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■ În preajma Centenarului 
Marii Uniri (1918- 2018)
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În cadrul Programului dedicat Cente-
narului Marii Uniri, Academia Ro-
mână a organizat la Conacul

General Berthelot din comuna cu acelaşi
nume, judeţul Hunedoara, seria de manifes-
tări „100 de ani de la Marea Unire. Contribu-
ţia Franţei şi a Misiunii Militare Franceze
condusă de Generalul Henri Mathias Berthe-
lot la refacerea, dotarea şi instruirea Armatei
Române în Primul Război Mondial“. Eveni-
mentul a debutat cu o sesiune omagială mo-
derată de acad. Victor Voicu, vicepreşedinte al
Academiei Române, coordonator al programu-
lui aniversar „Generalul Berthelot şi Misiu-
nea Militară Franceză în România“. Au luat
cuvântul acad. Răzvan Theodorescu, vicepre-
şedinte al Academiei Române, Ioan Moşteanu,
director de cabinet în cadrul Ministerului
Apărării Naţionale, Marina Huzoni, primarul
comunei General Berthelot. Sesiunea a fost
urmată de prezentarea întregului poştal „Ge-
neral Berthelot“ emis de Romfilatelia şi de
semnarea panoului filatelic dedicat Centena-
rului Marii Uniri. Cu acest prilej a fost decer-
nată medalia aniversară „General Berthelot“. 

Evenimentul va continua cu ceremonia
depunerii coroanelor de flori la bustul Gene-
ralului H.M. Berthelot şi plantarea unui ste-
jar în curtea Conacului. 

În spaţiile expoziţionale ale Conacului
Berthelot a fost prezentată expoziţia „Gene-
ralul Henri Mathias Berthelot pe frontul ro-
mânesc (1916- 1918)“, organizată de Institu-
tul Cultural Român, în parteneriat cu Mu-
zeul Naţional de Istorie al României şi Mu-
zeul Naţional Militar.

Manifestările s- au încheiat cu proiecţia
filmului documentar „Francezii şi românii în
Marele Război“ realizat de jurnalista Mar-
cela Feraru şi cu difuzarea interviului acor-
dat televiziunii Trinitas de Jean Claude
Dubois, nepotul Generalului Berthelot. 

La evenimente au participat persona-
lităţi din lumea academică, reprezentanţi ai
Ministerului Apărării Naţionale, cadre mili-
tare, istorici, reprezentanţi ai comunităţii lo-
cale.

Pe data de 14 iunie 2018, Academia
Română a organizat, sub aceeaşi titulatură,
ziua omagială dedicată Generalului Berthe-
lot, la sediul său din Calea Victoriei 125, Bu-
cureşti, în parteneriat cu Ambasada Franţei
şi Institutul Cultural Român.

Generalul Henri Mathias Berthelot
(1861- 1931), ales membru de onoare al Aca-
demiei Române în anul 1926, a fost şeful Mi-
siunii Militare Franceze în România în
timpul Primului Război Mondial şi a avut o
contribuţie esenţială în refacerea şi reorga-

nizarea armatei române. A fost consilier
strategic al Regelui Ferdinand şi s- a implicat
în susţinerea diplomatică şi militară a cau-
zei româneşti. În semn de recunoştinţă, ge-
neralul Berthelot a fost decorat cu cele mai
înalte distincţii ale statului român şi a fost
declarat cetăţean de onoare al României. 

Conacul Berthelot. În 1922, la propu-
nerea Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria,
Parlamentul României a oferit în dar gene-
ralului Berthelot conacul din Fărcădinul de
Jos, ce aparţinuse familiei Nopcea, veche fa-
milie nobiliară românească din Transilva-
nia. În anul 1926, generalul Berthelot a
decis să se reîntoarcă în Franţa şi a donat
Academiei Române conacul, împreună cu do-
meniul pe care se afla. La câţiva ani după in-
stalarea regimului comunist, în 1948,
imobilul a fost naţionalizat şi transformat în
sediu de CAP, patrimoniul său fiind jefuit şi
risipit. După 1989, Conacul a suferit un
avansat proces de degradare. Odată cu recu-
perarea lui de către Academia Română, a
fost reabilitat şi introdus în circuit ştiinţific.
Inaugurat la 12 octombrie 2010, actualul
conac ce poartă numele generalului adăpos-
teşte Centrul de dezvoltare durabilă „Ţara
Haţegului – Retezat“ al Academiei Române,
fiind dotat cu sală de conferinţe, laboratoare
de cercetare şi spaţii de cazare.

Biroul de presă al Academiei Române

Eveniment
Generalul Berthelot
omagiat de 
Academia Română la
Conacul Berthelot



Părăsind deci tinereţea, care a fost
sau n- a fost (vom afla- o poate în vii-
toarele pagini ale propriei mele me-
morii sau confesiuni!), iată- ne insta-

laţi în plină maturitate, cam târziu, e drept, în
cazul meu, la 31 de ani, în 1965, odată cu primul
şi categoricul semn al reuşitei literare – debutul
primului meu roman, Francisca. Nu e o figură de
stil şi nu e măcar o fanfaronadă – am trăit şi emis
nu puţine fanfaronade pe diverse tonuri în ca-
riera mea, dar în cazul debutului meu editorial,
am mai spus- o, s- a întâmplat nu numai o schim-
bare de poziţie socială categorică, dar sinele meu,
întreaga mea conformaţie şi reflexele mele ges-
tuale sau psihologice au trăit o fractură uriaşă,
benefică. Reuşisem, e drept, dar nu numai acest
fapt – considerabil pentru un spirit care trecuse
binişor de anii în care o asemenea certificare so-
cială se produce la alţii! –, dar reuşisem public
peste aşteptările tuturor, ale mele inclusiv, învin-
sesem în cheia idealului meu, ca să zic aşa: utopia
de a deveni romancier, aclamat de cele mai im-
portante instanţe ale statului comunist şi în fapt
advers, mie, familiei şi clasei mele, m- am instalat
de pe o zi pe alta, fără nici o exagerare, într- unul
din cele mai râvnite şi comode scaune sociale ale
unui regim extrem de zgârcit cu astfel de favoruri
şi pe care le reţinea strict pentru aşa- zişii fiii lor.
Care însă, s- a văzut asta în plin proletcultism,
dar şi după aceea, în acea zonă numită semilibe-
ralism, fiii lor, tinerii ieşiţi din mahalelele marilor
oraşe, sau fiii de ţărani săraci, de pălmaşi veşnic
nemulţumiţi, unii dintre ei trimişi la acea pepi-
nieră sau seră artificală de creat scriitori ai vre-
murilor noi, după modelul sovietic, zisa şcoala de
literatură de doi ani, ce ea însăşi n- a avut viaţă
lungă, n- au dat, vai, opere şi creiere capabile nu
să întreacă, dar nici să ajungă la genunchiul atâ-
tor scriitori burghezi şi moşiereşti, corupţi sau nu,
dar care au ştiut să îngheţe, câţiva dintre ei, în
nici două secole, într- o ţară abia consolidată şi
într- o limbă încă imperfectă, opere de prim rang.

Da, comic sau bizar de- a dreptul, într- o sin-
gură noapte, în doar câteva zile care mie mi- au
apărut ca ivite dintr- un teritoriu de basm, am de-
venit „unul din cei mai promiţători tineri roman-
cieri etc., etc.,”, şi de- a dreptul amuzante erau
figurile nu puţinor cunoscuţi sau necunoscuţi, co-
legi de generaţie, redactori de reviste, activişti,
dar şi oameni de pe stradă, care mă priveau cu un
fel de uimire oarbă, aşa cum contempli un feno-
men în care nu crezi, ceva ce e în totală discor-
danţă cu toate normele şi legile în vigoare. O
spuneam şi mai sus, până la acea dată, Septem-
brie ’65, eu nu aveam măcar dreptul de a trece
drept un ratat, cum foiau atâţia tineri sau mai
puţin tineri pe culoarele aglomerate ale puţinelor
reviste literare sau în cele câteva restaurante sau

localuri inundate de scriitori, pictori, sculptori,
compozitori, pretendenţi la glorie, inşi realmente
versaţi în litere, ba unii chiar şi culţi într- o lite-
ratură mare europeană sau alta, inteligenţi, fer-
mecători, purtând deja aproape toate stigmatele
unui geniu tânăr, respectaţi deja de redactorii de
la reviste sau de cei din aparatul de propagandă,
la oraş, la C.C. al Partidului, poate şi în mediile
Securităţii. Da, aceştia aveau dreptul de a poza
în rataţi, sau, mă rog, în mari rataţi, deoarece
unii dintre ei se afişau deja cu texte publicate şi
comentate de critică, dar pretindeau mereu un alt
statut şi o altă opinie asupra ideilor şi operelor
lor.

Târziu, foarte târziu, încă întâlneam în
jurul meu priviri vag nemulţumite ale unor
domni şi domnişoare literate care nu- mi iertau
ivirea mea bruscă şi cam intempestivă pe scena
literară, nemaivorbind de faptul că nici paterni-
tatea primului meu roman – în trei ani, am pu-
blicat trei romane unul după altul, culminând cu
succesul absolut, naţional, al Animalelor bolnave
– nu mi se acorda; erau voci, în capitală, dar şi în
provincie, în oraşul bănăţean Lugoj, de exemplu,
unde- mi făcusem liceul şi în care unii foşti profe-
sori sau intelectuali respectaţi ai urbei o indicau
pe poeta Nina Cassian drept autorul incontestabil
al Franciscăi! Sărmana femeie, după vreo două
decenii de la debutul meu, a publicat şi dânsa un
volumaş de schiţe şi povestiri care excelează nu
prin anemie creatoare evidentă, cum întâlnim şi
azi la atâtea alte sute şi sute de cărţulii, dar în
paginile căreia N. C., o răsfăţată a Partidului veş-
nic nemulţumită ca nu puţini scriitori de mâna a
doua de privilegiile ce i se ofereau, îşi varsă în
portrete uşor recognoscibile după câteva modele
vii de scriitori care obţinuseră favorurile ei, mă-
runtul ei venin, modest şi semiprevizibil ca nu pu-
ţine dintre rimele şi metaforele ei poetice.

Reuşita mea prea zgomotoasă îi irita, pe
unii îi jignea cu adevărat, există oriunde în lume
indivizi bine adaptaţi unui sistem social sau al-
tuia, care trăiesc în deplină confortabilitate, de-

oarece planurile şi schemele
lor de adecvare socială, în
mare, se realizează. Ei bine,
când în tot acest teatru, bur-
ghez sau nu, instalat sau nu,
apare un element discordant,
de- a dreptul surprinzător, el
este privit aproape ca un stri-
cător al ordinii publice. Bi-
neînţeles, nu e deloc vorba de
ordinea publică, ci doar de
tihna şi chiverniseala, licită
sau nu, ale unor inşi şi ale co-
teriilor lor, iar în cazul meu,
în anii care au urmat, iritarea
urma să continue prin faptul
că eu, autorul care irupsese
peste noapte, se pare că nu se
mulţumea cu gloria de vârf şi
admiraţia a zeci şi zeci de mii
de lectori, dar individul a în-
drăznit să propună un cu
totul alt tip de roman, axat pe
teme care nu aveau nimic în
comun cu temele cunoscute şi

răspândite prin şcoli ale prozei mari epice, mai
ales de după Primul Război Mondial.

Sigur, proza română, moldoveană şi valahă,
i- a adoptat ca maeştri pe cei doi Ruşi, Turgheniev
şi Tolstoi, iar cea ardeleană pe naturalistul zola,
care şi în Polonia făcuse şcoală. Dar ce caută aici,
la noi, un... fel de zănatec, de rus nebun, precum
F.M. Dostoievski, cu a sa „âme slave”, pretext al
unor divagaţii şi teorii nu departe de limita incoe-
renţei sau a scandalosului pur?! Cu personajele
sale „desfrânate” din multe puncte de vedere, în
care, horribile dictu, se aliază decadenţa sfrun-
tată a moravurilor cu teoriile cele mai înalte des-
pre sublim, credinţă şi înţelegerea spiritului? (Nu
e o glumă, în Rusia lui Dostoievski, dar şi după
’81 când a murit ca şi în Europa mândră a litere-

lor unde el nu era acceptat, decenii multe, ca o
reală valoare de prim rang, a iritat profund; prin-
tre altele, Sofia, personajul fiicei lui Marmeladov,
beţivanul mesianic, o prostituată care îndrăz-
neşte cu Biblia în mână să încerce şi reuşeşte a- l
converti pe junele anarhisto- criminal Raskolni-
cov!)

Şi- apoi... Nietzsche! Ani şi decenii la rând,
în cele mai elogioase şi nuanţate comentarii ale
acelor tineri care ne- au sprijinit în acei ani, de la
Negoiţescu la Eugen Simion, de la Lucian Raicu
la Matei Călinescu sau N. Manolescu, nici unul
n- a catadicsit – sau îndrăznit?! – să- l lege pe
Nietzsche de epica mea, deşi s- a bătut nu puţină
monedă încă de la primele mele opuri despre in-
sistenţa unor cuvinte precum forţă sau iraţional,
relaţia dintre călău şi victimă, ideea ciudată a
unui destin care se întoarce ciclic şi e destinat
doar unora, cei care arată o trăire- tip, „ein typis-
ches erlebnis” şi altele, ca şi unele scene cinice
sau personaje incongruente care, după o edifica-
toare şi chiar remarcabilă aşezare tipologică pe
câteva sute de pagini se dau peste cap, precum
Till Buhoglindă şi devin, tam- nesam maître à
penser, deasupra şi în ciuda atâtor inşi cuminţi şi
rezonabili!

Părea, în acea toamnă de basm a lui ’65, că
încep o lungă, confortabilă şi, mai ştii, poate şi lu-
crativă carieră naţională, întreg labirintul enorm
şi întortochiat al nesfârşitei mele dibuiri sociale
şi psihologice numită, dacă vreţi, tinereţe, se pră-
buşea în spatele meu şi, în ciuda unui sistem so-
cial potrivnic nu numai burgheziei din care eu
ieşeam, dar şi valorilor ei, tânărul care încă eram
părea a- şi fi găsit locul... era să scriu „fotoliul”,
aşa cum erai ghidat pe vremuri într- o sală de ci-
nematograf de o domnişoară cu o lanternă! Nu, în
ce mă priveşte nu aş fi avut nimic împotrivă, dar
vai, nici eu, dar nici alţii, nu puţini care veneau
ca şi mine din burghezie sau din ţărănimea răsă-
rită, prestigioasă, nu reuşeam să înţelegem că,
voind încadrarea noastră în social, de bine, de
rău, ne aventuram pe un sol de- o impredictibili-
tate soră cu visul, acele coşmaruri în care nu toate
tonurile şi scenele sunt oribile! Da, pe toate cana-
lele ni se striga şi eram ferm avertizaţi că trăiam
în comunism, dar, acum, privind cu calm peste
balustrada unei jumătăţi de secol, mai putem
afirma aceasta?! Dacă unor lectori ai acestor pa-
gini poate li s- o fi părut cam trasă de păr teoria
mea după care eu aş fi trăit ani lungi o adoles-
cenţă care nu a existat, apoi, azi, în ceea ce pri-
veşte trecutul nostru şi al atâtor generaţii poate
conclude liniştit, extrem enigmatic poate pentru
unii tineri născuţi la graniţa lui ’89, că acel comu-
nism de care s- a făcut atâta caz, în fapt, nu a exis-
tat niciodată. Nu cumva a fost pur şi simplu o
încălcare masivă a unui vecin de o statură gar-
gantuelică, cunoscut din istorie pentru expansiu-
nea sa organică şi care, ne- a creat nouă, dar şi
Europei o scenă magnifică a unui spectacol unic
asupra... viitorului?! Al noului, se înţelege, şi ce
tânăr nu cade iute în capcana oricui anunţă pro-
gresul şi noul, aventura şi instinctul de perfec-
ţiune, de ameliorare totală a societăţii cum o
visau unii utopici la finele Evului Mediu?! r

■ Fragment din vol. viaţa mea,
Editura Polirom, 2017

3

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

AUGUSt 2018

Nicolae Breban
În ciuda cuminţeniei

n Editorial Da, comic sau bizar de- a dreptul,
într- o singură noapte, în doar

câteva zile care mie mi- au apărut
ca ivite dintr- un teritoriu de basm,

am devenit „unul din cei mai
promiţători tineri romancieri etc.,

etc.,”, şi de- a dreptul amuzante
erau figurile nu puţinor cunoscuţi

sau necunoscuţi, colegi de
generaţie, redactori de reviste,
activişti, dar şi oameni de pe

stradă, care mă priveau cu un fel
de uimire oarbă, aşa cum contempli
un fenomen în care nu crezi, ceva
ce e în totală discordanţă cu toate

normele şi legile în vigoare
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Începutul secolului al xx- lea stă sub
semnul literaturii militante, genul me-
morialistic nu este cultivat decât rar în
sine, dar multe dintre prozele scurte

sămănătoriste sunt amintiri deghizate, care con-
semnează experienţa autorilor proveniţi din
lumea satului. Primul Război Mondial şi, apoi,
Marea Unire din 1918 generează un foarte amplu
corpus memorialistic, frecventat însă pentru in-
formaţiile oferite, nu pentru calităţile sale lite-
rare. În perioada interbelică, literatura se
orientează, din ce în ce mai decis, către formele
moderniste. Sub influenţa lui Marcel Proust şi
mai ales a lui André Gide, romanul caută cu în-
dârjire autenticitatea, pe care o poate obţine cul-
tivând strategiile scriiturii intimităţii. Mircea
Eliade pune la baza actului creator experienţa,
afirmând, într- un eseu intitulat despre confe-
siuni, că scriitura intimă i se pare singura care îi
oferă posibilitatea de a suspenda proza bazată pe
imaginar. Prima calitate a romanului ar fi, în per-
spectiva tânărului şef de generaţie, să înregis-
treze cu fidelitate adevărul unei personalităţi:
„Scrii aşa cum eşti tu acum. Nu peste zece ani.
Peste zece ani vei fi altul”. Camil Petrescu teore-
tizează insistent nevoia de autenticitate, în noua
structură şi opera lui marcel proust şi îşi fizează
un ideal al anticalofilismului în Amintirile colo-
nelului lăcusteanu, publicate în 1934, pe care le
consideră „unicul document scris, autentic, pen-
tru psihologia individuală românească”, princi-
pala lor calitate fiind „lipsa oricărei atitudini
livreşti”. Preocuparea pentru adevărul existenţial
conferă romanului epocii forma confesiunii deghi-
zate. G. Ibrăileanu, Anton Holban, M. Blecher,
Mihail Sebastian, Mircea Eliade, H. Bonciu valo-
rifică în ficţiune convenţiile narative ale jurnalu-
lui şi ale memoriilor. Literatura consumă însă
aproape exclusiv interesul pentru scriitura confe-
sivă, deschiderea criticii pentru genul memoria-
listic rămânând sporadic. 

