, atlaselor
lingvistice româneşti, scrierilor memorialistice şi folclorului din diferite
regiuni ale ţării, preistoriei spaţiului
carpato-dunărean sau civilizaţiei
greco-romane din zona danubianopontică, istoriei artei medievale şi premoderne,
spiritualităţii şi culturii materiale a diferitelor regiuni, evaluării politicilor sociale şi calităţii vieţii,
dezvoltării durabile a ţării (din perspectivă economică, socială, juridică, de mediu), comunicării
şi interculturalităţii, etc. Toate acestea contribuie
la definirea noastră ca naţiune, înţelegerea trecutului şi trasarea evoluţiei noastre viitoare.

exponent al excelenţei în
cercetarea fundamentală

Academia Română promovează şi cercetări
fundamentale în ştiinţele exacte, ştiinţele vieţii
şi ştiinţele Terrei. Este vorba despre ştiinţele chimice, matematice, fizice, biologice şi medicale, ştiinţele geonomice, agricole şi silvice, ştiinţele
tehnice, ştiinţa şi tehnologia informaţiei, dar şi
de abordarea cercetărilor interdisciplinare, inclusiv în colaborare cu universităţi şi/sau institute
naţionale. multe dintre subdomeniile ştiinţelor
enumerate anterior s-au afirmat prioritar pe
scena cercetării româneşti şi internaţionale ca rezultat al descoperirilor şi publicaţiilor semnate de
cercetătorii institutelor/centrelor Academiei Române. Eforturile şi competenţa acestora au condus şi la îmbunătăţirea substanţială a dotării
institutelor care promovează cercetarea experimentală cu aparatură/echipamente de mare complexitate, de ultimă generaţie, care au determinat
inclusiv creşterea competitivităţii institutelor la
nivel european (de mai mulţi ani, unităţi de cercetare ale Academiei Române se situează constant pe primele trei poziţii pe lista beneficiarilor
– universităţi şi institute de cercetare – care accesează cu succes granturi europene). dotarea institutelor, modernizarea infrastructurii şi formarea/specializarea tinerilor s-au realizat şi prin ac-

Instituţia abia înfiinţată a fost de
la început o societate naţională,
enciclopedică şi activă,
reprezentantă a culturii nu numai
pe teritoriul a ceea ce era pe atunci
România, ci şi pe teritoriile aflate
sub dominaţie străină

cesarea pe bază competitivă a fondurilor naţionale şi structurale.
o ierarhizare a institutelor/centrelor de succes ale Academiei Române din zona stiinţelor
exacte, ale vieţii şi pământului este dificil de realizat. Institutul de Biologie şi Patologie Celulară
„Nicolae Simionescu” – Bucureşti, Institutul de
Chimie macromoleculară „Petru Poni” – Iaşi, Institutul de matematică „Simion Stoilow” – Bucureşti, Institutul de Chimie Fizică „Ilie murgulescu” – Bucureşti, Institutul de matematică
„octav mayer” – Iaşi, Institutul de Biochimie –
Bucureşti, Institutul de Biologie – Bucureşti, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţa Artificială – Bucureşti, Institutul Astronomic –
Bucureşti, Institutul de Informatică Teoretică –
Iaşi, Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale
şi Avansate – Timişoara sunt numai câteva exemple de unităţi de cercetare/dezvoltare care contribuie major şi constant la vizibilitatea internaţională a ştiinţei româneşti. unele se regăsesc pe

poziţii de frunte în clasificările internaţionale,
sunt selectate drept „examples that make us
proud“ în rapoartele uniunii Europene, îşi văd
unele lucrări promovate pe copertele revistelor internaţionale (cover paper).
Pe lângă excelenţa în cercetarea fundamentală, aceste unităţi sunt şi pe lista celor care contribuie direct la transferul de cunoştinţe către
mediul economic – prin brevete naţionale şi europene care dezvoltă cercetări originale, pregătirea
specialiştilor, asistenţă tehnică, manifestări ştiinţifice organizate.
Academia Română şi unităţile din subordinea sa vor continua să elaboreze operele fundamentale atât de necesare naţiunii române, să
întărească poziţia cercetării româneşti în plan internaţional prin abordarea cercetării interdisciplinare şi a temelor aflate în „hot areas”, vor
contribui, ca şi până acum, la elaborarea strategiilor de dezvoltare viitoare a României. după
cum sublinia unul dintre iluştrii noştri înaintaşi,
dimitrie gusti, Academia Română va rămâne
„reprezentanta permanentă a intereselor înalte
ştiinţifice şi artistice ale naţiunii”.
*Articol preluat din revista
Market Watch, decembrie 2017

1. Cercetarea fundamentală în Academia Română, Bogdan C. Simionescu (coord.), Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2016, 264 p.
2. Achievements of FP7 Examples that make us
proud, EuNl2016, ministry of Economic Affairs
and ministry of Education, Culture and Science,
2016, 78-81.
3. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/
20182/142587/S2E_Ro_IntelCentre.pdf
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Academicianul Victor Voicu – membru corespondent
al Academiei Naţionale Franceze de Medicină
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arţi, 19 decembrie 2017, academicianul
Victor Voicu a fost ales membru-corespondent din străinătate al Academiei Naţionale Franceze de medicină, una dintre
cele mai prestigioase academii din lume. Ceremonia de decernare a distincţiei a avut loc la Paris, în cadrul unei festivităţi impresionante. Academicianul Victor Voicu este
medic farmacolog, preşedinte al Secţiei de ştiinţe medicale
din Academia Română şi, pentru a doua oară, secretar general al Academiei Române. Alegerea acad. Victor Voicu în
Academia Naţională Franceză de medicină vine să încununeze o carieră profesională de excepţie, dezvoltată ca medic
farmacolog, recunoscând în acelaşi timp contribuţia sa în
dezvoltarea şcolii româneşti de farmacologie, precum şi implicarea în viaţa academică medicală din ţară şi din străinătate. Cu prilejul acestei ceremonii, acad. Victor Voicu a
dorit să omagieze şcoala românească de medicină şi să recunoască statutul de model profesional al ştiinţelor medicale franceze: „Este o onoare pentru mine ca om, ca om de
ştiinţă, ca medic, ca reprezentant al şcolii medicale româneşti, este o onoare, pentru că şcoala medicală franceză a
stat la originile formării şcolii medicale româneşti aproape
două secole. gândiţi-vă la Carol davila, cu înfiinţarea învăţământului medical superior românesc în 1857. deci,
avem aproape 200 de ani. marile şcoli pe specialităţi s-au
format tot în Franţa, bacteriologia, virusologia, neurologia
şi altele, toate s-au fomat în marile clinici. Actualmente,
mulţi dintre cei care sunt performanţi în medicina românească sunt formaţi în Franţa. Noi avem o mare recunoştinţă pentru şcoala medicală franceză şi, implicit, onoarea
care ni se acordă este un semn că apreciază pe cei ce s-au
format în aceşti ani. de acum încolo, muncesc în continuare
cât mă va lăsa Creatorul”.

AcAd. victor voicu, secretAr GenerAl Al AcAdemiei române lA AcAdemiA nAţionAlă FrAnceză de medicină
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Academicianul Victor Voicu a fost ales
membru-corespondent din străinătate al
Academiei naţionale Franceze de
Medicină, una dintre cele mai prestigioase
academii din lume. Ceremonia de
decernare a distincţiei a avut loc la Paris,
în cadrul unei festivităţi impresionante
Academicianul Victor Voicu este doctor în medicină,
membru corespondent al Academiei Române din 1991 şi titular din 2001. Este profesor universitar de Farmacologie
Clinică, Toxicologie şi Psihofarmacologie la universitatea
de medicină şi Farmacie „Carol davila” din Bucureşti şi
Preşedintele Societăţii Române de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică. Este, de asemenea, membru al
Federaţiei Internaţionale de ştiinţe Farmaceutice, al Colegiului European de Neuropsihofarmacologie, al Societătii
Americane de Chimie, al Colegiului American de Farmacologie Clinică. În 2005 a primit titlul de doctor honoris causa
al universităţii „ovidius” din Constanţa şi al universităţii
„Vasile goldiş” din Arad. A făcut cercetări ştiinţifice în domeniile compuşilor organofosforici şi antidotismului acestora, farmacologia radioprotectorilor chimici, farmacologia
experimentală şi clinică a antihipertensivelor şi antiaritmicelor, psihofarmacologia psihotomimeticelor şi drogurilor
de abuz. Este coordonator de studii de bioechivalenţă şi studii clinice de fază I. Academicianul Victor Voicu este autorul a peste 20 de volume monografice, 300 de lucrări
ştiinţifice publicate şi comunicate şi deţine aproape 30 de
brevete de invenţie.
Pe data de 1 decembrie 2017, de ziua Naţională a României, acad. Victor Voicu a fost decorat de Preşedinţia României cu ordinul Naţional „Steaua României” în grad de
Comandor, în semn de „înaltă apreciere pentru prodigioasa
carieră academică, reprezentând excelenţa ştiinţifică şi culturală românească, pentru promovarea imaginii ţării noastre în mediile ştiinţifice internaţionale”.

vAticAn. pApA FrAncisc, membru de onoAre Al AcAdemiei române –
AcAd. victor voicu, secretArul GenerAl Al AcAdemiei române
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omânia a fost pentru zece zile
Regat”, spunea cineva, imediat
după moartea lui mihai de Româ„
nia, pe facebook. Au fost şi sunt,
pe drept cuvânt, „zilele Regelui”. da, marea de
oameni veniţi din toată ţara şi de dincolo de frontierele ţării să-şi ia rămas bun de la Suveranul
României, căldura şi explozia de evlavie cu care
a fost întâmpinat pe ultimul său drum pământesc, de la otopeni, până la Peleş, la Bucureşti şi
la Curtea de Argeş, au transformat neaşteptat de
mult faţa României. România radia de o strălucire spirituală nemaivăzută, cel puţin de la Revoluţie, pe faţa ei.
S-a vorbit de o nemaivăzută creştere a conştiinţei monarhice a românilor în zilele acestea
„ale Regelui”. şi nu cred că e un fenomen efemer
sau de suprafaţă, pentru că substratul pe care se
bazează este adânc şi trainic. Cred că, pur şi simplu, România s-a maturizat mult în aceste câteva
zile. Până şi penibila şi imberba agitaţie politicianistă cea de toate zilele a tăcut, nici ea nu ştie de
ce, atunci. dar a tăcut: semn că harul lucrează şi
peste politicieni, chiar dacă aceştia nu realizează
ce se întâmplă cu ei.
zecile de emisiuni despre Rege, transmise
în „zilele prohodului” de toate posturile media importante, indiferent de orientarea lor politică şi
de specificul lor, nu doar că au educat populaţia
(fie şi aşa, „pe repede înainte”), dar au ridicat la
lumină şi au adus la unison un orizont de simţire
naţională, care până atunci funcţiona mai mult la
nivel subteran şi predilect insular, în zona anumitor grupuri (monarhiste, anticomuniste, uneori, creştine) obstrucţionate tacit de puterea politică, fie ea stângistă ori liberală, putere pentru
care regalitatea a fost mereu văzută ca o ameninţare.
Am mai avut, în istoria recentă, mari momente de entuziasm monarhic, cu ocazia scurtelor
– prea scurtelor – şi puţinelor – prea puţinelor –,
şi memorabilelor vizite în ţară ale majestăţii Sale
mihai I. dar atunci, din cauza rezistenţei clasei
politice, flacăra monarhică nu a avut nici puterea
de cuprindere, nici anvergura aproape metafizică
a celei de acum. metafizică? Religioasă? Sentimentală, pur şi simplu?... Care e cuvântul potrivit
pentru această stare de elevaţie colectivă, pe care
doar în zilele Revoluţiei din 1989 am mai
simţit-o? dar atunci, dincolo de entuziasmul general şi de norul de har sub care mulţi au simţit
că s-a aflat România, starea generală era mult
mai confuză, iar fluidele care o animau, mult mai
diverse şi antagonice, ceea ce ulterior s-a concretizat în degringolada tranziţiei. Sunt legităţi istorice binecunoscute; le-a exprimat şi gustave le
Bon în cărţile sale despre psihologia revoluţiilor.
Pe când acum, reîntoarecerea acasă pentru
totdeauna a Regelui ne-a adus o stare de limpede
elevaţie naţională, receptată de mulţi ca tristă
sau tragică, dar mai luminoasă, mai amplă şi mai
verticalizată ca oricând. Cum altfel să-ţi explici
că, în loc de lacrimi, mulţimea prohodea cortegiul
funerar cu aplauze? Era asta înscris în directivele
de protocol? Nu cred. şi nu erau aplauzele tembele ale devoratorilor de spectacol, căci irumpeau
într-o linişte desăvârşită şi într-o stare de colectivă aşezare lăuntrică, atipice cotidianului românesc şi străine stării de spectacol stradal.
Cred că numele acestei elevaţii generale
este metanoia. o ţară se trezeşte din somn. o ţară
îşi resimte tot mai mult vinovăţia şi decăderea
morală, dar începe să vadă şi demnitatea la care
este chemată. Pe care o credea anacronică, utopică, pierdută. Anvergura marelui monarh, primit acum acasă, i-a readus-o în faţă. A devenit
palpabilă! o ţară îşi reaminteşte de Regele său şi
de un trecut nu prea îndepărtat, turbulent şi dramatic, încâlcit în teorii istorice sumbre şi alunecoase, dar încărcat şi cu o alură de glorie

AnUl XXIX

t

nr. 1 (790)

t

2018

neamăgitoare, centrată în jurul Coroanei Regale
făuritoare a României mari.
Tot mai multe mărturii ieşite acum la lumină, obligate să zacă multă vreme prin sertare,
măsluite, ori pur şi simplu uitate, şterg mârşava
ponegrire cu care a fost întinată de propaganda
comunistă imaginea Regelui şi a monarhiei Române, dar mai ales a Regelui mihai, singurul
Rege al României uns de Biserica ortodoxă, aşa
cum remarcase PS Varlaam Ploieşteanul.
diversiuni infame, instrumentate metodic
de presă, dar şi de o parte a lumii universitare,
aflată sub anumite presiuni ideologice, diversiuni
preluate ulterior de ignoranţa populară şi perpetuate timp de generaţii, încep tot mai mult să se
spulbere. E drept că mărturii valoroase despre familia regală au fost publicate de edituri de prestigiu, dar nu au avut ecoul popular pe care l-ar fi
meritat. Vălul de neîncredere persista, pentru că
înţelegerea organismului monarhic era obstrucţionată (şi încă mai este) de pâcla obscurantismului materialist, care a atacat şi minţile unor
oameni care se pretind credincioşi. E de neînţeles,
altminteri, cum pot unii creştini să conteste legitimitatea Regelui, invocând abdicarea forţată,
care este nulă nu doar pentru că a fost obţinută
prin şantaj, ci din simplul şi fundamentalul motiv
că ungerea nu poate fi luată înapoi. Abdicarea nu
este demisie dintr-o funcţie laică, ci este nulă de
drept, pentru că ungerea este consacrare! Asemeni hirotoniei preoţeşti, asemeni cununiei creştine.
Abia acum, după trecerea la veşnicie, imaginea Regelui începe să se arate public şi să fie înţeleasă în adevărata ei lumină. de ce abia acum?
Pentru că acum informaţia se uneşte cu duhul!
Adevărul, ca să se înrădăcineze în conştiinţe, are
nevoie de plinirea duhului. de aceea, întotdeauna în istoria creştinismului, moartea drepţilor a
fost urmată de mari străluminări spirituale şi
convertiri. Trecerea la cer a dreptului deschide
cerul, pentru că rugăciunile lui sunt primite de
bunăvoinţa divină. Sute şi poate mii de creştini
au simţit asta la trecerea la veşnicie a părintelui
Sofian, a părintelui galeriu şi a altor rugători ai
neamului românesc. la moartea drepţilor, dumnezeu le ridică sufletul la putere, încununându-i
cu lumina Sa, lumină care apoi se revarsă peste
cetate şi este resimţită de orice om cu sensibilitate duhovnicească. Este valul de evlavie populară pe care îl simţim când îi prohodim pe marii
oameni ai duhului. Poate că nu îndrăznim să o
spunem sau nu realizăm încă, dar acelaşi lucru
se întâmplă acum, la moartea Regelui mihai I.
o mărturiseşte valul de iubire şi evlavie populară cu care a fost întâmpinat în toată ţara,
spre prohodire, îndelung aşteptatul monarh. Sentimentul acesta nu de tristeţe, ci de speranţă luminoasă a celui trecut prin crucea suferinţelor
istoriei, sentiment eminamente spiritual, l-am
simţit în reacţiile mulţimii venite să-l prohodească pe Rege la Palatul Regal. gardul curţii Palatului, înveşmântat de oameni cu nenumărate
flori şi privegheat de ghirlande de candele, s-a
transformat într-o nesfârşită panglică de condoleanţe împodobită cu grijă, ce găzduia înduioşătoare fotografii ale familiei regale, o mulţime de
poezii şi mesaje de dragoste şi pocăinţă dedicate
Regelui, compuse spontan, a căror sinceritate şi
căldură nu puteau să nu te impresioneze. m-a
mişcat îndeosebi un desen de copil, reprezentând
un aeroplan, sub care scria „zbori spre Rai, măria
Ta!”
Semnele evlaviei populare sunt în ortodoxie, dar şi în Catolicism, o primă condiţie a recunoaşterii sfinţeniei. Aceleaşi coordonate ale sfinţeniei le-a subliniat, cu discreţie, părintele Patriarh daniel, când a evocat în aceste zile, într-o
serie de cuvântări, personalitatea Regelui mihai,
accentuând virtuţile morale, religioase şi politice
ale acestuia. Cred că dumnezeu va da la lumină,

Pelerinajul românilor din zilele
acestea la Peleş, la Palatul Regal, la
Curtea de Argeş, ridică un catarg
de speranţă într-un destin istoric
mai demn, de o demnitate după
modelul celui care acum este
primit în braţele Domnului
în timp, şi alte semne, tot mai convingătoare, ale
aşezării Regelui în rândul drepţilor lui dumnezeu, dacă ne vom învrednici de aceste dezvăluiri.
dar nu doar despre rectitudinea morală şi
creştinească a Regelui mihai este acest text, ci şi
despre Schimbarea la faţă a României. Am credinţa că recunoaşterea primeia o va potenţa pe a
doua. Această Schimbare la faţă nu este o utopie,
ci un ax al devenirii, pe care unii îl urmează, alţii
nu; ea nu se realizează dintr-o dată, ci în etape,
în suişuri succesive, care nu exclud coborâşurile.
o primă etapă a acestei transfigurări a constituit-o Revoluţia din 1989, indiferent cum i-om
spune acum din punct de vedere istoric. Era firesc
să fie etapa cea mai dureroasă şi cea mai tulbure.
Era firesc şi ca „Revoluţia să fie furată”. Nu a
existat revoluţie în istorie să nu fie furată. m-a
întristat că mulţi idealişti ai acelor zile şi-au pierdut cu totul speranţa în anii ce au urmat. Se aşteptau, probabil, la un suiş liniar al istoriei,
subestimând remanenţele comunismului din societatea noastră.
dar România profundă a subzistat şi iese la
lumină, pas cu pas, în momentele de deschidere
spirituală ale istoriei şi de mare coeziune naţională, când perdeaua materialismului comunitar
slăbeşte. Revirimentul credinţei de după 1989 a
potenţat mult această renaştere şi continuă să o
potenţeze, dar mai firav, potrivit credinţei noastre firave.
moartea Regelui este, însă, un eveniment cu
o mare greutate în Schimbarea la faţă a ţării. Nici
un om de stat al României moderne nu a fost prohodit cu asemenea entuziasm şi iubire şi într-un
asemenea duh de reconciliere naţională, nici cu
atâta recunoaştere de pe alte meleaguri. o profeţie, pe care o ţinem în buzunarul ascuns al inimii
conştiinţei noastre naţionale, legată de strălucirea din vremurile din urmă a României, pare
să-şi arate câteva raze. Raze ce străpung, pentru
o săptămână şi ceva – ceea ce nu e deloc puţin! –
oceane de întuneric al minţii, patimă oarbă şi
vrajbă. dar o profeţie nu se împlineşte automat,
trebuie să lupţi pentru ea. mai întâi, pe calea încrederii. şi a recunoaşterii sfinţilor şi drepţilor
trecutului şi prezentului nostru.
În zilele acestea „ale prohodului”, de câte ori
mă gândeam la Palatul Regal, îmi venea să spun
„deal”, iar „a merge la Palat” se transforma, automat, în „a urca”. Cu adevărat, în „zilele Regelui” Palatul Regal s-a transformat într-un deal, la
fel ca dealul Patriarhiei, când îşi prăznuieşte
sfinţii, iar Piaţa Palatului, într-o catedrală. o catedrală vie, a învierii neamului românesc.
Am privit-o ziua, am privit-o seara şi noaptea, plină de zecile de mii de oameni veniţi să-şi
ia rămas bun de la Rege: zeci de scrisori şi poezii
de dragoste către Rege, zeci de mii de flori şi luminiţe aprinse, aduse de tot atâtea suflete – candele ale pocăinţei, speranţei şi evlaviei populare
faţă de un Rege mult mai înalt decât veacul în
care i-a fost dat să trăiască. Veac care a încercat
să-l dărâme, dar nu a reuşit.
Pelerinajul românilor din zilele acestea la
Peleş, la Palatul Regal, la Curtea de Argeş ridică
un catarg de speranţă într-un destin istoric mai
demn, de o demnitate după modelul celui care
acum este primit în braţele domnului.
Nu ne rămâne decât să credem că această
demnitate regală creştin-mărturisitoare este posibilă. şi că este singura care ne deschide, ca ţară,
un viitor pe pământ şi în cer. o credinţă ca
aceasta, dacă este fermă, va lumina şi circumstanţele concrete cele mai oportune şi trainice în
care un asemenea viitor se poate înfăptui. r
13-29 decembrie 2017

„ţara noastră e cea mai frumoasă ţară din
lume, să nu uiţi asta!”, obişnuia să-mi spună adesea Anica, bunica mea maternă, când mă plimba
prin jurul blocului de zece etaje, iţit pe un maidan, printre casele sărăcăcioase care scăpaseră
temporar de la demolare. o amintire care, cred,
aniversează peste patru decenii. de unde să fi
ştiut bunica mea care e cea mai frumoasă ţară din
lume?, ea, care nu numai că nu trecuse niciodată
graniţa României, dar în afară de olteniţa, unde
avea o soră, şi de Amara, unde mergea câteodată
la băi, nu plecase din mahalaua Baicului niciodată altundeva. dar o spunea cu atâta convingere, încât n-aveai cum s-o contrazici.
Am aflat mult mai târziu răspunsul la întrebarea asta, l-am aflat de curând, după ce abia
îl intuisem la începutul anilor ’90. Născută cu doi
ani înaintea marii uniri, Anica avea în deceniul
nouă peste şaptezeci de ani. Într-o zi, după sângeroasa revoluţie şi instalarea regimului criptocomunist, apare la televizor Regele mihai. Nu
mai ţin minte exact contextul. Poate să fi fost
chiar atunci când era pentru a doua oară alungat
din ţară şi ni se vindea gogoaşa că încercase să
treacă fraudulos graniţa. Eram cu bunica în sufragerie şi ne uitam la televizor. Când a apărut
primul cadru cu majestatea Sa, a izbucnit în
plâns şi Anica nu era deloc o plângăcioasă. N-am
înţeles imediat, pe deplin, reacţia ei, atunci, dar
am înţeles tot acum.
o fotografie cu bunicii mei, Anica şi zamfir,
oameni de condiţie medie spre modestă (el, comisar de poliţie, ea, casnică), în Cişmigiu, prin 1942.
Între ei mama, de vreo trei ani. Bunicul poartă
pardesiu lung, de stofă, baston şi pălărie. Bunica
are haină de blană şi poartă, la fel, pălărie. Sunt
amândoi eleganţi şi foarte şic. Ai zice că sunt boieri în toată regula, că le curge sânge albastru
prin vene. Astăzi nici profesorii unversitari nu
mai arată aşa. N-am încetat niciodată să fiu uimită de fotografia asta.
În 1992 am fost şi eu unul dintre cei un milion de români care şi-au petrecut Paştile cu Regele mihai în Piaţa Palatului din Bucureşti. N-am
mai văzut, de atunci, niciodată, atâţia oameni la
un loc. şi n-am mai trăit niciodată până astăzi, o
emoţie atât de adâncă şi de încărcată cu semnificaţii. Eram acolo împreună cu mama, pentru majestatea Sa, evident, dar eram şi pentru bunica şi
pentru bunicul trecut dincolo, la scurtă vreme
după ispăşirea celor cinci ani de temniţă comunistă, despre care n-a vorbit nimănui niciodată.
Eram acolo pentru un vis şi pentru o poveste frumoasă care, precum toate poveştile, începea cu „a
fost odată”. dar nu se sfârşea cu: „...şi au trăit fericiţi, până la adânci bătrâneţi”.
A fost odată o ţară frumoasă. Cea mai frumoasă ţară din lume. de unde ştiam asta? ştiam
pentru că în ea domnise, pentru scurtă vreme, nimeni altul decât Făt-Frumos. Regele mihai, coborât direct din basmele pe care mi le spunea
bunica şi trimis să salveze ţara lui şi a noastră,
tărâmul fermecat, de căpcăuni şi de zmei. un
rege foarte tânăr şi foarte curajos. un rege cu
frică de dumnezeu şi iubire pentru poporul său.
Adevărat personaj de poveste. Păcat însă că al
unei poveşti tragice, aproape le fel de tragice ca
tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Învins, în lumea asta, de Căpcăun. deşi exilat departe de ţara lui, pe care el şi înaintaşii, de la
lungul şir de voievozi, începând cu descălecătorii
şi mergând până la Regele Carol I, o făcuseră să
fie, cu adevărat, cea mai frumoasă ţară din lume,
Regele mihai a rămas, neschimbat, neclintit, tot
Făt-Frumos. Era departe, dar le ţinea vie speranţa buncilor şi părinţilor mei. Când am crescut
şi am înţeles, mi-a redat-o şi mie, pentru scurt
timp, însă. mai ales atunci, în 1992, când ne-a
vorbit cu atâta căldură de la balconul hotelului
Continental. o speranţă care s-a aprins cu vâlvătaie. Torţa ei a ars o vreme puternic, apoi tot mai

palid, până s-a stins de tot. S-a stins pe 5 decembrie 2017, când majestatea Sa Regele mihai s-a
mutat la domnul. Când Făt-Frumos, ultimul nostru voievod, s-a întors în Rai. Că de unde altundeva ar putea să vină Făt-Frumos, dacă nu din
Rai? S-ar putea naşte personaje atât de exemplare în altă parte? şi ar putea domni altundeva
decât în cea mai frumoasă ţară din lume?
Regele mihai a plecat de la noi de două ori.
Prima dată în 1947, în Elveţia, în exil. A doua
oară în 2017, după exact 70 de ani, în Împărăţia
lui dumnezeu. Numai că a doua plecare n-a mai
fost cu câteva geamantane, ci cu tot cu ţara în
care au trăit, o vreme bunicii mei, apoi pe care au
visat-o părinţii mei şi la urmă şi eu. mulţi dintre
noi. o ţară frumoasă şi tragică, ca şi ultimul ei
voievod. o ţară pe care, poate, o vom regăsi şi noi
dincolo, când vom fi iarăşi împreună cu toţi cei
plecaţi şi cu Făt-Frumosul stăbunilor mei.
Când Regele mihai I s-a întors la noi pentru
a se adăuga strămoşilor săi de la Curtea de Argeş,
mama şi-a amintit că pe când era ea mică, bunica
obişnuia să-i cânte Imnul regal: „Trăiască regele,
în pace şi onor, de ţară iubitor şi apărător de
ţară!...”
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luiza Barcan
Făt-Frumos s-a întors în rai.
Cu tot cu ţară