Puţini scriitori reprezentativi tipăresc opere
memorialistice. Radu Rosetti publică, între 1922
şi 1927, o carte de memorii în trei volume: Amin-
tiri, vol. I: Ce- am auzit de la alţii, Amintiri din co-
pilărie şi Amintiri din prima tinereţe. Foarte
interesant, în primul dintre ele reconstituie o
epocă apusă, cea a secolului al xIx- lea, făcând să
continue tradiţia de care se simte legat, punând
cap la cap povestirile despre trecut ale părinţilor
şi bunicilor, folosind, prin urmare, memoria stră-
moşilor. Capodoperă a memorialisticii româneşti,
lucrarea lui Radu Rosetti este foarte apropiată te-
matic şi ca viziune de memorialistica secolului al
xIx- lea, încercând să păstreze nealterată conti-
nuitatea cu trecutul dinaintea adoptării modelu-
lui de civilizaţie occidental, oferind imaginea unei
epoci fastuoase, patriarhale, în afara istoriei mo-
derne. Redescoperită după 1990, cartea va avea

un mare succes. Unul dintre cele mai in-
teresante proiecte îi aparţine lui E. Lo-
vinescu, care, între 1930 şi 1937 îşi
publică cele trei volume de memorii, ur-
mate, în 1941, de Aqua forte, un volum
de portrete. Deloc întâmplător, cărţile
însoţesc principalele sinteze ale autoru-
lui şi sunt, înainte de toate, o explicare
şi o justificare a programului său critic,
a direcţiei pe care a încercat şi, la mo-
mentul în care îşi contemplă cariera,
sunt semne clare că a şi reuşit, să o im-
prime literaturii române de după 1918.
Lovinescu nu e preocupat de refacerea
autobiografiei, cu toate datele ei civile,
ci de reconstrucţia formării sale spiri-
tuale, a aventurii lui intelectuale. Per-
spectiva nu este a unui memorialist care
îşi contemplă veacul, ci a unui critic li-
terar care îşi evaluează cariera, îşi des-
crie teoriile şi conceptele, campaniile,
portretizează scriitorii pe care i- a lan-
sat, evaluează noutatea şi valoarea lite-
raturii moderniste pe care a promovat- o,
şi, mai ales, descrie „natura bovarică” a
ideilor sale „revoluţionare”, procesul
construcţiei de sine al unui critic care
avea toate datele temperamentale, men-
talitare, de educaţie şi de gust pentru a
se situa în ariergarda criticii de direcţie.
Cultivând insistent portretistica şi
anecdotica în cel de al treilea volum şi
în Aqua forte, Lovinescu are grijă să nu
se inflameze, să îşi menţină spiritul po-
lemic doar în spaţiul aseptic al ideilor,
să îşi păstreze seninătatea, echilibrul,
să îşi purifice privirea asupra contemporanilor
prin disciplină stilistică şi prin „depersonalizare”.
Nicolae Iorga se dovedeşte a fi un prozator foarte
bun în seria de memorii şi în o viaţa de om – aşa
cum a fost, apărută în trei volume (Copilărie şi ti-
nereţe; lupta; spre înseninare). Tot ce este exces
în personalitatea sa accentuată, în opera publi-
cistică, doctrinară, devine patos temperat prin
melancolie în aceste opere. Corpusul memorialis-
tic se remarcă prin portretistică şi prin detenta
polemică a autorului, nu o dată revărsată asupra
epocii şi contemporanilor sub formă de pamflet.
Iorga îşi retrăieşte, rememorând- o în scris, viaţa
la temperaturi înalte, stilul său este incandes-
cent, angajat, îşi explică luptele, opţiunile cultu-
rale şi politice. Cărţile au o mare tensiune epică,
alcătuind, datorită poziţiei autorului lor în viaţa
politică şi culturală, o panoramă asupra unei
epoci constructive, febrile, neferite de excese. Mo-
delul memorialisticii lui Iorga pare a se fi fixat în
aceea a lui Goethe, autorul însuşi considerân-
du- se o personalitate providenţială a epocii sale.
Cum a şi fost, fără doar şi poate. În orice caz, me-

moriile reprezintă de departe
opera literară cea mai reuşită
a lui Iorga, autor nu lipsit de
hărnicie şi ambiţii şi în acest
domeniu. Mihail Sadoveanu
oferă, în Anii de ucenicie
(1944), o carte a formării sale.
Deloc întâmplător, memoriile
se încheie odată cu anul debu-
tului, cu intrarea sa în viaţa li-
terară. Biografia intimă, a
anonimului care visează să de-
vină scriitor, lasă locul celei
publice, care, consideră scriito-
rul, nu mai merită reconsti-
tuită, pentru că este cunoscută
de toată lumea. În plus, redac-
tate într- un moment de mare
tensiune politică, când cariera
lui Sadoveanu intră în impas şi
este ameninţată, cartea este şi
o pledoarie pentru o lume pa-
triarhală, mai simplă, mai cu-
rată. Ce este interesant este

modul în care toate temele sadoveniene se leagă
în această carte: înainte de a fi o reconstituire a
unei experienţe de viaţă şi a unei epoci acciden-
tate, cartea este o sinteză a sadovenismului: tot
ceea ce e cunoscut, brevetat ca temă, stil, faună
umană în proza autorului, există, ne asigură au-
torul, în viaţa sa. Sadoveanu îşi sadovenizează,
de fapt, propria existenţă, mutând- o din contin-
gent în istoria literaturii. Unele dintre memoriile
marilor scriitori interbelici apar postum. După ce
este interzis de regimul comunist, lui Blaga i se
tipăreşte opera de sertar abia după 1961. hroni-
cul şi cântecul vârstelor este autobiografia im-
pregnată de lirism a unei personalităţi care îşi
reinventează trecutul din perspectiva marelui
scriitor care a devenit: copilăria, care a stat sub
semnul muţeniei, „detaşării de logos”, ca prefigu-
rare a teoriilor filosofiei sale şi a temelor poeziei
de mai târziu, apoi tinereţea, marcată de studii,
de iubire, de anii războiului şi de momentul Marii
Uniri din 1918. Ca şi Sadoveanu, scriitorul e in-
teresat de vârsta mitică, cea a formării, dinainte
de a deveni personalitate publică. Scrise în limba
română pe baza însemnărilor de jurnal, publicate
în traducere franceză şi engleză, memoriile lui
Mircea Eliade apar în întregime abia în 1991, în
România proaspăt ieşită de sub comunism şi stâr-
nesc un entuziasm general. Ele sunt valoroase
mai ales datorită faptului că reprezintă viziunea
uneia dintre marile personalităţi ale interbelicu-
lui, lider al unei generaţii care a dorit, din idea-
lism, să transforme radical România, într- o epocă
predispusă la excese ideologice. Descriindu- şi co-
pilăria, mansarda în care a citit nopţi la rând,
apoi intrarea în viaţa literară şi ascensiunea, des-
coperirea Indiei, exilul, oprindu- se la anul 1960,
cel al maturităţii şi notorietăţii depline, cartea re-
prezintă una dintre sursele esenţiale privitoare
la febrilitatea creatoare şi ideologică a generaţiei
criterioniste. r

Bogdan Creţu
Incursiuni în memorialistica
românească (II)

Modelul memorialisticii lui Iorga
pare a se fi fixat în aceea a lui

Goethe, autorul însuşi
considerându- se o personalitate

providenţială a epocii sale. Cum a
şi fost, fără doar şi poate. În orice

caz, memoriile reprezintă de
departe opera literară cea mai

reuşită a lui Iorga, autor nu lipsit
de hărnicie şi ambiţii şi în acest

domeniu

n Istorie şi critică literară
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Unul dintre topos- urile cele mai so-
licitate din istoria culturii euro-
pene este acela al rolului condu-
cător al Maestrului spiritual.

Tema cunoaşte, desigur, o răspândire cu mult
mai largă, fiind universală. O exemplificare
găsim la primele începuturi ale culturii europene
moderne, în divina comedie a lui Dante. Spre a
nu se rătăci în pădurea care simbolizează scolas-
tica medievală, pe nişte cărări înfundate ce nu
duc nicăieri – holzwege care nu ajung la nici un
luminiş (lichtung), cum ar zice Heidegger – tâ-
nărul doritor de cunoaştere are nevoie de o că-
lăuză spirituală, pe care Dante o găseşte în
persoana marelui poet latin, Vergiliu – „mare
faclă- n veci pe- al artei drum” (infernul – Cântul
I). Dante i se adresează Maestrului său spiritual
– „Tu duca, tu segnor, e tu maestro”. În traduce-
rea lui G. Coşbuc – „Părinte- mi eşti, maestru- mi
eşti,/ tu singur, eşti acel ce- a dat o viaţă/ frumo-
sului meu stil ce- mi e mândrie.” Vergiliu acceptă
provocarea de a fi „maestru spiritual” – „Spre- a
ta scăpare, cred şi judec, deci/ să- ţi fiu conducător
şi te voi scoate/ de- aici, făcând prin loc etern să
treci.” De la Dante încoace numărul unor aseme-
nea exemple a sporit cu mult în cultura euro-
peană, ilustrată de cazuri celebre din literatura
şi filosofia occidentală. Un asemenea pact între
un Maestru spiritual şi un discipol explică toate
întreprinderile de anvergură ale culturii euro-
pene.

Topos- ul amintit este implicat în cazul lec-
ţiei atât de preţioase, dar şi de pretenţioase a gân-
dirii, lecţia cea mai dificilă de predat pentru un
profesor şi de învăţat pentru un elev. Gândirea
constituie adevăratul scop al învăţământului fi-
losofic, o spunea deja Kant în înştiinţare privind
programul prelegerilor sale din semestrul de
iarnă al anului 1765- 1766 (Nachricht von der
Einrichtung seiner Vorlesungen in dem winter-
halbenjahre von 1765- 1766) (publicat în volumul
II vorkritische schriften din ediţia E. Cassirer din
Kants Werke). „Pe scurt – scrie Kant – trebuie să
se înveţe nu gânduri, ci gândirea” (Kurz, er soll
nicht Gedanken, sondern denkelernen), iar
această procedură de învăţare este pretinsă chiar
„de natura proprie filosofiei („Eine solche Lehrart
erfrdert die der weltweisheit eigene Natur”). Nu
altceva, în esenţă diferit de Kant, va spune la noi
Constantin Noica – „De unde – se întreba acesta
– ideea că filosofia te învaţă adevărul. Te învaţă
să gândeşti – nu adevărul. Îţi dă direcţia adevă-
rului.” (jurnalul filosofic)

Gândirea nu se poate învăţa decât într- o ex-
perienţă specială de „frecventare interumană (ex-
presia îi aparţine lui y. Bres în minunata sa carte
psihologia lui platon, tradusă şi în româneşte la
Humanitas, Bucureşti, 2000), un exerciţiu de gân-
dire în comun, în care asociază un profesor şi un
elev. Ceea ce profesorul poate oferi este înainte de
toate un model de a gândi pe viu, în concret, care
se desfăşoară în prezenţa învăţăcelului. Desigur,
relaţia aceasta care se constituie între profesor şi
elev nu poate fi una de simplă imitaţie: elevul în-
cearcă să facă la proporţia sa ceea ce a văzut că
profesorul său a realizat la altă scară. În Critica
raţiunii pure, Kant atrăgea atenţia că „facultatea
de imitaţie nu este o facultate creatoare”. şi, la
urma urmei ea întinde elevului doar o capcană. În
definiţia dată iluminismului în lucrarea sa din
1783 – Răspuns la întrebarea: Ce este luminarea?,
Kant va arăta că adevărata miză a punerii proble-
mei de către luminism este să gândeşti cu propriul
tău cap şi nu prin delegaţie, cu al altuia. Şi cum
raţiunea a fost distribuită între oameni pe baze
egalitariste, cum credea aceasta deja Descartes, a
te folosi de ea, adică a gândi nu constituie decât
un act al voinţei libere. Dar libertatea nu se dă
pur şi simplu, ea cere totdeauna şi curaj. Este
unul dintre cuvintele de ordine ale iluminismului:
„Ai curaj şi slujeşte- te de inteligenţa proprie!
Aceasta este, deci, deviza luminării”.

În concepţia lui Kant în epoca sa, filosofia
se află în situaţia de a nu fi încă desăvârşită. De

fapt, la drept vorbind,
ea încă nici nu există
în sensul în care putem
afirma aceasta despre
celelalte ştiinţe – geo-
metrie, fizică, matema-
tică sau chiar istorie.
Aici, totul este rezumat
şi cuprins într- o sin-
gură carte fundamen-
tală (Euclid, Newton,
sau Polybius în isto-
rie). În filosofie, situa-
ţia se înfăţişează cu
totul altfel; pe „câmpul
de luptă al metafizicii”,
cum spune Kant, nu s- a putut ridica, deocamdată,
nici o construcţie de acest fel. Nefiind pe deplin
împlinită, filosofia nici nu poate fi învăţată. Ea
pur şi simplu nu există şi nu poate fi învăţată. Se
poate învăţa doar filosofarea (philosophieren) ca
exerciţiu al raţiunii în aplicarea sa liberă, iar nu
ca prilej de imitaţie mecanică. Filosoful trebuie
să fie un gânditor independent care „să- şi aplice
în mod liber raţiunea, iar nu ca pe un simplu mij-
loc de imitaţie, ca să- i zicem aşa, mecanic.” Din
asemenea premise atât de clar formulate de către
Kant concluzia se impune necessario sequitur –
„dintre toate ştiinţele raţionale (a priori) numai
matematica singură poate fi învăţată, dar nicio-
dată filosofia (decât doar istoric), ci în ce priveşte
raţiunea, nu se poate învăţa decât cel mult a filo-
sofa... filosofia este o simplă Idee despre o ştiinţă
posibilă, care nu este dată nicăieri in concreto, de
care însă căutăm să ne apropiem pe diferite căi,
atâta timp până când descoperim singura po-
tecă.”

Aceasta, a învăţa filosofarea, a gândi filoso-
fic, este şi sarcina pe care trebuie să şi- o asume
şi şcoala în care nu se învaţă nimic a lui Constan-
tin Noica. Ea constituie locul privilegiat în care
se învaţă, de preferinţă, gândirea. În anii înde-
lungaţi de teroare exercitată asupra gândirii li-
bere din perioada comunismului, generaţiile
succesive care l- au frecventat pe Noica au făcut- o
pentru a învăţa de la el ce înseamnă a gândi. A
recunoscut aceasta pentru toţi discipolul său pre-
ferat, Gabriel Liiceanu – „Să înveţi să gândeşti.
Acesta este lucrul pe care am sperat să- l învăţ de
la Constantin Noica.”

***

În tradiţia cultural- pedagogică europeană a
învăţa gândirea implică acel topos obligatoriu de
care am vorbit la început: prezenţa şi conducerea
de către un maestru de gândire – maître a penser
– care să deschidă în faţa elevului său misterele
artei de a gândi. Relaţia dintre profesor şi elev
trebuie gândită în termenii mobilităţii. Misiunea
cea mai înaltă a profesorului este de a- şi trimite
elevul dincolo de punctul pe care l- a atins el în-
suşi ca profesor în dezvoltarea sa. A- ţi depăşi pro-
fesorul constituie imperativul cel mai preţios
căruia trebuie să i se conformeze şcoala ideală.
„Un învăţător – observa Nietzsche – e răsplătit
prost când rămâi pentru totdeauna doar învăţă-
celul lui. Şi de ce nu vreţi voi să- mi smulgeţi cu-
nuna.” Adevăratul profesor, cel de vocaţie, nu este
acela care îşi instalează comod elevul, într- un
punct mort în care dezvoltarea acestuia s- a blo-
cat; rolul său este de a cerceta (în asociere cu ele-
vul său) motive mereu noi pentru a înainta pe
căile cunoaşterii.

Rostul şcolii este de a- l ridica pe elev deasu-
pra ei şi de a- l trimite mai departe într- un pro-
gram, în principiu infinit al formării de sine. Dar
aceasta nu înseamnă că între discipoli adunaţi în
jurul Maestrului nu se află şi mulţi sortiţi să ră-
mână discipoli pentru totdeauna. Condiţia lor o
deplânge Kant – „mulţi discipoli şi la toţi care nu
văd niciodată dincolo de şcoală şi rămân toată
viaţa lor discipoli.”

***

În perioada de timp cuprinsă între cele două
războaie mondiale pentru a învăţa filosofie cei
mai mulţi tineri români mergeau mai ales în Ger-
mania. Fie pe lângă Martin Heidegger la Frei-
burg im Breisgau; aici s- a adunat un grup de
tineri români (C. Noica, Al. Dragomir, O. Vuia,
w. Biemel) pe care Heidegger îi răsfăţa cu nu-
mele – „die Lateiner”. Fie îl urmau pe celălalt
mare profesor al epocii, Nicolai Hartmann la Uni-
versitatea din Berlin. Fie îl audiau la Universita-
tea din Jena pe Rodolf Eucken (laureat Nobel).

Ideea este de a găsi un gânditor consacrat,
dispus să gândească într- o relaţie de colaborare
cu un elev, pe care şi- l recunoaşte drept discipol
al său, iar acesta să- l frecventeze direct sau chiar
indirect prin mijlocirea operei. Printr- un aseme-
nea contact cu personalitatea vie, sau prin sub-
stitutul acesteia în operă, se poate învăţa
gândirea. Această ofertă nu se realizează printr- o
simplă imitare – am văzut respinsă categoric de
Kant – ci doar într- o colaborare activă pe care
Heidegger o numea potrivit „gândirea împreună”
– mit denken.

„Gândirea împreună” a avut nişte precur-
sori în reprezentanţii primului val al romantis-
mului german, cei care au format şcoala de la
Jena. Aceştia au promovat sub numele de
sym- philosophia o formulă proprie a filosofării în
comun. Ea urma să strângă armonios, într- o sin-
teză, gândirea unor personalităţi spirituale de-
osebite, chiar opuse, în cadrul unei concepţii
elaborate în comun. Produsul cel mai cunoscut al
unei asemenea gândiri în comun a fraţilor Schle-
gel (Friedrich şi August wilhelm), Fr. Schleier-
macher şi Novalis îl reprezintă celebrele Frag-
mente Athenaum, un veritabil manifest al şcolii
romantice. Toţi aceştia legau convingerea lor
într- un viitor mai bun de perspectivele superioare
pe care le deschide în faţa omenirii symphilosop-
hia. Vedeau în aceasta instrumentul unei adevă-
rate revoluţii intelectuale care urma să schimbe
lumea în conformitate cu idealurile de viaţă îm-
părtăşite de romantici. În fragmentul 125 autorul
(autorii) scriu – „Probabil că va începe o cu totul
nouă epocă a ştiinţelor şi artelor dacă symfilosofia
şi sympoezia o să devină atât de generale şi de in-
terioare, încât nu vor mai conta ca rarităţi, dacă
se va da naştere unor opere comune ale unor per-
sonalităţi care se completează reciproc. Adesea
apare la suprafaţă ideea că două spirite pot de
fapt, să- şi aparţină ca jumătăţi separate ale ace-
luiaşi întreg şi numai legate împreună sunt tot
ceea ce ele pot fi.”

Promotorii sym- filosofiei erau convinşi că
prin disponibilităţile acesteia vor putea depăşi si-
tuaţia pe care Kant o socotea ca fiind cea mai di-
ficilă, ce stă în calea stabilirii unei „păci filosofice”
durabile care să suspende divergenţele de gândire
existente între filosofi şi şcolile filosofice, concili-
ind individualităţi diferite într- o comunitate ar-
monioasă de gândire. Un corespondent al păcii
eterne Kant o preconiza în plan politic între state.
Cred că acesta era şi mesajul de gândire pe care,
în anii aceia de după război, Noica dorea să- l rea-
lizeze în cadrul şcolii sale în care nu se învăţa
nimic: o pace a gândirii care să pună capăt prin
serviciile unei gândiri în comun, mit- denken- un
heideggerian, ce şterge contradicţiile individuali-
tăţilor subiective. r

vasile Muscă
Cum se învaţă lecţia gândirii

libertatea nu se dă pur şi simplu,
ea cere totdeauna şi curaj. Este

unul dintre cuvintele de ordine ale
iluminismului: Ai curaj şi

slujeşte- te de inteligenţa proprie!
Aceasta este, deci, 
deviza luminării

n Modele
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Declicul creator real la Breban a fost
o auto- instrumentare. Şi- a făcut
limba, pentru a crea lumea. Fraza
lui este, o scrie şi aici, „instrumen-

tul prim şi esenţial”, germană (cu verb la final),
digresivă, „fraza potrivită firii mele, modului meu
de a gândi”. Aş reproduce o frază şi din viaţa mea
(Editura Polirom, 2017), „scăpată” fără nici o în-
grijorare. Infernal- paradisiaca maşinărie literară
a lui Breban este personalizată şi diversificată,
iar monomania rămâne- n sarcina frivolă a citito-
rului şi criticului superficial. La instrumentul fra-
zei, descoperit târziu, dar definitiv, se adaugă
scrisul său de o oblicvitate paradoxală, regenera-
toare, realizată cu siguranţă (re)cunoscătoare.
Într- adevăr, cum se dezvăluie, „există o gamă
aproape infinită de a ocoli clişeul re-inventân-
du- l”. Breban poate elabora implicit dar şi expli-
cit. El „asimilează” ironic simili- clişeele critice
(„epica mea, masivă şi stufoasă, cum se ştie!…”),
dar se şi recunoaşte, eseistic-memorialistic,
„aproape didactic, în paginile de mai sus”. Un „la-
birint existenţial” este asemănat cu visul. Din el
a ieşit prin creaţie. Aceasta era pentru el, cred că
am mai specificat acest lucru, singura cale. Viaţa
lui Breban nu e vis, e ca un vis, dar în măsura în
care şi veghea rămâne prinsă în aceeaşi para-
digmă analogică. Interesant este că la baza este-
ticului stă şi la el psihologicul, care condiţionează,
în fapt, şi moralul. O estetică (şi est- etică) psiho-
logică, nu politică (dimpotrivă), i- a deschis scrii-
torului calea: „În textele mele care se vor obiective
şi se numesc romane, am focalizat întreaga- mi
energie existenţială, ca şi ideile şi scopurile mele
diurne, pur pragmatice (…) doar acolo (…) mi- am
găsit adeseori liniştea”. Şi chiar ajunge să atingă
„un fel de euforie a scrisului”. Epica psihologică
şi morală rămâne directoare şi în viaţa mea, unde
se notează metodic: „Descriu faptele şi chinurile”.
Un fel de exil, nu doar parizian, dar general,
dublu: intern (tradiţional românesc, istoric) şi ex-
tern (personalizat). 

Breban se produce el însuşi drept un model
de „creator lucid şi autentic”. Există, cât îl pri-
veşte, viaţă înainte şi după creaţie, dar nu şi exis-
tenţă: „Câtă creaţie – atâta existenţă”. Eul
empiric şi eul creator nu sunt abstraşi în abstrac-
ţie. Materia autobiografică, umanitar- geografică,
trece- n epică, în roman. „Realitatea”, prin acest
Eu, devine firesc, natural, automat, ficţiune: iată
dicteul „suprarealist” (sau, „infrarealist”, cu ter-
menul poetului Ion Barbu) al lui Breban. Toate
personajele sale, precizează din nou fără echivoc,
sunt „ficţionale”. Chiar şi atestaţii, civil: munci-
torul Caramihu, din Francesca, Mioara şi Paul Io-
nescu, din jocul şi fuga etc. Veronica L. este, ni
se dezvăluie acum, un model recurent de personaj
feminin.

Romanul prim, Francesca, scris fo-
losind o „stratagemă” (termen reţinut de
mine în titlul primei ediţii, restrânse,
despre opera romancierului), aceea a ro-
manului industrial- socialist, este conce-
put ca unul de „întâmplări, dar mai ales
de personaje”. Francesca apare prin Al.
I. Ştefănescu, Geo Bogza şi M. Gafiţa şi
are un „succes fulgerător şi total neaş-
teptat”. Existase speranţă şi pentru el,
cel care se tot întrebase „cine, pe lumea
asta zăpăcită şi nebună, ticăloşită de
regim, putea să mă ajute?!…”. Nu există,
în absolut, sistem totalitar? Şi când te
gândeşti că la noi el s- a remarcat printr- o
asuprire neatinsă în blocul sovietic! Bre-
ban poate scrie şi publica, acum, fără
stratageme de temă şi mediu social „lu-
minat” ideologic. Nu pierde timpul şi
nu- şi lasă din mâini maşina de scris
marca torpedo.

Cartea „originală”, după aceea,
este în absenţa stăpânilor, printr- o
„lume nouă, abisală, a sentimentelor şi
destinelor”. Abisalitatea, atenţionează
romancierul, este „adesea fără o legătură
cu ambientul social”. E calea sa, singu-
lară, de „modernizare radicală” a roma-
nului românesc. îngerul de ghips ar fi
„cel mai original, cred eu – dar nu cel mai
spectaculos! –, roman semnat de mine,
dacă nu neînţeles, oricum neexplicat à
fond de nimeni, dacă- mi este permis
să- mi evaluez critic propria- mi operă…”.

Doar câteva „motive obsesive” (iată
că el însuşi identifică tema cu motivul) îi
„fundamentează opera – relaţia călău-
victimă, maestru-ucenic, don juan”.
Sunt, precizează, motive sau „nuclee de
gând abisal, reflexe esenţial istorice, evi-
dent ciclice, ca şi pulsiunile mele obse-
sive, dominante pe perioade, indiferent unde şi în
ce context psiho- social sau geografic mă aflam”,
şi nu idei. Aşadar, nu umbre platonice, dar vi-
ziuni din străfundurile fiinţei, existente într- o
lume pe care o re- generează, prin voinţa de pu-
tere a creaţiei estetice, literare. Lui Breban, chiar
şi temele i se extrag din libertatea proprie. Sunt,
ca- n poezie, nu atât teme, cât motive. Obsesia
esenţială rămâne aceea a profundului, în toate
sensurile. (Re)născut abisal, el rămâne „conser-
vator şi stabil”, fixat în „marea tradiţie clasică şi
radicală a epicii Europene”. Nu inovează, dar (se)
descoperă. Eul creator, tipologic, este subiect şi
obiect deopotrivă. Scriitorul evidenţiază fără echi-
voc: întâi fiinţa, apoi mediul. Esteticul rămâne
contrapus politicului chiar şi în exil. Arta sa este
ca atare subiectivă, analitică, epică, tipologică –

românească, prin „persona-
jele marcante şi dominator-
etice, aproape de mit”.

Modelele sale sunt difi-
cile: F.M. Dostoievski, redus
eronat de alţii la slavofilism,
pentru el „infinitul Dosto-
ievski”, ori Fr. Nietzsche,
ataşat ideologic de unii, cum
şi mai bine se ştie, extremei
drepte. De la M. Proust, mo-
delul poate cel mai des invo-
cat şi, în tot cazul, explicat,
în viaţa mea, a învăţat miş-
carea- n cerc(uri), o „contem-
plare asiduă, concentrată,
enorm-repetitivă”. Romanul
său se face în siaj multiplu,
dar unitar: înainte de M.
Proust, prin F. M. Dosto-
ievski, revelator al eului său
existenţial şi creator: „Am
recăpătat încredere şi sigu-
ranţă în propriile mele re-

flexe de existenţă”. Astfel a fost posibilă ieşirea
din labirint şi totodată rămânerea în el, dar
într- un labirint transformat, devenit cerc. O
schimbare la faţă mediată de Fr. Nietzsche şi
„veşnica revenire a aceluiaşi”. Dar, tot de la
Proust, şi de la el, a deprins „arta portretului”, ti-
pologia. Iar tipologiile sale sunt remodelate com-
plex, ambiguu, abisal, „universal”. Îi mai invocă
pe marii creatori de categorii umane semnifica-
tive, francezii, ruşii – aceştia în frunte cu N.V.
Gogol, „poate ctitorul întregii tipologii parado-
xale”. Pe tipologicul universal, Breban grefează
un tip de personaj autohton, dar nu pur specific
sau etnic. La fatalismul din balada mioriţa, la
conştiinţa apăsătoare a ne- norocului, el adaugă
fanariotismul istoric, versatil adaptat.

Romanul, specia dominatoare pentru el,
este unul de trăire şi cunoaştere, teoretic ilimi-
tate. Un tip de roman psihologico- cognitiv: e ca-
tegoria pe care o apropriază, dar mai cu seamă o
personalizează. Vizionarismul său derivă din mu-
tarea constantă a limitelor. Curajul moral, des-
prins şi deprins de la Fr. Nietzsche, unul al
credinţei veşnice, este împins până la orice limită.
Timpul vizat sau vizionat este viitorul. Descen-
dentul a multor generaţii preoţeşti este, ca scrii-
tor, anticipator- „profetic”, venind pe o serie
modelatoare nu doar literară, artistică, dar şi re-
ligioasă, biblică. Devine pilduitor faptul că îl po-
meneşte aici pe profetul lucid Abraham, condus
sau supus la o „visare creativă”, în romanul iosif
şi fraţii săi, de Thomas Mann. De la profetul lucid
Abraham ia aminte despre „Abstractul, forma
goală, autoritară în extrem…”. Repetă, accentuat:
„Abstractul tiranic şi călăuzitor prin secole al lui
Abraham…”. Iată calea eliberării de Frică. (Ul-
tima trilogie se încheie cu Frica, romanul scris,
încă nepublicat la data apariţiei vieţii… sale.) r

Marian victor Buciu
Viaţa ca un vis

Un „labirint existenţial” este
asemănat cu visul. Din el a ieşit

prin creaţie. Aceasta era pentru el,
cred că am mai specificat acest

lucru, singura cale. Viaţa lui
Breban nu e vis, e ca un vis
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Bibliografiei obligatorii, pomenite în
numerele precedente (Damrosch, Mo-
retti, Pascale Casanova) i se adaugă,
la loc de cinste, wai Chee Dimock,

profesoară la yale, cu un volum intitulat through
other Continents. American literature through
deep time (Princeton, 2006), prin intermediul că-
reia ea a lansat un concept de mare vogă analitică,
deep time (timp profund; cronologie adâncă), repre-
zentând o derivaţie a unei discipline dintr- un alt do-
meniu, deep ecology, propus de către Rachel Carson,
David Bower şi Paul R. Ehrlich în anii glorioşi ai
Contraculturii (1960). deep time e un cadou gentil
făcut de către descendenţa unor imigranţi Americii
de adopţie, adică unei „naţiuni tinere” (young na-
tion) cu o cronologie scurtă (short chronology), sin-
tagmă de la care, de altfel, autoarea şi porneşte în
cartea sa, pentru a spune că, prin intermediul co-
munităţilor culturale din interiorul ei (indieni, chi-
nezi, hispanici etc), care trăiesc altfel „timpul
cultural” decât îl trăiesc americanii, se creează ceva
ce Lucretius definise deja în de rerum natura, adică
o realitate epistemică de tip spongios, traversată de
canalicule şi tunele spaţiale şi temporale în toate di-
recţiile, prin intermediul cărora cronologia se orizon-
talizează, ceea ce înseamnă că, în mod simultan,
cultura americană, prin excelenţă multifaţetată şi
eterogenă, „trăieşte” simultan atât prezentul în care
scriu De Lillo sau Paul Auster, cât şi „timpul pro-
fund” în care au fost concepute mahabharata sau
alte texte sapienţiale orientale. Consecinţa o repre-
zintă un alt fel de istorie literară decât cea organică,
cu care suntem noi obişnuiţi: o istorie literată „per-
forată”, traversată de tunele, locuri de trecere şi
opere, „un set de rame longitudinale – scrie wai
Chee Dimock –, simultan proiective şi retroacti-
vante, cu informaţii (inputs) care merg în ambele di-
recţii, legând continente şi milenii într- o multitu-
dine de reţele...”

Plauzibil pentru o societate construită prin
aportul continuu de imigranţi, fiecare venind cu o
cultură şi cu o axiologie proprii, ne putem întreba
dacă acest model epistemic, care e dominant în Ro-
manian literature as World literature, e valabil şi
pentru culturile de tip herderian, aşa cum e a noas-
tră. Cititorii atenţi au înţeles, presupun, că modelul
e post- hegelian, chiar anti- hegelian, ceea ce în-
seamnă că schema civilizaţională bazat pe un pro-
gres continuu, organic, pe care o foloseşte G.
Călinescu în istoria literaturii... din 1941, se înlocu-
ieşte aici cu unul mai permisiv, bazată pe juxtapu-
nere, eterogenitate, reţele comunicante şi „noduri”.
Într- un text de altfel foarte inteligent, în care extra-
polează complexul „neantului valah” ca gol identitar
originar, legând de el toate „complexele” de frustrare
ale literaturii române circumscrise odinioară de
către Mircea Martin, Bogdan Ştefănescu evocă „sin-
cronicitatea relativă”, pe care Maria Todorova o gă-
seşte ca fiind definitorie pentru culturile balcanice
marginalizate, şi propune, în compensaţie, sintagma
de „nodalitate spectrală”. Speculaţia e printre cele
mai profunde din carte; din păcate, în alte locuri mi-
metismul metodologic obedient e mai puternic decât
gândirea critică, autonomă.

Sub aspectul adecvării la bibliografia obliga-
torie de pornire, avem trei categorii de autori în
carte. La limita minimală e Mircea Martin: el scrie
despre realismul socialist al anilor ‘50, din păcate
fără să- i amintească pe socialiştii de dinainte de „co-
lonizarea” sovietică, nu- i pomeneşte deloc pe Dam-
rosch, wai Chee Dimock etc. (fiindcă nu se
potrivesc), dar textul e împănat cu intertitluri sfo-
răitoare (the Birth of a literary World- subsystem
etc.), menite să îl convingă pe editor că studiul este
„pe linie”. La limita superioară sunt Ovidiu Morar,
cu un studiu „inevitabil” despre evreii din România
prezenţi în mişcarea de avangardă mondială (singu-
rul moment în care scriitorul român a păşit cu drep-
turi depline pe scena majoră a Europei – să nu- l
uităm, totuşi, pe Ionesco...), Paul Cernat, tot despre
avangardă, în nota de excelenţă cu care ne- a obiş-
nuit la apariţia cărţii sale, Mihai Iovănel, care face
micile genuflexiuni formale la începutul textului, fă-
cându- se apoi că- i uită pe „evanghelişti” atunci când
nu mai are nevoie de ei, fiindcă scrie despre un ver-

sant major, Eliade- Cioran- Ionesco (păcat că o face
apolitic) şi Balázs Imre József, care e specialist în li-
teratura maghiară din România şi scrie perfect avi-
zat. Din păcate, aici pierde mult Mircea A. Diaconu,
care glosează despre „politeritorialitatea” „microli-
teraturilor” semi-integrate în literatura română,
consideraţiile despre literatura Republicii Moldova
şi, mai ales, cele despre literatura maghiară din Ro-
mânia fiind mai mult decât întâmplătoare. Oricum,
cititorul occidental va găsi aici puţine răspunsuri şi
e destul de bizar că despre literatura maghiară din
ţara noastră scrie un om care nu ştie ungureşte,
n- are decât o părere vagă despre realitatea diacro-
nică şi identitară a acestei literaturi, unica sa
referinţă fiind o anchetă din vatra, publicată în
1999 (!!!). 

Majoritatea autorilor din volum se folosesc de
informaţii legate de literatura română (care nu- i
preocupă decât ca indiciu ideologic) doar pentru a le
ajusta la exigenţele bibliografiei
de referinţă. În afară de cei deja
amintiţi, în textele acestora se
află cele mai fructuoase promi-
siuni metodologice ale volumului,
fiindcă, indiferent de nemulţumi-
rile pe care le- am avea, Romanian
literature as World literature
poate deveni o bună platformă de
comunicare cu specialiştii de pe
mapamond interesaţi de litera-
tura română, cu condiţia relativi-
zării obedienţei metodologice şi a
nuanţării ei prin intermediul spi-
ritului critic. Fiindcă, în ultimă
instanţă, criteriul nostru de lucru
rămâne adevărul literaturii ro-
mâne (aşa cum este el, aşa cum
s- a sedimentat în timp), pe care o
lectură „eliptică” (cuvântul lui
Damrosch!) nu face decât să- l dis-
torsioneze. Nu e vorba doar de
faptul că sute de scriitori canonici,
zeci de evenimente definitorii, cu-
rente, reviste literare sau grupări
(cu excepţia aproximativă a Juni-
mii) nu sunt analizate pentru a
oferi un corp epistemic coerent, menit să- l ghideze
pe specialistul din Occident. Nu sunt relevate, decât
ocazional şi opozitiv, articulaţiile majore de susţi-
nere ale culturii şi literaturii române: organicismul,
ontologismul, relaţia tensionată dintre ruralitate şi
citadinism (în 1971, A. Marino, I. Negoiţescu şi
Petru Popescu se mai „băteau” pe acest front!), per-
cepţia specifică a mitului, folclorului şi culturii po-
pulare, influenţele. Mă mir şi acum că faimosul
volum al lui Pompiliu Eliade, dedicat „influenţei
franceze”, le- a scăpat autorilor! 