Titlul sub care am reunit aceste
câteva gânduri mi-a venit în seara
asta de prohod, când am văzut
printre mulţimea de coroane,
lumânări, fotografii şi icoane de pe
gardul Palatului Regal desenul
unui copil: un avion deasupra
căruia era scris de mână:
„Majestate, zbori în Rai!”
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Titlul sub care am reunit aceste câteva gânduri mi-a venit în seara asta de prohod, când am
văzut printre mulţimea de coroane, lumânări, fotografii şi icoane de pe gardul Palatului Regal
desenul unui copil: un avion deasupra căruia era
scris de mână: „majestate, zbori în Rai!” r
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Vasile Bănescu în dialog cu Sorin Lavric

O distrugere a etosului european?
Sfârşitul Germaniei?
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Vasile Bănescu: Bine v-am regăsit, dragi
telespectatori. o temă care ne reţine atenţia este
aceea a unui fenomen legat de destrămarea identitară, de destrămarea unei gândiri coerente în legătură cu naţiunea, cu tradiţia, cu creştinismul.
E vorba despre un fenomen deconstructivist şi
vom încerca să vorbim astăzi despre ce se ascunde
în spatele lui. va fi vorba şi despre corectitudinea
politică, adversarul cel mai redutabil al creştinismului astăzi, pentru că s-a transformat într-o
ideologie ateizantă în mod agresiv. vom vorbi de
asemenea despre germania şi despre atmosfera pe
care imigranţii o răspândesc acolo. alături de
mine este scriitorul sorin lavric, un om foarte
atent la aceste nuanţe care apar din ce în ce mai
vizibil pe obrazul Europei. Bine aţi revenit în emisiunea „Credinţă şi cultură azi”.
Sorin lavric: Bine v-am regăsit, domnule
Vasile Bănescu.
Împărtăşim aceleaşi îngrijorări, de câte ori
ne-am întâlnit ne-am împărtăşit idei care de cele
mai multe ori au coincis. amândurora ne atrage
atenţia un lucru gravisim: creştinismul e asaltat
în Europa, familia e asaltată în Europa. valorile
tari ale discursului public, care ar trebui să includă noţiunea de dumnezeu, religie, creştinism,
sunt puse sub semnul întrebării. Motivele nu sunt
întotdeauna limpezi pentru oricine. şi vă invit,
pentru început, să facem o incursiune în ceea ce
s-a întâmplat în istoria postbelică europeană. E
un tablou interesant. rădăcinile lucrurilor care
astăzi au devenit grave se ascund în perioada imediat următoare războiului al doilea Mondial.
aşadar, unde localizaţi rădăcinile fenomenelor de
astăzi, în epoca respectivă, şi cu cine le asociaţi?
dacă am vorbi doar despre prezent fără să
căutăm rădăcinile din care el s-a copt, am fi cât
se poate de obtuzi şi am face figura unor analişti
politici. Cred că asta ar fi cea dintâi precizare pe
care ar trebui s-o facem, într-o emisiune în care
vom vorbi despre Europa creştină şi despre ce s-a
întâmplat în germania la ultimele alegeri. Nu
suntem analişti politici, şi când spun asta nu recurg la o scuză, cu atât mai puţin nu invoc o circumstanţă atenuantă. dimpotrivă: ne aflăm
într-o condiţie privilegiată, aceea de a fi scutiţi de
limbajul de lemn al analistului politic, al cărui
tipar strict în judecarea prezentului îl preschimbă
într-un handicapat modern.
nici o viziune sărăcită asupra creştinismului nu avem.
Într-adevăr, vorbim dintr-un unghi spiritual cu tentă creştinească. şi atunci, nefiind analişti politici şi având amândoi o simpatie faţă de
cultura germaniei, întrucât, amândoi am studiat
acolo, vom recurge la istorie. Să plecăm de la momentul zero al naşterii noii Europe, şi anume
sfârşitul celui de-al doilea Război mondial.
Atunci forţa dominantă a Europei, germania, a
capitulat fără condiţii. A fost distrusă, rasă, umilită. din acel moment, nemţii au încetat să mai
aibă o ideologie proprie, o filosofie naţională, sau
măcar câteva minore iniţiative doctrinare.
Ei, maeştrii filosofiei antebelice.
Tocmai ei, protagoniştii fără egal ai filosofiei
moderne, din capetele cărora s-a ivit cele mai
acute accente ale ideologiei occidentale, tocmai ei
au capitulat. Ce a urmat a fost o lungă retragere
din spaţiul public, cu abandonarea oricărei poziţii
oficiale. Piaţa de idei a nemţilor a dispărut, spaţiul ei fiind ocupat de propaganda duşmanilor.
Nemţii au privit neputincioşi cum adversarii le
scriu istoria, le dictează preferinţele, le fac programa universitară. E destinul poporului învins
căruia i s-a răpit autonomia de gândire. şi neavând încotro, nemţii s-au repliat în partea economică şi tehnică, într-o zonă unde nimeni nu-i
putea depăşi. Au acceptat ca discursul oficial, propaganda şi ideologia să le fie impusă de adversari,
sperând ca revanşa s-o capete acolo unde excelenţa lor nu a avut niciodată concurenţă. şi astfel
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s-au retras într-o matcă din care, după câteva decenii, au renăscut.

Culpa colectivă

li s-a şi inoculat un sentiment de culpabilitate care n-a dispărut nici astăzi.
graţie culpei ce le-a fost inculcată în decenii
de propagandă, nemţii afişează o timorare de oameni dresaţi. În plus, cam jumătate din populaţia
germană, mai ales cei din pătura inferioară, al
căror grad de cultură coboară la treapta mediocrităţii europene, au preluat până la identificare
varianta de interpretare a trecutului pe care învingătorii le-a impus-o. dar până la vina colectivă, există o nuanţă pe care trebuie neapărat s-o
spun. după război au apărut voci, printre care istoricul englez al civilizaţiilor, Arnold Toynbee, un
exponent tipic al germanofobiei moderne, care a
rostit o nuanţă radicală privind viitorul germaniei, o nuanţă pe care, parafrazând-o, o pot formula astfel: „Aliaţii trebuie să facă tot ce le stă în
putinţă ca germania să nu mai redevină vreodată
o forţă dominantă, să nu mai aibă puterea militară din trecut şi nici tehnica adiacentă. Trebuie
să preîntâmpinăm reînvigorarea nemţilor, şi
dacă, prin absurd, germania va redeveni o putere
cu tendinţă hegemonică, noi trebuie să sacrificăm
Europa pentru ca ei să nu mai aibă un mediu
prielnic în care să se dezvolte“. Ideea aceasta o comentează copios Carl Schmitt în jurnalul din anii
ocupaţiei, şi de acolo am luat-o la rândul meu. or,
ce se întâmplă astăzi, în secolul al xxI-lea, este
ilustrarea fidelă a acelor vorbe de premoniţie neagră, rostite de Arnold Toynbee. Astăzi germania
şi-a surclasat economic foştii învingători, ea este
athanorul tehnic al Europei, şi atunci, pentru a-i
bloca avântul, Europa trebuie sacrificată, trebuie
preschimbată în altceva. Această idee a fost preluată de câţiva consilieri ai preşedintelui Roosvelt, printre care Hans morgenthau, care a venit
cu un plan de preschimbare a germaniei postbelice într-un stat eminamente agrar, fără pic de
tehnică şi fără economie, ca nu cumva nemţii să
mai scoată vreodată capul. Norocul a fost că morgenthau n-a avut câştig de cauză în discuţiile de
culise, ci s-a impus planul marshall. şi a mai fost
un antropolog american de lugubră amintire,
Earnest Hooton, a cărui gândire malefică a propus nici mai mult, nici mai puţin decât deportarea tuturor bărbaţilor de etnie germană şi corcirea femeilor ariene cu populaţie inferioară
adusă din orient, pentru a distruge fondul rasial
al populaţiei de baştină. Culmea e că invazia barbară la care e supusă astăzi germania sub pretextul unor urgenţe umanitare e oglindirea pe viu
a gândirii malefice a lui Hooton. şi iată cum
vorba lui Toynbee – dacă nemţii redevin puternici, Europa trebuie sacrificată – îşi găseşte
adepţi în rândul germanofobilor actuali.
aş vrea aici să intervin cu o întrebare: această teamă a Europei, a reprezentanţilor străluciţi
– cum e şi toynbee – a intelectualităţii europene,
această frică de o germanie care, totuşi, a înfricoşat profund un întreg continent sub conducerea
unui scelerat, este totuşi justificată în perioada
imediat următoare războiului. putem să vorbim
despre asta, nu?
da, dar asta nu înseamnă că duşmăniile
tradiţionale n-au rămas şi că nemţii, în ciuda ororilor pe care le-au săvârşit în timpul lui Hitler,
n-au în continuare nişte adversari care n-au cum
să le privească cu ochi buni hegemonia, dar o hegemonie care este doar economică, nu şi diplomatică. diplomatic vorbind, nemţii şi-au pus căluş
la gură de la Hitler încoace. Au intonat refrenul
adversarilor, participând la o îndelungată ceremonie de ispăşire colectivă.
grav este că germaniei i s-a lipit o etichetă
care a condus la moleşirea ei ideatică, la anularea
discursului ei european. s-a transformat într-o
ţară în care promotorii unor idei politice sunt în
minoritate. domină economicul, domină alte categorii ale gândirii, în nici un caz gândirea filoso-

Creştinismul e asaltat în europa,
familia e asaltată în europa.
Valorile tari ale discursului public,
care ar trebui să includă noţiunea
de Dumnezeu, religie, creştinism,
sunt puse sub semnul întrebării.
Motivele nu sunt întotdeauna
limpezi pentru oricine.
fică capabilă să urnească într-o anumită direcţie
societatea.
Putem vorbi de un ritual de pocăinţă naţională, din cauza propagandei postbelice, când li s-a
cultivat vina colectivă în privinţa holocaustului.
Când decenii la rând, şcoala, filmele, artele sunt
direcţionate pe un singur făgaş – culpa colectivă
a nemţilor – nu trebuie să ne mire gradul de
căinţă ce le-a fost indus.
şi acum, dacă deschizi televizorul în germania, vei găsi cu siguranţă, la orice oră, un documentar despre război sau despre holocaust.
Când eşti supus unei asemenea campanii de
dresaj istoric, prelucrarea psihologică n-are cum
să nu dea roade. Să vă dau un exemplu: un medic
din Freiburg, mihai Neagu Basarab, un român
stabilit acolo după 1990, a primit în cabinetul
particular un tânăr neamţ în vederea unui consult de rutină. Când s-a uitat în datele lui personale, medicul a văzut că tânărul era născut pe 20
aprilie, ziua de naştere a lui Hitler. şi vrând să
facă o glumă spre a dezmorţi atmosfera, i-a spus:
„Vai de mine, sunteţi născut în aceeaşi zi cu Hitler!”. Spre stupoarea medicului, tânărul a izbucnit
în plâns şi a început să-şi ceară scuze, spunând că
nu e vina lui că s-a născut în acea zi. În mintea
mediculului s-a înfipt întrebarea: „doamne, ce se
întâmplă cu aceşti oameni? În ce hal au fost
aduşi, dacă, psihologic vorbind, un băiat izbucneşte în plâns numai pentru că s-a născut în
aceeaşi zi cu dictatorul?“ Episodul acesta e grăitor
pentru starea de spirit ce domneşte în capul nemţilor.
da, este semnificativ.
Vina colectivă este doar unul dintre factorii
care intră în această pâlnie de propagandă antigermană. Nemţii au fost priviţi tot timpul ca „fiarele blonde”, cei care au săvârşit toate crimele. În
schimb, asupra lor nu s-a făcut nici o crimă, nici
în timpul războiului, nici după încheierea lui. Cu
alte cuvinte, aliaţii se bucură de imunitate, ei nu
pot fi învinuiţi de genocid, deşi la sfârşitul războiului, cam două treimi din clădirile civile din cel
de-al Treilea Reich fuseseră preschimbate în
ruină, toate metropolele fiind rase la propriu de
pe suprafaţa pământului. Nu mai vorbesc de milioanele de femei violate. Totuşi, cu tenacitatea
lor proverbială, nemţii şi-au refăcut ţara din mormanele de moloz. şi nu numai că au refăcut-o, dar
au preschimbat-o într-o minunăţie estetică, în
care civilizaţia şi natura se îmbină perfect, ca
într-o livadă superbă. Numai că livada aceasta,
având o hegemonie prea mare, începe să-i irite pe
duşmanii tradiţionali ai nemţilor. şi atunci, în
prelungirea gândului lui Toynbee, dacă germania
redevine forţa dominantă în Europa, ea trebuie
jertfită pentru a nu le da nemţilor voie să aibă un
mediu de dezvoltare. În fond, uniunea Europeană
este piaţa de desfacere a economiei germane.
Nemţii produc orice, de la ace de cusut până la
submarine atomice. În plus au un barem de calitate prin care inspiră încredere pretutindeni.

Sfârşitul unui club select

vreţi să spuneţi că este ceea ce se întâmplă
astăzi. adică suntem martorii unei asemenea modificări.
da, şi abia acum ajungem la prezent, al
cărui consemn subînţeles este: tiparul valorilor
elino-creştine din Europa trebuie desfiinţat pentru a le bloca nemţilor ascensiunea. dar se iveşte
întrebarea: cum dumnezeu poţi să distrugi Europa? În felul următor: cloceşti un plan pe care de
la început nu-l spui ca atare, ci îl acoperi sub o
perdea filantropică. orice plan este eficient
numai dacă nu e ştiut de cei mulţi şi proşti, iar la
început anilor 1950 nu-l ştiau decât politicienii,
pentru ca abia prin 1990, planul „democratic“ să
devină transparent. Să ne amintim că în 1990
despre uniunea Europeană se vorbea ca despre
un club select, în care nu intră decât statele cu
blazon. Clubul era o castă spilcuită în care, dacă
vroiai să fii primit, trebuia să respecţi nişte reguli

Dacă te încumeţi să spui că tu te
defineşti prin apartenenţă la
biserică, familie şi etnie, că fără ele
ai pluti într-un aer imponderabil
de „cetăţean universal“, vei fi
stigmatizat pe loc. De aici limbajul
propagandei actuale prin care
aceste entităţi organice sunt
înfierate. numai că se ştie de mult:
cine face uz de categoriile de
gândire ale adversarului îi
recunoaşte în plan interior
victoria, şi atunci noi rămânem cu
noţiunile noastre: familie, biserică,
tradiţie.
Nivelarea gândirii e una dintre condiţiile
premergătoare formării acestui suprastat federal
cu un singur guvern. un om care gândeşte se împotriveşte prin actul de frondă pe care îl presupune mintea lui liberă. şi atunci intelectualilor
trebuie să li se anuleze autonomia de gândire, şi
pentru asta se cere ca ei să fie „educaţi“, adică momiţi până la a crede că valorile creştine sunt nişte
repere anacronice, care nu fac cinste noilor valori
liberale. Ni se explică cu curtoazie că tradiţia unei
ţări este o achiziţie tribală retrogradă, că biserica
creştină e o reminiscenţă penibilă a unei religii
moarte, cum şi familia e prelungirea meschină a
unui etos patriarhal. Toate valorile acestea pe
care un gânditor de dreapta, dacă e de dreapta, le
consideră ca fiind constitutive, organice, se cer
măturate din istorie sub motiv că sunt constructe
provizorii, ce împiedică binefacerile suprastatului
federal. dacă te încumeţi să spui că tu te defineşti
prin apartenenţă la biserică, familie şi etnie, că
fără ele ai pluti într-un aer imponderabil de „cetăţean universal“, vei fi stigmatizat pe loc. de aici
limbajul propagandei actuale prin care aceste entităţi organice sunt înfierate. Numai că se ştie de
mult: cine face uz de categoriile de gândire ale adversarului îi recunoaşte în plan interior victoria,
şi atunci noi rămânem cu noţiunile noastre: familie, biserică, tradiţie.
Cum spunea unul dintre corifeii şcolii de la
frankfurt, e vorba de marele refuz. Marcuse e cel
care vorbea despre acest refuz a tot ceea ce a fost
până acum. Exact al valorilor despre care vorbiţi.
dar cum faci ca să-ţi reuşească o asemenea
metamorfoză la scara uriaşă a unui continent? Cu
păturile de jos dintr-o naţiune, lupta e simplă,
acolo orice clişeu prinde dacă îl repeţi periodic. dar
ce te faci cu capetele intelectuale, cu cei care gândesc? Cum faci ca nişte inşi deştepţi să ajungă să-şi
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obligatorii, de bun-simţ, foarte stricte. Ce poate fi
mai simplu: respecţi norma, eşti de-al casei, n-o
respecţi, pleci. Asta a fost convingerea cu care noi
înşine, în România, în 2007, am intrat în uniunea
Europeană. Păşeam pragul unui club select cu reguli stricte. Numai că într-un deceniu, clubul select şi-a încălcat toate regulile. un exemplu
elementar: dacă ar fi existat nişte norme peste
care nu se putea trece, atunci grecia trebuia de
mult să iasă din zona euro. grecia este un stat
prăbuşit, falimentar, în care se infuzează an de
an miliarde de euro, pentru a fi ţinut în colivia
euro. de ce? Pentru că nici o ţară, din clipa în care
a intrat în uE, nu mai are voie să iasă. Pasărea a
intrat în colivie şi portiţa s-a închis, iar pasărea
trebuie ţinută în viaţă cu preţul schimbării peste
noapte a normelor clubului. Aşa ajungem la planul făcut după război: formarea unui suprastat
federal, cu un singur guvern, un singur parlament şi cu un unic şi fericit popor european, a
cărui memorie ştearsă nu mai poate invoca valorile elino-creştine. Vă daţi seama? un singur
popor european? Foarte bine, dar cum faci ca
toate naţiile acestea, renegându-şi identitatea, să
accepte să se contopească într-un pan-demos în
virtutea unei corciri universale?
pare o utopie, trebuie să recunoaştem.
Pare o utopie, dar deocamdată într-acolo
mergem. În plus, nu mai este vorba de un plan
conspirativ, fiindcă astăzi conspiraţia e pe faţă, şi
atunci nu mai putem vorbi de o conspiraţie.
Ce înseamnă popor european? Cum l-am
putea descrie pe acest utopic, unic popor european? E vorba de o nivelare, în primul rând, a
gândirii.

renege trecutul ca să accepte tiparul de hegemonie? Simplu, prin ceea ce o dată se numea năimire:
oferirea de avantaje în schimbul abdicării.
Mai ales în spaţiul universitar...
În spaţiul universitar, apoi prin câştigarea
lor prin spate. li se dau nişte servituţi secrete în
schimbul unor câştiguri publice: burse, funcţii, carieră. Este un lucru de care mi-am dat seama
treptat, uitându-mă în jur la intelectualii noştri.
Sunt precum nişte libelule în ale căror aripi bate
un vânt la care au consimţit din calcul. de aceea,
îndemnul meu către telespectatori este ca, atunci
când văd un intelectual, un politician sau un analist politic, să se întrebe ce „eminenţă cenuşie” e
în spatele lui. Al cui rob este? Ce stăpân are în
spate?
nu trebuie să generalizăm, dar fenomenul e
vizibil.
Este vizibil. oameni cu autonomie de gândire, vorbind în numele conştiinţei lor şi potrivit
unor principii pe care le-au căpătat în urma instrucţiei sunt foarte puţini. E îngrozitor!
din ce în ce mai puţini.
Sunt foarte puţini.

Invazia premeditată

puţini mai au curajul să gândească cu mintea lor, ca să parafrazez un titlu de carte apărută
recent, Curajul de a gândi cu mintea ta, cartea
domnului liiceanu. acest curaj e confruntat cu lucruri care intimidează, iar dacă vorbeşti deschis
despre ele, repercusiunile nu vor întârzia să
apară. Eşti izolat, în primul rând. nu-mi amintesc când v-am văzut ultima dată la un post de televiziune public din românia, cred că la tvr aţi
mai fost în ultima vreme. În rest nu. şi bineînţeles
nu doar dumneavoastră, ci intelectualii care denunţă un mecanism ce duce la această destrămare
identitară prin ideologizare. Care este vârful ei de
lance, de exemplu, în societatea românească?
Vârful de lance îl ştim cu toţii, este corectitudinea politică, o formă deghizată a aceluiaşi
marxism cu care naţiunile din Europa au avut
de-a face din 1848 încoace. dar înainte de a vorbi
de această plagă, să-mi închei gândul plecând de
la ce înseamnă destrămarea uniunii Europene,
colapsul ei fiind urmat de apariţia megastatului
federal.
Iarăşi, gândul lui Toynbee: dacă germania
creşte, Europa trebuie schimbată în aşa fel încât
să nu mai fie un mediu prielnic de dezvoltare a
nemţilor. de aici intenţia unui suprastat federal,
în care toate popoarele se amestecă într-un utopic
talmeş-balmeş european, în virtutea unei corciri
universale. Reţeta folosită până acum a stat în
desfiinţarea diferenţelor etnice sau sexuale în numele egalităţii filantropice, reţetă de care s-a
făcut uz cu precădere în universităţile occidentale. Exemplul emblematic este şcoala de la
Frankfurt. dar în clipa când inginerii statului suprafederal şi-au dat seama că naţiunile se opun
formării leviathanului federal, şi asta fiindcă în
chip firesc fiecare popor trage spre conservarea
tradiţiei lui, din acea clipă s-a trecut la invazia
Europei cu etnii barbare. şi aşa a apărut planul
colonizării Europei cu o populaţie orientală, asiatică, africană sau arabă. Acest plan nu priveşte
un episod trecător sau întâmplător, chiar dacă el
se petrece sub umbrela filantropică a „urgenţelor

umanitare”. Asistăm la o colonizare premeditată,
făcută cu consimţământul clasei politice. şi asta
fiindcă clasa politică nu e de sine stătătoare, nu e
pe picioarele ei. În spatele lor sunt nişte „eminenţe cenuşii” ale căror creiere stabilesc agenda
de lucruri a politicienilor. Nu poţi să fii până
într-atât de prost, încât să te prefaci că nu vezi ce
se întâmplă!
suspect e numărul acestor imigranţi. Masele
enorme, vorbim de milioane de oameni. E ceva
fără precedent, cred, în istoria modernă. o deplasare a unor milioane de oameni din orient într-un
occident în care ei refuză să se adapteze. refuză
regulile casei. Citeam de curând pe internet,
apropo de germania, un mesaj al unor forţe politice de acolo, cotate ca „de dreapta”, de parcă asta
ar fi o culpă, printre care aceste îndemnuri: „ţi
s-a refuzat cererea de azil? Întoarce-te acasă!”,
„Jos mâna de pe fiicele noastre!”, apropo de violurile petrecute pe străzile din germania, „poartă-te
ca un oaspete”, mi se par îndemnuri de maxim
bun-simţ, pentru că toate aceste principii, care însoţesc ideea de ospeţie, de gazdă, de om care se
află într-o mare nevoie umanitară şi care trebuie
găzduit, sunt din păcate încălcate şi, cum spuneţi,
autorităţile închid ochii, iar tăcerea din această
zonă e una asurzitoare.
Ajungem la momentul septembrie 2015,
când în germania Angela merkel a acceptat să
primească un milion şi jumătate de emigranţi din
orientul Apropiat. Că le spunem emigranţi, imigranţi, fugari sau refugiaţi nu are nici o însemnătate. În realitate e vorba de o invazie barbară
al cărei rost e să dea peste cap identităţile etnice
de pe continent. Când într-o grădină aduci lângă
trandafiri o puzderie de buruieni sub motiv că şi
ele sunt plante ce se bucură de aceleaşi drepturi
universale ale plantelor, rezultatul va fi previzibil: buruienile vor extermina trandafirii care au
avut naivitatea de a-i primi în grădina lor. În
2015, Angela merkel a deschis fugarilor graniţele
livezii germane. o paranteză inevitabilă: când mă
refer la buruieni, îi am în vedere pe extremişti, pe
adepţii jihadului.
i-a invitat, mai precis.
I-a invitat. I-a îndemnat să vină într-o germanie care este o offene gesellchaft, o societate
deschisă. dar a făcut-o încălcând legile statului.
germania este un stat extrem de reglementat,
toţi ştim asta. Neamţul este o fiinţă disciplinată,
care are norme de la cum arunci gunoiul în tomberoane şi până la cum cureţi de gheţuş potecile
în pădure. Sunt cei mai reglementaţi, mai serioşi
şi mai normativi inşi din Europa. şi dacă sunt
atât de severi în privinţa unor chichiţe urbane, vă
daţi seama cât de draconice sunt regulile în privinţa acceptării imigranţilor. Să ne amintim că în
anii ’80-’90, dacă voiai să te stabileşti în germania, trebuia să treci printr-o mie de furci caudine
ca să primeşti dreptul de a respira acolo. Astăzi
nemţii au trecut în extrema cealaltă. În 2015, în
septembrie, Angela merkel, în clipa în care a primit dintr-o dată un număr atât de mare de imigranţi, a încălcat legile statului german în
privinţa imigranţilor. Este principal acuză pe
care merkel a încasat-o în campania electorală:
„Tu, Angela merkel, ai încălcat legile statului german. Tu eşti o infractoare”. oricât au încercat autorităţile federale să înfrumuseţeze situaţia...
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să pună o surdină...
oricât au încercat să pună o surdină, realitatea a vorbit de la sine, iar
reacţia pe scena politică a fost apariţia AFd-ul,
Alternativa pentru germania, un partid de reacţie, de apărare la invazia alogenă, cu precădere
musulmană. Vă spuneam, oricât au încercat să
înfrumuseţeze statisticele, ele sunt copleşitoare
în privinţa agresiunii pe care imigranţii o săvârşesc zilnic asupra autohtonilor. În ce constă
această statistică? la începutul verii, Thomas de
maizière, ministrul de Interne federal, a prezentat o statistică a infracţiunilor săvârşite în germania, începând cu fatidicul an 2015. Cifrele
vorbeau de la sine. În ultimii doi ani, în germania
tâlhăriile, infracţiunile de stradă – nu mă refer la
cele înalte, pentru că un sirian nu poate să facă
trafic de influenţă sau jocuri speculative la Bursă,
n-are cum, el e jos, în plebe – numărul infracţiunilor de stradă s-au dublat. În fiecare zi, imigranţii săvârşesc între 700 şi 800 de infracţiuni.
unii vor zice că e inevitabil. vorbim de o
masă de oameni needucaţi.
Nu au nici măcar bacalaureatul, nu au nici
o pregătire, majoritatea şi-au distrus actele ca autorităţile germane să nu le poată afla trecutul,
adică antecedentele penale. Au venit pur şi simplu ca nişte anonimi, puteau să-şi dea orice nume
voiau şi orice vârstă. Nu puteau fi verificaţi, parcă
veniseră din neant, sub ochii înţelegători ai Angelei merkel, care îşi împreuna benedictin mâinile, rostind formula magică: offene gesellchaft.
Ei, aceşti fugari săvârşesc o grindină de agresiuni
asupra populaţiei autohtone, iar autorităţile nu
mai pot ascunde proporţiile dramei.