În secţiunea principală de care aminteam, Al.
Goldiş scrie despre „istoria literară ca geolocaţie
transnaţională”, afirmând că „ficţiunea critică” (a
critical fiction – p. 100) a lui G. Călinescu din 1941,
bazată pe ideea unităţii culturale organice, a fost
scrisă şi publicată ca răspuns de criză la momentul
istoric de cumpănă pe care l- a reprezentat pierderea
Transilvaniei, a Basarabiei şi a Bucovinei în 1940.
O simplă arheologie a istoriei... şi a diferitelor sale
faze de elaborare ar oferi, probabil, o viziune mai
nuanţată. Pentru Carmen Muşat, „literatura naţio-
nală” este o „instituţie” ideologică şi mentală colec-
tivă, care se sedimentează în timp, miza textului
reprezentându- l, de fapt, deconstrucţia „specificului
naţional” ca pretenţie orgolioasă de originalitate, fi-
indcă, spune autoarea, funcţionalitatea axiologică a
„specificului” se opreşte la folclor, ne mai funcţio-
nând la nivelul literaturii culte. Textul e niţel fără
putere, dar sfârşeşte aşa cum trebuie, şi anume prin
definirea literaturilor moderne ca pe o „reţea geocul-
turală de intersecţii estetice”.

Dacă vă mai amintiţi, Damrosch spunea că
unul dintre criteriile „world literature” este aceea de
a „câştiga” prin intermediul traducerilor. Mihaela
Ursa radiografiază avizat fenomenul, inclusiv cu
ajutorul unor calcule statistice, dar, vorbind de sin-
cronizarea culturală care s- a realizat la noi prin in-
termediul tălmăcirilor (pe drumul care duce de la

„traducerile nu fac o literatură” la aculturaţia com-
pensativă, uneori grăbită de mai târziu), nu anali-
zează calitatea selecţiilor – uneori aleatorii, alteori
orientate chiar prin cenzură – care au facilitat in-
trarea anumitor cărţi în spaţiul public românesc, în
detrimentul altora. Dintotdeauna, traducerile au
fost, în cultura română, un spaţiu al libertăţilor con-
trolate, predeterminate ideologic, politic sau circum-
stanţial. Pentru a nu- mi aprinde paie- n cap cu
exemple din totalitarism, dau două exemple
dintr- un alt areal, ambele din interbelic: luaţi „ima -
ginea” culturii italiene, respectiv germane din anii
în care am fost prieteni cu Mussolini şi cu Hitler, şi
veţi înţelege. Dincolo de asta, o surpriză cu valoare
de generalizare: nimeni din volum nu scrie despre
alte exemple decât cele canonice, acreditate de ma-
nual! Literatura „de consum”, subliteratura sau li-
teratura „celei de- a treia tradiţii”, cum o numea Gh.
Perian într- o carte de referinţă, sunt complet igno-

rate; fenomen bizar pentru nişte
oameni care- şi iau ca reazăm me-
todologic cultura americană!

În multitudinea de „terito-
rializări”, hărţi geoculturale, re-
locări şi reteritorializări în care,
ne spune Doris Mironescu
într- un text de altfel bun despre
literatura română din emigraţie
(Herta Müller, A. Codrescu, Nor-
man Manea), „spaţiul – cum este
cel exterior – creează valoare”,
apare într- un singur loc (din în-
tâmplare, tot la D. Mironescu)
cea mai subtilă distincţie din
volum, şi anume aceea dintre
„spaţiu” (neutru, universal etc.)
şi „loc”, definit de către autoare,
pe urmele lui yi Fu Tuan, ca un
spaţiu conotat afectiv, simbolic,
empatic, ca „spaţiu înzestrat cu
valoare”. Se putea ajunge la
Pierre Nora de aici, fiindcă me-
moria culturală generează „lo-
curi”, nu „spaţii”. Enunţată doar,
distincţia nu devine metodă de
lucru; convingerea mea este că o

cultură de extracţie herderiană, aşa cum e cultura
română, creează „locuri”, nu „spaţii”.

Am lăsat la urmă două cazuri speciale. Andrei
Terian scrie despre Eminescu, în condiţiile în care
„poetul naţional” ar fi meritat cel puţin un specialist.
N- avem, aşadar, nimic despre romantismul înalt,
uranic, analizat de către Negoiţescu. Puţin şi apro-
ximativ despre Schopenhauer (citat nu pre limba în
care îl citea poetul...), un mic ingredient despre mo-
delul decadent din memento mori (nimic despre an-
tume... nimic despre luceafărul). Terian mai
pomeneşte despre... shakespearianismul lui Emi-
nescu (!), despre ideologizările legate de dacism sau
de sintagma „poetului naţional”, făcând apoi un dé-
tour oportun înspre „spaţiul adânc” (deep space) pe
care- l reprezintă, în opinia exegetului, preocupările
poetului legate de India. G. Călinescu şi Negoiţescu
pot dormi liniştiţi: Eminescu a fost waicheedimoci-
zat.

Studiul speculativ cu titlu de sistem al lui
Caius Dobrescu pare influenţat de literatura post -
modernă de foarte bună calitate pe care autorul o
scrie. Textul e centrat pe identitarul „imperial” al
culturii române, care va da în cele din urmă, prin
„îngustare” (thinning) identitarul naţional. De- a
lungul acestui proces, scriitorii români trec printr- o
fază „paraimperială” (cu Budai- Deleanu), apoi
printr- una „metaimperială” (prin cultura de substi-
tut dobândită prin intermediul traducerilor), pentru
a intra în final, prin intermediul modernismului ju-
nimist, în faza „transmetropolitană”. Oricum, e bine
de ştiut că „Junimea a fost, prin excelenţă, un cerc
literar transmetropolitan”. Te face să te simţi mai
global, mai puţin provincial. r

Ştefan Borbély
Literatura română ca 
„world literature” (III)

Majoritatea autorilor din volum se
folosesc de informaţii legate de

literatura română (care nu- i
preocupă decât ca indiciu

ideologic) doar pentru a le ajusta la
exigenţele bibliografiei de referinţă

n Eseu
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„oraşul nostru se numea FuRdomA.
iar celălalt era FuRmoRA” –

precizează la căderea cortinei
eroul satirei distopice a lui Dan

Căilean, porunca 8, apărută în 2018 la Editura
Şcoala Ardeleană din Cluj- Napoca. În această to-
ponimie transparentă, anunţată cu surle şi trâm-
biţe de o luxuriantă onomastică derivată din
verbul „a fura” (Furtan, Furprim, Furtot, Furfin,
Furmult, Furdes, Furtelia etc), este sintetizată o
critică socială exersată cu ironie militantă şi ima -
ginaţie savuroasă, proiectată asupra unui terito-
riu ficţional, iniţial vag definit drept „Cele Două
Oraşe” (pe modelul contrastant al Begumei lui
Jules Verne, sau al unuia analogic, preluat din
H.G. wells) şi restrâns ilustrativ la unul dintre
ele, în ale cărui tuşe excesive cititorul subversiv
recunoaşte cu uşurinţă tarele dominante ale vieţii
publice actuale din România. Orice asemănare de
principiu este, însă, exclusă: porunca 8 rămâne,
nimic mai mult, şi nimic mai puţin, decât o senină
ficţiune...

Strict polarizată, aşa cum vă spuneam,
umanitatea Celor Două Oraşe se împarte în mod
inegal între casta privilegiată a furtacilor şi casta
majoritară a cinstelilor, orice deviere parţială
(concentrată în nedoritul şi temporarul statut de
semicinstel) fiind inadmisibilă şi, în consecinţă,
supusă corecţiilor sociale. La vârful piramidei
socio- politice din roman avem o clasă politică pa-
razitară, care excelează retoric într- o discursivi-
tate practic nelimitată şi care exercită o putere
aproape discreţionară asupra trecutului, prezen-
tului şi viitorului sistemului, la baza acestuia
aflându- se o populaţie majoritară corectă, docilă
şi senină, a cărei muncă obedientă întreţine în-
treaga structură. Departe de a fi o lume ivită din
neant, Furdoma (şi, implicit, perechea ei, Fur-
mora) reprezintă creaţia aşa- zişilor părinţi Fon-
datori Furtaci, exilaţi din alte ţinuturi, care au
găsit în perimetrul celor două oraşe condiţii pro-
pice construirii „unei noi şi luminoase societăţi”,
naivitatea şi credulitatea cinstelilor autohtoni
oferind, de bună- seamă, un sol de creştere favo-
rabil oricărui experiment socio- politic. 

Ceea ce separă fundamental cele două clase
este atitudinea faţă de îndeletnicirea comunitară
care se numeşte muncă. Dacă furtacilor le re-
pugnă orice activitate asociată cu munca, cinstelii
manifestă un evident respect pentru ea. În mod
(a)simetric, legislaţia prevede dreptul nelimitat
al celor dintâi de a furtăci şi al celorlalţi de a se
dedica muncii, asigurând un echilibru simbiotic
indiscutabil, concentrat în două serii de trăsături
morale şi psihologice definitorii: „Aroganţă, trufie,
egoism, nepăsare, oportunism vs supunere, slăbi-
ciune, resemnare, frustrare. pendula timpului os-
cilând între acestea”. Fisura se produce abia în
momentul în care cinstelii, excedaţi de neoboseala
antilucrativă a preopinenţilor lor, îşi manifestă
personalitatea şi emigrează, plecând în număr
mare spre o destinaţie necunoscută, străină de
sistemul maniheic în care funcţionează Cele Două
Oraşe.

„deşi cu mult, mult mai puţini, furtacii
aveau ascendentul moral al celor puternici asupra
celor slabi” – ne spune Dan Căilean în porunca 8.
Menţinerea unui asemenea ascendent reclamă
excepţionale abilităţi retorice şi o infailibilă ima -
gine de rol, precum şi o recuzită pe măsură: ma-
şini puternice, grădini luxuriante şi case imense,
ce reflectă nu numai valenţele utopice ale arhi-
tecturii egolatre, ci şi capacitatea ei de a genera
dominanţă prin contrast. Epicentrul acestei arhi-
tecturi a puterii este ocupat de palatul maestrului
Furprim, liderul suprem, despre care circulă di-
ferite versiuni biografice asezonate cu proiecţii le-
gendare. Logica inflaţionistă a imaginii sale se
verifică în variantele vârstei sale matusalemice,
peste două sute de ani fiind poate cea mai pru-
dentă dintre aproximări. Ceea ce se cunoaşte des-

pre acest lider misterios provine de la un personaj
secund în ierarhia puterii furtacilor, Marele Fur-
bos, aparent unicul martor al căsătoriei Maestru-
lui Furprim cu Furtica şi singurul în măsură să
traducă dorinţele sale sibilinice în Consiliul Iluş-
trilor, format din servanţi politici precum Furtot,
Furfin, Furmult sau Furdes. 

Romanul insistă asupra conservatorismului
misogin al acestui Consiliu, dezvoltând o critică
ironică în jurul unui incident antimasculin, a
cărui protagonistă este voluntara Doamnă Furte-
lia. Toate acestea îl transformă pe Marele Furbos
într- o instanţă de putere ocultă, care operează în
perimetrul unui organism politic pervertit, alcă-
tuit din adepţi ai unei programatice şi perpetue
atitudini ambigue, deschişi oricărei oportunităţi
şi oricărei mutaţii. Artişti ai acaparărilor, domi-
nărilor şi înşelătoriilor cu orice preţ, cu condiţia
ca ele să se producă pe faţă, la vedere, furtacii ex-
ploatează nu numai munca cinstelilor, ci şi bene-
ficiile acumulate de către semenii lor, totul
într- un cadru legal, fie el scris sau subînţeles. De
exemplu, un savuros episod relatează cum un fur-
tac a ajuns să fie înmormântat fără coşciug, de-
oarece un furtac inferior l- a subtilizat înainte de
ceremonia funerară, golurile legislative privind
asemenea practici permiţându- i celui din urmă să
scape nepedepsit şi să păstreze copârşeul.

Noua societate presupune şi o nouă Cre-
dinţă, cea a Furtăciei (greu de accesat pentru ne-
iniţiaţi), şi un set de legi şi regulamente explicite,
de genul: „Furtăcitul este legal. Furtacii sunt pro-
tejaţi prin lege. Cine nu este furtac este cinstel.
doar cinstelii au dreptul să muncească. nu ori-
cine poate deveni furtac.” Dacă acesta este cadrul
„armoniei” societale iniţiale, interesant devine
punctul ei de fractură, criza fiind prescrisă de
convenţiile genului căruia îi aparţine cartea. În
cazul poruncii 8, criza, conştientizată de eroul ro-
manului, ofiţerul- şef Furtan, se traduce prin ple-
carea masivă a cinstelilor din perimetrul Celor
Două Oraşe, ceea ce înseamnă o inevitabilă dimi-
nuare a resurselor de furtăcit. Responsabil al Bi-
roului pentru Supravegherea şi Controlul
Cinstelilor, singura structură poliţienească exis-
tentă într- unul dintre Cele Două Oraşe, Furtan
apare la început drept un impecabil agent al păs-
trării ordinii sociale, dedicat muncii de convertire
a devianţilor sociali, adică a semicinstelilor, fiind
fidel idolului său, Marele Furbos, membru al Con-
siliului şi numărul doi în stat, curtat cu intenţii
lascive de soţia acestuia, redutabila Doamnă Fur-
telia. Însă, într- un mod aparent inexplicabil, Fur-
tan suferă peste noapte o mutaţie lăuntrică, o
criză de conştiinţă, care- l transformă dintr- un
pilon al sistemului într- o instanţă de demascare
a tarelor acestuia. 

De fapt, ceea ce Furtan demască e înşelăciu-
nea ocultată, cea explicită şi la vedere fiind per-
fect compatibilă cu legea. Rememorate prin
flashback de un scriitor în mod evident amuzat
(stare de bine pe care i- o dorim şi cititorului...),
evenimentele care duc la declanşarea acestei crize
de conştiinţă transformă romanul satiric într- un
thriller politic. Pe scurt, Ofiţerul- Şef Furtan des-
coperă involuntar că liderul de neconstestat al so-
cietăţii furtace, Ilustrul Iluştrilor, Marele Fur-
prim, a cărui legendă este în fond construită pe o
absenţă, deoarece nimeni nu ştie cum arată, este
de fapt decedat şi că Marele Furbos, asistat con-
spirativ de soţia sa, Furtelia, şi de tânăra Furtica,
soţia prezumtivă a Marelui Furprim, a elaborat
un plan sofisticat, a cărui miză este preluarea pu-
terii. Din recuzita conspirativă canonică, Dan
Căilean reţine eficient câteva elemente: o căsăto-
rie fictivă, un furt de identitate translat în sub-
stituirea cadavrului Marelui Furprim (nu se ştie
când decedat) cu trupul unui cinstel oarecare (su-
premă ironie în condiţiile exclusivităţii castelor!),
intoxicarea martorului principal (Ofiţerul- Şef

Furtan) şi tentativa de transformare a acestuia
în ţap ispăşitor.

Cu toate că demascarea complotului contri-
buie masiv la criza de conştiinţă a lui Furtan, fi-
surarea încrederii sale în sistemul furtacilor se
datorează şi contactului reflexiv cu cinstelii, res-
pectiv descoperirii potenţialului de personalitate
al acestora. Discuţiile oneste, infuzate de o vagă,
dar inevitabilă promisiune erotică cu virtuoasa
Cinstela trezesc în Ofiţerul- Şef Furtan speranţa
(principiu fundamental al oricărei variaţii uto-
pice...) schimbării sistemului, în ciuda improba-
bilităţii atingerii condiţiei prime a acestei schim-
bări de macaz, care este aceea ca nimeni să nu
mai (fur)tăcească. Posibilitatea unei asemenea
mutaţii socio- politice este lucid diagnosticată de
Cinstela, aflată şi ea pe punctul de plecare: „Crezi
tu că asta se va întâmpla, aşa, dintr- odată, asta
pentru că acum eşti entuziasmat? poate că tu nu
vei mai furtăci, dar ceilalţi? vrei să cred că, brusc,
vei convinge, în special pe iluştri, că nu fac bine
ceea ce fac? haida, de! te rog frumos să nu fii
naiv! poate în timp, da! dacă asta vei dori, cu
adevărat, să faci. pas cu pas. dar nu dintr- odată!” 

Cu un discurs dinamic, lipsit de excese şi di-
gresiuni, romanul lui Dan Căilean reprezintă un
joc ficţional elaborat pe reversul celei de- a opta
porunci transmise de Dumnezeu lui Moise, încu-
rajat de practici contemporane, dar valid indife-
rent de epocă, proiectat cu precizie şi rafinament
într- o serie hibridă de convenţii literare, de la sa-
tiră şi distopie la thriller politic, ce reclamă simul-
tan lejeritate şi reflecţie. Pe de altă parte, roma-
nul e o inteligentă oglindă satirică, în care fiecare
dintre cititori se reflectă aşa cum el doreşte. r

Constantina Raveca Buleu
Cum să (nu) furi. 
O distopie satirică 

Cu un discurs dinamic, lipsit de
excese şi digresiuni, romanul lui

Dan Căilean reprezintă un joc
ficţional elaborat pe reversul celei

de- a opta porunci transmise de
Dumnezeu lui Moise, încurajat de
practici contemporane, dar valid
indiferent de epocă, proiectat cu
precizie şi rafinament într- o serie
hibridă de convenţii literare, de la
satiră şi distopie la thriller politic,

ce reclamă simultan lejeritate şi
reflecţie

n Cărţi
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Specialist în teoria particulelor ele-
mentare, autor al unor cărţi foarte
apreciate şi al unui număr impresio-
nant de articole publicate în reviste

internaţionale prestigioase, Basarab Nicolescu
este cunoscut mai ales prin impunerea şi promo-
varea conceptului de transdisciplinaritate, con-
cept cu relief amplu şi, totodată, cu articulaţii,
nervuri epistemologice şi prelungiri în diverse do-
menii ale cunoaşterii umane. Transdisciplinari-
tatea este, în concepţia lui Basarab Nicolescu, o
dovadă vie a necesităţii reînnoirii instrumentelor
metodologice şi gnoseologice ale fiinţei umane, o
expresie a conjuncţiei între emoţia lirică şi şti-
inţă, un argument al concilierii între spirituali-
tate şi raţionalitate, între afectivitate şi intelect,
pentru o mai bună reaşezare a fundamentelor cu-
noaşterii lumii. De altfel, pentru Basarab Nico-
lescu, realitatea trebuie să fie percepută sub
auspiciile unui concept integrator, în măsura în
care lumea, în fenomenalitatea ei, reuneşte,
într- un întreg armonios, interioritatea şi exterio-
ritatea, emoţia şi obiectul: „În terminologia
transdisciplinară, cuvântul «lume» semnifică si-
multan universul interior al omului, universul
său exterior şi interacţiunea între aceste două
universuri”.

Ce este, însă, transdisciplinaritatea, în vi-
ziunea lui Basarab Nicolescu? Într- un fragment
de interviu, regăsim esenţa viziunii transdiscipli-
nare asupra realului, care depăşeşte limitările di-
feritelor discipline ale cunoaşterii, pentru a
sugera necesitatea imperioasă a regăsirii esenţia-
lităţii universului, printr- o viziune gnoseologică
unitară, armonioasă şi convergentă: „Aşa cum in-
dică prefixul latin din nume, trans- înseamnă
ceea ce este între, ceea ce străbate diversele disci-
pline şi ceea ce este dincolo de orice disciplină. Ce
poate fi dincolo de orice disciplină? Care este locul
care se află dincolo de aceste compartimentări ce
au fost inventate (şi foarte bine că au fost inven-
tate) cu ocazia fondării primelor universităţi, în
jurul secolului xII? Ele n- au existat întotdeauna.
Datorită acumulării fără precedent a cunoştinţe-
lor în discipline a fost posibil să se formuleze din
nou ideea constantă în conştiinţa umană – aceea

a unităţii cunoaşterii. Transdisciplinaritatea este
un răspuns la dorinţa eternă a omului de unitate
a cunoaşterii”. 

În viziunea lui Basarab Nicolescu, transdis-
ciplinaritatea este o metodologie ce reuneşte di-
versitatea domeniilor cunoaşterii, fiinţa umană
regăsindu- se pe sine, dincolo de orice comparti-
mentări şi blocaje ale disciplinelor ştiinţifice, în
esenţa sa, în relaţia sa permanentă şi fascinantă
cu lumea. Subiectul şi obiectul îşi asumă, astfel,
un contur complementar, sintetic, o vocaţie a ple-
nitudinii, printr- un fel de „re- încântare a lumii”
ce presupune regăsirea unităţii primordiale a cu-
noaşterii, capabilă să capteze multitudini de pa-
liere de realitate ale subiectului şi obiectului,
aflate în relaţii de complementaritate şi de dialog.
Cunoaşterea este, astfel, în mod simultan, inte-
rioară şi exterioară, ea cumulând asimilarea rea-
lităţii exterioare cu imersiunea în arhitectura
paradoxală a sinelui. Pe de altă parte, fenomenul
globalizării, pe care îl parcurgem în acest mo-
ment, conduce la o fragmentare fără precedent a

cunoaşterii umane, în peste opt
mii de discipline academice, ge-
nerându- se, astfel, o criză gnoseo-
logică mondializată. 

Un rol fundamental în gân-
direa lui Basarab Nicolescu îl
ocupă conceptul terţului inclus,
prin intermediul căruia gândirea,
care oglindeşte lumea, este, la
rândul ei, reflectată în propriile
sale articulaţii ontologice: „Pen-
tru ca în actul privirii ceea ce pri-
vesc să mă privească e nevoie de
un terţ. În lipsa acestui terţ totul
e separat”. Terţul inclus e cel care
unifică, stabileşte conexiuni, in-
staurează comuniunea între su-
biect şi obiect, transgresând logi-
ca binară, depăşind dinamica ex-
teriorităţii şi conferind o forţă
nouă, legitimă unei instanţe a
obiectivării sinelui. În acest fel,
terţul inclus are un rol unificator
şi integrator, generând o mişcare
de convergenţă a diverselor nive-
luri de realitate şi aprofundând,
în acelaşi timp, percepţia asupra
fenomenalităţii lumii. Terţul in-
clus acţionează, cu alte cuvinte,
ca o oglindire a lumii în adâncul
ei, valorificând potenţialităţile
gnoseologice ale intervalului,
într- un spaţiu de intermediere şi
confluenţă, în care aparenţa şi
esenţa, vizibilul şi invizibilul, ab-
senţa şi prezenţa, raţionalul şi
iraţionalul se întrepătrund şi îşi
răspund („La prima vedere, dacă
Subiectul şi Obiectul sunt consi-

derate separat, avem impresia că terţul acţio-
nează într- o zonă de non- rezistenţă, de transpa-
renţă absolută în raport cu experienţele, repre-
zentările, descrierile, imaginile noastre”). 

Fără îndoială că raţionalismul transdiscipli-
nar nu exclude relativismul, conceptele ştiinţei
fiind depăşite de principiile unei logici terţiare, ce
oferă posibilitatea de a rezolva contradicţiile, apo-
riile, paradoxurile tehnologiei şi ale civilizaţiei
contemporane, fapt subliniat cu claritate de Ba-
sarab Nicolescu: „Pentru mine, sursa barbariei
moderne nu este ştiinţa, ci proliferarea anarhică
a tehnologiei şi prezenţa covârşitoare a gândirii
binare, a lui «da» sau «nu»”.

Există, în mod cert, o însuşire a acelei „teo-
reme poetice” la care se referă Basarab Nicolescu,
prin care se revelează ascunsul realului, favori-
zând existenţa unei percepţii privilegiate care
„metamorfozează transparenţa în rezistenţă ab-
solută. Cel care operează această mutaţie între
non- rezistenţă şi rezistenţă absolută este acordul
între nivelurile Realităţii şi nivelurile percepţiei.
terţul- sacru rezistă înţelegerii noastre. El dobân-
deşte statutul de Realitate cu aceeaşi îndreptăţire
ca şi nivelurile Realităţii, fără a constitui totuşi
un nivel nou de Realitate, fiindcă scapă oricărei
ştiinţe”.

Obiectivul prioritar pe care şi- l asumă
transdisciplinaritatea, în viziunea lui Basarab
Nicolescu, este tocmai recuperarea dialogului din-
tre diferitele discipline ştiinţifice, stabilind punţi,
căi de acces, modalităţi de comunicare între şti-
inţe, culturi, religii, într- un spaţiu al convergenţei
spirituale şi al remodelării integratoare a cunoaş-
terii lumii.
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Iulian Boldea
În orizontul transdisciplinarităţii 

Terţul- sacru rezistă înţelegerii
noastre. El dobândeşte statutul de
Realitate cu aceeaşi îndreptăţire
ca şi nivelurile Realităţii, fără a
constitui totuşi un nivel nou de
Realitate, fiindcă scapă oricărei

ştiinţe

n Modele
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Unitatea limbii şi 
culturii române

Peste 150 de cercetători ştiinţifici şi cadre di-
dactice universitare din ţară şi străinătate s- au reu-
nit la Timişoara, în cadrul primei ediţii a Congre-
sului Internaţional al Culturii Române, cu tema
unitatea limbii şi culturii române, manifestare şti-
inţifică de amploare, dedicată Centenarului Marii
Uniri. Lucrările şedinţei inaugurale au fost deschise
de acad. Păun Ion Otiman, preşedintele Filialei din
Timişoara a Academiei Române, care a prezentat,
sintetic, contribuţia Banatului la edificarea şi diver-
sificarea culturii româneşti. 

Invitatul special al acestei primei ediţii a Con-
gresului Internaţional al Culturii Române a fost
acad. Ioan- Aurel Pop, preşedintele Academiei Ro-
mâne. „eminescu rămâne un mare istoric care a
trăit într- o epocă precis fixată pe harta timpului“ –
a fost ideea centrală dezvoltată de preşedintele Aca-
demiei Române în cadrul prelegerii sale intitulată
„Cultura română şi dimensiunea istorică în Banatul
medieval“. 

În şedinţa inaugurală au mai vorbit Călin
Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş,
Î.P.S. Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, E.S. Flo-
rin Trandafir Vasiloni, consul general al României
la Gyula, prof.univ.dr. Crişu Dascălu. S- au desfăşu-
rat dezbateri pe patru secţiuni: marea unire în per-
spectivă istorică; slova tipărită. Biblioteci, cărţi,
presă; Biserica, şcoala şi limba; literatura memoria-
listică.

Academia Română îl aduce 
pe Iuliu Maniu printre clujeni

Mecenat academic. Realizarea statuii lui Iuliu
Maniu la Cluj Napoca va fi finanţată de acad. Emil
Burzo, preşedintele Filialei Cluj a Academiei Ro-
mâne. Acad. Emil Burzo, preşedintele filialei Cluj
Napoca a Academiei Române, va finanţa realizarea
statuii patriotului Iuliu Maniu, unul dintre organi-
zatorii Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918. Statuia din bronz, de aproape 3 metri, va fi
inau gurată în toamnă, în scuarul de lângă Bastionul
Croitorilor din Cluj- Napoca. Costurile se ridică la
70.000 de euro. Acad. Emil Burzo a precizat că fi-
liala Cluj Napoca a Academiei Române a început
încă din anul 2012 demersurile de ridicare a unor
statui pentru cinstirea memoriei unor personalităţi,
membri de onoare ai Academiei Române, „care au
avut un rol deosebit de important în istoria poporu-
lui român“. Preşedintele Filialei Cluj Napoca s- a im-
plicat de asemenea în continuarea lucrărilor la casa
lui Iuliu Maniu din Bădăcin, donând o importantă
sumă de bani, după ce a vizitat recent şantierul des-
chis la Casa din Dealul Ţarinei. Acad. Emil Burzo
l- a cunoscut personal pe Iuliu Maniu, iar tatăl său,
Teodor Burzo, unul dintre fruntaşii românilor arde-
leni în perioada 1940- 1944, a fost deţinut politic în
perioada comunistă.

Preşedintele Academiei Române, 
acad. Ioan- Aurel Pop, 
a conferenţiat la Stockholm şi Oslo

În seria manifestărilor dedicate Centenarului
Marii Uniri, acad. Ioan- Aurel Pop, preşedintele Aca-
demiei Române, a susţinut la Stockholm conferinţa
cu titlul the making of Romania (1859- 1918). Eve-
nimentul a avut loc în sala de conferinţe a Institu-
tului Cultural Român Stockholm şi a fost organizat
de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord,
împreună cu Ambasada României şi cu Institutul
Cultural Român din capitala regatului suedez. Pre-
şedintele Academiei Române a înfăţişat unui public
străin etapele esenţiale ale procesului unirii româ-
nilor într- un stat naţional în anul 1918, în contextul
constituirii unei întregi constelaţii de state naţio-
nale în sud- estul şi nord- estul Europei. 

Preşedintele Academiei Române s- a aflat în
mijlocul comunităţii româneşti de la Oslo, unde a
vorbit despre evenimentele desfăşurate în urmă cu
100 de ani care au condus la înfăptuirea României
Mari.

„Figura feminină 
în grafica lui Iser“

Biblioteca Academiei Române a vernisat, în
Sala „Theodor Pallady“, expoziţia „Figura feminină
în grafica lui Iser“. Evenimentul a fost onorat de

prezenţa acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte
al Academiei Române. Prof. univ. dr. Cristian Ve-
lescu de la Universitatea Naţională de Arte Bucu-
reşti a vorbit despre opera grafică a lui Iser şi a
prezentat etapele sale de creaţie. 

Expoziţia s- a constituit într- o retrospectivă ge-
neroasă a operei grafice a lui Iser, oferind publicului
aproape 100 de lucrări din cele peste 700 de desene
şi 60 de gravuri ale acestui artist aflate în patrimo-
niul Bibliotecii Academiei Române, unele donate de
Iser însuşi, în timpul vieţii, altele achiziţionate din
colecţii particulare.

Iosif Iser, născut în 1881, a murit la 25 aprilie
1958, anul acesta împlinindu- se 60 de ani de la
moartea artistului. Expoziţia dedicată operei sale
grafice s- a dorit a fi şi un moment comemorativ, ală-
turi de intenţia de a reda publicului, specialist sau
amator, creaţia unui mare artist român, membru ti-
tular al Academiei Române Române începând cu
anul 1955. Curator expoziţie: Cătălina Macovei, şefa
Cabinetului de Stampe, Fotografie, Hărţi.

Războiul de Independenţă
1877- 1878

La Biblioteca Academiei Române a fost des-
chisă expoziţia „Războiul de Independenţă 1877-
1878“, dedicată împlinirii a 141 de ani de la
declararea Independenţei statului român. Au fost
expuse peste 150 de lucrări din patrimoniul Cabine-
telor de Stampe şi Fotografie şi de Manuscrise şi
Carte Rară: gravură, litografie, scrisori şi telegrame
oficiale, presă. Vernisajul a avut loc în sala „Theodor
Pallady“, cu participarea conducerii Academiei Ro-
mâne. La eveniment au vorbit acad. Ioan- Aurel Pop,
preşedintele Academiei Române, şi acad. Răzvan
Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române. 

Expoziţia, în ansamblul ei, a urmărit înfăţişa-
rea retrospectivă a întregului traseu parcurs pentru
dobândirea independenţei şi a contextului istoric, în-
cepând cu pregătirile de război şi semnarea conven-
ţiei româno- ruse la 26 septembrie 1876, desfăşu-
rarea războiului şi momentele sale de dramatism şi
de glorie, proclamarea independenţei de stat a Ro-
mâniei, la 9 mai 1877, de către Mihail Kogălni-
ceanu, în Adunarea Deputaţilor, până la recu-
noaşterea independenţei şi suveranităţii României,
la 13 iulie 1878, în cadrul lucrărilor Congresului de
la Berlin. Curator expoziţie: Gabriela Dumitrescu,
şefa Cabinetului de Manuscrise şi Carte Rară. 

Institutul naţional de Cercetări 
Economice „Costin C. Kiriţescu“ 
al Academiei Române

A avut loc cea de- a treia Conferinţă Interna-
ţională a Filmului Balcanic, cu titlul the Great
War(s): our story, organizată de Institutul de Isto-
ria Artei „G. Oprescu“ al Academiei Române. Lucră-
rile conferinţei au fost deschise de prof.univ. Adrian
Silvan Ionescu, directorul institutului organizator.
În cadrul manifestării au prezentat comunicări şti-
inţifice cercetători din Franţa, Belgia, Marea Brita-
nie, Irlanda, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Turcia şi
România. Fiecare dintre cele două zile ale conferin-
ţei s- a încheiat cu un program de proiecţie de film,
documentar şi de ficţiune, găzduit de Amfiteatrul
„Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Ro-
mâne şi de Cinemateca Română, Sala „Eforie“.

Congresul Asociaţiei Europene 
pentru Studierea Religiilor

Dr. Eugen Ciurtin şi dr. Bogdan Tătaru-Caza-
ban, cercetători ai Institutului de Istorie a Religiilor
al Academiei Române, au participat la cel de- al
16- lea Congres anual al European Association for
the Study of Religions (EASR) de la Berna. Această
participare la cel mai înalt nivel internaţional a co-
incis cu aniversarea a zece ani de existenţă a Insti-
tutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române.
Cei doi cercetători români au susţinut comunicări
foarte apreciate de colegii lor europeni, care consi-
deră că aportul cercetătorilor în istoria religiilor pro-
veniţi din România este esenţial în circuitul
ştiinţific global. Dr. Eugen Ciurtin a susţinut comu-
nicarea cu titlul A Comparative history of saṃsâra:
in and out the vortex of transmigration, fiind sin-
gurul studiu cu temă asiatică dintre cele şase prele-
geri magistrale invitate ale Congresului, iar dr.

Bogdan Tătaru- Cazaban a deschis sesiunea „Esote-
ricism and Eastern Christianities: „Traditionalism
and Neo- Hesychasm“ cu o comunicare despre tra-
ditionalism and the inner dimension of the ortho-
dox tradition according to Fr. André scrima’s
hermeneutics.

Memorialistica românească: 
între documentul istoric 
şi obiectul estetic. Receptarea 
Marii Uniri şi a Primului Război
Mondial

Deschiderea oficială a simpozionului a avut
loc în Sala de conferinţe a Filialei din Iaşi a Acade-
miei Române. În deschidere, a luat cuvântul
prof.univ.dr. Bogdan Creţu, directorul Institulului
de Filologie Română „A. Philippide“. La lucrări au
participat specialişti din Braşov, Bucureşti, Cluj-Na-
poca şi Iaşi, fiind susţinute, de- a lungul celor două
zile, peste 30 de comunicări. Manifestarea ştiinţifică
a fost dedicată Centenarului Primului Război Mon-
dial şi al Marii Uniri.

Valori europene în 
patrimoniul naţional

Sub auspiciile Anului European al Patrimo-
niului Cultural „2018 – European year of Cultural
Heritage“, program lansat de Parlamentul Euro-
pean, Simpozionul internaţional „Valori Europene
în patrimoniul national“ a reunit la Palatul Culturii
din Iaşi specialişti din cinci ţări. Deschiderea ofi-
cială a avut loc în Sala „Petru Caraman“ din Com-
plexul Muzeal Naţional Moldova, fiind urmată de
prezentarea în plen a comunicărilor ştiintifice. De
asemenea, în cadrul simpozionului, în data de 8
iunie 2018, s- a desfăşurat cea de- a IV- a ediţie a Ate-
lierului etno- didactic având ca temă „Cum şi de ce
poate fi predat folclorul“. Simpozionul internaţional
„Valori Europene în patrimoniul naţional“ şi- a pro-
pus să provoace o dezbatere pertinentă în privinţa
modurilor în care patrimoniile culturale naţionale,
din interiorul sau din afara Uniunii Europene, pot
contribui la configurarea moştenirii europene co-
mune.

170 de ani de la victoria 
Revoluţiei Române paşoptiste
„11 iunie 1848 – ziua victoriei 
Revoluţiei Române paşoptiste“

„egalitate în faţa legii, adunare obştească re-
prezentativă, organizare democratică republicană a
statului, independenţă administrativă şi legislativă,
libertatea tiparului, învăţământ naţional, emanci-
parea şi împroprietărirea clăcaşilor prin despăgu-
bire“ acestea sunt dezideratele majore ale revoluţiei
paşoptiste în Principatele Române, expuse în Pro-
clamaţia de la Islaz din 9 iunie 1848. Documentul a
fost aprobat şi semnat de către Gheorghe Bibescu,
domnul Ţării Româneşti, sub presiunea maselor,
două zile mai târziu, pe 11 iunie 1848, zi considerată
punctul culminant, de victorie a Revoluţiei Române
paşoptiste, cea care avea să deschidă drumul spre
unirea principatelor Române şi spre Marea Unire
din 1918. 

La împlinirea a 170 de ani de la acest moment
crucial în istoria democratică a românilor, Academia
Română a organizat sesiunea omagială cu titlul „11
iunie 1848 – ziua victoriei Revoluţiei Române paşop-
tiste“. Evenimentul a fost omagiat în alocuţiunile
rostite de acad. Ioan- Aurel Pop, preşedintele Acade-
miei Române (prelegere difuzată integral pe site- ul
Radio România Actualităţi: https://goo.gl/ygSUia),
acad. Dan Berindei, preşedintele Secţiei de ştiinţe
istorice şi arheologie, dr. Dorina N. Rusu, membru
corespondent al Academiei Române, conf. univ.
Adrian- Silvan Ionescu, directorul Institutului de Is-
toria Artei „George Oprescu“ şi conf. univ. Adrian
Niculescu, Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul
Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.
Manifestarea s- a desfăşurat simultan cu discutarea
în Camera Deputaţilor, Parlamentul României, a
propunerii ca data de 11 iunie să fie declarată zi Na-
ţională.