O naţie agresată
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o dramă constantă.
În ce constau agresiunile? de la tâlhării
mici, spargi un tonomat, furi o bicicletă sau vandalizezi un magazin, până la agresiunile sexuale,
care au ajuns o plagă cumplită, căci e vorba de o
hoardă de masculi tineri, care sunt ahtiaţi după
femei şi care pur şi simplu vânează femeile
blonde. S-au petrecut zeci de violuri în ultimii doi
ani, săvârşite de aceşti imigranţi. Sunt cazuri de
violuri încheiate cu crime, cum este cazul acelei
studente de 19 ani din Freiburg, maria ladenburger, care se întorcea de la o petrecere noaptea, pe
malul râului dreisam, şi a fost prinsă de un
afgan. A fost violată şi înecată în dreisam. Afganul era găzduit în casa unor nemţi, ba mai primea
şi bani de buzunar de la ei. E doar una din sutele
de drame petrecute în ultimii doi ani. zilnic au loc
agresiuni sexuale asupra femeilor din germania,
săvârşite de „năpăstuiţii“ de fugari.
de ce se întâmplă lucrurile acestea, domnule
lavric? E o problemă, totuşi, care merită analizată şi dintr-o altă perspectivă. inclusiv la noi au
început să vină aceşti imigranţi. nu pot accepta
generalizarea. E limpede că, nu ştiu, o mare parte
dintre ei – n-am cum să estimez – vin şi din raţiuni care-i constrâng să plece dintr-o ţară măcelărită de un alt dictator, cel din siria, care
realmente a declanşat un război împotriva propriei sale populaţii. Care ar fi fost soluţiile, sau
care sunt soluţiile pentru românia, care e membră uE? vin aceşti amărâţi, pe care-i vedem pe
unii înecându-se în Marea neagră sau abia ajungând la ţărm. E o problemă foarte delicată, întrucât în calitate de creştin, îmi pun problema
personal: cum aş reacţiona întâlnindu-mă cu o familie de imigranţi, târând după ei câţiva copii?
Care ar fi soluţiile? un filtru, presupun. sau filtre
foarte riguroase. Cei care nu primesc azil să fie
practic întorşi la casele lor, sau dacă nu le mai au,
să fie trimişi în spaţiul arab. Care credeţi că sunt,
totuşi, soluţiile raţionale în faţa unui fenomen
fără precedent în Europa?
Aş privi lucrurile din alt unghi de vedere.
Aceşti oameni sunt exponenţii islamului. Ei, când
vin aici, ne privesc ca pe nişte necredincioşi. În
ochii lor, noi suntem nişte lepădături căzute, noi
ne-am lepădat de Allah, şi atunci ne merităm pedeapsa pe are o primim prin mâna lor, a arabilor
care au venit să izbăvească continentul de păduchii de necredincioşi creştini. Ar fi o mare naivitate să credem că arabii ne privesc cu ochi buni.
Chiar dacă noi le oferim gazdă şi chiar dacă se bucură de generozitate, ne privesc cu ură şi se vor
strădui să ne înlăture.
da, viziunea lor.
dacă eu deschid uşa unora care vin şi-mi
violează femeia, îmi omoară copiii şi îmi fură mobila din casă, eu sunt cel vinovat. Pentru că filan-
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tropia mea, în acest caz, este sinucigaşă. Iar ce se
întâmplă astăzi în uniunea Europeană este un
truc psihologic prin care filantropia este folosită
pentru atingerea scopului de care vă vorbeam:
formarea unui suprastat federal cu un popor european în care autohtonii vor fi corciţi cu milioane
şi milioane de alogeni, a căror natalitate va
schimba balanţa demografică. Europa va fi distrusă pe dinlăuntru, prin valul de hibridare etnică. Natalitatea alogenilor este copleşitoare, faţă
de a noastră, care este într-un declin vădit. Imaginea livezii în care grădinarul hotărăşte că trandafirii pot coabita armonios cu buruienile mi se
pare grăitoare. şi atunci, la întrebarea dumneavoastră „ce filtre să folosim?”, răspund: ce filtru
să am în faţa unor criminali?

Suspect e numărul acestor
imigranţi. Masele enorme, vorbim
de milioane de oameni. e ceva fără
precedent, cred, în istoria
modernă. O deplasare a unor
milioane de oameni din Orient
într-un Occident, în care ei refuză
să se adapteze. Refuză regulile
casei

În primul rând, aceste personaje ar trebui
eliminate pentru totdeauna din spaţiul occidental,
fără drept de revenire. s-a întâmplat asta?
Nu s-a întâmplat, pentru că aici ne izbim de
cealaltă latură bizară a statului de drept. germania este un stat de drept, chiar dacă Angela merkel i-a suspendat temporar normele în 2015. Toţi
fugarii care au fost primiţi sunt găzduiţi pentru
o vreme, sunt verificaţi, până când primesc refuzul oficial de a rămâne acolo. şi acum se petrece
neverosimilul. Fugarii care s-au bucurat de dărnicia nemţilor recurg la tot felul de petiţii prin
care învinuiesc statul că le încalcă drepturile!
Este ceva înfiorător! Culmea e că au şi avocaţi de
la care învaţă la ce tertipuri juridice pot să recurgă. şi în timpul acesta, judecătorii germani
sunt excedaţi, copleşiţi de numărul de speţe ce
năvălesc peste ei. Pe scurt, nemţii nu mai pot
scăpa de fugari, căci, dacă înăspresc tonul, duşmanii lor tradiţionali îi vor învinui imediat de nazism. Chiar dacă astăzi AFd-ul ar fi la guvernare,
situaţia pare ireversibilă. Ne îndreptăm spre prăbuşirea etosului european.
deja!
deja. Să ne mai reamintim că fiecare sirian
sau irakian ajuns în germania pretinde acum să
i se alăture familia, soţia şi încă câţiva puradei.
soţiile şi câţiva copii.
Soţiile şi câţiva puradei. Vă daţi seama că
în 2-3 decenii, balanţa demografică se va înclina
în favoarea lor. şi atunci ne vom gândi la vremurile de astăzi ca la ultima etapă a paradisului european. Se prăbuşeşte etosul european, pur şi
simplu. Valorile noastre, elino-creştine, nu vor
mai fi! Atunci cum să mai vorbesc de dărnicie şi
filantropie, când este vorba de ofensiva unor barbari care vor să ne înlocuiască?!
Încă n-am vorbit despre atentate, care s-au
înmulţit şi care nu pot fi decuplate de la acest fenomen imigraţionist fără precedent! Întrucât, fără
excepţie, după câte ştiu, în Europa, atentatele au
fost practic comise de non-europeni.
Ele au fost săvărşite de musulmani. Reacţia, am spus, a fost că AFd-ul, un partid care
acum patru ani nu exista, a dobândit 13% din
mandatele din Bundestag, Parlamentul federal
din Berlin. Asupra Angelei merkel, efectul cohortei de infracţiuni alogene a fost catastrofal: în
orice piaţă publică unde se ducea era huiduită
fără milă. Cred că femeia aceasta va ajunge una
din cele mai detestate figuri politice din germania postbelică. oricum, de la Hitler încoace, nici
un alt cancelar nu a făcut atât de mult rău propriului popor ca doamna merkel. Să vă mai dau
câteva exemple de infracţiuni pe care nemţii nici
nu visau vreodată să le trăiască.
nişte imigranţi care hărţuiesc germania şi
o sleiesc financiar. amândoi ştim cât de generos
este statul german cu persoanele care uneori nici

măcar nu doresc să lucreze, acei „hartz vi”, care
primesc multe sute de euro pe lună doar pentru că
spun că nu-şi găsesc de lucru. Cu atât mai mult
nişte azilanţi care evident sunt susţinuţi financiar
de o societate întreagă.
Vă daţi seama ce forţă financiară are germania? de la război încoace, nemţii plătesc necontenit. Plătesc în fiecare an zeci de miliarde de
euro ca despăgubiri pentru urmaşii victimelor holocaustului. Apoi ruşilor, americanilor şi atâtor
altora. zeci de miliarde de euro! Sau cât a plătit
germania pentru reunificare, atunci când Helmut Kohl, deşi a privit unirea ca un triumf, şi-a
dat seama că ea va fi marea înfrângere a nemţilor. de ce? Pentru că una din concesiile în tratativele secrete pentru reunificare, una din condiţiile impuse lui Helmut Kohl a fost renunţarea la
„deutsche mark”, la marca germană. În clipa în
care un stat renunţă la moneda proprie, suveranitatea lui este deja o lozincă. Când alţii îţi tipăresc banii, tu nu mai ai suveranitate. deocamdtă
nemţii îşi suplinesc lipsa de suveranitate prin
forţa economică ieşită din comun. daţi-mi voie să
mă întorc la infracţiunile pe care le săvârşesc imigranţii – e ceva înfiorător!
infracţiuni tratate cu maximă indulgenţă de
poliţia germană.
Poliţia se străduieşte să-şi facă treaba, numai că lanţul juridic se rupe în instanţă, unde judecătorii îi menajează pe infractori, de teamă să
nu fie acuzaţi de rasism. Aşadar, să vă dau exemple de infracţiuni cotidiene: merg pe stradă seara,
din spate vine un arab pe bicicletă şi îmi înfige un
cuţit în spate. Sunt lucruri care se petrec în germania! Cine e arabul? unul din sutele de luptători ISIS care au venit travestiţi în imigranţi şi
care luptă în numele lui Allah pe străzile de acolo.
Împotriva cui? Împotriva oricărui neamţ care are
ghinionul să fie la locul nepotrivit în momentul
nepotrivit. Nu mai zic de cazul de la Ansbach,
când un arab s-a aruncat în aer având o bombă
în rucsac, nu mai vorbesc de băiatul care a intrat
cu un topor într-un tren la Würzburg şi a omorât
nişte chinezi. Primii pe care i-a văzut în faţă i-a
căsăpit! masacrul din Berlin la târgul de Crăciun
e prea notoriu ca să-l mai pomenesc. dar iată alte
exemple de infracţiuni a căror cruzime denotă o
optică cu totul străină de mintea unui creştin:
două fete, cetăţene americane, stăteau seara pe
peronul metroului din Berlin, aşteptând garnitura. În momentul în care metroul a intrat în staţie, un arab a venit din spate şi a împins-o pe una
din fete între şine. S-a întâmplat real, eu nu bat
câmpii din dorinţa de a născoci scenarii ale groazei. Alt caz: un pensionar, care nu era atent ce se
întâmpla în spatele lui, a fost împins prin uşa
deschisă în clipa în care trenul a plecat din staţia
de cale ferată.
sunt doar câteva exemple, evident.
Sunt câteva exemple. dar astea sugerează
atmosfera de panică în care trăiesc nemţii. Nu
mai sunt siguri de pielea lor. Toţi caută să aibă
în casă spray-uri cu piper, iar cererile privind
dreptul la port-armă au crescut exponenţial.

Iluzia politicienilor

E limpede că situaţia pe care o descrieţi este
cât se poate de veridică, eu însumi am aceleaşi informaţii, am prieteni, am cunoştinţe în germania,
care-mi spun că nici măcar în spaţiul public nu-şi
pot exprima rezervele faţă de aceste înfiorătoare
lucruri, pentru că sunt catalogaţi în media ca „incorect” politici. ne putem întreba, căci ne apropiem de sfârşitul dialogului, mai are germania
anticorpi creştini? dacă un popor este creştin cu
adevărat, acest lucru totuşi produce o anumită rezistenţă, un tip de rezistenţă împotriva unei posibile islamizări. şi cu asta vreau să aduc discuţia
în zona atât de aseptică religios astăzi, pe care au
creat-o politicienii de la Bruxelles, când e vorba
despre religie şi creştinism. deja se ştie, e un
truism, din Constituţia Europeană lipseşte orice
referire la dumnezeu, la originile creştine ale Europei, de parcă cineva ar fi putut fi jignit. permanent se invocă scoaterea însemnelor creştine ca să
nu „lezăm” cumva sensibilitatea musulmanilor, în
condiţiile în care ei înşişi spun că nu sunt lezaţi –
majoritatea, trebuie să recunoaştem – nu e lezată
de prezenţa crucii undeva. Crucea a fost prezentă
de 2000 de ani pe edificiile Europei. dar în spatele
acestui demers nu doar de erodare, de ştergere
brutală a însemnelor creştine, se ascunde această
ideologie despre care vorbim adesea.
şi aş vrea să vă întreb: germania, aşa cum
o cunoaşteţi, gândindu-mă la instituţiile ei ecle-

sau ale lui macron. Se simte o pripă în gesturile
pe care le fac. Acum vor să introducă un ministru
unic de Finanţe pe toată uE. Apoi vor să grăbească intrarea tuturor ţărilor, chiar dacă sunt
precare economic ca a noastră, în spaţiul euro. Se
simte clar planul de hegemonie. şi ca el să aibă
succes, reformele se vor face fără consultarea „democratică“ a proştilor. Referendumul va deveni
repede un capitol ce ţine de trecut, şi asta fiindcă
grădinarii uE şi-au dat seama că, dacă cer opiniei
publice să se pronunţe, întâmpină o rezistenţă
durabilă. şi atunci toate reformele se vor face în
culise, ceea ce înseamnă că vom fi puşi în faţa faptului împlinit. Numai că reacţiile de frondă vor
apărea tot mai mult. În germania, campania
electorală a AFd-ului n-a fost făcută de AFd, ci
de fugarii prin agresiunea continuă asupra populaţiei autohtone. de fapt, AFd nici nu şi-a putut
face campanie, fiindcă tot timpul a fost înfierat de
presă. Să nu fim naivi, presa tipărită din germania e controlată. Numai că nemţii au ajuns într-o
asemenea stare de panică în urma faptului că au
prins curaj şi au votat cu AFd. Cât despre celelalte partide, ele sunt privite ca vestigii ce s-au
rupt de matca poporului. Nu-l mai servesc, se servesc pe ele însele, şi pe „eminenţele cenuşii” din
spatele lor.
Este ceea ce s-a întâmplat şi în america, fac
o paranteză.
da. Trump este răbufnirea, revolta păturii
albe creştine împotriva hegemoniei alogene din
Statele unite ale Americii. Acesta e „simbolul“
Trump. Să ne rugăm să nu fie omorât, aşa cum a
fost omorât Kennedy.

este un lucru de care mi-am dat
seama treptat, uitându-mă în jur la
intelectualii noştri. Sunt precum
nişte libelule în ale căror aripi bate
un vânt la care au consimţit din
calcul. De aceea, îndemnul meu
către telespectatori este ca, atunci
când văd un intelectual, un
politician sau un analist politic, să
se întrebe ce „eminenţă cenuşie” e
în spatele lui. Al cui rob este? Ce
stăpân are în spate?

Servituţile intelectualului român

da, s-a vorbit şi despre asta. aş mai aduce
în discuţie un citat al unei persoane importante,
george Weigel, biograful papei ioan paul al ii-lea,
un spirit cu totul extraordinar. astăzi se echivalează modernitatea cu secularismul. dacă nu eşti
secular, nu eşti modern. iată ce spune el: „Europenii s-au autoconvins că pentru a fi modern şi
liber trebuie să fii neapărat secular, şi anume
până la capăt. această convingere are urmări cruciale, chiar letale, asupra vieţii publice şi culturii
europene. această convingere şi consecinţele ei publice se află la originea crizei morale a civilizaţiei
europene. această criză morală, la rândul ei, explică de ce europenii sunt hotărâţi să-şi uite istoria. afirmaţia că societăţile libere, prospere şi
guvernate potrivit legii ale Europei de azi, nu au
nici o legătură cu creştinismul, este mult mai mult
decât o falsificare a trecutului. Înseamnă angajarea Europei pe o cale în care adevărul moral nu
mai joacă nici un rol în guvernare, în elaborarea
politicilor publice, în realizarea dreptăţii şi îndeplinirea acelei libertăţi căreia democraţia este chemată să-i ofere un corp.”
nu cred că lucrurile stau altfel. din păcate,
majoritatea intelectualilor de astăzi este indiferentă religios. Este amorală. pe fondul amoralităţii evident că prinde rădăcină orice aberaţie
ideologică.
Intelectualii se consideră agnostici, adică nu
se pronunţă asupra existenţei lui dumnezeu. Vor
vedea după moarte ce se întâmplă, însă până
atunci ei se poartă ca şi cum dumnezeu nu ar
exista. Închei îndemnându-i pe telespectatori,
atunci când se uită la un intelectual, să se întrebe