Academia Română în Anul Centenarului Marii Uniri
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În atmosfera de nesiguranţă pe care o
trăim, ajutaţi şi de o conjunctură inter-
naţională nefavorabilă, ne raportăm la
momentul sărbătoririi Marii Uniri în

moduri foarte diferite, uneori diametral opuse.
Nici nu cred că am fi avut de câştigat dacă
această celebrare s- ar fi făcut doar în spirit tri-
umfalist, fără relevarea faţetelor sale realiste, cu
bune şi cu rele. Numai că românii sunt obosiţi de
atâta tranziţie, de atâta politicianism, de atâta
vrajbă, de atâta corupţie, de atâta minciună şi
nici nu mai stau să discearnă ştirile bune dintre
cele multe, majoritatea false, insidioase, ispiti-
toare sau ademenitoare, dar fără conţinut. 

Dintre cei care mai au, totuşi, răbdare să se
raporteze la prezentul oamenilor care au trăit în
trecut, unii se întreabă în chip serios cine a făcut
unirea din 1918- 1920 şi de ce. Răspunsuri la ase-
menea întrebări sunt aproape la îndemâna oricui,
încât nu este foarte greu ca astfel de curioşi să
afle că unirea au făcut- o războiul mondial, marile
puteri învingătoare ori marile imperii prăbuşite,
preşedintele american woodrow wilson sau chiar
Lenin, cu revoluţia lui bolşevică etc. În aserţiunile
de acest fel, de regulă, poporul român este pus
între paranteze, este ignorat de- a dreptul sau
amintit vag ca existând pe undeva. Or, pentru ori-
care cercetător onest este clar că Marea Unire au
făcut- o românii pentru români, prin reprezentan-
ţii lor cei mai conştienţi şi mai activi din toate ca-
tegoriile sociale. Toate provinciile istorice care
s- au unit în 1918 aveau – în ciuda politicilor teri-
bile de deznaţionalizare şi a recensămintelor fal-
sificate de către imperiile stăpânitoare – majo-
rităţi etnice româneşti. Înainte de 1918, mai mult
de jumătate dintre români trăiau oprimaţi sub
stăpâniri străine, în imperiile austro- ungar şi ţa-
rist. Era de domeniul evidenţei că şi românii – ca
mai toate popoarele din regiune din acea vreme –
voiau să aibă propriul adăpost, întruchipat de sta-
tul naţional, menit să- i organizeze, să- i sprijine şi
să- i protejeze. De aceea, încă din secolul al
xVIII- lea, ideea daco- românismului includea şi
edificiul nostru naţional sub forma statului uni-
tar, creat treptat, în perioada 1848- 1918. Pe acest
fond însă, se înscriu şi alţi factori favorizanţi ai
procesului final de unitate românească, de la pră-
buşirea Imperiului Rus în 1917 şi de la victoria
Antantei în 1918 până la sprijinul unora dintre
marile puteri şi la slăbiciunile unora dintre ve-
cini. Un rol va fi avut şi instaurarea bolşevismu-
lui în Ungaria şi eliminarea lui de către armata
română în anul 1919. România a ieşit din Primul
Război Mondial cu un prestigiu crescut şi cu ho-
tărârea de a obţine recunoaşterea internaţională
a Marii Uniri. Ceea ce a şi reuşit în cea mai mare
măsură. Nu trebuie să uităm atmosfera interna-
ţională favorabilă creată prin enunţarea şi apro-
barea în Congresul SUA a celor 14 puncte ale
preşedintelui woodrow wilson, din 8 ianuarie
1918, prin care se recunoştea inclusiv dreptul po-
poarelor la autodeterminare.

Cu toate aceste complexe cauze şi împreju-
rări favorizante, nu trebuie să pierdem niciodată
din vedere înţeleapta constatare a lui Mihail Ko-
gălniceanu, care spunea că „unirea naţiunea a
făcut- o”. De fapt, ceea ce s- a realizat la noi în 1918
este o încununare a „secolului naţionalităţilor”,
care a fost veacul al xIx- lea, epocă sprijinită pe
luptele de emancipare naţională din Secolul Lu-
minilor. Atunci, mai ales după 1800, cele mai
avansate idei din societate erau cele legate de so-
lidaritatea etnică, de lupta pentru emanciparea
naţională şi de făurirea statelor naţionale uni-
tare, prin prăbuşirea imperiilor multinaţionale.
Dacă ne referim la categoriile sociale implicate,
atunci trebuie spus că am avut la 1918 o elită po-
litică, intelectuală şi religioasă de mare clasă,

care a ştiut să- i conducă bine şi pe ţărani, şi pe
lucrătorii de la oraşe, şi pe liberii profesionişti, şi
pe proprietarii de întreprinderi, de pământuri, de
bănci etc. Personalităţile individuale – dacă ne
gândim la ele şi aşa se cuvine să facem – au fost
pe măsura înfăptuirilor de atunci. Din Basarabia,
trebuie pomeniţi Pantelimon Halippa, Ion Incu-
leţ, Constantin Stere, Alexe Mateevici, din Buco-
vina Iancu Flondor, Ion Nistor, Sextil Puşcariu,
Aurel Onciul, Dionisie Bejan, din Transilvania
Vasile Goldiş, Ştefan Cicio- Pop, Aurel Lazăr,
Aurel Vlad, Gheorghe Pop de Băseşti, Alexandru
Vaida Voevod, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, Miron
Cristea, Silviu Dragomir şi mulţi alţii. Fireşte, co-
ordonarea generală venea de la Bucureşti, din
partea regelui întregitor Ferdinand, a reginei
Maria, a guvernului condus de Ion I. C. Brătianu,
a unor titani precum Nicolae Iorga sau Take Io-
nescu, adică a majorităţii oamenilor de stat de
atunci. Nici Petre Carp sau Titu Maiorescu nu au
fost contra unirii Transilvaniei şi Bucovinei –
cum se afirmă uneori în mod tendenţios – dar ei
voiau, în calitate de filogermani şi de conserva-
tori, alianţa cu Germania şi unirea mai întâi a
Basarabiei. Pentru ei, românitatea din Basarabia
era cea mai primejduită şi aveau dreptate. Toată
generaţia de lideri de la 1918 merită preţuirea
noastră infinită, pentru că au ştiut să fie adevă-
raţi oameni de stat, să lase deoparte interesele
meschine şi individuale şi să ridice naţiunea ro-
mână la rangul de protagonist al istoriei Europei
Centrale şi de Sud- Est. 

A spune astfel de adevăruri evidente, scoase
din mărturii de necontestat, li se pare, însă,
unora de prost gust, neelegant, prea patriotic sau
prea în spirit naţional. Pescuitul în ape tulburi
este la ordinea zilei acum la noi, mai ales pentru
cei care „s- au săturat de România” şi care, în loc
să încerce să facă o Românie mai bună, vor s- o ri-
sipească şi pe aceasta care este. Faptul se produce
mult mai uşor decât odinioară, pentru că nu mai
există în minţile tinere baza de cultură necesară,
nu se mai poate manifesta receptarea critică şi nu
se mai poate deosebi realitatea de propagandă.
Între instituţiile veştejite de unii, se situează şi
biserica (bisericile), în cazul nostru Biserica Or-
todoxă Română. Critici ai bisericilor au fost
mereu în societăţile democratice, iar această si-
tuaţie este, până la un punct, firească. Chestiu-
nea care se pune este însă aceea de decenţă, de
natură a criticii, de limbaj folosit etc. Azi, la noi,
unii dintre critici îşi exhibă urâţenia, cinismul,
răutatea, minciuna şi o fac în limbaj suburban,
proferând injurii, atacând bazele credinţei, deve-
nind intoleranţi cu credincioşii şi cu biserica. Bi-
serica noastră bizantină a stat şi stă la baza
civilizaţiei româneşti, iar gloria lui Dumnezeu a
fost mereu cinstită la noi prin locuri de închină-
ciune de toate felurile, de la acelea modeste de
lemn până la impunătoare locaşuri domneşti de
piatră şi zid. Toate popoarele credincioase l- au
slăvit şi îl slăvesc pe Dumnezeu, iar unele dintre
monumentele ridicate în cele două milenii trecute
de la Naşterea Mântuitorului sunt de o mărime
care tulbură şi astăzi. Poporul român este astăzi
– din punct de vedere canonic – al doilea ca
număr de credincioşi ortodocşi în lume, după po-
porul rus. O catedrală pe măsura credinţei noas-
tre şi credincioşilor români s- a plănuit la scurtă
vreme după obţinerea recunoaşterii independen-
ţei şi după proclamarea Regatului României
(1878- 1881), dar soarta a vrut să nu se poată face.
Acum se face şi se cuvine să aducem pentru asta
slavă Mântuitorului. Este evident că mai sunt şi
alte lucruri importante de făcut în România, dar
adăposturile pentru suflete sunt la fel de necesare
ca şi cele pentru trupuri, câteodată chiar mai ne-
cesare, mai alinătoare şi mai vindecătoare. Cei
care hulesc adevărurile şi cutumele credinţei –

chiar dacă cred că ştiu – nu ştiu ce fac. Iar dacă o
fac cu intenţie, atunci este cu atât mai rău. Ei
sapă la temelia identităţii creştine, dar şi la te-
melia tradiţiei naţiunii române. Menirea învăţă-
torilor (profesorilor) nu este însă aceea de a
condamna, de a blama şi de a respinge, ci aceea
de a lumina, de a ierta şi de a îndrepta. Pe de altă
parte, aceşti critici prea grăbiţi uită prea uşor
care a fost soarta românilor în lungile decenii co-
muniste, cum s- a încercat scoaterea credinţei din
sufletele noastre, cum ni s- au oropsit bisericile,
cum a lucrat propaganda comunistă, vreme des-
tul de îndelungată, pentru „internaţionalismul
proletar” sau pentru „poporul muncitor unic”. Na-
ţionalismul comunist dinspre finalul domniei lui
Ceauşescu ne- a făcut să uităm oribila faţă globa-
lizatoare şi nivelatoare a comunismului. 

Înainte de a critica pe toţi şi pe toate, s- ar
cuveni să ne autoexaminăm fiecare şi să vedem
dacă ne situăm în postura de formatori de opinie
cu onestitate sau cu păreri preconcepute, dacă
studiem anul 1918 cu scopul cunoaşterii vieţii de
atunci „aşa cum a fost” sau aşa cum cer interesele
noastre individuale sau de partid ori cum ne cer
„patronii”, dacă punem în prim plan binele public
sau răul menit să ne tulbure şi să ne înstrăineze
unul de altul, ca români. Prin urmare, misiunea
intelectualilor oneşti este aceea de a prezenta
Marea Unire de la 1918 cu privirea aţintită spre
adevăr – spre adevărul omeneşte posibil – încât
românii să poată înţelege corect cea mai impor-
tantă înfăptuire politică din istoria poporului nos-
tru. Unirea nu ne- a adus fericirea absolută, nu
ne- a rezolvat marile probleme sociale şi nici nu
ne- a putut face să trăim vremuri edenice, dar
ne- a dat demnitatea de români trăitori printre
alte popoare demne, în adăpostul nostru poli-
tico- teritorial, muncit şi construit cu sudoare şi
sânge, numit România. Ceea ce nu este puţin
lucru! r

Ioan-  aurel Pop
Cum primim şi cum privim
Marea Unire a românilor?

n Pagini de istorie: Anul Centenarului Marii Uniri (1918- 2018)
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Ministerul educaţiei... a lansat o
dezbatere publică pe un proiect
de strategie naţională de educa-
ţie parentală, care urmează să

fie adoptat prin lege. Ideea pare simplă: se intro-
duce o nouă profesie/ ocupaţie, de educator paren-
tal; se creează un sistem naţional de educatori
parentali; aceştia vor educa pe părinţi şi părinţii
vor educa pe copii. 

Academia a fost solicitată să- şi formuleze
un punct de vedere. Prima mea reacţie a fost de
mirare. De ce Academia? Proiectul conţine pro-
bleme tehnice de politică socială/ educaţională.
S- ar fi putut solicita în primul rând opinia
institutelor de specialitate, de ce nu şi al Institu-
tului de Calitate a Vieţii, specializat în politici so-
ciale? Dar nu s- a făcut. Dar atunci, de ce
Academia? Citind cu mai multă atenţie, devine
clar. Dacă din nebăgare de seamă Academia Ro-
mână ar fi dat un suport „de politeţe” proiectului,
ea ar fi susţinut public o întreagă viziune asupra
a ce este familia actuală şi a unui program de
schimbare social- culturală a României. 

Conducerea Academiei a reacţionat corect
nu la detaliile proiectului, ci la intenţia ascunsă
a acestuia. Problema gravă este inclusă nu atât
în textul strategiei, ci în expunerea de motive care
conţine cheia întregului proiect.

Deci, să clarificăm problema politică a Stra-
tegiei. 

1. Ce mesaj vor promova noii specialişti în
educaţie parentală? Ne aşteptam ca aceşti noi
specialişti să ajute părinţii să soluţioneze varia-
tele probleme curente ale relaţiei cu copiii. Nu
acesta este însă obiectivul strategiei, ci schimba-
rea întregului mod de gândire al populaţiei: să
„promoveze noile ideologii” (nu e clar care), să
„schimbe mentalităţile conservatoare” (nu e clar
care), să promoveze „un sistem de valori ale fami-
liilor ce trebuie regândit în contextul unor infor-
maţii noi” (care valori şi care informaţii?). Stra-
tegia se fundează pe ideea că problema centrală
este că suntem dominaţi de un mod de gândire
conservator, tradiţional, suntem prizonieri ai
„idealizării familiei tradiţionale, pe care o consi-
deră o formă perfectă de organizare”; dar modelul
„familiei tradiţionale” este complet depăşit şi tre-
buie urgent eliminat din mentalitatea noastră. 

Ce este modelul „tradiţional” de familie care
ar trebui urgent eliminat? Strategia nu- l defi-
neşte. Dar putem presupune: familia aşa cum
este ea cristalizată într- o lungă istorie a umani-
tăţii. Acest model trebuie eliminat? Hm! În toate
ţările actuale, această familie este considerată o
formă socială, psihologică şi economică de viaţă a
oamenilor care trebuie să fie susţinută şi spriji-
nită. Pretutindeni această familie ia o formă ju-
ridică clară. Toate ţările au politici sociale speci-
ale de susţinere a acestei familii. 

Acest model „tradiţional de familie” trebuie
înlocuit, dar cu ce? Strategia nu se precizează
cum ar arăta o familie opusă celei „tradiţionale”
şi care ar trebui ea promovată în locul celeilalte. 

2. Cine va promova această schimbare fun-
damentală de mentalitate şi, implicit, a întregii
organizări a societăţii? Şi care vor fi mecanismele
acestei schimbări? 

„Noul specialist” formează educatorii paren-
tali; aceştia vor schimba mentalitatea părinţilor
şi părinţii vor forma o nouă mentalitate a copiilor.
Se realizează astfel o schimbare social- cultuală
profundă a întregii societăţi: dispar iluziile con-
servatoare referitoare la familia tradiţională şi
sunt înlocuite cu o nouă viziune.

Dar noul mod de gândire de unde vine? În
niciun caz de la comunitatea românească care,
din păcate, consideră că Strategia este conserva-
toare. Nici de la specialiştii noştri. Şi ei au o men-
talitate conservatoare: „este prezentă uneori şi în

discursul profesioniştilor, care idealizează familia
tradiţională, pe care o consideră drept o formă
perfectă de organizare”. Şi atunci? Strategia
afirmă răspicat: „Familia în societatea actuală
are nevoie din ce în ce mai mult de un sprijin ex-
tern”. Nu e clar în ce constă acest sprijin extern
şi de unde vine. Şi apare o nouă întrebare: cine
va aduce această competenţă externă? Nu comu-
nitatea se schimbă pe ea însăşi, dacă consideră că
este nevoie, nici specialiştii existenţi, ci un ONG,
purtător al acestui nou mod de gândire. Acesta va
forma, în spiritul noii viziuni, viitorii educatori
parentali, pe toţi părinţii şi pe toţi copiii, deci,
prin toţi aceştia, pe toţi românii. 

Schimbările social- culturale au loc conti-
nuu. Procesul de schimbare este unul extrem de
complex, la care participă în-
treaga comunitate, o mulţime de
actori sociali, specialişti şi, în ul-
timă instanţă, sistemul politic,
prin legile adoptate de parla-
ment. Specialiştii contribuie cu
propriile resurse, dar, conform
eticii lor, evită să creeze o confu-
zie între cunoaştere şi opţiunile
politice şi culturale. Acestea cad
în responsabilitatea exclusivă a
comunităţii. Şi specialiştii au de
regulă opinii diferite în proble-
mele cruciale ale vieţii societăţii.
Nu există niciun grup de „specia-
lişti” căruia i se acordă dreptul de
a decide asupra sensului schim-
bărilor social- culturale. 

Strategia promovează o pri-
vatizare a procesului de schim-
bare socială. Strategia, odată
adoptată, acordă tacit o poziţie
cheie în procesul de schimbare
socială a României unei organiza-
ţii ne- guvernamentale purtătoare
a unei viziuni noi, „corecte”, ex-
terne. 

Ce dezvoltare socială pro-
pune strategia? Se porneşte de la
o estimare parţial adevărată,
parţial şi falsă: sistemul actual
nu are o funcţie de „educare a pă-
rinţilor”. Tradiţional toate siste-
mele sociale, inclusiv în comu-
nism, au avut şi această funcţie:
şcoala a avut dintotdeauna res-
ponsabilitatea de a sprijini fami-
liile în soluţionarea problemelor
copiilor, de educaţie parentală,
deci; corpul medical a lucrat tra-
diţional cu părinţii; asistenţii so-
ciali, de la înfiinţarea/ reînfiinţarea lor, au avut
prioritar responsabilitatea de a lucra cu părinţii
şi de a- i ajuta să rezolve problemele copiilor, in-
clusiv de a dezvolta capacitatea educaţională a fa-
miliei. 

Problema este că aceste sisteme sociale exis-
tente au dificultăţi în îndeplinirea funcţiilor lor.
De ce? În primul rând, subfinanţarea gravă, lipsa
personalului. Se adaugă şi confuziile introduse de
continuele reforme. Un exemplu: sistemul public
de asistenţă socială, care are funcţia de a rezolva
împreună cu părinţii, şcoala şi sistemul medical,
problemele copiilor, inclusiv de a creşte compe-
tenţa părinţilor, este de subdezvoltat. Motivarea
acestei subdezvoltări este lipsa resurselor finan-
ciare. 

strategia, pornind de la evidenţa amplorii
problemelor actuale, propune o soluţie slabă, dar
foarte costisitoare: crearea unei noi profesii/ ocu-
paţii cu funcţia de a educa pe părinţi. Nu este clar
ce vor face noii angajaţi diferit de asistenţi sociali/
profesori/ medici. Soluţia care pare a fi propusă

este organizarea de cursuri, de 10 ore, pentru pă-
rinţi. Nu e rău. Dar problema părinţilor nu este
atât lipsa de cunoştinţe, ci deficitul de capacitate
şi de resurse de a rezolva problemele complexe ale
copiilor. Lipsa cunoştinţelor, deşi importantă, nu
este variabila strategică critică a soluţionării pro-
blemelor. Problema actuală nu este lipsa acestei
profesii, ci subdezvoltarea profesiilor existente, în
primul rând, a asistenţei sociale. Crearea unui
sistem de educatori parentali va avea desigur un
impact pozitiv. Dar ea şi va agrava deficitul de re-
surse financiare ale sistemului existent: resoarbe

slab eficient puţinele resurse existente. Opţiunea
strategică corectă este ca, în primul rând, să fie
fortificate funcţiile de educare parentală a siste-
melor existente. 