ce „eminenţă cenuşie” se află în spatele lui? Ce
obligaţii secrete are? mi-am dat seama de lucrul
acesta cu prilejul acestui caz recent, în care
amândoi am luptat şi până la urmă am câştigat,
cazul lui mircea Vulcănescu. după reacţia pe care
intelectualii au avut-o...
a fost un test al turnesolului moral, ca să
spun aşa.
Exact. după felul în care au reacţionat
mi-am dat seama imediat ce servituţi are fiecare
inelectual. şi mai ales în cazul celor care au reacţionat prin tăcere.
a fost un test. un alt test va fi referendumul
pentru familie, cea mai importantă temă de dezbatere a anului, o temă ce implică milioane de oameni care şi-au exprimat voinţa juridică de a
opera o necesară modificare, şi anume transferarea voinţei juridice a Codului penal în Constituţie, pentru protejarea în viitor a familiei naturale,
fireşti, pe care promovează biserica. şi, în acest
context, observăm cum aşa-zişii analişti neutri picură permanent otrava unor minciuni care-i descalifică total.
Ce spuneam înainte: deciziile se vor lua în
culise, fără referendum.
da. referendumul a ajuns să fie înfierat ca
idee! Ca instrument democratic!
Azi se spune că plebiscitul este expresia populismului. Cum se schimbă timpurile: până
acum democraţia, întruchipată în ideea referendumului, era panaceul mult slăvit, dar cu condiţia ca gloata să voteze după cum îşi doreau
eminenţele cenuşii. Când însă gloata dă semne de
nesupunere, referendumul devine inavuabil, fiind
expresia populismului. dacă-mi îngăduiţi o previziune, referendumul în privinţa căsătoriei dintre bărbat şi femeie va fi tergiversat. Politicienii
se vor lega de tot felul de chichiţe juridice pentru
a amâna sine die organizarea lui. Nu cred că anul
acesta vom avea acest referendum. de ce? Pentru
că Parlamentul este foarte slab în faţa presiunii
lobby-urilor. Politicienii nu vor avea curajul să
facă un plebiscit, fiindcă ar fi trecuţi pe lista celor
care sunt împotriva spiritului egalitarist al suprastatului federal, caz în care ar intra în colimatorul
Bruxelles-ului.
trăim, domnule lavric, într-un totalitarism
exercitat de nişte minorităţi. fie că se numesc ele
ong-uri, minorităţi sexuale, toate evident anticreştine. de ce această fobie faţă de creştinism?
Creştinismul stă pe o tradiţie care se opune
principiilor egalitariste din care statul suprafederal şi-a făcut un blazon. Fiind resimţit ca o piedică, are parte de acelaşi tratament de care se
bucură cei care i se opun. de prisos să amintesc
că rădăcinile creştine ale culturii europene sunt
trecute sub tăcere la Bruxelles.
Creştinismul cultivă personalismul, cultivă
libertatea, discernământul, cultivă o cale regală –
cum a fost ea numită – pe care nu au loc, ca să
spun aşa, toţi desfiguraţii moral. nu te joci cu lucrurile acestea, nu te joci cu dumnezeu, măcar cu
el să nu te joci. observăm că din păcate, în Europa, aşa cum bine aţi descris pe parcursul acestui
dialog, unii, puţini, dar foarte puternici, se joacă
cu cele mai adânci lucruri din noi. Cu consecinţe
foarte, foarte grave.
mă întreb în final: de ce am vorbit în emisiune despre germania? dincolo de simpatia culturală faţă de nemţi, din felul cum ei vor abdica
în faţa planului de distrugere a etosului european
se va deduce viitorul nostru. dacă nemţii vor ceda
în faţa colonizării masive cu elemente alogene,
atunci prăbuşirea lor va coincide cu prăbuşirea
noastră. Se va alege praful din valorile creştine şi
vom trăi într-o altă lume, în care regulile le vor
face nu corecţii politici, pentru că şi ei vor fi eliminaţi, regulile vor fi date de islam.
Ca cineva să cedeze foarte uşor trebuie sedat.
or, exact la asta asistăm, la o sedare a gândirii
clare, articulate de creştinism. şi nu putem decât
spera, în calitate de creştini, că există peste toate
o providenţă, există dumnezeu, care sper să inspire măcar pe conducătorii din Europa de Est
unde, din fericire, se mai păstrează nişte bune reflexe morale când e vorba de lucruri cu adevărat
esenţiale. doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc
pentru atenţia acordată acestui dialog, sper să reflectăm împreună asupra unor lucruri care sunt
mai grave decât le-am putut noi descrie. să ne
ajute dumnezeu să trecem cu bine peste ele. r
■ dialogul reprezintă transcrierea stilizată
a emisiunii Credinţă şi cultură azi
din 9 octombrie 2017
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ziastice, la bisericile din germania, mai are puterea să reacţioneze?
dacă n-o să aibă puterea, atunci ea se va
destrăma, şi odată cu ea se va destrăma Europa
cu valorile ei clasice. În germania a apărut de curând un volum cu un titlu premonitor, finis germania, semnată de Rolf Peter Sieferle. Îl preiau
spunând că, dacă nemţii îşi ating finis-ul, pragul
de rezistenţă creştină, odată cu ei ne vom duce şi
noi de râpă.
uitaţi câtă dreptate vă dă în acest moment
george Bernanos, scriitorul acela profetic, extraordinar, care spunea acest lucru: „Creştinismul a
făcut Europa. Creştinismul a murit. Europa va
muri. Ce poate fi mai simplu?“
Să sperăm că nu se va întâmpla.
Evident. să sperăm că nu se va întâmpla
aşa.
Iluzia politicienilor este că îşi închipuie că
aparatul administrativ al unui stat ateu poate
lupta cu o religie în expansiune, cum e islamul.
Este marea lor prejudecată. Când ai două tabere
dintre care una este însufleţită de o credinţă şi
cealaltă este atee, cea atee va pierde pentru că
motivaţia ei este efemeră, caducă, ea ţinând de
circumstanţe. Când eşti inspirat de o credinţă,
atunci perspectiva ta este mult mai lungă şi de
aceea eşti mult mai puternic. N-au nicio şansă politicienii dacă îşi închipuie că pot combate islamul
de astăzi cu discursul democraţiei liberale. Corectitudinea politică nu poate duce la sterilizarea
credinţei în lumea musulmană.
Este exclus. dar majoritatea nici nu-şi propune să lupte cu această corectitudine politică, mă
refer la politicieni, pentru că ei înşişi sunt ideologizaţi şi, am înţeles de la o cunoştinţă din germania, reprezentanţii înalţi ai bisericilor din germania nu doar că nu mai opun nici o rezistenţă, dar
ei înşişi sunt promotorii acestui tip de ideologie,
care îmbracă întotdeauna chipurile agreabile ale
toleranţei. să nu uităm că inclusiv actualul papă
vorbeşte despre pre-eminenţa drepturilor imigranţilor în faţa a orice se întâmplă în acest moment
în lume. iată cât de contaminantă este o asemenea
ideologie, inclusiv pentru creştini. de aceea vorbim despre latura diabolică a acestei ideologii,
care răstoarnă binele sau ia chipul binelui.
da, e ceva diabolic la mijloc. mă uit la merkel, mă uit la macron, mă uit la Papă. Ei par posedaţi. Parcă sunt împinşi de un duh care vine de
dincolo de ei, le fură luciditatea minţii, iar ei nu-şi
mai aparţin. Parcă sunt teleghidaţi, pur şi simplu. şi n-ai cum să nu te gândeşti că ei nu stau pe
picioarele lor şi că nu ei iau deciziile. Ei sunt doar
nişte piese într-un angrenaj, ceea ce înseamnă că
în spatele lor sunt nişte „grădinari“ care au hotărât ca trandafirii autohtoni să fie egali cu buruienile năvălitoare.
un gânditor juridic din Europa, Joseph
Weiler, un evreu care are deschidere şi altitudine
suficientă ca să înţeleagă perfect problematica
creştină din Europa, spune următoarele: dincolo
de presiunea pe care islamul şi ideologia corectitudinii politice o exercită asupra creştinismului
european, a mai apărut un zid pe care-l ridică
chiar creştinii: e vorba de auto-ghetoizare. şi cred
că are dreptate. auziţi ce spune el: „ghetoul creştin, gândirea creştină şi integrarea europeană par
să locuiască azi în lumi diferite, care se exclud
una pe alta. Creştinismul nu intră în câmpul vizual al integrării europene, iar Europa, se pare,
nu mai face parte, într-o manieră semnificativă,
din preocupările creştine”. Cred că are dreptate.
da. Este o prăpastie, o rupere între cele
două tipare de cultură. Încotro ne îndreptăm?
E întrebarea majoră la sfârşitul acestui dialog.
Ne îndreptăm spre suprastatul federal cu
un singur popor european. Numai că, înlăuntrul
planului, au început să apară reacţii de împotrivire. Vedem ce se întâmplă în Polonia, în ungaria, austriecii şi cehii dau la rândul lor semne de
opoziţie. şi chiar dacă liderii lor sunt puşi la zid,
cu stigmatele de rigoare, procesul de răzvrătire ia
amploare.
inclusiv în românia. dacă spui aici că s-a
creat un pol conservator, firesc conservator în Europa, ţi se spune că asocierea cu un asemenea spaţiu conservator e una „decredibilizantă” pentru
tine, ca ţară.
da, asocierea este etichetată drept dăunătoare. oricum, reacţiile de răzvrătire împotriva
edificării unui leviathan european vor continua,
deoarece colonizarea cu elemente alogene din
orient nu se va opri. Crescând reacţiile de împotrivire, liderii uE vor căuta să grăbească procesul. deja se simte grabă în declaraţiile lui Junker
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nticiparea societăţii pe care o pregătesc evenimentele adesea ambivalente din lumea actuală este
timidă. Continuă însă cu succes
elaborarea diagnozelor societale. În acest an, bunăoară, s-a tipărit o carte răscolitoare prin gravitatea temei, competenţa tratării şi rezultate. Este
vorba de volumul psihologului Hans-Joachim
maaz, das falsche leben. ursachen und folgen
unserer normopatischen gesellschaft (C.H. Beck,
münchen, 2017, 256 pagini), cu siguranţă una
dintre cele mai inovative cercetări în ştiinţele sociale şi filosofia socială de astăzi.
Autorul se bucură de ani buni de largă notorietate graţie unei penetrante cărţi, der narzisstische gesellschaft. Ein psychogramm (2013), în
care atrăgea atenţia asupra subiectivităţii exacerbate ce domină societăţile timpului nostru (detalii
în Andrei marga, societatea nesigură, Niculescu,
Bucureşti, 2016, pp.57-65). Acum, în viaţa falsă.
Cauze şi urmări ale societăţii noastre nomopatice,
el argumentează că narcisismul, împreună cu alte
fenomene, precum prevalenţa „corectitudinii politice (political correctness)”, penuria de inovaţii,
crizele continue, ţin de o „societate normopatică”.
din aceasta se poate ieşi doar reafirmând diferenţa dintre „viaţa falsă” şi viaţa naturală a oamenilor.
Noţiunile în jurul cărora Hans-Joachim
maaz îşi concentrează datele şi analiza sunt „normopatie” şi „viaţa falsă”. Nu sunt noţiuni complet
noi.
În cazul primei noţiuni este vorba de echivalentul mai elaborat al „banalităţii răului”, consemnată de Hannah Arendt atunci când a examinat comportamentele funcţionarilor nazişti:
inşii care comit crime organizate de diferite grade
sunt membrii unei societăţi, care ajung să se conformeze direcţiilor, regulilor, măsurilor, pe care
le socotesc docil drept nediscutabile. Convingerea
normalităţii societăţii din jur şi a măsurilor momentului le stinge simţul răspunderii. În asemenea cadru, pe lângă „rău” se trece indiferent, ca
pe lângă ceva „banal”. Prin normopatie se înţelege, aşadar, adaptarea la opinii şi poziţii de circulaţie curentă nu deoarece acestea sunt adevărate sau fiindcă asigură o mai bună posibilitate
de viaţă, ci întrucât se crede că „aşa trebuie”, iar
„orientarea” pare mai sigură (p.131).
În cazul celei de a doua noţiuni, ne putem
aminti reflecţia lui Theodor W. Adorno, din Minima Moralia (1951). Cartea etala, cum se ştie,
convingerea că o viaţă adevărată nu poate ieşi
dintr-una falsificată, iar ocaziile falsificării în modernitatea târzie sunt covârşitoare.
În comparaţie cu antecesorii, Hans-Joachim maaz precizează ambele noţiuni pe o bază
nouă, actualizată. El foloseşte cunoştinţele acumulate între timp privind evoluţia copilului, funcţionarea creierului şi dezvoltarea omului şi,
desigur, cercetările proprii ca medic şi psiholog şi
experienţa de persoană publică şi cetăţean. de
altfel, acestea formează, împreună, baza generalizărilor sale. Pentru Hans-Joachim maaz şansa
vieţii adevărate este deschisă.
Concluzia renumitului psiholog, pe cazul
celei mai evoluate societăţi din Europa zilelor
noastre – cea germană, nu poate să nu pună pe
gânduri. În germania – scrie el – normopatia
atinge, după 2014, „faza critică”, în care se ajunge
la un punct de răscruce. „Pieţele financiare nu
mai sunt stăpânite, Euro slăbeşte, Europa se dezmembrează crescând... Este vorba de întrebarea
principială dacă forma de viaţă de până acum –
adesea elaborată şi apărată cu eforturi – poate fi
continuată”. În discuţie sunt atrase inevitabil
multe laturi ale vieţii oamenilor. „Este vorba de
valorile simple, care, însă, ca înlocuitor (Ersatz),
sunt foarte importante: de consum, de posesie, de
călătorii şi de agrement. Este vorba de condiţiile
cadru necesare ale democraţiei exterioare: de păstrarea ordinii de stat, de asigurarea graniţelor şi,
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cu aceasta, a suveranităţii, de apărarea teritoriului penetrat, de promovarea Constituţiei, de păstrarea statului social şi a securităţii suficiente. şi
este vorba de marile valori: prevenirea războiului,
protecţie faţă de terorism, protecţie faţă de orice
violenţă motivată politic, religios sau social, reducerea criminalităţii, împiedicarea luptelor de
stradă asemănătoare războiului social”. Evaluarea ce se impune, după cântărirea tuturor aspectelor societăţii actuale, este că „viaţa noastră
«paradisiacă» este o culisă de normopatie, suportată în esenţă de nevoile compensatoare de înlocuire şi valorile unui sine fals. Stăm în faţa
alegerii între a trebui să apărăm succesele ce pălesc ale vieţii noastre false, care, în nebunia narcisistă, nu-i ia în considerare efectiv pe cei
dezavantajaţi şi nici mediul înconjurător, şi a afla
global forme de viaţă mai naturale (mai autentice, mai drepte)” (p.146-147). Aici s-a ajuns!
dar dacă aceasta este situaţia în evoluata
societate din germania actuală, care este situaţia
în ţări aflate pe cu totul altă scară a dezvoltării?
merită să medităm, pentru răspuns, la temeinica
analiză din cartea viaţa falsă, din multe considerente. Bunăoară, unul este acela că această carte
dă seama, la rândul ei, cu abordări inovative, de
evoluţia modernităţii şi de contemporaneitate, pe
care mulţi le privesc în optici depăşite. Alt considerent este că, de obicei, ceea ce se preia la noi
din culturile actuale ale unor ţări ca Franţa, SuA,
Italia, germania este prea rar autoanaliza calificată şi integră, fie ea şi critică, a modernităţii în
faze avansate. Se preiau mai mult abordări care
menajează direct sau indirect (adică nu pun
măcar implicit sub semnul întrebării!) realităţile
adesea lacunare şi orientările discutabile de pe
meleagurile noastre. Ar fi, însă, cazul să ieşim din
această meteahnă păguboasă şi să ne dăm seama
cum se analizează pe sine, de data aceasta, cea
mai evoluată societate din Europa actuală. Analiza datorată lui Hans-Joachim maaz poate fi privită cum se vrea, dar nu i se poate contesta integritatea şi rigoarea!
Nici un om nu este echipat ideal pentru a
ajunge în viaţă doar la satisfacţii şi, astfel, la
viaţa adevărată. Fiecare înfruntă condiţiile vieţii
cum poate, cu rezultate în consecinţă. Se poate
spune, însă, dincolo de toate, că oamenii au „trebuinţe de bază (grundbedürfnisse)” (p.108) de natură diferită: corporală (hrană, apă. căldură, etc.),
sufletească (înţelegere, susţinere, încurajare, protecţie etc.), socială (contact, recunoaştere, comunitate etc.) şi spirituală (sens, realizare, asociere
etc). Se poate face, de asemenea, distincţie între
„sine (Selbst)” şi „eu (Ich)”. Prin „sine (Selbst)”
Hans-Joachim maaz înţelege „structura persoanei”. Aceasta „constă din evenimente lăuntric sufleteşti perceptibile (sentimente, impulsuri, sensibilităţi), dar şi dintr-o trăire nedeterminată a
existenţei, care s-a încercat să fie descrisă în toate
timpurile şi în toate culturile în conceptele unei
energii a vieţii” (p.18). Prin „eu (Ich)” Hans-Joachim maaz are în vedere „funcţia sufletească ce
se străduieşte să echilibreze, regularizeze, compenseze deranjamentele sinelui şi să mijlocească
între fragmente ale sinelui şi să le împace” (p.19).
„Eu-l (Ich)” asigură adaptarea, schimbarea şi dezvoltarea persoanei. Problema crucială se produce
în societate atunci când, pe scară semnificativă,
„eu-l (Ich)” se îndepărtează de „sine (Selbst)”,
pierde legătura cu acesta şi ajunge chiar să-l substituie creând un „sine fals (falsches Selbst).
„Viaţa falsă” are ca origine „sinele fals”(p.21).
Teza pe care Hans-Joachim maaz o desfăşoară, în termeni ce amintesc uneori psihanaliza,
este că „un sine fals este produs al educaţiei sau
urmarea deranjamentelor anterioare” (p.49).
Felul relaţiilor în care intră persoana în societate
decide. „Relaţiile hotărăsc asupra dezvoltării persoanei, iar cultura acestor relaţii determină calitatea vieţii” (p.7). Există ieşire din societatea
„vieţilor false”, dar ea presupune schimbarea re-
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critică”, în care se ajunge la un
punct de răscruce. „Pieţele
financiare nu mai sunt stăpânite,
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laţiilor dintre oameni, instituţiilor revenindu-le
cel mai greu cuvânt.
Ce este, însă, „viaţa falsă”? „Viaţa falsă este
dominarea unuia asupra altuia prin putere politică, militară, religioasă şi economică, cu curbarea sinelui şi deprecierea exteriorului”. Ea este
„consecinţa deranjamentelor din relaţii – de la început”. Acestea duc la variatele maladii ale „vieţii
false”, ce se dispun pe o gamă largă: de la „sinele
ameninţat” – insul care vede obsesiv doar duşmani, „sinele neiubit” – acela care se simte mereu
neglijat, trecând prin „sinele dependent” – acela
care are nevoie mereu de „conducător”, „sinele împiedicat” – cel inflexibil agresiv, la „sinele neglijat” – cel resentimentar, şi „sinele supralicitat” –
insul care se raportează doar la sine. Sunt propoziţii ce lasă să se sesizeze şi specifică fiecare dintre aceste maladii. Există „formule melodice” ce
le exprimă. maladia o recunoaştem în ceea ce se
observă în sentimentele de fapt ale indivizilor:
„mă simt ameninţat”, „mă simt bolnav”, „nu sunt
în stare să decid singur”, „nu-mi asum soluţii noi”,
„nu-mi iau răspunderea”, „nu sunt mulţumit”,
„mă simt chinuit”. Trăirile sunt indicatori ai „falsităţii” vieţii, iar distribuţia propoziţiilor ce şi le
adresează sieşi indivizii şi le adresează altora
poate fi terenul de reperare a „vieţii false”.
oamenii au, fireşte, nevoi materiale, iar nevoiaşii trebuie înţeleşi în preocuparea lor de a-şi
acoperi trebuinţele. o societate, precum cea germană, a izbutit să reducă presiunea nevoilor materiale, satisfăcându-le graţie unei capacităţi
enorme de producţie şi unei distribuţii ce ia în
seamă criterii sociale. dincolo de asemenea situaţii, mulţi recurg, însă, ne spune Hans-Joachim
maaz, la „înlocuitorul material pentru deficite de
relaţii”. În cazul extrem, „lipsa de iubire şi de confirmare narcisică alimentează urmărirea creşterii
materiale egoiste; năzuinţa de concurenţă creată
prin aceasta produce apoi nedreptatea şi inegalitatea”. Relaţia stăpân-supus de altădată se reface
astfel în mod insidios chiar în condiţiile modernităţii celei mai evoluate.
„Viaţa falsă” nu-l lasă pasiv pe individ, ci îl
provoacă pe diferite canale. În reacţie, el recurge
la mecanisme de apărare sufleteşti – scindarea
personalităţii, proiecţia, coacerea de reacţii
(p.49-53). El recurge şi la reacţii exterioare – compensare şi înlocuire (bogăţie, putere, prestigiu).
În unele cazuri, societatea încearcă soluţii prin
medicină, politici economice sau moralizare
(p.108). medicul preia cetăţeanul ca pacient
atunci când apar dificultăţi în legătură cu străduinţa şi performanţa, adaptarea, devierea, acţiunea socială, comportamente masochiste şi,
apoi, în cazurile extreme ale îmbolnăvirii şi recursului la violenţă (p.64-69). Peste toate, fapt este
că pe suprafaţa largă a societăţii se răspândeşte
o viaţă care nu mai este chestionată şi care generează maladii.
oricum, actuala criză a societăţilor noastre
– aşa sună teza cardinală a lui Hans-Joachim
maaz – este expresia unei normopatii. „deranjamante calitative ale relaţionărilor în formarea
timpurie sunt cauze esenţiale ale constituirii sinelui fals; iar o majoritate de sine falşi generează
o normopatie colectivă, care este marcată de înşelaţi ideologic, dependenţi economic şi căutători
de consum. deoarece cei care se implică şi cei care
creează situaţia sunt în majoritate, ei nu au conştiinţa vinovăţiei”. Acea majoritate perpetuează
fără ezitare situaţia, care este luată ca normală.
„În sisteme autoritare nu se admite vreo contradicţie, încât patologiile deranjamentelor sinelui
pot prolifera. Într-o societate democratică pericolul este mereu ca sinele deranjat să formeze o majoritate ce determină apoi dezvoltarea. de aceea,
opinia majoritară trebuie considerată mereu cu
mari rezerve şi îndoială şi abordată critic....
Atunci când «corectitudinea politică»
capătă puterea unei cenzuri libertatea de opinie constitutivă a unei
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Evenimente ♦ România nobilă şi regală
uzeul Naţional al literaturii Române, în parteneriat cu ministerul
Culturii şi Identităţii
Naţionale, Biblioteca Academiei Române, uniunea Artiştilor Plastici din
România, Romfilatelia şi Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare, având ca
partener strategic Teatrul dramaturgilor Români, organizează Bienala de
Carte Bibliofilă şi de Carte-obiect, ediţia I, 2018.
dublul vernisaj a avut loc de ziua Culturii Naţionale, luni, 15 ianuarie 2018, şi a constat în deschiderea celor trei expoziţii din cadrul Bienalei: Mihai
Eminescu – reper al spiritualităţii româneşti, expoziţie de carte bibliofilă, ora 13.00, Biblioteca Academiei Române, Calea Victoriei 125; Expoziţia de
Carte Bibliofilă şi Expoziţia de Carte-obiect, ora
14.00, muzeul Naţional al literaturii Române –
Sala de spectacole „Iosif Naghiu”, Calea griviţei
64-66. Invitaţi: mircia dumitrescu (artist vizual) şi
Pavel şuşară (critic de artă); Amfitrion: Ioan Cristescu, director al muzeului Naţional al literaturii
Române; Curatori: gabriela dumitrescu, monica
Vasinca, mirela Trăistaru, Pavel şuşară; Coordonator proiect: dalina Bădescu.
Evenimentele organizate în data de 15 ianuarie 2018 şi-au propus să marcheze ziua Culturii naţionale, sărbătorită la începutul săptămânii viitoare,
când este aniversată şi naşterea poetului mihai
Eminescu, printr-o nouă serie de proiecte permanente, iniţiate de instituţiile partenere cu acest prilej. În aceeaşi zi, Biblioteca Academiei Române a
organizat şi lansarea volumului slujebnicul arhieresc al Mitropolitului ştefan al ungrovlahiei, coordonator: gabriela dumitrescu, cuvânt înainte: Acad.
Răzvan Theodorescu, Editura Sapientia Principium
Cognitio, prezentat de acad. Răzvan Theodorescu.
Bienala de Carte Bibliofilă şi de Carteobiect se desfăşoară anul acesta în perioada 15 ianuarie – 31 martie 2018, la sediul muzeului
Naţional al literaturii Române din Calea griviţei
64-66, în sălile de expoziţii amenajate recent, unde
sunt prezentate peste 200 de exponate, cărţi bibliofile şi de artist. Pe lângă cele două expoziţii, mNlR
va organiza pe parcursul întregii perioade patru
conferinţe despre fenomenul carte-obiect, ateliere
pentru copii şi adulţi, desfăşurate cu prilejul zilelor
aniversare de 24 ianuarie, 14/24 februarie, 1 şi 8
martie. Tema selectată pentru prima ediţie a Bienalei este chiar tema care oferă coerenţă întregului an
cultural, unitate, înscriindu-se astfel printre proiectele care îşi propun să aducă în atenţia publicului
larg valorile culturale naţionale, prin prezentarea
lor prin intermediul unui discurs inter- şi multidisciplinar. Curatorii Bienalei au încercat să orienteze
participanţii în selecţia lucrărilor cu care urmau să
participe, sugerând această temă, dar fără să o limiteze la un anumit context istoric sau social. Selecţia
lucrărilor s-a desfăşurat simultan în două planuri:
pe de o parte, curatorii au invitat artişti consacraţi,
cu opere recunoscute în care Cartea-obiect avea un
rol marcant, pe de altă parte, s-a lansat un apel de
participare către toţi artiştii interesaţi, în urma căruia juriul Bienalei a selectat mai mult de 80 de participanţi din totalul de peste 150. Aceştia provin
preponderent din spaţiul românesc sau sunt artişti
români stabiliţi în străinătate, dar există şi un
număr semnificativ de participanţi străini, din ţări
precum ungaria, Statele unite ale Americii, Egipt,
liban, Iordania, Japonia, Republica moldova, Elveţia şi uK.
În urma selecţiei participanţilor, juriul format
din specialişti în arta plastică, artişti şi scriitori va

F

societăţi cu democraţie exterioară
este în cel mai mare pericol”. la conduceri politice impregnate de narcisism în societăţile de astăzi se
adaugă pericolul adaptării celor mai mulţi la opinii acceptate fără verificare continuă – care este
normopatia însăşi. În locul unui pluralism sănătos, unicul sol fertil pentru democraţie, intră alinierea la interpretări de diferite provenienţe, fără
legătură cu democraţia.
Nu este altă soluţie, în condiţiile expansiunii „vieţii false”, decât suscitarea mai întâi a conştiinţei falsităţii. Nici nu există vreo soluţie care
să nu treacă prin mai buna „cunoaştere de sine”.
Hans Joachim maaz spune că în societăţile actuale se recurge la „înlocuitori”, precum banii, posesia, prestigiul, puterea, dar, în afara „cunoaş-

acorda trei premii celor mai bune lucrări.
Premiul I va primi 700 euro, premiul II –
500 euro si premiul III – 300 euro, iar primele 10 lucrări diplome şi premii din partea sponsorilor. Partenerii proiectului,
uniunea Artiştilor Plastici din România,
APlER, Clubul uNESCo-Adolescenţii,
Asociaţia EuRo CulTuRART, Romfilatelia şi Asociaţia Experţilor şi Evaluatorilor
de Artă din România (AEEAR), precum şi
sponsorul oficial al evenimentului, Casa de Avocatură „şerban & Asociaţii”, vor acorda şapte premii
speciale. Premiile vor fi anunţate în cadrul vernisajului.
Programul integral al evenimentelor va fi
anunţat pe site-ul www.mnlr.ro şi pe pagina de Facebook a Bienalei: https://www.facebook.com/ BienaladeCarte/

ICR a sărbătorit
Ziua Culturii Naţionale

ziua Culturii Naţionale, sărbătorită pe 15 ianuarie 2018, a fost marcată şi în acest an de reprezentanţele Institutului Cultural Român din
străinătate prin numeroase manifestări culturale.
Evenimentele sunt dedicate atât zilei Culturii Naţionale, cât şi debutului unei serii ample de proiecte
care marchează Centenarul marii uniri. Programul
reuneşte recitaluri de poezie, concerte, expoziţii,
spectacole de teatru, evenimente literare, proiecţii
de film şi conferinţe. Cu prilejul zilei Culturii Naţionale, la ICR londra s-a desfăşurat concertul
Imago mundi – „100”. Concertul evocă, printr-o fuziune originală de sonuri clasice şi folclorice, stilurile muzicale tradiţionale din regiunile istorice ale
României. Imago mundi, a prezentat, cu această
ocazie, o incursiune într-un secol românesc de creaţie muzicală. Proiectul cuprinde lucrări culte, semnate de mari compozitori români, dar şi muzică
tradiţională din regiunile istorice ale României:
Banat, Crişana, maramureş, Ardeal, Bucovina, moldova, Basarabia, oltenia, muntenia şi dobrogea.
Programul muzical e completat de proiecţiile foto şi
video realizate de Florin ghenade.

A avut loc concertul 100 de ani de muzică românească, la Conservatorul de muzică Santa Cecilia
din Roma, eveniment organizat de Accademia di Romania din Roma. Concertul a fost susţinut de flautistul matei Ioachimescu şi de pianista mara
dobrescu. În program – lucrări de george Enescu,
Tiberiu Brediceanu, Petre Elinescu, Paul Constantinescu, doru Popovici, Sigismund Toduţă, doina
Rotaru, Cristian lolea.
Institutul Cultural Român de la lisabona, în
colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză şi cu muzeul Naţional de Arheologie din lisabona, a organizat spectacolul „dor de Eminescu”,
în interpretarea actorului Ion Caramitru şi a clarinetistului Aurelian-octav Popa. Spectacolul a avut
loc în „Salonul Nobil” de la muzeul Naţional de Arheologie din lisabona, în cadrul „Anotimpului românesc”.

terii de sine”, acestea, toate, duc la „sinele fals”.
o conştientizare şi o asumare de sine rămân condiţia necesară, chiar dacă nu şi suficientă, a înaintării spre viaţa adevărată.
În mod simptomatic, tot mai mulţi autori
atrag atenţia în deceniile recente asupra importanţei revenirii oamenilor la sine şi, cu aceasta,
a unei priviri noi şi, de ce nu? critice, în ceea ce
este. de pildă, Abraham maslow (cu l’accomplissement de soi. de la motivation à la plenitude,
Eyrolles, Paris, 2004) a extins cercetarea motivaţiei şi a relansat pe această bază tema cunoaşterii de sine mai bune a persoanelor. mai aproape
de noi, Jacques Attali (cu devenir soi. prenez le
pouvoirs sur votre vie!, Fayard, Paris, 2014) a
adus în actualitate nevoia reafirmării de sine a

Cei doi artişti au susţinut spectacolul şi la
Berlin. ICR „Titu maiorescu” din Berlin, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Federală
germană, a organizat un recital Eminescu în interpretarea actorului Ion Caramitru, acompaniat la
clarinet de Aurelian octav Popa. Totodată, la eveniment a participat academicianul Eugen Simion, care
a susţinut o conferinţă despre rolul lui mihai Eminescu, alături de ceilalţi mari clasici, în construirea
literaturii române moderne.
Institutul Cultural Român de la Paris a organizat un recital excepţional susţinut de pianista Suzana Bartal şi violonistul Virgul Boutellis-Taft, pe
15 ianuarie 2018, la Sala Bizantină a Ambasadei
României în Franţa. Concertul este, de asemenea,
dedicat Centenarului creării României moderne. de
asemenea, la ICR Paris, a avut loc recitalul de poezie românească treptele unirii – texte din poezia
clasică şi contemporană, în interpretarea actorului
Emil Boroghină. Actorul Emil Boroghină, director al
Festivalului Internaţional Shakespeare şi preşedinte al Fundaţiei „William Shakespeare”, a interpretat spectacolul de poezie „Treptele unirii” şi la
Reşedinţa Ambasadorului României de la Bruxelles,
Belgia. E un eveniment organizat de ICR Bruxelles,
în colaborare cu Ambasada României în Regatul
Belgiei pentru celebrarea zilei Culturii Naţionale şi
a unirii Principatelor Române.
Tot cu ocazia zilei Culturii Naţionale, pe 26
ianuarie, ca urmare a propunerii Ambasadei României în Republica Franceză, Institutul Cultural
Român de la Paris organizează, în colaborare cu
Centre Wallonie-Bruxelles (CWB) o reprezentaţie a
spectacolului „Clara Haskil, prélude et fugue” de
Serge Kribus, spectacol produs de Atelier Théâtre
Jean Vilar din Belgia şi reprezentat în sala de spectacole a CWB.
Pentru a marca ziua Culturii Naţionale, ICR
Istanbul a organizat concertul susţinut de Iosef Ion
Prunner şi Cvartetul ARTmuzIK, la opera de Stat
Süreyya. ICR Istanbul a organizat şi un recital excepţional, realizat împreună cu Ambasada României
la Ankara. Concertul a fost susţinut de pianistul
Vlad dimulescu.
Institutul Cultural Român „mihai Eminescu”
de la Chişinău, în colaborare cu Sala cu orgă şi Ambasada României în Republica moldova a organizat
un concert extraordinar de muzică clasică cu prilejul
zilei Culturii Naţionale. Evenimentul a avut loc la
Sala cu orgă şi a fost susţinut de orchestra Naţională de Cameră a Sălii cu orgă, sub bagheta maestrului Cristian Florea şi soliştii Radu Banariuc
(vioară), ştefan Negură (Nai) şi Ion Negură (flaut).
ziua Culturii Naţionale este celebrată în fiecare an pe data de 15 ianuarie şi reprezintă data
naşterii poetului mihai Eminescu. modificările şi
programul detaliat dedicat zilei Culturii Naţionale
şi Centenarului marii uniri se actualizează pe
site-ul Institutului Cultural Român: http://icr.ro/pagini/icr-sarbatoreste-ziua-culturii-nationale.
Pe
acelaşi site aveţi prilejul să urmăriţi programul
complet organizat cu prilejul zilei Culturii Naţionale şi al Centenarului marii uniri. (Biroul de presă
al ICR) r

naţiunilor drept condiţie a ieşirii din crizele actuale.
Poate că revenirea oamenilor la sine nu
ajunge, fiind o acţiune mai curând de etică, într-o
societate, cum este cea modernă târzie, în care
instituţiile se impun implacabil. dar de undeva
trebuie pornită revenirea la sine şi ieşirea din
„viaţa falsă”. Iar Hans Joachim maaz propune, în
această privinţă, o cheie. r
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Naşterea filosofiei greceşti
ca trecere de la mythos la logos
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n climatul spiritual dominat de hegelianism al epocii, interpretarea pe care secolul al xIx-lea a dat-o naşterii filosofiei
greceşti, rămasă în liniile sale generale
valabilă şi astăzi, este că aceasta s-a produs prin
înlocuirea vechii reprezentări mitice a realităţii cu
explicaţia sa logică. Aceasta era concepţia în circulaţie şi pe vremea lui Nietzsche (1844-1900). Pentru autorul lui zarathustra, Tales din milet şi
tovarăşii săi presocratici, pe care îi numeşte
pre-platonicieni, s-au desfăcut cu dificultate din
„ceaţa mitică” în care erau „cuprinşi” pentru a
forma cu orgoliu, potrivit cu denumirea dată de
Schopenhauer, acea „Republică a geniilor”, ilustrată strălucit de primii filosofi în opoziţie cu „Republica învăţaţilor”. „Toţi aceşti bărbaţi – spune
Nietzsche, referindu-se la pre-platonicieni, de la
Tales la Socrate – par ciopliţi pe de-a-ntregul
dintr-un acelaşi bloc de piatră. gândirea şi caracterul lor sunt legate laolaltă de o strictă necesitate”
(filosofia în epoca tragică a grecilor – I). Solidaritatea con-genială pare a fi trăsătura lor principală
– „uriaşii se cheamă între ei pe deasupra întinderilor intermediare pustii ale timpului, fără să se
lase tulburaţi de piticii obraznici şi zgomotoşi care
se târâie pe sub ei, îşi continuă sublimul dialog spiritual”. odată cu Platon, acest peisaj intelectual se
schimbă cu totul: simplitatea genială, pură, a primilor gânditori greci, membrii acelei „Republici a
geniilor, cuprinzându-i pe cei care au trăit între
Tales şi Socrate” (ibid. – 2) lasă loc unui nou tip de
filosof întruchipat perfect de Platon. „Cine vrea să
formuleze o apreciere defavorabilă despre aceşti
maeştri vechi îi poate socoti unilaterali, iar pe epigonii lor, în frunte cu Platon, multilaterali. mai corect şi mai onest ar fi să-i înţelegem pe aceştia din
urmă ca fiind nişte caractere hibride ale filosofiei,
şi pe cei dintâi ca fiind tipurile pure.” Platon însuşi
este primul mare hibrid manifestându-se astfel
atât în ceea ce priveşte filosofia, cât şi în personalitatea sa. În a sa doctrină a ideilor se găsesc reunite elemente socratice, pythagoreice şi heraclitice;
din cauza aceasta ea nu mai constituie un fenomen
tipic pur. şi un om ca Platon reuneşte în el izolarea
regească şi seninătatea augustă, sieşi ajungându-i,
a lui Heraclit, cu melancolia şi compasiunea cuprinzătoare a legislatorului Pythagoras şi însuşirile de dialectician atât de profund cunoscător al
sufletului omenesc cum a fost Socrate. Toţi filosofii
de mai târziu sunt asemenea caractere impure,
mixte.”
***
Naşterea filosofiei greceşti a constituit evenimentul crucial al culturii europene, căreia i-a hotărât de la început atât înfăţişarea, cât şi evoluţia.
Ne despart de greci peste două mii cinci sute de ani
de istorie. Cu toate acestea nu ne este permis să
vorbim de ei la timpul trecut, ci ca de nişte contemporani ai noştri. Ei constituie o parte componentă
esenţială a culturii noastre de azi. Importanţa procesului prin care s-a născut filosofia greacă se datorează şi împrejurării că ea pune în discuţie două
categorii de maximă importanţă ale spiritului european precum şi relaţia lor, care însoţesc întreaga
sa istorie: mitul (mythos-ul) şi raţiunea (logos-ul).

***
Conform cu explicaţia la care a ajuns impusă
de cercetarea istorico-filosofică tradiţională, conţinutul procesului care a dus la naşterea filosofiei
greceşti a fost definit prin expresia de la mit
(mythos) la raţiune (logos). S-a trecut în acest proces de la reprezentarea mitică la explicaţia logică a
lumii. Expresia, fără îndoială mai veche, produs
mai degrabă al cercetării istorico-filosofice a secolului al xIx-lea, a fost consacrată de celebra lucrare
a lui Wilhelm Nestle, vom Mythos zum logos, die
selbstentfaltung des griechischen denkens von
homer bis auf die sophistik und sokrates (de la
mit la logos. autodezvoltarea gândirii greceşti de la
homer până la sofişti şi socrate) (Scientia Verlag,
Aalen, 1966). Scopul declarat al cărţii lui Nestle
este acela de a înfăţişa – „înlocuirea treptată a gândirii mitologice cu gândirea raţională.” Ea pune
faţă în faţă, pentru un examen comparat, cele două
noţiuni fundamentale: mit şi logos. Înţelesul celor
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doi termeni se limpezeşte în cadrul opoziţiei care
se instituie între ei „mythos şi logos, cu aceasta noi
denumim cei doi poli între care oscilează viaţa spirituală a omenirii. Reprezentarea mitică şi gândirea logică sunt opuse” (Mythisches vorstellen und
logisches denken sind gegensätze)”.
opoziţia dintre mit şi raţiune este una radicală de la început, tensiunea lor, arată W. Nestle,
pare de neconciliat. mitul lucrează inconştient şi
involuntar (unwillkürlich), creator şi formator
(schaffend und gestaltend) într-o materie sensibilă,
concretă, de imagini şi reprezentări. Raţiunea operează voluntar şi conştient, practicând asociaţii şi
disociaţii, uzând de un material conceptual. „la
origine formula de reprezentare (vorstellungsbildung) mitică este unica formulă prin care omul încearcă să facă inteligibilă (verständlich zu machen),
lumea sa exterioară şi interioară.” Pentru Wilhelm
Nestle mitul se distinge prin următoarele caracteristici: a) căutarea unor intenţii bune sau rele aparţinând unor existenţe demonice (demonischen Wesen);
b) spiritualizarea forţelor naturii (die spiritualisierung der naturkräfte); c) materializarea unor conţinuturi spirituale (die Materialisierung geistiger
inhalte); d) credinţa în efectul magic al unor activităţi cultice (an die magischen Wirkung kultischen
handlungen).”
Altfel zis, pe scurt, mitul şterge orice graniţă
dintre domeniile învecinate ale materialului şi spiritualului şi transformă lumea în câmpul de acţiune al unor forţe oculte de natură magică.
Filosofia s-a născut în urma unei lupte şi în toată
istoria sa a dovedit o natură de luptător; ea oferă
chiar dovada cea mai sigură a victoriei Raţiunii în
războiul ei contra mitului. Expresia că s-a născut
gata înarmată cu scut şi suliţă, pentru a se apăra
şi a ataca, i se potriveşte cel mai bine.
dar, să luăm în discuţie, ceva mai pe larg,
cele două personaje a căror acţiune este implicată
în procesul complex al naşterii filosofiei greceşti.
Este vorba de mit şi de raţiune. mai întâi mitul.
mitul este o poveste despre o întâmplare care,
înainte de a fi asimilată structurilor mitice, a fost
un fapt real. de altfel, în limba greacă veche, „mythos” chiar asta şi înseamnă, „o poveste”. mitul este
„povestirea” unui fapt care a fost, dar care spre deosebire de toate celelalte fapte care au mai fost
odată şi nu vor mai fi niciodată întocmai (faptele
unice şi irepetabile ale istoriei), acesta, faptul
mitic, poate fi reluat de nenumărate ori în infinitatea curgerii timpului, adică desemnează un fapt
sau o întâmplare repetabilă. Această împrejurare
se explică prin raportarea la timp, de fiecare dată
diferită a celor două tipuri de fapte deosebite: cel
mitic şi cel istoric. Înţelegerea naturii timpului este
diferită în cele două situaţii. În cazul faptului istoric facem referire la conceptul timpului fizic, aşa
cum a fost acesta impus de ştiinţele moderne ale
naturii, ca un timp liniar, infinit deschis către viitor, unidirecţional şi care nu îşi poate recupera propriul trecut. În celălalt caz, al faptului mitic,
lucrăm cu concepţia unui timp special, reversibil,
în care trecutul poate fi recuperat.
Se impune imediat o altă întrebare: care este
motivul pentru care faptul sau evenimentul mitic
aparţinând chiar unui trecut foarte îndepărtat
poate fi recuperat şi transportat în prezent? desigur, nu poate fi vorba de orice întâmplare, ci numai
de cele extraordinare, excepţionale, investite, cum
zice m. Eliade, de „prestigiul începutului”. Este
vorba de întâmplări cap de serie pentru acel tip de
acţiuni umane care fundamentează viaţa. dacă
punem o întrebare de factură kantiană, cum este
posibilă viaţa, răspunsul sună: datorită unor întâmplări fundamentale pe care mitul le absoarbe
în substanţa sa pentru a le conserva memoria pentru eternitate. Este vorba de fapte ca o naştere sau
o moarte, o iubire sau o trădare, un război, o răpire
sau întemeierea unei cetăţi. În prima lor ediţie,
toate acestea sunt excepţionale oferind un model,
paradigma unei lungi serii care le urmează. orice
se întâmplă în continuare trebuie să se conformeze,
într-o măsură mai mare sau mai mică, tiparului întâmplării originare, care stă în fruntea coloanei întâmplărilor de acelaşi fel. Judecăm după toate
acestea, structura gândirii lui Platon, formula ei de
organizare internă în întregime debitoare mitului.

„Toţi aceşti bărbaţi – spune
nietzsche, referindu-se la
pre-platonicieni, de la Tales la
Socrate – par ciopliţi pe
de-a-ntregul dintr-un acelaşi bloc
de piatră. Gândirea şi caracterul
lor sunt legate laolaltă de o strictă
necesitate”. Solidaritatea
con-genială pare a fi trăsătura lor
principală – „uriaşii se cheamă
între ei pe deasupra întinderilor
intermediare pustii ale timpului,
fără să se lase tulburaţi de piticii
obraznici şi zgomotoşi care se
târâie pe sub ei, îşi continuă
sublimul dialog spiritual”
mitul are funcţia apriorică de a unifica o diversitate întocmai ca Ideea platoniciană.
mai cu seamă studiile lui mircea Eliade au
pus în evidenţă încărcătura exemplară a faptului
mitic. ţinând de zona specială a originilor, el se încununează de prestigiul indiscutabil al primelor începuturi. Platon însuşi dă expresie acestei credinţe
despre măreţia ce înconjoară orice început în cuvintele personajului Socrate din republica (II, 377a
12) – „Începutul este în toate lucrurile ceea ce este
mai măreţ” (ἀρχὴ παντὸς ἔργου μέγιστον) – „mitul – declara mircea Eliade – este o realitate culturală extrem de complexă... mitul povesteşte o istorie sacră
care a avut loc în timpul primordial, timpul fabulos
al «începuturilor». Pentru ca aceste întâmplări să
nu se piardă în cele din urmă în uitare, ca tot ceea
ce este omenesc, ele trebuie consemnate în memoria colectivă a omenirii sub forma unui mit. Acesta
este de preferinţă povestea unei „faceri”; ni se povesteşte cum ceva a fost produs, a început să fie.”
Pentru a se eterniza, o asemenea întâmplare trebuie să îmbrace haina mitului.
mitul desemnează spaţiul magic al conştiinţei unde omul se poate mişca în timp în două direcţii, şi înainte şi înapoi; esenţială însă este
întoarcerea către trecut pentru recuperarea originilor, a începutului înzestrat cu demnitate ontologică aparte. Ca poveste, relatare a unui fapt care a
fost, mitul implică o gândire specială ce funcţionează după o logică proprie; el este introdus
printr-o expresie consacrată, îndreptată către
trecut, a fost odată – ἦν ποτε. dar, acest fapt care a
fost odată real, ros de dinţii necruţători ai timpului,
riscă să fie împins tot mai adânc în uitare, aliatul
fidel al morţii şi duşmanul vieţii. Prin uitarea totală orice fapt poate fi redus la neantul absolut. Totuşi, el poate fi readus în actualitate, reînviat, prin
puterea miraculoasă, dătătoare de viaţă cu care
este dotat verbul, cuvântul. Povestirea este un act
care dă viaţă. de câte ori un fapt mitic care aparţine originilor este povestit şi repovestit, el se naşte
din nou, re-naşte, transferându-l şi pe om în zona
sacră a începuturilor. Cu trecerea timpului, faptul
sau faptele de la care s-a plecat pot fi uitate, pretutindeni substituindu-li-se atotputernic, ca unică
realitate, mitul. Triumful naraţiunii perpetue,
când o poveste naşte altă poveste, este chiar imaginea vieţii atotputernice care se reproduce pe sine
la infinit. În acest sens, istoria, ceea ce urmează
pornind de la originile prime, constituie un negativ,
un prilej continuu de cădere şi de-cădere. devenirea şi istoria, forme ale căderii în timp, produc o
subţiere a conţinutului existenţei până când
aceasta riscă să se transforme în contrariul ei, în
non-existenţă. Atunci totul ameninţă să se prăbuşească în neantul din care a ieşit. Pentru că această
catastrofă ontologică să nu se petreacă, este necesară o întoarcere la origini, o recuperare a începuturilor menită să introducă un nou suflu de viaţă
în existenţă, să o învioreze ontologic.
mircea Eliade a înfăţişat cum se petrece
aceasta într-un scenariu cu totul special în cadrul
culturii mesopotamiene. „la Babilon – observă marele savant – Enuma Eliş era recitată în templu, în
a patra zi a serbării de Anul Nou.” Scenariul cuprindea mai multe momente între care, după m.
Eliade, un „hieros gamos al regelui cu o hierodulă
întruchipând zeiţa.” Prin aceasta, în plan ritualic,
era recreat Anul nou – „adică se asigura şansa, fertilitatea, bogăţia noii lumi care se năştea. Akitu reprezintă versiunea mesopotamiană a unui scenariu
mitico-ritual destul de răspândit, anume festivitatea de Anul Nou considerată ca o repetiţie a cosmogoniei. Întrucât regenerarea periodică a Cosmosului constituie marea speranţă a societăţilor tradiţionale, ne vom referi adesea la sărbătorile de
Anul Nou.” r

ăzboiul adevăratei elite contra totalitarismului a avut consecinţe tragice
pentru rezistenţi, scoşi din viaţa literară pentru „lipsă de răspundere civică”. Sintagma asta vă sună cunoscut? Semianalfabetizaţii din aparatul bolşevic, la fel ca rinocerii lui
Eugène Ionesco, au scris cu ură şi cu furie împotriva celor care nu voiau să facă şi ei compromisul. Ce fel de „ironist de subţire” a fost oscar
lemnaru, semnatarul rubricii perna cu ace, din
„orizont”, dacă a făcut lista Morţilor la 23 august? Revista a cerut în clar arestarea (15 aprilie
‘45, nr. 11) lui I. Al. Brătescu-Voineşti, gyr, Ilie
Rădulescu, A.C. Cuza, Vaida Voievod, sperând că
vor urma alţii pe băncile acuzării. Au urmat.
Al. Piru lupta pentru „purificare” „în Victoria”, turnându-l pe Vasile militaru ca „vânzător
de afişe cu Eroii de la Stalingrad”. Tot Piru polemiza, cu N. Herescu, gyr, Crainic, Sextil Puşcariu, Ion marin Sadoveanu, Brătescu-Voineşti,
altfel zis îi demola.
Blaga a înţeles repede că, dacă nu se lăsa
convins, va fi convins prin forţă de aparatul bolşevic. În 1948, i-a mărturisit discipolului său, I.d.
Sîrbu, că şi-ar face autocritica în vreo şedinţă, că
şi-ar anunţa „schimbarea la faţă”, dar că îi era
frică de cuvânt: „Ce are să zică limba? Cum mă
voi uita în ochii ei? Ce îi voi mai putea cere?” (v.
I.d. Sîrbu, opere ii, Corespondenţă, Ed. Fundaţiei Naţionale de ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2013).
Ion d. Sîrbu, care a fost puşcărizat şi a debutat
la 52 de ani, a putut nota, la bilanţ. „Personal, am
avut parte de o viaţă în care singura mea grijă a
fost să îmi salvez sufletul să pot rămâne curat”.
şi încă: „Eu mi-am meritat ţara şi limba”. Cred,
ca şi Nicolae oprea, în revanşa postumă a lui I.d.
Sîrbu, în cărţile lui de sertar (şi au existat: adio,
Europa, lupul şi catedrala), în jurnalele secrete,
clandestine, vânate de Securitate, nu în fonfleurile confraţilor de elogii dejo-ceauşiste, puşi pe
rectificat CV-uri. Cei care şi-au păstrat cinstea
obrazului au fost marginalizaţi sau desfiinţaţi
de-a dreptul, până la sfârşitul dictaturii. Râsete
pe Titanicul sovietic care devenise România? Interzise ca grave abateri.
Cine nu ştie cât l-a costat pe lucian Blaga
o glumă. Comentase poezia lui Beniuc: „Pe unde
mă întorc, pe unde mă duc/ lumea vuieşte, şopteşte/ Acesta-i mihai Beniuc/ ştie şase limbi şi ruseşte”. dar, a comentat Blaga, dar ruseşte.
desfăşura rar polemici, însă bune. Atâta i-a fost.
dezarmat, poetul a fost ţinta kalaşnikoavelor şi
a minelor anti-personalitate, plantate de realişti-socialezi (mulţumesc, Paul goma!). mă mir
că n-a ajuns în cazincă, beciul de la Piteşti al „reeducării” prin schingiuire, pentru „manifestări de
apolitism şi de individualism”, cum perora Beniuc. Pentru toboşarul vremurilor noi, Blaga era
un fel de şarpe care trebuia zdrobit sub călcâi proletcult şi care murea până la „apusul burgheziei”
(v. „Fapta literară” din 16 iulie, ‘59). doar Teohari
georgescu, zis Burăh Tescovici, urla: „Criminalii
nu vor scăpa nici din gură (sic!) de şarpe”. Cererea
de reprimire în Academie i-a fost respinsă, la presiune Beniuc, de dej, miron Constantinescu,
Ioşca Chişinevshi, adus în ţară de Ana Pauker şi
scos din circulaţie abia în ‘59. Jebeleanu, academician RPR şi membru în CC, l-a atacat şi el intens pe Blaga. În ‘48, filiala Cluj a scriitorilor
cuprindea pe oricine (Nagy Istvan, Pavel Apostol,
Sütö Andras), nu şi pe Blaga. În rechizitoriul
semnat Paul georgescu, autorul poemelor luminii
era acuzat că propagă „cultul morţii”, la fel ca legionarii. Tovarăşii diriguitori n-au scris polemici,
au scris rechizitorii. Ca S. damian, încercând să-i
nimicească pe lucian Blaga şi pe Ion Barbu. ginerele lui Blaga, Tudor Bugnariu, ilegalist din
convingere, a fost scos din funcţie, după ce i-a
apărat pe studenţi, în septembrie ‘65. Fusese turnat la Securitate de Pavel Apostol. Violenţa verbală contra nealiniaţilor devenise endemică, iar
„scânteiştii” aveau arma la ei, la propriu, cum rememorează chiar scânteistul Nestor Ignat.

Spusa chinezului Sun Tzu: „Nici o ţară nu
poate fi cucerită fără complicitate din interior” s-a
adeverit în RPR.
I. Nădejde a numit „faptă sălbatică” epigrama lui macedonski contra lui Eminescu. dar
cine s-a opus arestării lui Al.o. Teodoreanu pentru epigrame? Sadoveanu, care fusese vizat? „Sadoveanu, filorus/ Stă cu curul la apus,/ Ca s-arate
apusului/ Care-i faţa rusului”. Simţul de clasă intelectuală (atunci, numită pătură) a cam lipsit,
s-a manifestat chiar ne-simţul. la Congresul
scriitorilor din ‘56, Paul georgescu (coraportor) a
simţit că bate ceva vânt de „liberalism”. S-a opus
în forţă la „redarea adevărului integral”.
În momentele cheie, „eliberare” ‘44, reforma
‘48, Cartha goma ‘77, protestul lui Breban contra
tezelor din ‘71, n-a prea fost o solidarizare a scriitorilor români. Când d. ţepeneag a protestat contra aceloraşi teze (era, ca şi Breban, la Paris),
volumul aşteptare, tipărit în ‘71 şi în librării din
‘72, a fost retras din circuit după o săptămână. şi
nu altcineva decât un scriitor, george macovescu,
preşedinte uSR între ‘72 şi ‘81, a sărit să-l apere
la Congresul xII – momentul Pârvulescu – pe
Cârmaci. Contra lui Pârvulescu au mai fost Ion
Popescu – Puţuri şi leonea Răutu. Bratu şi Brătucu vegheau la respectarea liniei PCR. Acel mircea Brătucu îl demasca, în ‘78, pe Preda pentru
delirul. Cum? Antonescu nu mai era, sub dioptriile lui Preda, „criminal de război”?
Abia în ‘63 s-a putut vorbi de „varietatea stilurilor” (matei Călinescu, universul poetic şi varietatea stilurilor, în „gazeta literară”, nr. 3, 17
ianuarie, ‘63).

Noroc că în focurile polemicii de partid se
mai războiau şi între ei. Petru cel mare (dumitriu) nu-l scotea din pigmeu pe Beniuc şi din porcmălniceanu pe Croh. şi mai era o cale de
scăpare: vechii agitpropi părăseau corabia. după
ce a făcut-o pe cenzorul pentru Breban, în „România literară”, S. damian a plecat la Heidelberg,
ca să conducă o catedră de limbă. ori de filozofie,
ca Nae Tertulian. tertium non datur.
În lumea răsturnată de comunişti, a înlocuitorilor de valori (A. Toma în loc de Eminescu; ilegalista ofelia manole, adjuncta lui leonte Răutu,
şeful secţiei de propagandă CC, exclama: „Ce tot
aveţi voi cu Ieminescu ăsta?”, iar T. Neculuţă,
poetul cizmar, era lăudat, pesemne, pentru că şi
Stalin era fiu de ciubotar), o replică „necorespunzătoare” politicii partidului te trăgea în Tribunalul Poporului, apoi în „Academia de sub pământ”
fondată de deţinutul politic Petre Pandrea. Ambele, şi biografia, şi opera, erau împărţite în două:
sănătoase şi nesănătoase. şi cum să aibă drept la
opinie bolnavii, nebunii întru adevăr? În ultimul
deceniu al lui Ceauşescu, drept la polemică avea
doar Eugen Barbu. şi nu cu floreta a duelat con-

tra lui Ion Caraion sau a postmoderniştilor. Acelaşi Barbu a dus polemica la graniţa cu trivialul,
ca şi emulul C.V. Tudor.
Postsocialist, s-au deschis fronturi fără
număr. x s-ar fi reconciliat cu y, nu y cu x, iar z
a rămas ireconciliabil. zgomotul polemicilor a devenit ameţitor. Răfuială? Păcat de întrebare, cer
alta. gabriel liiceanu s-a plâns că N. Breban ar
fi fost gata să-l împuşte pe Patapievici. Nici vorbă
să-şi asume libertatea de a trage cu puşca; doar
că s-a manifestat cu arma cuvântului în contra
lui Kierkegaard de dâmboviţa, care compara
inima românilor cu un… (vocabula asta o sar), lucrând la erodarea imaginii de sine a poporului –
„fecală”.
Andrei Pleşu a ţinut să facă parte din plutonul „împuşcaţilor”. Când l-a numit pe zigu ornea
şef la editura minerva, nu ştia că ornea dusese
manuscrisul lui Noica despre Hegel la Securitate?
mihai şora ştia, de ce nu l-o fi contactat?
În polemică, arta citatului s-a dus pe pustii:
predilect, se citează inexact, trunchiat, tendenţios. or, cu ghilimelele nu-i de glumit: nefolosite
corect, îţi distrug moralitatea ştiinţifică, filosofică, poetică…
În critifricţiune se intră una-două, cu sau
fără argumente. „Cine nu muşcă mănâncă degeaba coloane de ziar”, a zis (şi făcut) george Pruteanu. Validând aberaţia asta, a muşcăturii, a
fost oribil sfâşiat, şi antum, şi postum, de Alina
mungiu-Pippidi, care a inventat necrologul polemic, plin ochi de ironii neizbutite şi de vorbe
proaste. l-a intitulat, ca să n-avem dubii: la
moartea unui clovn.
Jubilantă la dispariţia unui
fost prieten, Alina mungiu a
purces la autopsiere publicistică, cerând grabnica lichidare a
erorii că Pruteanu ar fi lingvist
ori profesor universitar. Pruteanu a fost pamfletizat ca minoritar (evreu) xenofob, aţâţând
la ură contra maghiarilor şi secuilor, un izolaţionist din cauza
căruia nu intrăm în Europa
(uite că am intrat). Nimic mai
departe, însă, de george Pruteanu decât caracterizări ca bătrân subdezvoltat cum susţine
supradezvoltata doamnă, căreia
i-au căzut greu la stomah ingredientele folosite de Pruteanu
într-o emisiune TV, când sarista
a fost satirizată pentru expresia
cam neacademică „te freacă
grija”, de unde acuza de puritan
stupid. Alina mungiu Pippidi,
cu ştiuta-i slăbiciune, cacofonia,
n-a făcut deloc faţă terapeutului
cacofoniei şi al dezacordului. dacă a avut parte
de mitocănie în disputa cu domnul minune, cu
domnul guţă, cu domnul Bursuc, asta se întâmplă când accepţi interlocutori aflaţi sub nivelul
tău intelectual. manelistul Bursuc, la Naşu în
emisiune, i-a zis-o pe rromaleşte: „Ce prestăm noi
n-are rafinament, domnu’? Pleacă din ţară, du-te
la Rroma, la Parris, dacă nu-ţi place de noi”. A
plecat.
Cum mulţi au făcut sindrom alergic la intervenţia lui Pruteanu în acea emisiune, trebuie
spus că george a fost prolificient ca nimeni altul
în campania contra stricătorilor de limbă română
căzută la grea boală, de vreme ce se cultivă chiar
ignorarea exprimării corecte, ca la carte. Ni se induce complexul limbii mici, pusă pe grabnică dispariţie, şi al literaturii minore.
lidia Vianu teoretiza necesitatea complexului limbii române (?!). de unde năvala de xenisme
prost asimilate. „Cu ei in nu poţi să win”, aşa vorbeşte euromâneşte parlamentarul T.R. ungureanu. Cineva se lăuda recent că scrie
pe blog în romgleză şi george nu mai
vine să-l ironizeze. Rică Venturiano
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zice acum achiesez în loc de consimt, vrea
feed-back amorezat de la ziţa. Iar Pruteanu n-a fost necunoscător de limbi străine, de vreme ce s-a încumetat să-l traducă pe
dante. Francezii (ca orsena) îl pot numi un chevalier du subjonctif.
Avem presari cacolalici, tocşoişti cacolalici,
politicieni cacolalici, în top fiind Becali, patronul
„Stelei”, reacţionând violent (sportiv?) în limbaj,
cum am citit în presă, cu un reporter: „Te bag deontologic în morţii mă-tii”,cu şi fără cratimă. dar
câte insanităţi la adresa ziariştilor n-a comis preşedintele Băsescu.
Pruteanu a fost dispreţuit (şi continuă a fi)
pentru proiectul de lege a limbii române, promulgat în 2004, după câte ştiu. şi eu i-aş amenda pe
candidaţii, rimând cu agramaţii, dând în groape
(patent: o vedetă a divertismentului) la Parlament. „Ne păcălim pe noi înşişi”, spunea un ales
(prin telefon), Sebastian Burduja, la Antena 3, în
10 febr. 2017. Vorba lui gabriel mardare: „Cum e
omul e şi idi(omul)”.
Fair-play-ul în polemică e rar. Ironia şi sarcasmul, în haine noi, permit ce hârtia suportă
greu. Spaţiul virtual e şi mai îngăduitor cu „morţii mă-tii ş’a lui tap-tu”. Recunosc „creativitatea”
în înjurături! on-line, e şi mai largă: „Fu 2 10
(two and ten) gură” e creaţia unui universitar,
teatrolog şi tele-formator de imagine. „Eşti un
bullshit” cunoaşte multe variante.
Fronturi vechi şi noi? ţară-exil este unul,
iar Paul goma a constatat că a fost „exilat şi din
exil”. E încă desţărat, însă în ţară se recunosc,
prin medalii, premii, indemnizaţii, meritele propagandiştilor PCR. Cele mai acute conflicte se duc
între naţionalişti şi internaţionalişti (stalinişti şi
globalişti), între comunistofobi şi filocomunişti,
între tovii liber-pansişti şi credincioşi, între adepţii lui î din a şi adepţii lui î din i (computerişti grăbiţi scriu cu â din ţ).
Basarabenii au fost atacaţi de pe poziţii
vest-estice, iar „bătrâncioşii”, în special prozatori,
de pe poziţii est-etice. Iconoclaştii s-au repezit la
gerontolatri, persuadând cu privire la bătrânii celebri, că-s buni de ars. S-au făcut liste negre cu
autori nefrecventabili. un profesor de la universitatea „Cuza” a denunţat performanţa eliadescă,
noichiană, cioraniană, autoacuzându-se pentru
lecturi adolescentine ruşinoase. I-o fi predând studenţilor de la litere? şi cum i-o fi predând dacă îi
predă? Altă întrebare!
În această dada-democraţie (mulţumesc,
Bogdan ghiu!), au răsunat şi voci curate, una dintre ele fiind a lui marin mincu. Ideea centrală a
războiului său pentru literatura română: „nimeni
nu are voie să-şi denigreze propria cultură. dacă
totuşi cineva o face în mod premeditat, atunci se
autoexclude din rândurile ei”. (polemos. duelul
cu/ în idei, ed. Compania, 2011). şi nu s-a temut
să scrie negativ despre negaţionişti. Încă de la
debut, marin mincu s-a războit cu „oportunismul
cronic” al lui Paul georgescu, „actantul huliganic”, „politruc înrăit” în 1972, dar şi cu Sorin
Bratu (1971) şi cu Crohmălniceanu, de câte ori a
avut ocazia. În querella nesfârşită între adepţii
specificităţii literaturii române şi negatorii ei,
marin mincu a preţuit amprenta etnică. Tudorel
urian a văzut în mincu un „polemist fără teamă
şi prihană”, cei doi piloni fiind argumentul bazat
pe o bibliografie amplă şi limbajul urban, mincu
fiind nu neapărat cordial, dar, cu siguranţă, civilizat.
Bogdan Creţu are principii critice şi, ce-i
mai important, le aplică, de vreme ce a văzut în
marin mincu, în prefaţa scrisă „pre faţă” la ediţia
polemice, încredinţată lui de însuşi autorele, un
spirit polemic de excepţie (şi de idei, şi de cuvinte,
adaug eu) care „a tras, vreme de două decenii, literatura contemporană după el” (v. polemistul
Marin Mincu şi mizele teoretice). or, opinează
mincu, în Câteva notaţii disparate despre civilizaţia polemicii la români, „cei mai importanţi polemişti sunt marii noştri critici (aici îi putem
numi deocamdată pe maiorescu, lovinescu şi Călinescu) care au menţinut echilibrul diacronic al
creativităţii româneşti”.
Concluzia îi aparţine lui marin mincu: „Important este să nu se abandoneze fondul identitar
ce întemeiază patrimoniul nostru cultural prin
care participăm (chiar dacă nu ni se recunoaşte
acest lucru de către ceilalţi) la afirmarea universalităţii”. r
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AdriAn dinu rAchieru