În fine, o ultimă întrebare. Nu se precizează
în niciun fel cine este autorul acestei Strategii:
cine îşi asumă responsabilitatea şi pe ce compe-
tenţă se bazează ea. Doar vorbe generale. Se su-
gerează că este vorba de o organizaţie neguverna-
mentală sau... 

Să înţelegem că, lansând public discutarea
acestei strategii, Ministerul educaţiei implicit o
consideră suficient de întemeiată şi o susţine?
Dar Ministerul muncii..., care a fost şi este şi al
familiei, nu are nici el un punct de vedere? E un
caz important care merită discuţii publice. 

■ Prof. dr. Cătălin zamfir este director al Institu-
tului de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Ro-
mână
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Cătălin Zamfir
strategia Naţională a educaţiei parentale. 
Cine schimbă societatea românească 
şi în ce direcţie? Cu ce costuri?

n Polemice



Războiul ruso- turc din 1806- 1812,
unul din cele 14 conflicte ale celor
două imperii, ca şi alte conflicte
între imperiile învecinate, i- a costat

mult pe românii din principatele române, acestea
fiind, fie teatru de război, fie zone de tampon şi
de prăduire. Destinul poporului român a fost dra-
matic, mai ales a acelei părţi a acestuia, condam-
nată să trăiască sub dominaţia brutală a unui
imperiu în expansiune. Anexarea Basarabiei de
către Imperiul ţarist după pacea de la Bucureşti,
semnată la Hanul lui Manuc, este percepută de
istorici ca o dramă şi o mare nedreptate. Astfel,
prin tratatul din 28 mai 1812 „turcii cedau, fără
să cunoască măcar limitele exacte, un teritoriu
care nu le aparţinea şi care face parte dintr- o ţară
a cărei integritate teritorială se angajaseră să o
respecte”, spune Nicolae Iorga.

Scindarea Moldovei, presupune pierderea a
mai mult de jumătate, respectiv 48% din terito-
riu, la care se adaugă Bucovina 11%, anexată de
habsburgi.

Principatele române au ieşit din acest răz-
boi decimate şi ruinate aşa cum recunosc şi auto-
rităţile ruseşti în 1813: „Această ţară jefuită şi
pustiită de operaţiunile militare... prezintă un pu-
stiu vast şi nepopulat”. (v. Vlad Mischevca)

Una din consecinţele anexării Basarabiei a
fost exodul populaţiei peste Prut. Timp de 105 ani
Moldova din stânga Prutului s- a transformat
treptat în Gubernia Basarabia cu dramatice con-
secinţe politice, economice, sociale, culturale şi
spirituale. Politica demografică promovată de ţa-
rism a schimbat structura populaţiei prin stră-
mutarea populaţiei româneşti şi înlocuirea cu
alogeni privilegiaţi. Cultura şi spiritualitatea ro-
mânească a suferit major datorită rusificării in-
tensive, interzicerea limbii române în instituţiile
de stat şi în şcoală, după 1828. Credincioşii orto-
docşi basarabeni au fost rupţi de biserica Moldo-
vei şi alocaţi la Patriarhia rusă, cărţile bisericeşti
în limba română fiind înlocuite cu cele în limba
rusă.

Biblioteca publică din Chişinău deţinea în
jur de 15000 volume la sfârşitul secolului al

xIx- lea, dar nici o carte în limba română. În 1897
doar 10,5% din bărbaţi şi 1,4% din femeile de ori-
gine română ştiau să scrie sau să citească (94%
erau analfabeţi). Pentru comparaţie, de partea
dreaptă a Prutului, în 1899, 21% erau ştiutori de
carte, iar în 1912, 39%. Modificările demografice
sunt relevante. În 1817 populaţia Basarabiei era
de 500.000 persoane din care: 420.000 români
(86%), ucrainieni (6,5%), evrei (4,2%), lipoveni
sau ruşi (1,5%), greci (0,7%), armeni (0,6%), bul-
gari şi găgăuzi (0,4%). În 1856 în Basarabia se
aflau 990.000 locuitori, din care 738.000 români,
adică 74%.

În 1862 românii reprezentau 68,5% dintre
locuitorii Basarabiei, procent care scade, însă fără
ca populaţia românească să piardă preponde-
renţa. Marele nostru diplomat Nicolae Titulescu,
referindu- se la anexarea Basarabiei în 1812, pre-
ciza: „ prin această concesie turcia a violat pur şi
simplu contractul său şi Rusia a devenit compli-
cele violării unui contract de drept internaţional.
or, complicitatea la violarea unui contract de
drept internaţional nu poate crea dreptul”.

În 1914 istoricul francez Alfred Rambaud
arăta: „un congres s- a reunit la Bucureşti în 1812.
Rusia a renunţat la moldova şi valahia, dar a
păstrat Basarabia, ţară românească”. Şi pentru a
nu fi bănuiţi ca suntem lipsiţi de obiectivitate do-
cumentară vom cita şi pe unul din fondatorii mar-
xismului, Friederich Engels: „dacă pentru
cuceririle ecaterinei şovinismul rus mai găsesc
unele pretexte – nu vreau să spun de justificare, ci
de scuză – pentru cuceririle lui Alexandru nu
poate fi vorba de aşa ceva. Finlanda este finlan-
deză şi suedeză, Basarabia – românească, iar po-
lonia congresului – poloneză... aici avem de- a face
pur şi simplu cu o cucerire prin forţă a unor teri-
torii străine, pur şi simplu cu un jaf ” (v. Mircea
Muşat şi Ion Ardelean, 1983). Astfel, prin acest
tratat s- a generat o nouă problemă: problema Ba-
sarabiei care dăinuie şi astăzi.

Administraţia rusească a început prin abu-
zuri. Peste 30 000 de ţărani au trecut Prutul pen-
tru a scăpa de brutalităţile noii administraţii.
Consulul Austriei constata: „Afară de puţine ex-

cepţiuni, toată lumea se supune sceptrului rusesc
cu cea mai mare neplăcere“. Ţăranii din Basara-
bia, în 1816, spuneau despre noua ocârmuire: „în
fiecare clipă dăm tot felul de lucruri şi nimeni nu
ne întreabă dacă ne mai rămâne ce le dăm”; „
dăm pentru curieri, dijma turmelor şi a albinări-
tului, şi atâtea alte dări, întreţinem soldaţii de
serviciu şi îi hrănim, iar ei iau cu forţa tot ce gă-
sesc în casele noastre şi mănâncă, ba ne mai şi bat
ca să le dăm ceea ce n- avem şi ne terorizează apoi
să le dăm chitanţe” (după N. Iorga, Adevărul asu-
pra trecutului şi prezentului Basarabiei, Bucu-
reşti, 1940, traducere din limba franceză Dorina
Florian).

Se interzice limba română în biserică şi în
şcoală. În 1839 se solicită guvernului provinciei
introducerea limbii române în şcolile populare,
dar foarte reduse numeric. După războiul Crimeii
(1853- 1856) românii sperau să se obţină liberta-
tea Basarabiei. S- a obţinut numai Basarabia su-
dică cu judeţul Cahul. În 1877, Ţarul Alexandru
II începe un nou război cu Turcia. Problema re-
drocedării Basarabiei revine în actualitate. Efor-
turile lui Ion C. Brătianu alături de Mihail Kogăl-
niceanu de a introduce în tratatul de alianţă con-
diţii de integritate teritorială a României au fost
zadarnice, rezultând că garanţiile îi vizau prepon-
derent pe duşmani şi mai puţin pe aliaţi, adică pe
ruşi.

Soarta însă adesea favorizează pe cei neîn-
fricaţi. În contextul luptelor, ruşii sunt încolţiţi la
Plevna de Osman Paşa, iar ţarul cere ajutor ar-
matei române, care a dat dovadă de un strălucit
eroism.

La insistenţele lui Brătianu, privind dolean-
ţele românilor, ţarul răspunde că România nu va
regreta ajutorul acordat Rusiei. Dar Basarabia de
sud revine din nou Rusiei.

Conştiinţa identitară românească se tre-
zeşte însă şi se consolidează, inclusiv şi nu în ul-
timul rând, prin literatura românească de pe
ambele maluri ale Prutului.

La Tratatul de la San Stefano din 3 martie
1878 România, Serbia şi Muntenegru nu au fost
invitate, nefiind considerate state beligerante,
deşi armata otomană a fost înfrântă la Plevna,
Griviţa, Smârdan, Rahova şi Vidin cu contribuţia
şi eroismul Armatei Române. Osman Paşa, care
i- a înfrânt adesea pe ruşi, nu s- a considerat înjo-
sit, în demnitatea sa, să- şi predea sabia colonelu-
lui român Mihail Cerchez.

Congresul de la Berlin a încercat să corec-
teze erorile Tratatului de la San Stefano. Româ-
nia a sperat şi de această dată să fie invitată, dar
aşteptările i- au fost înşelate. A fost sfătuită să ac-
cepte pierderea Basarabiei de sud. Lordul Bea-
consfield (Benjamin Diraeli) scria: „în politică,
ingratitudinea este adeseori răsplata celor mai
mari servicii”, vizând aportul românesc şi victoria
Armatei române asupra Porţii otomane, dar şi
modul cum a fost tratată România.

Desigur a fost recunoscută independenţa
României, dar fără să recapete sudul Basarabiei.

La 100 de ani de la răpirea Basarabiei, res-
pectiv la 16 mai 1912, Nicolae Iorga rostea o cu-
vântare impresionantă, spunând printre altele:
„Ruşii vor serba ca o zi de bucurie centenarul ane-
xării. noi va trebui să o comemorăm ca o zi de du-
rere şi ca o zi de trezire a speranţelor pe care le dă
totdeauna dreptul veşnic, care nu poate fi învins,
nici cucerit ”.

Dezmembrarea imperiului rus s- a produs în
urma revoluţiei ruse din februarie 1917, context
în care popoarele de sub dominaţia ţaristă au in-
tensificat lupta pentru afirmarea identităţii na-
ţionale şi aplicării principiului autodeterminării
şi organizarii de state naţionale. În privinţa stării
de spirit a românilor basarabeni evocăm
mesajul din mai 1917 al patriotului
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victor voicu
Unirea Basarabiei cu România – 
o strălucită izbândă identitară
românească

Anul Centenarului Marii Uniri (1918- 2018) Unirea din 27 martie 1918 trebuie
consfinţită şi evocată fără ezitare
ca o izbândă a românismului în

Basarabia, după peste 100 de ani
de eforturi de rusificare şi

schimbări demografice majore.
Sentimentul conştiinţei identitare
a românilor basarabeni a fost de
neclintit. Unirea Basarabiei cu

România niciodată nu a fost
recunoscută de Rusia şi Ucraina.
Dar Basarabia şi românismul au

rezistat, rezistă şi vor rezista



român basarabean Alexei Mateevici:
„suntem moldoveni, fii ai vechii mol-
dove, însă facem parte din marele popor

român, aşezat în România, transilvania şi Buco-
vina. Fraţii noştri îşi zic români. Aşa să ne zicem
şi noi”.

Lungul proces de rusificare, de peste 100 de
ani, nu dăduse prea multe roade, nici demografic,
nici asupra spiritului identitar, românii fiind
încă, în proporţie de peste 65%, dornici de elibe-
rare.

La propaganda românească identitară şi
consolidarea dorinţei de eliberare au contribuit
români din celelalte provincii, refugiaţi în Basa-
rabia, din calea trupelor germano- austro- ungare.
Printre refugiaţii transilvăneni şi bucovinieni
care au dezvoltat o vie propagandă pentru cauza
naţională a românilor din Basarabia se numără
exponenţi ai elitei româneşti, Onisifor Ghibu, Oc-
tavian Goga şi Ion Nistor. Ei înfiinţează la Chişi-
nău ziarul „Ardealul” (Transilvania) – „organ de
propagandă pentru unirea politică a tuturor ro-
mânilor”, tipărind abecedare şi cărţi în limba ro-
mână.

S- a constituit Partidul Naţional Moldove-
nesc în aprilie 1917 sub conducerea lui Vasile
Stroescu, ajutat de Pantelimon Halippa, Pavel
Gore, Vladimir Herţa şi transilvăneanul Onisifor
Ghibu. Cerinţele şi obiectivele erau centrate pe
conceptul autonomiei complete a Basarabiei, res-
tituirea pământurilor etc.

În august 1917 se înfiinţează un alt partid,
respectiv Partidul Naţional Ţărănesc din Basara-
bia, care avea un program de mare semnificaţie
– drepturile ţărănimii. În septembrie 1917 are loc
la Kiev congresul popoarelor din Rusia, având ca
obiectiv autodeterminarea, la care Basarabia par-
ticipă cu 6 membri. În numele românilor basara-
beni a vorbit Teofil Ioncu, care a precizat: „mulţi
aţi auzit de moldoveni, dar puţini cred că ştiţi că
naţiunea moldovenească nu există. numele mol-
dova, moldoveni este numai teritorial, dar nu na-
ţional, iar dacă noi numim moldoveneşti cuvintele
şi organizaţiile noastre, facem asta numai din
punct de vedere tactic, fiindcă cuvântul român
sună prea aspru la urechiile vrăjmaşilor noştri,
de care avem foarte mulţi, ca şi dumneavoastră şi
el serveşte de a ne acuza pe noi de separatişti”. Ar
trebui să ne pună pe gânduri asemenea vorbe, de
mare şi actuală semnificaţie.

Trebuie să recunoaştem că rostirea lui Teo-
fil Ioncu rămâne valabilă şi astăzi.

La Marele congres al ostaşilor Moldoveni în
data de 2 noiembrie au participat aproape 1000
de ofiţeri şi în jur de 200000 de soldaţi, ţărani ba-
sarabeni reveniţi de pe front. Congresul a stabilit
convocarea Sfatului Ţării.

În toamna anului 1917 s- au desfăşurat ale-
geri pentru cei 150 deputaţi care alcătuiau Sfatul
Ţării, constituit din 70% moldoveni şi 30% repre-
zentanţi ai minorităţilor. L- au ales drept preşe-
dinte pe Ion Inculeţ. Reprezentanţii legali ai
suveranităţii ruseşti au jurat credinţă Sfatului
Ţării, fiind astfel transferată severanitatea rusă
în puterea Sfatului Ţării, care preia conducerea
Basarabiei. În octombrie 1917 se proclamă auto-
nomia Basarabiei, iar în decembrie Republica De-
mocratică Moldovenească, legată federativ de
Rusia. Întrucât Rusia intră sub puterea bolşevică
îi determină pe basarabeni să ia o decizie radicală
ca Republica Democratică Moldovenească să- şi
declare independenţa în ianuarie 1918.

Din păcate, progresiv şi îngrijorător, în Ba-
sarabia se instalează anarhia la care contribuie
factori complecşi, incontrolabili: refugiaţii, prizo-
nieri ruşi întorşi din Germania, prizonieri ger-
mani în drum spre ţările lor, violenţe, crime,
distrugeri cu consecinţe, grav destabilizatoare,
pentru Basarabia. Nu trebuie omisă rezistenţa
violentă a bolşevicilor instigaţi de la Centru,
adică de la Moscova cu dezarmarea corpului de
ofiţeri ardeleni la Chişinău, arestarea unor depu-
taţi din Sfatul Ţării, iar alţii, ameninţaţi cu moar-
tea, au părăsit Chişinăul. În acest context, este
ales „Consiliul Directorilor”, organ conducător
executiv al Republicii proclamate, în frunte cu
Pantelimon Erhan, preşedintele Republicii fiind
ales Ion Inculeţ, iar şeful Guvernului Daniel Ciu-
gureanu.

Provocările la adresa Consiliului şi popula-
ţiei, iniţiate de către bolşevici înarmaţi, deter-
mină luarea unei decizii importante: solicitarea
ajutorului armatei române. După unele ezitări
guvernul Ion I. C. Brătianu trimite în Basarabia
două divizii de infanterie şi două de cavalerie cu
scopul definit de protejare a populaţiei, instituţii-
lor, a căilor de comunicaţie etc.

Armata Română a fost întâmpinată la tre-
cerea Prutului de o delegaţie a Sfatului Ţării în
frunte cu Pelivan şi Inculeţ. La 26 ianuarie 1918
Armata Română, sub comanda generalului Er-
nest Broşteanu, intră în Chişinău, bolşevicii se re-
trag şi se restabileşte ordinea. În sudul Basa-
rabiei restabilirea ordinii a fost mai dificilă, dar
la 8 martie Armata Română intră în Cetatea
Albă. Ceea ce este paradoxal, dar nu de neînţeles,
politica războiului este continuată şi în timp de
pace, principiul autodeterminării popoarelor a
fost repede uitat. S- a considerat de către puterea
bolşevică că intrarea Armatei Române în Basara-
bia este un act de agresiune, rupând consecutiv
relaţiile diplomatice cu România şi confiscând te-
zaurul României, aflat la Moscova pentru a fi pro-
tejat şi restituit.

În ianuarie 1918 situaţia politică atât a Ro-
mâniei, cât şi a Basarabiei nu era deloc favora-
bilă. Puterile Centrale aveau pretenţii inaccep-
tabile pentru statul român care a reuşit să- şi
menţină integritatea teritorială şi politică.

Ucraina emitea pretenţii asupra Basara-
biei. Devenea imperioasă necesitatea şi unicitatea
soluţiei de unire cu România a Republicii Demo-
cratice Moldoveneşti.

Elitele culturale de pe cele două părţi ale
Prutului se întâlnesc la 1 martie la Iaşi şi convin
asupra necesităţii istorice, identitare, a unirii Ba-
sarabiei cu România. La şedinţa guvernului
român de la Iaşi participă Inculeţ, Ciugureanu şi
Constantin Stere, luându- se hotărârea şi să su-
pună problema unirii Basarabiei cu România în
Sfatul Ţării.

În 26 martie ajunge la Chişinău şi Primul-
Ministru al României Alexandru Marghiloman.
În şedinţa Sfatului Ţării din 27 martie pentru
adoptarea hotărârii de unire au luat cuvântul
Preşedintele Ion Inculeţ şi Primul- Ministru Ale-
xandru Marghiloman. Delegaţia română s- a re-
tras din şedinţă pentru a lăsa libere dezbaterile,
Constantin Stere este cooptat în Sfat şi rosteşte
cuvinte memorabile: „ Astăzi noi trebuie să hotă-

râm ceea ce va avea o importanţă hotărâtoare asu-
pra soartei viitoare a poporului nostru. mersul de
fier al istoriei pune asupra umerilor noştri o răs-
pundere pe care noi nu o putem ignora cu nici un
fel de sofisme “. 