raţie mai cu seamă excelentelor
foiletoane critice consacrate unor
iluştri reprezentanţi ai literaturii
române contemporane (între care
Cezar Ivănescu, şerban Foarţă, gabriela melinescu, Victor munteanu, Virgil diaconu, marta
Petreu, marcel mureşan ş.a.), publicate, în ultima vreme, lună de lună, în câteva periodice de
profil dar, mai ales, în Convorbiri literare, cea
mai longevivă şi importantă revistă culturală de
la noi, Adrian dinu Rachieru are astăzi faima
unui critic prob, fin cititor de literatură, cu mari
posibilităţi de disociere în sfera ideilor. optzecist
el însuşi, întrucât debutase editorial în 1983
(când apăreau la noi, cele dintâi culegeri aparţinând postmodernismului românesc), cu volumul
de eseuri critice orizontul lecturii, Adrian dinu
Rachieru are nu doar reputaţia unui comentator
avizat şi informat al actualităţii literare, ci şi pe
aceea a unui critic maliţios uneori, drastic şi exigent, în general incomod prin francheţea judecăţilor sale de valoare. În deceniile care au succedat
debutului însă, ţinând pasul cu vremea, autorul
orizontului lecturii a evoluat, firesc, spre o critică
modernă/ consonantă actualelor comandamente
estetice, după cum mărturiseşte, autodefinindu-se, într-un recent interviu acordat lui george
motroc: „Sociolog de profesie, sunt foarte sensibil
la context(e), încât urmăresc fluctuaţia recepţiei,
atent la achiziţiile criticii (de relevanţă estetică),
la reevaluări, fără a fi însă, un autonomist. Sunt,
aşadar, mai aproape de noua critică”. (Convorbiri
literare, nr. 3, 2017, p. 38).
Autor a nu mai puţin de 20 de cărţi de critică şi istorie literară, publicate pe parcursul celor
peste patru decenii de activitate scriitoricească,
Adrian dinu Rachieru a revenit, nu demult, în actualitatea editorială cu un elegant şi surprinzător
volum de eseuri de sociologie literară, intitulat
polemici de tranziţie (Editura „Tibiscus-uzdin”,
2016). licenţiat al Facultăţii de Filosofie – secţia
Sociologie a universităţii din Bucureşti, în 1971,
cu un doctorat obţinut tot acolo cu teza postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor în context postdecembrist, publicată în acelaşi an (1999)
la Chişinău, Adrian dinu Rachieru e, în prezent,
profesor (din 2012 – prorector) la universitatea
„Tibiscus” din Timişoara. Exponent al criticii universitare, „informat până la dumnezeu”, dotat cu
o memorie fabuloasă, dar probabil deţinând şi
„geamantane cu fişe după miile de pagini citite,
bine ordonate, utilizate apoi pro şi contra – după
cum presupune Ada d. Cruceanu în textul-escortă de pe coperta IV – Adrian dinu Rachieru
ştie pe de rost, cu lux de amănunte, întreaga literatură română postbelică (şi nu numai!). Fapt dovedit cu prisosinţă de cele 13 studii de sociologie
literară consacrate unor personalităţi proeminente ale literaturii române din a doua jumătate
a veacului xx. Atât formaţia profesională a universitarului bănăţean, cât şi, mai ales, spectrul
preocupărilor sale de până acum îl recomandă, cu
asupra de măsură, ca fiind, la ora actuală, cel mai
indicat a instrumenta „dosarul” procesului comunismului literar românesc, oferindu-ne astfel o

credibilă/plauzibilă şi exhaustivă istorie politică
a literaturii române postbelice. Fiindcă acesta
este, în opinia noastră, mobilul şi obiectivul major
al acestor „mici studii” – după cum, cu modestie,
le numeşte autorul în argument –, deocamdată
„adunate într-un prim volum” (p. 8), ceea ce înseamnă – nu-i aşa? – că aventura va continua şi
că vom beneficia, nu peste multă vreme, de încă
o radiografie integrală a evoluţiei fenomenului literar românesc din deceniile postbelice, pe lângă
numeroasele deja existente (semnate de Alex ştefănescu, Eugen Negrici, Ion Negoiţescu, mircea
Anghelescu ş.a.). Simţind parcă nevoia de a-şi raporta propriul demers exegetic la puncte de reper
proeminente, solide şi stabile, Adrian dinu Rachieru – într-un Epilog intitulat Este necesară o
istorie politică a literaturii postbelice? (trei încercări) – comentează, cu seriozitatea şi meticulozitatea atât de caracteristice, contribuţiile unora
dintre predecesori: marian Popa, Petre Anghel şi
gabriel Andreescu, relevând, obiectiv şi echidistant, atât izbânzile, cât şi neîmplinirile sesizate,
acribios, în cele „trei încercări” ale confraţilor.
Astfel, analiza istoriei literaturii române de azi
pe mâine a lui marian Popa (vol. I-II, 2001) debutează cu acest excelent profil moral al reputatului
istoriograf: „Intransigent, neprotocolar, polemic,
temut, incomod, făcându-şi ucenicia la luceafărul barbist şi apoi colaborator vioi, cu pauze, la
săptămâna, robust (ca fost rugbyst), cu disponibilitate ludică, scriind în răspăr, plecat în 1986
din ţară, marian Popa, contestat cu înverşunare
(oarbă, uneori), trebuia să-şi înfrunte legenda,
limpezind o trenantă şi inconfortabilă „imagine
aproximativă” (p. 173). Ar fi de observat aici că,
precum odinioară Ibrăileanu, lovinescu sau Călinescu, colegii săi din celălalt veac, Adrian dinu
Rachieru – originar, ca şi aceştia (poate nu întâmplător) din zona de nord a moldovei – posedă, ca
şi ei, nu doar gena cercetătorului literar, ci şi pe
cea a povestitorului înnăscut, fiind, asemenea
iluştrilor săi antecesori, un critic sagace dublat
de un romancier de talent.
Apreciind la cote maxime strădaniile benedictine depuse de autorul istoriei literaturii române de azi pe mâine, în încercarea de a descifra,
din unghiul politicului, mersul literaturii în defunctul regim totalitar, Adrian dinu Rachieru
spune: „Scotocind voluptuos arhivele, marian
Popa ne readuce în atenţie dispoziţia imnică a
atâtor condeieri de altădată sau redescoperă, fulgurant, cu intarsii sarcastice, tinereţea revoluţionară, aprig-înverşunată, demascatoare a unor H.
Wald, S. Brucan ş.a., construindu-şi cariere combative [...] sau relaţii profitabile cu politicienii
epocii, fie la vedere, fie «ascunse», prin intermediari (via g. Ivaşcu, de pildă, în cazul lui N. manolescu)” (pp.173-174). Concluzia avansată de
universitarul timişorean e aceea, pe deplin îndreptăţită, că marian Popa face o nemiloasă radiografie a vieţii literare, cercetând faza sovietizării literaturii, ulterior a re-naţionalizării ei,
despărţind apele/taberele şi că, deşi „doldora de
informaţii”, istoria... mai vârstnicului confrate
alunecă uneori în „anecdotică (savuroasă, e
drept)”, nesaţiul cancanier dovedind o vehemenţă
vecină cu cinismul, ceea ce pe mulţi i-a „deranjat”, fiind, altfel spus, „cumplit de incomodă”.
Cea de-a doua „încercare”, dintre cele trei
luate în discuţie în Epilogul cărţii de care ne ocupăm, aparţine lui Petre Anghel, având un titlu
derutant, deşi „explicit politic”, e drept „în trei variante”, după cum constată maliţios autorul polemicilor... într-o notă de subsol: „Fie istoria
politică a literaturii române postbelice (coperta),
fie o istorie politică a literaturii române (pagina
de gardă, o extensie se vede bine, fără acoperire),
fie o istorie politică a literaturii române postbelice (conform descrierii CIP)”. dacă istoria „benedictinului” marian Popa era clădită pe o „documentare fără egal”, volumul lui Petre Anghel
(editat la RAo, în 2014) „născut prematur” e,
dimpotrivă, „lacunar, anecdotic, partizan”, vădind „mâna prozatorului (epicism, colocvialitate,
memorialistică savuroasă”), dar trădând, în pofida atâtor titluri academice, „rigoarea omului de

Izbutind performanţa
interdisciplinară de a cerceta
literaturile trecutului nu doar din
perspectiva istoricului şi criticului
literar, ci şi din cea a sociologului
şi politologului, Adrian Dinu
Rachieru întreprinde, în paginile
acestor Polemici de tranziţie, un
veritabil proces al comunismului
literar din a doua parte a veacului
trecut
Formulată explicit sau doar sugerată, concluzia Epilogului în discuţie e aceea că istoria politică a literaturii române postbelice se lasă
aşteptată şi că cel care se va „încumeta să atace
un atare proiect sisific” va trebui „să îmbrace armura omului de ştiinţă”, întrucât un edificiu exegetic de asemenea anvergură „nu se poate construi decât cu onestitate, cu documentele pe masă,
apărând soliditatea şi «puritatea motivaţională»
a judecăţilor” (p. 179). Este, de fapt, exact ceea
ce-şi propune – şi reuşeşte să realizeze – Adrian
dinu Rachieru în aceste polemici de tranziţie,
prim volum dintr-o proiectată istorie politică a literaturii române postbelice.
E de observat mai întâi că, încercând să explice şi să justifice titlul cărţii sale, criticul precizează: „Polemismul acestor mici studii, adunate
într-un prim volum, priveşte soarta unor autori
«tranzitaţi», controversaţi (retrogradaţi, «expiraţi» etc.), cu pierderi de popularitate, fără a mai
stârni entuziasmul criticii tinere”.
Care sunt aceştia? În paranteză fie spus,
spre deosebire de Ion Simuţ, de pildă, care, cu un
an mai târziu, într-o cercetare critică – circumscrisă tematic aceluiaşi domeniu şi abordând
aceeaşi problematică – intitulată literaturile române postbelice (Ed. şcoala Ardeleană, 2017),
consacră capitole de sine stătătoare doar lui Nicolae labiş, Paul goma şi mircea dinescu, autorul polemicilor de tranziţie îşi devansează omologul orădean cu încă zece nume (cifra 13 făcând
parte, se pare, dintre preferinţele sale, dacă ne
amintim de volumul 13 prozatori de ieri, tipărit
la Timişoara, în 2013!). Aceste 13 „mari nume” cărora universitarul timişorean le dedică aici studii
de caz – impecabil realizate, coerente, condensate,
convingătoare şi, mai ales, riguros documentate
– sunt următoarele: M. sadoveanu, de la scriere
la rescriere; g. Călinescu, un „strateg” iluzionat;
Mihai Beniuc, un poet fără viitor?; Cei doi labiş;
ion Miloş sau drama identităţii; „Învoiala” lui

noica; „a doua moarte” a lui Marino?; ştefan augustin doinaş, un caz de „necrofagie culturală”?;
un procopian: Eugen Barbu; hipnoza nichita;
Marin sorescu sau „democratizarea” poeziei; Martorul goma şi opoziţia „umorală”; un histrion mediatic: adrian păunescu. deşi nu sunt convins că
o grupare a numelor mai sus menţionate după
criteriul cronologic ar fi relevantă, totuşi e de observat că autorul n-a ignorat respectivul criteriu,
plasând în frunte pe cei născuţi în veacul al
xIx-lea: Sadoveanu şi Călinescu şi încheind plutonul cu cel mai tânăr: Adrian Păunescu (n.
1943). ultimii patru aparţin generaţiei şaizeciste,
neomoderniste, al cărei lider necontestat a fost
Nichita Stănescu, singurul în viaţă (încă) fiind
Paul goma, domiciliat, de multă vreme, la Paris...
Poate că mai elocventă ar fi o clasificare a celor
13 în funcţie de genul literar predominant în creaţia fiecăruia, majoritari fiind poeţii (Beniuc,
labiş, miloş, doinaş, Stănescu, Sorescu şi Păunescu), urmaţi de filosofi, eseişti, critici şi istorici
literari (Călinescu, Noica, marino) şi tot atâţia romancieri (Sadoveanu, Barbu şi goma).
Cum spuneam, la loc de frunte în ilustra galerie a „acestor mari nume” a căror „revizitare” –
în concepţia lui Adrian dinu Rachieru – este absolut „obligatorie”, e plasat cel supranumit „Ceahlăul literaturii române” – poate nu doar din
considerente de vârstă –, pentru care „alinierea
promptă la exigenţele propagandei roşii” ar fi
fost, totuşi, „o decizie dureroasă” (p. 9). Secvenţa
consacrată autorului atât de controversatului Mitrea Cocor (1949) debutează cu o caracterizare
menită a evidenţia nu doar complexitatea personajului, ci şi, subliminal, abilităţile de portretist
ale criticului: „În amurg de carieră, cu o impozantă operă, de indiscutabil rafinament stilistic,
dedulcit la o viaţă tihnită, boierească, ritmată patriarhal, cu evidente tabieturi (inclusiv narative),
plonjând – ca ins enigmatic, asincron, atemporal
– într-un contemplativism rupt de tensiunile epocii, iubind ceremonialul, monoliticul Sadoveanu
părea a suna retragerea. Chiar dacă avea încredere în «evoluţia nobilă a democraţiei» şi cutezase, între apropiaţi, având informaţii pe filieră
masonică, a condamna „dezmăţul bolşevic” (p. 9).
Concluzia micului studiu dedicat lui Sadoveanu
e aceea că, deşi în operele senectuţii acesta plonjează „într-o fabuloasă irealitate, în favoarea tezelor propagandistice, de cumul clişeistic, acceptate grabnic, dar străine, totuşi inaderente fiinţei
sale” (p. 18), el rămâne neclintit în canonicitatea
sa.
Fiind, cum spuneam, un mare critic dublat
de un redutabil prozator – romanele vina (2002)
şi frica (2004) –, cum puţini există astăzi la noi,
Adrian dinu Rachieru excelează, în polemici de
tranziţie, îndeosebi prin capacitatea de caracterizare a scriitorilor (deveniţi veritabile personaje literare), prin portretele pe cât de sintetice, de
lapidare, tot pe atât de exacte şi edificatoare, capabile a sugera/indica locul şi rolul ocupat în peisajul/contextul socio-politic şi cultural al epocii
investigate. Astfel, pe g. Călinescu, de pildă, „divinul critic” care, prin „limbaj antidogmatic” şi
„ochi estet”, a primenit atmosfera culturală aducând, într-o epocă sufocată de dogmatică, „o
trâmbă de aer proaspăt”, Adrian dinu Rachieru
îl caracterizează astfel: „Critic-artist, g. Călinescu vădeşte vocaţie constructivă, cheltuind erudiţie şi imaginaţie, lăsând senzaţia de avuţie.
istoria sa este, s-a spus, un roman deghizat. Cu
intuiţie epică şi gesticulaţie tumultoasă, însufleţind documentul, ficţionalizând credibil, el propune, prin iradianţa ideilor, o proiecţie epopeică,
de complexitate barocă[...] Temperament proteic,
capricios, labil, abundent, cu fantezie aprinsă, de
extraordinară mobilitate intelectuală, Călinescu
trăieşte prin spectacolul de personalitate” (p. 23).
Referitor la relaţia cu regimul comunist – fiindcă
vorbim, aici de o istorie politică a literaturii – autorul polemicilor... se întreabă dacă nu cumva
„fascinantul Călinescu” a fost un privilegiat şi-şi
răspunde astfel: „Cu funcţii decorative, supravegheat, considerat periculos, râvnind ieşirile în public, la tribună şi condamnat la recluziune, Călinescu a practicat o echilibristică salvatoare,
spera, încercând a îmblânzi cerberii [...] Inimitabil, evident, nu are urmaşi”.
Încorporând în persoana lui atât criticul sociolog, cât şi istoricul literar politolog, Adrian
dinu Rachieru excelează, în toate cele 13 eseuri
din polemici de tranziţie, prin judecăţile de valoare infailibile, axiologia fiind – alături de portretistică – unul din punctele sale forte. Ilustrative sunt, în această privinţă, şi observaţiile formulate la adresa lui Adrian Păunescu, pe care îl
consideră un caz dublu, precum labiş, un „aparat

Dintr-o haltă părăsită

Cassian Maria Spiridon
Cu neantul la uşă

să trăieşti cu neantul la uşă
cum ai trăi ceas de ceas
alături cu un tigru flămând şi costeliv
şi tu
eşti pregătit să deschizi largă
intrarea
dincolo
mereu întunecată genunea
nimic
nici o stavilă apărătoare
doar adierea de zefir
a neantului
te clatini ca în faţa unei rafale
de gloanţe
pornite sacadat
din ţeava ghintuită
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ştiinţă”. obiectiv şi prob, ca de obicei, Adrian
dinu Rachieru conchide concesiv: „Totuşi, se pot
citi cu folos paginile dedicate realismului socialist
„în floare”, cele despre atacurile asupra limbii şi
întoarcerii literaturii „la rosturile ei”; despre fenomenul labiş, semnele dezgheţului, reabilitarea
lui Titu maiorescu şi „uniunea Scriitorilor de la
Aiud”, după memorabila vorbă a lui Petre Pandrea”.
În sfârşit, ultima „încercare” investigată
aici de Adrian dinu Rachieru îl are ca autor pe
gabriel Andreescu, fiind intitulată explicit şi fără
echivoc Existenţa prin cultură: represiune, colaboraţionism şi rezistenţă intelectuală sub regimul
comunist (Iaşi, Polirom, 2015). Comentariul cărţii
lui g. Andreescu reprezintă pentru autorul polemicilor de tranziţie, un bun prilej de a... polemiza,
de data asta, cu „iacobinii” epocii noastre care
„împart verdicte şi deplâng absenţa „rezistenţei
albe” (a grevei scriitoriceşti, altfel spus), „afişând
(câteodată) un proletcultism întors pe dos şi o bolnăvicioasă inclemenţă”. Folosind cu aplomb etichetologia – afirmă criticul timişorean – „vacarmul postdecembrist [...] a indus fie «sindromul tăcerii», fie o ciudată intoleranţă, clasând şi «satanizând» pe cei care nu s-au aliniat” (p. 178). Aşa
încât – continuă polemistul inclement, – „climatul
cultural postcomunist, presupus pluralist, tolerant, deschis diversităţii, întreţine, sub flamura
revizuirilor, cu vehemenţe justiţiare, o ciudată polarizare: fie încurajând radicalizarea discursului
(cultivând dosariada şi căzând, deseori, în revizionism), fie impunând blocajul conservator...”,
ceea ce ne oferă, pe de o parte, motive temeinice
„de a pune în discuţie bătătorita sintagmă a rezistenţei prin cultură”, iar, pe de altă parte, ne
obligă la o „percepţie contextuală, atentă la tangajul estetică/politică”.

şi nici un glonte nu te găseşte
te clatini...

de versificat” sau o uzină lirică, dar un nume care
nu poate fi ignorat, iscând în epocă un veritabil
fenomen sociologic, de „militantism ambivalent”.
„zelul propagandistic – continuă criticul – i-a asigurat, o vreme, imunitatea. Tupeist generos, apărător al scriitorimii (cinstind „valorile colegiale”)
şi cântând triumfalist epoca, el a fost un vulcan
în erupţie. Superbia, bombasticismul, textele encomiastice şi criticismul convieţuiau în „zimbrul”
Păunescu, ins cu „o memorie fabuloasă, incapabil
de a urî” (pp. 164-165). uzând şi abuzând de „creditul” prezidenţial – cum bine se ştie – dar strecurând în poezia sa politică, prin ambiguizare,
„observaţii critice la adresa comunismului băştinaş [...] înfierând – labişian – stagnarea”, Păunescu – spune criticul – s-a definit exact: „spirit
răstignit pe stări contrare” (p. 169). Profet naţional al generaţiei, „exaltând românismul”, Păunescu – afirmă polemistul Rachieru – „a susţinut
vehement şi s-a bătut cu toate mijloacele pentru
reabilitarea naţionalismului. Contestarea lui zgomotoasă este şi semnul sigur al valorii, iar lichidarea lui se dovedeşte o crimă ratată. Ceea ce
posteritatea va proba, bănuiam” (pp. 169-170).
Până atunci însă – e de părere universitarul timişorean – cazul păunescu, supus lungă vreme
embargoului, ar trebui rediscutat: „o antologie
întocmită «la sânge», printr-o lectură exigentă ar
proba caratele acestui talent stihial, o forţă a naturii, incontrolabilă” (p. 168).
Aşadar, izbutind performanţa interdisciplinară de a cerceta literaturile trecutului nu doar
din perspectiva istoricului şi criticului literar, ci
şi din cea a sociologului şi politologului, Adrian
dinu Rachieru întreprinde, în paginile acestor
polemici de tranziţie, un veritabil proces al comunismului literar din a doua parte a veacului trecut. Comentariul său, mai totdeauna polemic –
însuşire sugerată prin titlul cărţii – e rezumativ
(uneori în exces), riguros documentat şi doldora
de informaţie, ştiut fiind că o doză de didacticism
superior nu trebuie să lipsească din niciun demers critic, ce nu-şi propune doar să dea verdicte,
ci să şi instruiască. Scrutând, cu o privire critică,
literatura română de după Război, pe durata unei
jumătăţi de secol, Adrian dinu Rachieru – conştient fiind că axiologia este axul oricărui demers
critic, coloana sa vertebrală – reuşeşte, în aceste
polemici de tranziţie, să stabilească o justă scară
de valori, judecăţile sale critice, mai totdeauna infailibile, plasându-l de mai multă vreme, în postura unuia din cei mai buni diagnosticieni literari
ai momentului. oferindu-ne astăzi, prin cele 13
eseuri ale volumului, un fascinant şi captivant tablou policrom al receptării literaturii române din
epoca sa comunistă (din felurite perspective: estetice, sociologice, istorice şi politice), autorul –
optzecist auster, aparţinând deopotrivă literaturii
şi învăţământului din ultimele decenii – reuşeşte
totodată să atingă una dintre culmile creaţiei
sale. r
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Teatru

Ana Calciu
Teatrul creştin-ortodox –
un mijloc de zidire sufletească

C
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e este Teatrul creştin? Este o formă de teatru prin care
aducem pe scenă texte cu tematică creştin-ortodoxă, personalităţi istorice, modele de vieţuire. Ne propunem să
aducem în faţa publicului modele de excepţie, prin trăirea,
gândirea şi vieţuirea lor, care să ne ajute să înţelegem că, indiferent de
greutăţi, putem trăi frumos. Ce m-a determinat să pornesc acest demers
a fost o nevoia de a juca în spectacole în care să mă regăsesc. Jucam deja
de vreo zece ani în mai multe teatre din Bucureşti şi m-am trezit cu un
gol interior, pe care nu ştiam cu ce să-l umplu. Am simţit că ceea ce făceam nu folosea nimănui şi nici mie. Actorul care nu-şi cunoaşte rostul
pe scenă se transformă în propriul lui idol. Sutele de ore de repetiţii şi
spectacole îl epuizează, în loc să-l hrănească. Această profesie nu a fost
lăsată pe pământ pentru a demonstra, ca actori, ce aptitudini remarcabile avem. Talentul este un mijloc prin care putem dărui, învăţa, educa,
ajuta şi sensibiliza oamenii.
Impasul profesional prin care am trecut s-a suprapus cu căutarile
personale. Există, cred, un moment în viaţa fiecărui om, când se opreşte
din drum şi începe să-şi pună întrebări despre sensul vieţii. Chiar dacă
la nivel teoretic ştim ce este existenţa, această înţelegere nu este suficientă, deoarece simţim că o Putere ne guvernează. Iar această Putere
este dumnezeu. Când eşti conştient de prezenţa lui dumnezeu, încerci
să trăieşti după învăţătura lui. Raportarea la El declanşează resorturi
interioare profunde, te obligă la o privire atentă asupra propriei persoane, după modelul Christos. Aşa se face că prin intermediul mijloacelor artistice am adus pe scenă texte cu tematică creştin-ortodoxă. Teatrul
cu mesaj ortodox este un mijloc de zidire sufletească.
În felul acesta s-a născut un nou drum. Au apărut mai multe spectacole în care joc: fata care vede prin haos – un scenariu după un poem
al surorii mele, maria Calciu, în regia mălinei Andrei, pe muzica lui
Arvo Pärt; diaconiţa olimpiada – o adaptare după Scrisorile Sfântului
Ioan gură de Aur către Sfânta diaconiţă olimpiada, regizor marian Popescu; stihuri şi Cântări – un spectacol de poezie religioasă şi muzică
psaltică, în care joc alături de magda Catone şi Tomi Cristin. Acest spectacol a fost preluat de Asociaţia Părinţilor pentru ora de Religie Sector
3 Bucureşti şi s-a desfăşurat în mai multe biserici din Bucureşti şi din
ţară. vorbind cu tine, doamne! este un scenariu după rugăciuni pe
malul lacului de Sfântul Nicolae Velimirovici, regizat de subsemnata şi
Teodora mareş. În Brâncoveanu şi ivireanu, iubire de Biserică şi neam
joc alături de damian Victor oancea, magda Catone, mihai Coadă, ovidiu Cuncea, Tiberiu Păun, Bogdan Iacob, dana Rusu şi Alexandru Ionescu. Textul este scris de pr. Aurel-Bogdan Teleanu, regia îi aparţine
Ivonei Boitan, iar scenografia – Ilenei zirra.
de curând, a avut loc premiera celui mai recent spectacol, a celei
mai recente reprezentaţii teatrale: Candele nestinse. Mărturii din închisorile comuniste, unde joc împreună cu Tomi Cristin, Bogdan Iacob şi
damian Victor oancea. Textul şi regia îi aparţin Ivonei Boitan, iar scenografia Ilenei zirra.
Am avut ideea acestor proiecte, la unele am scris şi scenariul, dar
spectacolele „s-au născut” datorită unei munci sustinute în echipă. Am
susţinut, de asemenea, zeci de recitaluri de poezie laică şi religioasă în
ţară şi în străinătate.
Nimic nu s-ar fi realizat fără ajutorul lui dumnezeu, căruia Îi mulţumesc că m-a vegheat şi mi-a scos în cale oameni deosebiţi. Spun toate
acestea pentru a evidenţia cum s-a născut acest drum, care există, este
o realitate. Acest demers s-a întâlnit cu nevoia spectatorilor de a avea o
alternativă la tot ce există în teatrul clasic. Spectacolele noastre au propriul public. Sunt foarte mulţi oameni care ne mulţumesc, deoarece, zic
ei, se întăresc în credinţă, văzând raportarea autentică a personajelor
la viaţa spirituală. unii oameni care merg la Biserică au renunţat să
frecventeze teatrul clasic, pentru că nu mai găsesc nimic motivant. În
schimb, vin la spectacolele noastre. Îi simt foarte aproape, le mulţumesc
şi mă bucur că vin şi mulţi tineri. Când te apropii de personalităţile pe
care le aducem pe scenă, începi şi tu, artist sau spectator, să te „contaminezi”, să te îmbogăţeşti, să te întăreşti în credinţă. devine astfel o impreună lucrare.
Sunt bucuroasă să spun că la ultimele două proiecte, Brâncoveanu
şi ivireanu, iubire de Biserică şi neam şi Candele nestinse. Mărturii din
închisorile comuniste, ne-au sprijinit Protoieria Sector 2 şi liga Tinerilor
Creştini ortodocşi Români Sector 2, fără care nu cred să ne fi descurcat.
Spectacolele s-au derulat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh daniel, care a felicitat şi premiat echipele ambelor piese de teatru.
Este o mare onoare să fim sub ocrotirea Bisericii. Totodata mass media
a reacţionat foarte bine la proiectele noastre. Au fost realizate numeroase emisiuni, reportaje şi interviuri, difuzări integrale, realizate de
către Trinitas TV, Radio Trinitas, Radio România Cultural şi TVR 1 .
Este evident faptul că acest gen de teatru este un drum greu, necesită mult efort, implicare şi are nevoie de sprijin, pentru a ajunge la
cât mai mulţi oameni. Sperăm că teatrul creştin-ortodox va deveni o prezenţă în vieţile noastre, o prezenţă căutată şi dorită. r
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Actorul care nu-şi cunoaşte rostul
pe scenă se transformă în propriul
lui idol. Sutele de ore de repetiţii şi
spectacole îl epuizează, în loc să-l
hrănească. Această profesie nu a
fost lăsată pe pământ pentru a
demonstra, ca actori, ce aptitudini
remarcabile avem. Talentul este un
mijloc prin care putem dărui,
învăţa, educa, ajuta şi sensibiliza
oamenii

Abonaţi-vă la

Talon de abonament

C

ontextul global al începutului de
secol xxI şi particularităţile postmodernismului, aşa cum se reflectă
acestea în artele spectacolului, mizează, aşa cum ştim, pe experiment şi pe căutarea
continuă a unor „forme noi” (de cele mai multe ori
exact în sensul treplevian al expresiei). Aşa se
face că peisajul autohton (şi nu numai) al teatrului a devenit un teren fecund pentru experiment,
fiind un numitor comun al stagiunilor şi devenit
un mainstream care are, fără nici un fel de posibilitate de contestare, meritele sale, care sunt irefutabile şi pe care nu le voi comenta aici şi acum.
Ceea ce mă interesează să subliniez este, însă,
cum în cadrul acestei paradigme artistice, este
nevoie de o desprindere de acest mainstream, nu
pentru o întoarcere la origini a teatrului, ci tot
pentru a căuta (alte) forme noi şi, poate mai important chiar, pentru a apropia instituţia regizorului de menirea sa fundamentală, anume interpretarea.
Astfel, recenta premieră a spectacolului
Woyzeck, de la secţia germană a Teatrului Naţional Radu Stanca din Sibiu, în regia maestrului
Alexa Visarion, capătă semnificaţii aparte, spectacolul fiind construit nu numai pe talentul, viziunea şi experienţa unui incontestabil interpret
al textului büchnerian, ci şi pe dimensiunea sa de
pedagog de marcă a învăţământului teatral. Căutarea sensurilor din text, recontextualizarea lor
la realitatea şi imediatul unui peisaj artistic global devine un experiment în sine, iar preocuparea
regizorului pentru marea literatură dramatică
europeană este o confirmare a interesului pentru
cum un asemenea text poate marca viaţa unei
trupe de actori. Premiera spectacolului de la Sibiu
(20 septembrie 2017) a venit într-un context biografic special pentru Alexa Visarion: la nici zece
zile de la împlinirea a 70 de ani de viaţă şi odată
cu lansarea volumului Împotriva uitării, care
adună o sumă de 25 eseuri despre teme esenţiale
ale peisajului teatral contemporan: de la Clujul
teatral la Radu Penciulescu şi de la lucian Pintilie la Festivalul Internaţional de Teatru de la
Sibiu.
Revenind la spectacol, Woyzeck-ul lui Alexa
Visarion beneficiază de o distribuţie care ne propune, în primul rând, pe interpretul rolului principal masculin (Valentin Späth), care se remarcă
nu numai prin profesionalism şi talent, cât mai

ales prin disponibilitatea
emoţional-afectivă de a face
faţă sarcinii perfect asumate, condusă cu abilitate de
către regizor. Pericolul clişeului poate fi iminent în
cazul unui asemenea rol, la
fel ca şi pentru orice alt mare
personaj al teatrului universal. Aici, sub conducerea (şi
repet, insistând: în interpretarea lui Alexa Visarion),
Valentin Späth prezintă publicului un Woyzeck care
transcende scriitura büchneriană, impregnându-l şi
nuanţându-l cu acea precizie
rece şi calculată a actoriei
germane, dar insuflându-i
simţire, emoţie şi vulnerabilitate. Bâlciul nu este numai
al micului orăşel german în
care se petrece trista poveste
a lui Woyzeck şi a mariei, ci
capătă dimensiuni universale, pentru a-şi instaura un
cap de pod pe scena naţionalului sibian, acaparând publicul, prin scenele de grup
ale spectacolului. Anca Cipariu, interpreta mariei, este
în plină căutare, descoperind
scena, încercând să se adapteze la bâlciul lumii, tatonându-şi limitele şi orientându-se într-un spaţiu scenic marcat de elemente de
teatru. Nelocalizat temporal şi spaţial, bâlciul
este un mod de a vedea lumea, de a asuma relaţii
interumane colorate şi complexe, care este universal prin ceea ce propune publicului sibian: grotescul şi nimicnicia comportamentului uman în situaţii
extreme, când esenţa fiinţei
umane este ameninţată de
derizoriu şi de violenţa gratuită. Aşa putem recepta
mijloacele de expresie artistică pe care le foloseşte daniel Plier (doctorul), tot aşa
putem recepta grupul soldaţilor, marşul militar, precum
şi laitmotivul sonor al tobelor atunci când se bate pasul
de defilare.
Scenele de grup şi relaţiile dintre personajele büchneriene sunt configurate
pentru a se desfăşura într-o
energie fierbinte, concen-

trată, care amplifică şi accentuează valoarea interpretării. Astfel, spectacolul coagulează această
energie, insuflându-i semnificaţii noi, care ţin de
weltanschauung-ul unui om universal, ce transcende limitele unui spaţiu / timp anume şi necesită actori cu o excelentă pregătire intelectuală.
Nu în ultimul rând, ne interesează cum
Alexa Visarion punctează spectacolul cu maniera
sa profund intelectuală de a vedea lumea. maimuţa de la bâlci apare în mijlocul unei rame de
tablou, operă de artă vie, impregnată de ecourile
unui darwinism care tangentează mijloace rafinate de expresie artistică, o punere în abis a evoluţiei speciei şi o întrebare legitimă cu privire la
locul subiectului în artă. Nediferenţiindu-se cu
nimic, la urma urmei, de grotescul mediului înconjurător, maimuţa merită să devină un personaj care decorează o ramă goală de tablou, ceea
ce o face să devină adevăratul nucleu al scenei,
punctul de greutate care, în viziunea regizorului
Alexa Visarion, concentrează energiile primare
ale spaţiului scenic dominat de siluetele pestriţe
ale bâlciului.
Nu putem încheia înainte de a sublinia unicitatea momentului Woyzeck în peisajul teatral
românesc din 2017: tradiţia puternică a secţiei
germane de la Teatrul Naţional „Radu Stanca”
din Sibiu reclamă un astfel de spectacol în repertoriu, iar viziunea scenică a lui Alexa Visarion
conectează publicul sibian (şi nu numai) la un clasicism care nu este la îndemâna oricui, dar este
universal prin dimensiunea tragediei, aşa cum
este ea (re)interpretată. Subliniem şi insistăm pe
fericita conexiune cu ultimul volum al regizorului,
Împotriva uitării: spectacolul nu poate fi ignorat
de public, nici de actori, fiind un manifest al talentului şi al puterii de a asuma o interpretare
personală şi profund intelectuală a unui reper
esenţial de umanitate şi adevăr. r
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valuarea anului cinematografic 2017
ar trebui începută cu verificarea
anticipărilor de la bilanţul lui 2016,
foarte generos la capitolul premii
internaţionale, foarte bine reprezentat de creaţii
ale regizorilor de prim-plan (Cristi Puiu, Cristian
mungiu, marian Crişan), cu un trend ascendent
privind box office-ul filmelor naţionale. Anticipam
atunci că 2017 nu va putea egala aceste succese
şi, în bună măsură, nu ne-am înşelat. Spun „în
bună măsură” pentru că rezultatele sunt puţin
peste aşteptări. Am avut în continuare pelicule
selectate şi premiate la marile festivaluri internaţionale. Anul a început cu numele danei Bunescu în palmaresul de la Berlin, premiată cu un
urs de Argint pentru montajul filmului ana, mon
amour de Călin Peter Netzer. la Festivalul de la
Karlovy Vary Premiul FEdEoRA a revenit unei
opera prima, Mariţa de Cristi Iftime, în timp ce o
menţiune specială pentru interpretare a fost
acordată Voicăi oltean pentru rolul din Breaking
news de Iulia Rugină. la Sarajevo un alt film de
debut, Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor figurează în palmares de două ori: Cea mai
bună regie – Emanuel Pârvu şi Cel mai bun actor
– şerban Pavlu.
un succes remarcabil au înregistrat producţii româneşti 2017 la Festivalul de la San Sebastián, unde Bogdan dumitrache a obţinut Premiul pentru Cel mai bun rol masculin – în pororoca de Constantin Popescu, film foarte apreciat
de presa de specialitate, iar o menţiune specială
a secţiunii Premios Sebastiane a revenit debutantei Ivana mladenovic pentru soldaţi. poveste din
ferentari. Alte premii la festivaluri europene au
confirmat valoarea unor documentare de lungmetraj, precum ţara moartă de Radu Jude, răsplătit
cu Premiul special al juriului la locarno.
Noutăţi editoriale ■ editura contemporanul

■ Călin Căliman
Istoria filmului
românesc
(1897-2017)
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Toate aceste semne
de recunoaştere internaţională a filmelor româneşti nu reuşesc, din
păcate, să pună capăt indiferenţei autorităţilor în
faţa dispariţiei accelerate
a sălilor de cinema din
oraşele noastre. despre
situaţia dezastruoasă a
sălilor bucureştene (mai
ales a celor din centrul
Capitalei) am scris acum
două numere în paginile
acestei reviste. Acest contrast dintre valoarea confirmată a producţiilor
cinematografice naţionale şi susţinerea lor instituţională şi administrativă va rămâne, probabil şi în 2018, indicator
negativ de bilanţ anual.
Nu cred că restaurarea sau construirea de noi cinematografe trebuie lăsată numai în sarcina întreprinzătorilor privaţi. o strategie culturală
serioasă nu poate ignora acest capitol.
Sigur că, aşa cum arată acum, producţia
anuală românească este rezultatul eforturilor
unor mici companii particulare, care primesc sau
nu susţinere financiară în urma concursurilor de
proiecte de la Centrul Naţional al Cinematografiei. Cu toate protestele şi frustrările înregistrate
în urma rezultatelor, aceste concursuri au ales în general proiectele meritorii, titlurile filmelor
premiate amintite mai sus s-au
numărat, aproape toate, printre
câştigătoarele ediţiilor trecute.
Există producători din ce în ce
mai profesionalizaţi, care reuşesc
să propună proiecte viabile, să
găsească co-producători în interiorul şi în afara ţării şi să trimită
pelicule la festivalurile potrivite.
Există şi producători care mizează pe succesul comercial, încearcă să satisfacă nevoia de
divertisment a publicului, se pricep să includă în distribuţie vedete TV cu nume bine pompate de
materialele publicitare. În 2017
s-au lansat asemenea filme, precum hawaii de Jesus de Cero,
văzut de 23.000 de spectatori, sau
ghinionistul de Iura luncaşu, care, cu cele
33.000 de bilete vândute, abia egalează box-office-ul comediei muzicale de calitate 6,9 pe scara
richter de Nae Caranfil, care nu a beneficiat de o
maşinărie publicitară de acelaşi calibru. un succes al campaniei de promovare este însă o altă
producţie independentă, octav de Sergiu Ioan Celibidachi, care a reuşit să intereseze peste 56.000
de spectatori.
Strategiile de lansare a premierelor cinematografice ar trebui să devină un alt obiectiv prioritar pentru 2018, pentru că s-a văzut cât de mult
pot lucra în favoarea unui film (chiar dacă este
vorba de unul cu buget mic), din rezultatele comediei două lozuri de Paul Negoescu (peste
50.000 de bilete vândute în 2016).
Nu aş încheia bilanţul cinematografic 2017
fără a aminti două dintre premierele apărute în
decembrie, aflate şi pe lista câştigătorilor de premii internaţionale. Ambele sunt producţii cu
buget mic şi poveşti de familie purtând semne ale
stării societăţii româneşti de azi.
Mariţa, debutul în regie a lui Cristi Iftime,
este un road movie derulat aproape în timp real,
despre reunirea în seara de Crăciun a unei familii
cu trei fraţi adulţi care îşi regăsesc pentru câteva

Cele două filme semnalează
apariţia unei noi generaţii de
regizori care duc mai departe
câteva dintre achiziţiile noului
cinema românesc, dar propun şi
formule narative şi expresive
diferite

ore tatăl plecat în urma divorţului. drumul cu
maşina înspre casa de vacanţă şi apoi masa festivă sunt marcate de încercările de re-apropiere
în relaţia fiilor cu un pater familias locvace, egoist
şi fanfaron (Adrian Titieni) care acaparează discuţia, dar nu-şi recucereşte poziţia pierdută. Calităţile filmului ţin de autenticitatea gesturilor
mărunte şi a dialogurilor, de reliefarea detaliilor
relevante din rutina cenuşie şi – nu în ultimul
rând – de calitatea distribuţiei din care mai fac
parte Alexandru Potocean, Bogdan dumitrache,
Ana Ciontea şi Victoria Cociaş.
Cealaltă premieră a ultimelor zile din an,
Meda sau partea mai puţin fericită a lucrurilor
este debutul lui Emanuel Pârvu, cunoscut mai
ales ca actor şi regizor de teatru, dar şi ca semnatar al unor scurtmetraje selectate în festivalurile
naţionale. Cu Premiul pentru regie la Sarajevo el
îşi vede validată trecerea la lungmetrajul de ficţiune, „trecerea” referindu-se şi la amănuntul că
drama de familie premiată dezvoltă naraţiunea
din scurtmetrajul Meda, recent distribuit şi pe
micul ecran, la HBo. Pârvu dezvoltă acum fundalul social al dramei lui doru, un tăietor de
lemne recent rămas văduv, care face eforturi pentru a păstra custodia medei, fetiţa adolescentă
aflată de opt ani în asistenţă maternală în familia
lui. El trebuie să lupte pentru întocmirea unui
dosar (bun) către Protecţia copilului, pentru plata
impozitelor restante şi pentru asigurarea traiului
zilnic într-o comunitate rurală lovită de sărăcie.
descrierea autentică a acestei lumi cu oameni
aspri şi uneori violenţi oferă filmului o factură do-

Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor

cumentară care îi conturează avantajos identitatea. Autorul are meritul de a nu activa mecanismele melodramei şi de a urmări cu onestitate
traseul eroului pe drumurile noroioase ale satului, între o instituţie şi alta, care de care mai birocratică şi mai puţin prietenoasă. Singura
soluţie pentru rezolvarea problemelor financiare
ale eroului pare braconajul, asocierea lui doru la
grupul care organizează o vânătoare de urşi pentru un politician setos de senzaţii tari. Finalul
deschis întăreşte, totuşi, problematica etică a filmului care mizează, din fericire, pe cartea austerităţii şi beneficiază de interpretarea inspirat
interiorizată a lui şerban Pavlu, pe bună dreptate
premiat la Sarajevo. Cele două filme semnalează
apariţia unei noi generaţii de regizori care duc
mai departe câteva dintre achiziţiile Noului cinema românesc, dar propun şi formule narative
şi expresive diferite. Să vedem dacă ei vor reuşi
să păstreze la acelaşi nivel prestigiul cinematografic românesc atât de surprinzător câştigat în
ultimul deceniu. r

N

e-au părăsit, către sfârşitul anului
trecut, doi regizori care au avut o
strânsă legătură cu destinul meu
cinematografic: mircea drăgan şi
Al. g.Croitoru. mircea drăgan, născut în 3 octombrie 1932 la gura ocniţei, debuta ca regizor (cu filmul dincolo de brazi, realizat împreună cu mihai
Iacob) în anul în care eu ajungeam la revista „Contemporanul “ (1957) şi, de atunci, până astăzi, cam
toate filmele sale au trecut prin cronicile mele de
film sau prin cărţile mele. În altă ordine de idei,
am fost colegi, mai bine de un deceniu, la Facultatea de Arte „geo Saizescu” a universităţii „Hyperion”, unde a avut clasă de regie. una peste alta,
regizorul, scenaristul, profesorul şi pedagogul mircea drăgan, care s-a stins în ultima zi de octombrie
a anului trecut, la Râmnicu Vâlcea, rămâne printre numele de bază ale cinematografiei naţionale,
chiar dacă filmografia sa, amplă, cu peste 20 de
lung metraje, este destul de eterogenă. În a doua
zi de decembrie 2017 ne-a părăsit şi regizorul
Al.g.Croitoru, după o grea suferinţă. despre el, am
scris şi o carte, „Al.g.Croitoru, zis şi mister Keystone” i-am spus, am terminat-o în 2013, când prietenul meu Alecu – cum i-am zis toată viaţa –
împlinea 80 de ani (s-a născut în comuna vrânceană Bogza, la 8 decembrie 1933), dar am publicat-o abia în 2016. drumurile noastre de viaţă s-au
întâlnit permanent, încă de pe vremea când terminam, cam deodată, facultăţile noastre, apoi la premierele filmelor sale, adesea alături de cineaştii
amatori din toate judeţele ţării, la un pahar de vin
în zilele noastre de naştere sau la diferite evenimente cultural-cinematografice, la Facultatea de
Arte „geo Saizescu”, unde a îndrumat sute de viitori regizori, operatori şi actori, unde a fost, ani de
zile, şi prodecan şi am fost colegi aproape două decenii. despre cei doi cineaşti de care ne-am despărţit către sfârşitul anului trecut, o vorbă în plus, în
rândurile care urmează.
Cum spuneam, regizorul mircea drăgan a
debutat cu filmul dincolo de brazi (cu premiera în
octombrie 1958), ecranizare a unui roman de Petru
Vintilă, un film de război, în care jucau, printre
alţii, Colea Răutu şi Flavia Buref. Nu mult după
aceea, regizorul scotea pe piaţă (în mai 1961), filmul care avea să-l consacre, setea, inspirat de romanul cu titlu omonim de Titus Popovici, cu
Ilarion Ciobanu într-un rol antologic (mitru moţ),
cu Sandu Sticlaru (Petre), george Calboreanu (gavrilă), Colea Răutu (Ardeleanu), Flavia Buref
(Iulia), Jules Cazaban (Baronul Papp) şi cu mulţi
alţii. În filmografia regizorului mircea drăgan a
urmat un alt film reprezentativ, lupeni ’29, cu ştefan Ciobotăraşu (Varga), george Calboreanu
(Tudor Baci), Ilarion Ciobanu (dăneţ), lica gheorghiu (Ioana), o puternică dramă socială despre
greviştii din Valea Jiului. Filmul neamul şoimăreştilor (aprilie 1965) inaugura filonul filmului istoric în filmografia regizorului mircea drăgan, dar
critica vremii a subliniat faptul că ecranizările sadoveniene au rămas, nu o dată, la stadiul descriptiv; jucau, în filmul lui mircea drăgan, george
Calboreanu (moş mihu), ştefan Ciobotăraşu
(Stroie orheianu), Colea Răutu (Temir-bei), dina
Cocea (Elisabeta movilă), mihai Boghiţă (Tudor
şoimaru), Ana maria Nicolau (magda orheianu),
Ion Besoiu (ştefan Tomşa), Ioana drăgan (Aniţa),

dem Rădulescu (lie). Personajele
principale din golgota (decembrie
1966), un film de artă cu subtext
experimental, sunt văduvele celor
ucişi în timpul marii greve a minerilor din lupeni ’29, intrepretate de draga olteanu (Ana),
Ioana drăgan (Ruxandra), Viorica
Farkas (Eva), Violeta Andrei (Alexandrina), Reka Nagy (maria),
Nunuţa Hodoş (Bătrâna). un film
istoric de anvergură, scris de Titus
Popovici, a fost Columna (noiembrie 1968), o continuare a acţiunii
din filmul lui Sergiu Nicolaescu
dacii, susţinută de o distribuţie
internaţională, cu Richard Johnson (Tiberius), Antonella lualdi
(Andrada), Amedeo Nazzari (Traian), Franco Interlenghi (optimus), dar şi cu Ilarion Ciobanu (gerula), Amza Pellea (decebal), ştefan Ciobotăraşu
(Ciungul), gheorghe dinică (Bastus), Florin Piersic (Sabinus), Emil Botta (marele Preot), Sidonia
manolache (zia). Seria comediilor poliţiste alcătuită din filme precum B.d. intră în acţiune (decembrie 1970), Brigada diverse în alertă (iulie
1961), B.d. la munte şi la mare (decembrie 1971)
a fost primită cu oarecare sceptimism de critica
vremii, dar filmele respective merită, neîndoios, o
reconsiderare, din cel puţin două motive esenţiale.
unul ar fi acela că, de atunci până azi, umorul românesc s-a degradat într-un mod incalificabil, ce
părea ieri de gust îndoielnic este azi aur curat, iar
celălalt motiv ar fi acela că filmele respective ne
oferă prilejul întâlnirii cu tinereţea unor mari comedieni precum Toma Caragiu, dem Rădulescu,
Puiu Călinescu, Jean Constantin, Sebastian Papaiani…Câteva roluri antologice au şi interpreţii
principali din filmul de actualitate cu subiect tensionat Explozia (decembrie 1972), Radu Beligan
(Profesorul luca), gheorghe dinică (Salamandră),
Toma Caragiu (Corbea), dem Rădulescu (Neagu).
o altă ecranizare sadoveniană a fost şi filmul fraţii Jderi (aprilie 1974), cu gheorghe Cozorici (ştefan cel mare), Sebastian Papaiani (Ionuţ Jder),
george Calboreanu (Nechifor Căliman), Toma dimitriu (Amfilohie şendrea), geo Barton (Comisul
manole), Sandina Stan (Comisoaia Ilisafta), Iurie
darie (Simion Jder), Emanoil Petruţ (Ieromonahul
Nicodim), Florin Piersic (Vistiernicul Cristea),
Ioana drăgan (Candachia), george motoi (damian
Jder), ştefan Velniciuc (Alexăndrel Vodă), Carmen
Stănescu (Jupâneasa Teodosia). Film de acţiune
intensă (uriaşe incendii în zona petrolieră din Sahara), cu distribuţie internaţională este şi Cuibul
salamandrelor (februarie 1977). aurel vlaicu
(aprilie 1978) este un film biografic, cu personaje
istorice, precum Aurel Vlaicu (gabriel oseciuc),
Ilarie Chendi (Radu Beligan), Alexandru Vlahuţă
(octavian Cotescu), d.d.Pătrăşcanu (gheorghe
Cozorici), Spiru Haret (Emanoil Petruţ), I.l.Caragiale (dem Rădulescu)…o coproducţie românomarocană, cu distribuţie româno-marocană este
filmul Braţele afroditei (martie 1979), a cărui acţiune se petrece în marele port mediteranian
Nador. În filmul o lume fără cer (octombrie 1981),
mircea drăgan preia motive din lupeni ’29 şi golgota. Filmele plecarea vlaşinilor (februarie 1983)
şi Întoarcerea Vlaşinilor (mai 1984) sunt ecranizări după romanele istorice ale Ioanei Postelnicu,
în care joacă, printre alţii, Emanoil Petruţ (Alexa
Banu), Silviu Stănculescu (Nicolae Branga), Nae
gh. mazilu (Tănase), Ioana drăgan (Istina). În raliul (decembria 1984), regizorul mizează pe farmecul dianei gheorghian, care o joacă pe Tăsica, pilot
de încercare într-un raliu automobilistic. Comediile alecsandrine Cucoana Chiriţa (mai 1987) şi
Chiriţa în iaşi (decembrie 1988) sunt susţinute de
umorul copios al unor comedieni de rasă precum
draga olteanu matei (Chiriţa), dem Rădulescu
(Bârzoi), Ileana Stana Ionescu (Bălaşa), ştefan Tapalagă (Charles), Cezara dafinescu (Calipsiţa),
Jean Constantin (Barabulă), Rodica Popescu Bitănescu (Rafira). după revoluţie, regizorul mircea
drăgan n-a mai realizat decât un film, policier-ul

atac în bibliotecă (februarie 1993), cu şerban Ionescu, Cezara dafinescu, george motoi, dina
Cocea, Jean Constantin… deloc întâmplător am
amintit faptul că mai bine de un deceniu am fost
coleg cu mircea drăgan în corpul profesoral al Facultăţii de Arte „geo Saizescu” din universitatea
„Hyperion”: am avut privilegiul şi bucuria să fiu
invitat, de câteva ori, la cursurile de regie ale profesorului mircea drăgan şi mărturisesc cu emoţie
că respectivele lecţii de viaţă şi de artă ale regizorului mi-au rămas în suflet, era un profesor şi un
pedagog desăvârşit, cu o capacitate analitică de excepţie, cu incursiuni de-a dreptul palpitante în
lumea filmului românesc şi mondial, cu cunoştinţe
tehnice seducătoare, cu o judecată morală şi filosofică pilduitoare.
Regizorul Al.g. Croitoru (cum i-a plăcut
să-şi spună în ultimii ani de viaţă) debuta în filmul
de lung metraj cu filmul Merii sălbatici (a cărui
premieră avea loc exact în ziua când eu împlineam
30 de ani, la 17 mai 1965), o dramă rurală cu dana
Comnea, ştefan Ciobotăraşu, Silviu Stănculescu,
Emanoil Petruţ, Toma dimitriu, Ileana Stana Ionescu, draga olteanu. A revenit pe ecrane cu capodopera sa, filmul vârstele omului (aprilie 1969),
o pasionantă ficţiune etnografică, în care jucau copiii Carmen Rusu şi Iura Constantin, tinerii micaela Caracaş şi Vistrian Roman şi actorii în
vârstă Eugenia Bosânceanu şi mircea Başta. Filmografia lui Al g.Croitoru include, apoi, filmul
aventuros lupul mărilor, realizat din materialul
filmat de cineastul german Wolfgang Staudte, un
film la care a colaborat şi regizorul Sergiu Nicolaescu, în calitate de scenarist, şi adaptând dialogurile variantei române. următorul film al
regizorului Al.g.Croitoru a fost al treilea salt mortal (iulie 1980), un film de spionaj desfăşurat în
lumea circului, cu Ion dichiseanu, Jean Constantin, maria Clara Sebők, Iosefini, Vistrian Roman,
Virgil ogăşanu, george motoi, Silviu Stănculescu,
geo Saizescu. Comedia dezlănţuită am o idee!
(iulie 1981) beneficiază de actori şi comedieni străluciţi precum Petre gheorghiu, Val Plătăreanu,
ovidiu Schumacher, Jean Constantin, dem Rădulescu, ştefan Tapalagă, geo Saizescu, Cornel Revent, dumitru Rucăreanu şi un grup feminin de
elită, alcătuit din Stela Popescu, Vasilica Tastaman, Rodica Popescu, melania Cârje, Anda Caropol, Camelia zorlescu, Paula Rădulescu. Alt film
important de inspiraţie rurală a fost Miezul fierbinte al pâinii (ianuarie 1984), cu Vistrian Roman,
george motoi, octavian Cotescu, Cezara dafinescu, olga-delia mateescu, Ion marinescu. Al.g.
Croitoru a mai semnat versiunea românească a serialului TV Chemarea aurului după Jack london
de Sergiu Nicolaescu şi Wolfgang Staudte, filmul
cu distribuţie internaţională Căutătorii de aur (august 1986). dar regizorul, scenaristul, actorul ,
profesorul, poetul Al.g.Croitoru a avut şi o a doua
tinereţe artistică, el şi-a continuat şi în mileniul
trei cariera de documentarist, printre altele cu un
lung metraj despre cetăţile ridicate de-a lungul
anilor pe ambele maluri ale Prutului, armuri de
piatră, în colaborare cu studiourile cinematografice din Chişinău. după anul 2010 s-a întors în
ţară o fostă studentă a sa, Claudia motea, după
mai bine de zece ani de exil americano-canadian
(la hotar de veacuri şi milenii, actriţa, aflată la
New york, într-un turneu cu spectacolul danaidele montat de Silviu Purcărete, a hotărât să nu
se întoarcă atunci acasă) s-a întors după un deceniu, cu statut de vedetă internaţională, americano-canadiană, şi Al. g.Croitoru a avut strălucita
idee de a scrie, împreună cu actriţa, un scenariu,
pentru un original spectacol teatralo-cinematografic, pe care l-a şi regizat, iubeşte-mă america!, în
care actriţa, pe scenă, dialoghează cu zece personaje
interpretate tot de ea, pe ecran (bunica, o prietenă
din moldova, cunoştinţe americane şi canadiene).
Adio, mircea drăgan şi Alecu Croitoru! r
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Călin Căliman
Două despărţiri către
sfârşitul anului trecut

Drumurile noastre de viaţă s-au
întâlnit permanent, încă de pe
vremea când terminam, cam
deodată, facultăţile noastre, apoi la
premierele filmelor sale, adesea
alături de cineaştii amatori din
toate judeţele ţării
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Bref ■ România nobilă și regală

Cea mai frumoasă bibliotecă
din lume se află în România

„Cea mai mare comoară este să poţi să fii fericit cu
puţin. Pentru că puţinul nu îţi va lipsi niciodată!“
Seneca
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Chiar dacă în România această bibliotecă nu
este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. mai
mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul
unui sondaj creat pe boredpanda.com.
Sondajul are până acum 12 zile de când a fost
creat, iar în urma voturilor, Biblioteca universităţii
Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă
bibliotecă din lume. În momentul de faţă Biblioteca
universităţii „gheorghe Asachi” din Iaşi (uTI) este
pe locul 1 în preferinţele utilizatorilor, chiar dacă
printre nominalizate se numără capodopere de pretutindeni precum: Biblioteca Colegiului Trinity din
dublin, Biblioteca Regală Portugheză de la Rio de
Janeiro, Biblioteca mănăstirii Admont, Biblioteca
Naţională din Praga, Biblioteca Naţională a Franţei
sau Biblioteca Congresului Statelor unite de la
Washington. Această minunată bibliotecă a fost înfiinţată încă din anul 1948 în cadrul actualei universităţi „Al. Ioan Cuza”. Biblioteca deţine un număr de 962.528 documente: 522.187 cărţi, 129.332
reviste, 5.042 Cd-uri, dVd-uri şi 305.967 documente tehnice.

Biblioteca universităţii Tehnice se află în interiorul Palatului universităţii din Iaşi, clădire ridicată în 1860 la iniţiativa domnitorului Alexandru
Ioan Cuza. Construcţia, situată în cartierul Copou
din Iaşi, în care astăzi funcţionează universităţile
„Al. I. Cuza“ şi „gheorghe Asachi“, a ajuns la forma
actuală, prin extindere, la mijlocul anilor 1930. Pentru cei care doresc vă aducem la cunoştinţă că atât
biblioteca, cât şi Aula pot fi vizitate oricând, accesul
turiştilor fiind gratuit. Acest lucru a fost afirmat de
către Profesorul universitar Neculai Seghedin, prorectorul instituţiei de învăţământ superior, care a
acordat un interviu postului local de radio.

moasă din România. le-am văzut pe toate. Biblioteca, la fel, este de o frumuseţe extraordinară.
Ne bucurăm foarte mult pentru faptul că acest
spaţiu cultural îndeplineşte o confirmare la acest
nivel cultural al valorii şi al spiritualităţii care caracterizează în general Palatul universitar de la
Copou, a declarat Neculai Seghedin pentru Radio
Iaşi.

Ziua Culturii Naţionale

Cu ocazia zilei Culturii Naţionale, în data de
15 ianuarie, de la ora 17.00, Institutul Român de
Cultură şi Cercetare umanistică de la Veneţia, în
parteneriat cu departamentul de Studii lingvistice
şi Culturale Comparate al universităţii Ca’ Foscari,
vă invită la prezentarea publică intitulată „Scriitori
români în Italia”, realizată de studenţii cursului de
literatura română din cadrul amintitei universităţi. Prin proiecţie de imagini, discurs şi text scris,
vor fi reiterate călătoriile şi sejururile în Italia ale
scriitorilor şi poeţilor români: Vasile Alecsandri,
mihai Eminescu şi mircea Eliade, subliniind îndeosebi influenţa pe care spaţiul italic a exercitat-o asupra operei acestora. Prezentările vor fi punctate
şi/sau urmate de lectura unor fragmente/versuri din
operele autorilor menţionaţi, influenţate de cultura
italiană. Prezentarea poetului Vasile Alecsandri a
fost îngrijită de Rita Birau, giorgio Bettinelli şi
Anna Sporzon, cea despre mircea Eliade de Angela
ghinea, Ionela Calapod şi daniela Ilaşcu, iar cea
despre mihai Eminescu de Bogdan Talpoş. organizator: Institutul Român de Cultură şi Cercetare
umanistică de la Veneţia. Partener: departamentul
de Studii lingvistice şi Culturale Comparate, universitatea Ca’ Foscari.
Cu ocazia sărbătoririi zilei Culturii Naţionale,
Institutul Cultural Român de la Stockholm şi Ambasada României în Regatul Suediei organizează, la
sediul institutului, în data de 15 ianuarie 2018, începând cu ora 18.00, o serie de evenimente menite
să marcheze această dată specială.
Seara se va deschide cu un recital susţinut de
naista de origine română dana dragomir, care,
acompaniată de pianistul suedez mathias Hellberg,
va interpreta piese de inspiraţie folclorică românească. Programul include şi lecturi din opera mai
multor scriitori români traduşi în limba suedeză,
acoperind o paletă vastă de genuri şi specii literare:
poeme de mihai Eminescu (în traducerea lui Inger
Johansson), Nina Cassian şi Nichita Stănescu (în
traducerea lui dan Shafran), schiţa situaţiunea a
scriitorului Ion luca Caragiale (în traducerea lui
Inger Johansson), proză de zaharia Stancu (în traducerea lui Ingegard granlund şi magda ljungberg), gabriela melinescu, fragmente din apocalipsa după Cioran a lui gabriel liiceanu (în traducerea lui dan Shafran şi Åke Nylinder), precum şi
din eseul lui Benjamin Fondane despre Constantin
Brâncuşi (în traducerea lui dan Shafran şi Åke Nylinder). Textele vor fi prezentate în limba suedeză
în lectura actorului Christian Fex.

„Frumoasa Românie”

Biblioteca este un spaţiu de studiu deschis în
permanenţă. Are în posesie uN mIlIoN de volume.
Cele două spaţii pot fi vizitate împreună pentru că
sunt într-o legătură fizică, există un balcon care face
legătura între Bibliotecă şi Aulă. Eu pot să afirm
fără lipsă de modestie că Aula este cea mai fru-
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la Centrul de Artă şi Cultură Hamah din zhuhai, a avut loc relativ recent vernisajul Expoziţiei de
Artă Fotografică Contemporană „Frumoasa Românie”. Această expoziţie face parte din cadrul Festivalului Fotografiei Româneşti în China, cea de-a doua
ediţie, 2017, organizat de către Institutul Cultural
Român de la Beijing, Asociaţia Internaţională
„EuRo FoTo-ART” din oradea şi China Network
online, în cinstea zilei Naţionale a României. Evenimentul a fost deschis de domnul Chen Weilu, preşedintele China Network online, care a prezentat
fiecare fotografie în parte, exprimându-şi dorinţa de
a dezvolta mai departe schimburile culturale dintre

Biblioteca Universităţii „Gheorghe
Asachi” din Iaşi (UTI) este pe locul
1 în preferinţele utilizatorilor,
chiar dacă printre nominalizate se
numără capodopere de
pretutindeni precum: Biblioteca
Colegiului Trinity din Dublin,
Biblioteca Regală Portugheză de la
Rio de Janeiro, Biblioteca
Mănăstirii Admont, Biblioteca
naţională din Praga, Biblioteca
naţională a Franţei sau Biblioteca
Congresului Statelor Unite de la
Washington
cele două ţări şi de a promova arta fotografică chineză şi română. li Wei Kun, consilier al Asociaţiei
Fotografilor din China, unul dintre participanţii care
au fost invitaţi să susţină un discurs, a spus că acest
festival de fotografie este o ocazie bună de a promova
relaţiile de prietenie dintre România şi China, la un
nivel superior. de asemenea, în cadrul deschiderii
evenimentului, s-a proiectat un film realizat din fotografii despre România. Expoziţia de artă fotografică contemporană „Frumoasa Românie” este deschisă la acest centru de artă din zhuhai, unde publicul are posibilitatea să admire frumoasele peisaje româneşti, câmpii, dealurile, munţii Carpaţi cu pădurile sale dese, dunărea, marea Neagră, portul şi obiceiuri populare, lucrări semnate de către membrii
Asociaţiei Internaţionale „EuRo FoTo-ART”.
Au fost prezentate proiecţii de digiporamă cu
fotografii reprezentative despre România, puse la
dispoziţie de către Stefan Tóth, preşedintele Asociaţiei Internaţionale „EuRo FoTo-ART”, în câteva
oraşe ale Chinei, precum guangzhou (Centrul de
Expoziţii Sanxi), Shunde (Salonul de expoziţii
Shunde), Shenzhen (Centrul de Fotografie Wenbogong), Shanghai (Salonul de Fotografie), Harbin
(universitatea Heilongjiang) şi macao (galeria de
Artă Wanhao Clădirea xinhua). Acest festival de fotografie românească se organizează pe baza acordului de reciprocitate, ca urmare a colaborării intense
din ultimii cinci ani dintre Asociaţia Internaţională
„EuRo FoTo-ART” din oradea şi China Network
online, Festivalul de Fotografie Chinezească din România, fiind organizat în preajma zilei Naţionale a
Chinei. Acţiunile care fac parte integrantă din acest
proiect au la bază promovarea atât a artiştilor din
ţara noastră, cât şi a frumuseţilor naturale, a oamenilor şi tradiţiilor româneşti.
Publicul chinez este martorul numeroaselor
imagini legate de România şi de români, ne cunoaşte
şi ne înţelege mult mai bine pe noi, ştiindu-se impactul vizual al fotografiei în general. (Biroul de
Presă al ICR)

În anul Centenarului
Marii Unirii

muzeul Naţional al literaturii Române ne
aduce aminte de monumentul Eroilor din Arma geniului. monumentul Eroilor din Arma geniului sau
Statuia geniului (leu) este un impunător ansamblu
statuar situat în Bucureşti, la intersecţia bulevardelor Iuliu maniu şi geniului, în faţa Palatului Cotroceni. A fost înălţat la iniţiativa generalului Constantin ştefănescu-Amza, comandant al şcoalelor şi
Centrului de Instrucţie al geniului şi este dedicat armatei române, glorificând vitejia şi dârzenia ostaşilor români în luptele din Primul Război mondial.
Fondurile necesare realizării acestui proiect au fost
strânse şi din punerea spre vânzare a unei cărţi poştale, realizată la Atelierele mârvan din Bucureşti,
care ilustra macheta viitorului monument.
Elementul central îl reprezintă un impunător
leu de bronz, care are la picioare o ţeavă de tun, o
cască şi un drapel inamic. În cele 4 colţuri ale ansamblului sunt reprezentaţi 4 soldaţi: un cercetaş,
un ceferist, un pontonier şi un telefonist. Fiecare latură a soclului este decorată cu câte o metopă cu basorelief, reprezentând acţiunile caracteristice fiecărei specialităţi militare ale trupelor de geniu, însoţite de inscripţii ce amintesc de eroismul ostaşilor
români căzuţi pe câmpul de luptă între anii
1916-1918, în special în cele 3 mari bătălii din vara
lui 1917: mărăşti, mărăşeşti şi oituz. Pe una din laturile soclului se găseşte următoarea inscripţie:
spunEţi gEnEraţiilor viitoarE Că noi
aM făCut suprEMa JErtfă pE CÂMpurilE
dE BătaiE pEntru ÎntrEgirEa nEaMului.
monumentul a fost dezvelit la 29 iunie 1929. Autor:
sculptorul Spiridon georgescu. (Biroul de Presă al
mNlR)

Ostrovul Învierii

Eveniment

Aula Academiei Române a găzduit vineri, 15 decembrie 2017, ceremonia de decernare a Premiilor Academiei Române pentru anul 2015. Evenimentul a
avut loc în prezenţa Biroului Prezidiului şi a membrilor Academiei Române, reuniţi în Adunare generală.
Premiile, dintre care unele s-au acordat ex aequo, recompensează performanţa culturală şi ştiinţifică românească a anului 2015, concretizată în opere
individuale sau realizate în colaborare. Academia
Română acordă un număr de 79 de premii, purtând,
fiecare, numele unei personalităţi ilustre din domeniul creaţiei literare, artistice şi ştiinţifice naţionale,
repartizate pe multiple domenii de activitate: literatură, lingvistică, teatru şi cinematografie, muzică şi
arte plastice, istorie, filosofie şi psihologie, matematică, fizică, chimie, geografie şi geonomie, agricultură, medicină sau ştiinţa şi tehnologia informaţiei.

FIlOlOGIe ŞI lITeRATURĂ
1. Premiul „Timotei Cipariu“
lucrarea: formarea cuvintelor în limba română.
vol. al iv-lea, sufixele. derivarea nominală şi adverbială, partea i (a-C), Coordonator marina Rădulescu Sala
Co-autoare: laura Vasiliu
2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
a) lucrarea: istoria lui alexandru cel Mare – alexandria ilustrată de năstase negrule
Autori: Carmen Albu, Claudia Nichita şi gabriela
dumitrescu
b) lucrarea: terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (ştiinţific versus
popular)
Autori: Alina Pricop, Cristina Cărăbuş, liviu Apostol, mădălin Pătraşcu şi dan Chelaru, coordonator
Cristina Florescu*
3. Premiul „Ion Creangă“
Romanul: MJC, Editura Polirom
Autor: Ion Iovan
4. Premiul „Titu Maiorescu“
a) Ediţia: duiliu zamfirescu, opere, vol.i. integrala
romanelor, Editura FNSA
Autori: ediţie de Ioan Adam şi georgeta Adam
b) Ediţia: ioan alexandru, opere, i, ii, ediţie îngrijită de Alexandru Ruja, Editura FNSA
Autor: Alexandru Ruja
5. Premiul „Mihai eminescu“
Volumul: opere v, Crepusculul civil de dimineaţă
(peste 300 de poeme inedite), Editura Polirom
Autor: Emil Brumaru
6. Premiul „lucian Blaga“ – nu s-a acordat
7. Premiul „Ion luca Caragiale“ – nu s-a acordat

ŞTIInŢe ISTORICe ŞI ARHeOlOGIe
1. Premiul „Vasile Pârvan“
a) lucrarea: Epoca bronzului în podişul sucevei
Autor: Bogdan Petru Niculică
b) lucrarea: vase de sticlă în spaţiul dintre Carpaţi
şi prut (secolele ii a. Ch - ii p.Ch)
Autor: Sever-Petru Boţan
2. Premiul „Dimitre Onciul“
a) lucrarea: untersuchungen zu den römisch-barbarischen kontakten östlich der römischen provinz
dacia
Autor: Alexandru Popa
b) lucrarea: Bizanţul la dunărea de Jos (secolele
vii-X)
Autor: oana damian
3. Premiul „George Bariţiu“
lucrarea: Comunitatea dispărută. germanii din românia între anii 1945 şi 1967
Autor: laura gheorghiu
4. Premiul „Mihail Kogălniceanu“
a) lucrarea: l’avamposto sul danubio della triplice
alleanza. diplomazia e politica di sicurezza nella
romania di re Carlo i (1878-1914)
Autor: Rudolf dinu
b) lucrarea: viaţa şi destinul lui dimitrie Cantemir
Autor: Victor ţvircun (Republica moldova)
5. Premiul „nicolae Bălcescu“
a) lucrarea: viaţa economică din nordul dobrogei
în secolele X-Xiv
Autor: Aurel-daniel Stănică
b) lucrarea: regele ferdinand i Întregitorul
Autori: Cătălina macovei şi Adriana Natalia Bangălă
6. Premiul „A.D. Xenopol“
a) lucrarea: Congregaţia „de propaganda fide“ şi
misiunea catolică din Moldova (secolele Xvii- Xviii)

Autor: Rafael dorian Chelaru
b) lucrarea: de la gustul pentru trecut la cercetarea
istoriei. vestigii, călătorii şi colecţionari în românia
celei de-a doua jumătăţi a secolului XiX
Autor: Alexandru Istrate
7. Premiul „nicolae Iorga“
a) lucrarea: din lumea cronicarului ion neculce.
studiu prosopografic
Autor: mihai-Bogdan Atanasiu
b) lucrarea: Comunităţile germane de la sud de Carpaţi în Evul Mediu (secolele Xiii-Xviii)
Autor: Alexandru Ciocâltan
8. Premiul „eudoxiu Hurmuzaki“
a) lucrarea: independenţă versus reformă. românia
în contextul relaţiilor sovieto-americane în perioada
„perestroika“ (1985-1989)
Autor: Simion gheorghiu
b) lucrarea: Manuel paleologul „sfaturi pentru educaţia împărătească“
Autor: Simona Nicolae
Tehnologii Izotopice, Cluj-Napoca

FIlOSOFIe, TeOlOGIe, PSIHOlOGIe ŞI PeDAGOGIe
1. Premiul „Vasile Conta“
lucrarea: Mit, magie şi manipulare politică
Autor: Nicu gavriluţă
2. Premiul „Mircea Florian“
a) lucrarea: tratat despre fiinţă
Autor: Corneliu mircea
b) lucrarea: anul 1600. Cenzura imaginarului ştiinţific la începutul modernităţii
Autor: dan gabriel Sîmbotin
3. Premiul „Ion Petrovici“
a) lucrarea: din istoria marilor idei etice şi pedagogice
Autor: Nicolae Iuga
b) lucrarea: Ecce nietzsche. Exerciţiu de lectură hermeneutică
Autor: mircea Braga
4. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“
lucrarea: opoziţia politică în presa românească
1859-1899
Autor: Alecu gavrilescu
5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“
lucrarea: ortodoxie şi luteranism în transilvania
între revoluţia paşoptistă şi Marea unire
Autor: mircea-gheorghe Abrudan

ARTe, ARHITeCTURĂ ŞI AUDIOVIZUAl
1. Premiul „George enescu“
în domeniul creaţiei muzicale
lucrarea: duo pentru flaut şi pian
Autor: Andrei Tănăsescu
2. Premiul „Ciprian Porumbescu“
în domeniul muzicologiei
a) lucrarea: Musical Crossroads: Church Chants
and Brass Bands at the gates of the orient
Autor: Nicolae gheorghiţă
b) lucrarea: Criza operei? studiu de hermeneutică
muzicală
Autor: Ion Piso
3. Premiul „George Oprescu“
în domeniul istoriei artei, ex aequo
a) lucrarea: ion vlasiu
Autori: dr. Ioana Vlasiu, Ioan şulea şi Cora Fodor
b) lucrarea: valori de artă barocă în Banat
Autor: Rodica Vârtaciu medeleţ
4. Premiul „Ion Andreescu“
în domeniul artei plastice
lucrarea: Expoziţia de la Bienala de la veneţia
(2015)
Autor (pictor): Adrian ghenie
5. Premiul „Simion Florea Marian“
în domeniul etnografiei şi folclorului
lucrarea: Bibliografia generală a folclorului şi etnografiei româneşti
Autor: dr. Rodica Raliade (coordonator)
6. Premiul „Duiliu Marcu“
în domeniul creaţiei arhitectonice
lucrarea: Catedrala arhiepiscopală Curtea de argeş
Autor: Arh. Augustin Ioan
7. Premiul „Aristizza Romanescu“
în domeniul artelor spectacolului – nu se acordă
detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române, Regulamentul de acordare şi lista completă a
Premiilor Academiei Române sunt disponibile pe
http://www.academiaromana.ro/premiileAR/pag_pre
mii.htm.

e soare, dimineaţă, dor

E soare, dimineaţă, dor
şi e zăpadă cât încape
în duhul tău străvechi,
cules din taină, ape.

un vânt adie-ncetişor
dinspre o lume abia gustată.
Respiri, înveţi să fii aici,
acum, ca niciodată.

Înveţi să fii ca ei, ca toţi,
să plângi, să râzi, să cazi,
să mori, s-ascunzi că vii de
printre albatroşi nomazi;

s-ascunzi că vii, o, tu, sublimo,
de pe un ţărm iubit sălbatic
de păsări sfâşiind şi azi
zeii învinşi în cerul atic.
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Aura Christi

o, ţărm etern al frumuseţii,
iubit şi blestemat să fie
în veci atroce, sfânt, neatins
în matca-i vie, vie, vie...

Stanţă de iarnă

o, gând curat,
stelele curg,
fulgii se-ntorc
înspre amurg.

gând aţipit pe
tâmpla ninsă,
în inima serii,
de patimă-nvinsă.
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Patimi cernând
tristeţile, anii,
albatroşi, iubiri
şi stejarii, profanii.

Nu-i nimeni din
drum să te întoarcă;
vâslaşul vâsleşte
în magica barcă

şi totul pluteşte
spre-apus, răsărit...
mi-e dor, mi-e dor,
roua-n granit

şopteşte, susură
în taină vâltoarea
vegheată în tine,
lăstuni şi în sarea

şi marea-nserată,
de ţărm lovită,
în timp ce tresar
visele-n criptă.

Fragment din romanul în versuri
ostrovul Învierii
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