Sfatul Ţării votează Unirea Basarabiei cu
România cu 86 de voturi pentru, 3 contra şi 36 ab-
ţineri, cu rezoluţia istorică: „în numele poporului
Basarabiei, sfatul ţării declară: Republica de-
mocratică moldovenească (Basarabia) în hotarele
ei prut, nistru, dunăre, marea neagră şi vechile
graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi
mai bine de ani, din trupul vechii moldove, în pu-
terea dreptului istoric şi a dreptului de neam, pe
baza principiului ca noroadele singure să- şi hotă-
rească soarta lor, de azi înainte şi pentru tot-
deauna se uneşte cu mama ei România. trăiască
unirea Basarabiei cu România de- a pururi şi tot-
deauna!

semnează: preşedintele sfatului ţării, ion
inculeţ; vicepreşedinte pantelimon halippa; se-
cretarul sfatului ţării i. Buzdugan”.

Guvernul şi Regele României au luat act de
Declaraţia de unire şi au ratificat unirea decla-
rând: „ Basarabia unită cu România de veci şi in-
divizibilă”. La 10/23 decembrie 1918, Sfatul Ţării
a adoptat o altă hotărâre care completa Actul
Unirii Basarabiei cu România care enunţa: „în
urma unirii cu România mamă a Bucovinei, Ar-
dealului, Banatului şi ţinuturilor ungureşti, lo-
cuite de români, în hotarele dunării şi tisei,
sfatul ţării declară că Basarabia renunţa la con-
diţiunile de unire, stipulate în actul de la 27 mar-
tie 1918, fiind încredinţată că în România tuturor
românilor regimul curat democratic este asigurat
pe viitor.

sfatul ţării în pagina Constituantei Ro-
mâne, care va alege după votul universal şi rezol-
vând chestiunea agrară după nevoile şi cererile
poporului anulează celelalte condiţiuni din Actul
unirii din 27 martie 1918 şi declară unirea ne-
condiţionată a Basarabiei cu România mamă”.

Anton Mărgărit spunea în context, un ade-
văr de mare impact: „Fără dorinţa, energia şi
voinţa basarabenilor, această unire ar fi fost im-
posibilă”.

După 1812 apare problema concurenţei ire-
conciliabile a două abordări identitare antago-
niste: românismul care promova unirea politică,
culturală şi statală a tuturor celor care vorbesc
graiul est- romanic, indiferent cărui imperiu este
supus şi moldovenismul susţinut, generat şi pro-
movat de autorităţile ruseşti care susţineau dife-
renţele şi despărţirea culturală şi politică a
basarabenilor de vorbitorii graiului est- romanic.

Unirea din 27 martie 1918 trebuie consfiin-
ţită şi evocată fără ezitare ca o izbândă a românis-
mului în Basarabia, după peste 100 de ani de
eforturi de rusificare şi schimbări demografice
majore. Sentimentul conştiinţei identitare a româ-
nilor basarabeni a fost de neclintit. Unirea Basa-
rabiei cu România niciodată nu a fost recunoscută
de Rusia şi Ucraina. Dar Basarabia şi românismul
au rezistat, rezistă şi vor rezista. r
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ð Unirea Basarabiei cu România, în

urmă cu o sută de ani, la 27 martie
1918, reprezintă un unicat, primul
fapt de mare semnificaţie istorică

şi identitară a românilor
basarabeni, primul semnal al

strălucitelor evenimente care au
făurit România Mare. Unirea de la
27 martie 1918 este lumina sfântă

din „corola de minuni a lumii”
româneşti. Românii şi românitatea
au dovedit trăinicia iubirii lor de

neam.
Să nu uităm niciodată să cultivăm
şi să apărăm această floare rară.
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Având ocazia să particip, din partea
Academiei Române, la câteva „în-
tâlniri” cu parlamentari şi guver-
nanţi în vederea organizării „sărbă-

torilor” dedicate Marii Uniri, am constatat că de
fapt nimeni nu ştia ce ar trebui să se facă. Eu
aveam o listă de propuneri, pe care am citit- o, le-
gată de evenimentele care s- au petrecut, din 1916
până în 1919, cu referinţe şi la ceea ce a fost în-
ainte de 1916, dar şi la ceea ce a urmat şi, fireşte,
la ceea ce este astăzi, adică la ceea ce a mai rămas
din Marea Unire. Altfel spus, la motivele pentru
care ar trebui să ne bucurăm sau să plângem.
Le- am vorbit atunci şi despre Crucea de pe Mun-
tele Caraiman, care era cândva electrificată, ca
Simbol al nostru Creştin pentru plăcere şi durere,
dar şi ca Simbol al Proprietăţii, al Veşniciei şi al
Măreţiei. Să ridicăm, deci, Simboluri asemănă-
toare sau să le desăvârşim pe cele începute. Iar
în legătură cu cei care ne tot spun că România nu
se opune „unirii” cu Republica Moldova, să le
amintim că „Basarabia e România”, aşa cum scrie
pe marile noastre ziduri din 1990 încoace. S- o
audă, dacă nu reuşesc s- o vadă. Iar celor cu „po-
durile de flori” să le amintim cântecul din copilă-
rie: „Podul de Piatră s- a dărâmat,/ A venit apa şi
l- a luat;/ Să facem altul pe râu în jos,/ Unul mai
trainic şi mai frumos”. Căci, fraţilor, Râul este al
Nostru, ca şi malurile Sale. Dar eu am spus, eu
am auzit! Şi le- am mai amintit de vorbele înţe-
lepte ale basarabeanului Efim Tarlapan: „Cine îşi
uită istoria riscă să- şi piardă şi geografia”. Ce
vreţi, Domnilor, să ne unim în fiecare Primăvară
cu Basarabia? Unirea s- a făcut o dată şi pentru
Totdeauna!

Dar ce ne spune istoria? Că a fost o vreme
când vorbitorii de limbă română stăpâneau un te-
ritoriu imens, aproape de acela legendar al
traco- geţilor, pe care îl aminteşte Herodot, din
Nordul Mării Negre până la Marea Adriatică şi
din Nordul Carpaţilor până în Peloponez. Şi, tot
după vorba lui Herodot, ar fi reprezentat o mare
putere, dacă ar fi fost uniţi! Dar n- au fost uniţi şi
n- au avut forţa să reziste în faţa hoardelor de co-
tropitori, care şi- au făcut pârtii adânci prin teri-
toriul Orientului Latin, cum a fost numit Impe-
riul acesta imaginar, pe care le- au tot lăţit, alun-
gându- i pe localnici în enclave tot mai strâmte,
înainte de a- i şterge definitiv din cartea de istorie
şi de pe harta Europei Orientale.

Una dintre „enclavele” Romanităţii Orien-
tale, ca o potcoavă înainte de 1918, formată din
Valahia sau Ţara Românească şi Moldova, a de-
venit un fel de „Azil al sărmanilor” pentru româ-
nii alungaţi, vânaţi, cum făceau grecii prin
Munţii Pindului cu vlahii, sau cum făceau bulga-
rii şi sârbii cu valahii, ungurii cu olahii şi albane-
zii cu armânii, a căror amintire de- abia se mai
vede printre ruinele cetăţii Moscopole.

Din această perspectivă, Marea noastră
Unire a însemnat destul de puţin. În 1918 n- a
reuşit, în ciuda promisiunilor şi a jertfei de sânge
a peste 800.000 de ostaşi români plus sutele de
mii de civili, să se unească cu România nici măcar
un sfert din romanitatea orientală. Au rămas în
afară românii din Sarmaţia, din Transnistria
până în Nord- Estul Mării Negre, unde trăiau ur-
maşii massageţilor, au rămas două treimi din
Marmaţia (Maramureşul istoric) şi Galiţia, îm-
părţite la ucrainieni, la polonezi şi la ruşi. Mai
mult de jumătate din Crişana, până la Tisa, cu
cele trei Crişuri, a fost lăsată la unguri, ca şi o
parte bună din Banat şi, peste Dunăre, Timocul
care a rămas la sârbi, iar Belo Vlahia, de la Du-
năre la Balcani, Cadrilaterul şi malul traco- get al
Mării Negre fac astăzi din Bulgaria o ţară.

Şi ce ne mai spune istoria? Un lucru şi mai
trist, că majoritatea românilor aflaţi în afara gra-
niţelor României au murit: şi- au pierdut identi-
tatea naţională, şi- au pierdut limba, parcă în
ciuda cântecului părinteasca dimândare, şi obi-
ceiurile, au fugit pe unde au apucat, iar ultimii
s- au stins uitaţi de lume şi de zei. Dar şi mai trist

e faptul că românii care au mai rămas, din Grecia
şi din Serbia, de exemplu, neuniţi fiind, cum le
stă în fire, se împart în trei categorii: unii se de-
clară români, alţii se declară greci sau sârbi, iar
ceilalţi îşi zic vlahi sau valahi. Ceea ce pare ciu-
dat, dar are o explicaţie simplă. Primii se declară
după cetăţenia pe care au adoptat- o şi sunt pe
cale să- şi piardă naţionalitatea, ultimii (vlahii şi
valahii) speră să obţină mai ales în zilele noastre,
după aşa- zisele „drepturi ale omului”, vreo repre-
zentare parlamentară şi o recunoaştere ca atare.
Dar ponderea lor se face tot mai mică în favoarea
primei categorii şi vor păţi ca olahii din Ungaria,
când să li se acorde şi lor ceva drepturi, s- a con-
statat că au dispărut deja. Soarta celor care se de-
clară români e cea mai tristă, căci aceştia sunt
asupriţi şi duşmăniţi de către toţi ceilalţi: „Dacă
sunteţi Români, să vă ajute România”. Dar Ro-
mânia nu- i ajută! Căci România nu- i mai ajută
nici pe proprii săi români! Incredibil, dar, după
1990, au fost nevoiţi să părăsească România peste
5 milioane de români! Mai mult decât românii că-
zuţi în toate războaiele, de la cele daco-romane
până astăzi!

Cum s- a unit Basarabia cu Româ-
nia se ştie şi poate fi menţionat Actul
unirii ca document, votat de Sfatul Ţării
la 27 martie 1918: „În numele Poporului
Basarabiei Sfatul Ţării declară Repu-
blica Democratică Moldovenească (Basa-
rabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru,
Marea Neagră şi vechile graniţe cu Aus-
tria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai
bine de ani din trupul vechii Moldove, în
puterea Dreptului Istoric şi Dreptului de
Neam, pe baza principiului că noroadele
singure să- şi hotărască soarta lor, de azi
înainte şi pentru totdeauna, se uneşte cu
Mama Sa România. Trăiască Unirea Ba-
sarabiei cu România de- a pururi şi pen-
tru totdeauna! Preşedintele Sfatului
Ţării: Ion Inculeţ; Vicepreşedinte Pan
Halippa; Secretarul Sfatului Ţării: I.
Buzdugan”. De remarcat că „pentru tot-
deauna” apare de două ori în cele câteva
rânduri ale Actului Unirii.

Actul Unirii a fost încălcat însă în
1940, când Basarabia a fost anexată Uni-
unii Sovietice prin Pactul Ribbentrop-
Molotov; a fost apoi eliberată de către
Armata Română în 1941 şi reocupată de
sovietici în 1944. În tot acest timp şi
până în 1991 a continuat procesul de re-
fugiere a populaţiei române în Ţara de
„azil”, arestările, condamnările la
moarte, deportările şi „importurile” de
populaţii străine, la fel de dure ca în
toate teritoriile ocupate de străini în
Orientul Latin, cu deosebirea că aici era
vorba de milioane de români şi de o pe-
rioadă mult mai scurtă.

După 1991, când Republica Moldova devine
„independentă”, separată fiind de România, se
manifestă, cu şi mai multă pregnanţă, tristul fe-
nomen al despărţirii pe cele trei categorii de po-
pulaţie: unii se declară ruşi, alţii moldoveni (ca şi
vlahii) şi numai câţiva români, cu toate că, vorba
cântecului, toţi sunt „fraţi di mumă şi di tată”.
Orice s- ar spune, istoria are totuşi principii şi legi
după care pot fi judecate fenomenele sociale.
După această situare, orice referendum s- ar face
sau orice alegeri, românii declaraţi vor fi în mino-
ritate. Dar unde s- a mai auzit să se facă referen-
dum pentru un teritoriu care aparţine cuiva
„pentru totdeauna”?

Ce a făcut însă România între timp, ea în-
săşi fiind ocupată de trupele sovietice din 1944
până în 1958? În legătură cu Basarabia, nimic!
Mai mult, la 2 iunie 1997, la Neptun, Preşedin-
tele României, Emil Constantinescu, a semnat
Tratatul cu Ucraina despre care s- a spus că: „Pen-
tru prima dată de la constituirea României Mari,
un guvern român a cedat părţi ale teritoriului na-

ţional fără să fie ameninţat cu agresiunea”. Este
vorba de recunoaşterea consecinţelor teritoriale
ale Pactului Ribbentrop- Molotov în favoarea Uni-
unii Sovietice şi cedarea lor Ucrainei, care nu le- a
avut niciodată şi, implicit, Republicii Moldova,
care nu exista pe vremea aceea. Credeţi că ucrai-
nienii ne- au mulţumit? Dimpotrivă, a trebuit să
ne judecăm şi pentru ceea ce n- am cedat. Scuza
se zice că ar fi fost condiţionarea de către NATO
a integrării României în organizaţie de „rezolva-
rea oricărui diferend teritorial cu Ucraina”, prin
care conducătorii României au înţeles să cedeze
cât mai mult. Că ucrainienii sunt mai răi decât
ruşii se ştia demult. Nici nu s- a făcut bine cedarea
şi în Bucovina de Nord a fost interzis învăţămân-
tul în limba română, după care au urmat toate ce-
lelalte.

Am cunoscut mulţi români din Basarabia.
Am avut şi studenţi, care au rămas în România
sau care au plecat mai departe, dar şi profesori,
şi prelaţi, şi scriitori. Dar, parcă, cel mai drag
mi- a fost Grigore Vieru, pe care l- am cunoscut în
satul Lancrăm, la Festivalul „Lucian Blaga”. De
ce? Deoarece acolo se vorbea despre Sufletul Ro-
mânesc? Şi, dacă sufletul e un fel de imagine a
trupului, a celui întreg, atunci cel Românesc ar
trebui să fie al fiecărui colţişor din marele tărâm
al Romanităţii Orientale, adică şi al casei „văduvă
şi tristă de pe margine de Prut”, despre care a
scris un poem cutremurător Grigore Vieru.

Este o vorbă prin zona Braşovului: „Mă
doare sufletul!”, care se zice la mare necaz. Dar
se ştie că uneori te dor şi părţile corpului pe care
le- ai pierdut. Chiar dacă n- ar rămâne din Basa-
rabia decât o casă văduvă şi tristă de pe margine
de Prut, tot ar trebui să ne doară sufletul, Sufle-
tul acela Românesc, la care Grigore Vieru ţinea
mai mult decât la viaţă. Căci, fraţilor, Basarabia
e România, e Suflet din Sufletul nostru. r

alexandru surdu
„Basarabia e România”

A fost o vreme când vorbitorii de
limbă română stăpâneau un

teritoriu imens, aproape de acela
legendar al traco- geţilor, pe care îl

aminteşte Herodot, din nordul
Mării negre până la Marea

Adriatică şi din nordul Carpaţilor
până în Peloponez. Şi, tot după

vorba lui Herodot, ar fi reprezentat
o mare putere, dacă ar fi fost uniţi!

Dar n- au fost uniţi şi n- au avut
forţa să reziste în faţa hoardelor de
cotropitori, care şi- au făcut pârtii
adânci prin teritoriul Orientului
latin, cum a fost numit Imperiul

n Istoria României de azi
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Critic, istoric şi teoretician literar,
profesor emerit, conducător de doc-
torat la Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, Mircea Braga

(n. 27.08.1938, Sibiu) traversează, în acest an, po-
deţul cultural spre următoarele decenii în care va
transmite – profund inteligent şi cu un spirit
proaspăt şi netimorat de fluctuaţiile timpului is-
toric pe care- l traversează – Povestea sa despre
cultură ca utopie asumată.

Aşezat, elegant, în cele mai rafinate vecină-
tăţi intelectuale, apropiat de spiritele înalte ale
culturii române – de la Nichita Stănescu şi Con-
stantin Noica, până la grupul din jurul revistei
steaua –, Mircea Braga semnează, până în acest
moment, numeroase volume de teorie şi critică li-
terară, filosofia şi sociologia culturii şi hermeneu-
tică literară: spectacolul de teatru şi colaboratorii
lui (în colaborare) Baia Mare, 1970; sincronism
şi tradiţie (Cluj- Napoca, Dacia,1972); Conjuncturi
şi permanenţe (Cluj- Napoca, Dacia, 1976); desti-
nul unor structuri literare (Cluj- Napoca, Dacia,
1979); istoria literară ca pretext (Cluj- Napoca,
Dacia,1982); v.voiculescu în orizontul tradiţiona-
lismului (Bucureşti, Minerva, 1984); Când sensul
acoperă semnul (Bucureşti, Eminescu, 1985); Re-
cursul la tradiţie (Cluj- Napoca, Dacia, 1987); pe
pragul criticii (Sibiu, Transpres, 1992); decupaje
în sens (Sibiu, Imago, 1997); Cultura – o utopie
asumată? (Sibiu, Imago, 2000); teorie şi metodă
(Sibiu, Imago, 2002); Replieri interpretative
(Sibiu, Imago, 2003); dincolo de binele şi răul cul-
turii (Fr. nietzsche), vol. I (Sibiu, Imago, 2006);
Constantin noica şi sibiul (Sibiu, Imago, 2007);
v. voiculescu – măştile căutării de sine (o herme-
neutică a orizonturilor creaţiei) (Bucureşti, Edi-
tura Academiei Române, 2008); Geografii insta-
bile (Sibiu, Imago, 2010); despre ordinul suveran
al receptării, (Sibiu, Imago, 2013); la izvoarele
aventurii metodologice moderne (Iaşi, Tipo Mol-
dova, 2013); Rătăcind prin canon (Iaşi, Tipo Mol-
dova, 2013); dincolo de binele şi răul culturii (Fr.
nietzsche), vol. 2 (Sibiu, Imago, 2014); ecce
nietzsche (Bucureşti, Editura Academiei Române,
2015). Este, totodată, realizatorul a peste 40 de
ediţii îngrijite şi antologii coordonate şi prefaţate
(V.Alecsandri, I. Creangă, I. Slavici, O. Goga, I.
Minulescu, M. Sadoveanu, G. Călinescu, N.Bat-

zaria, Constantin Noica, Aron Cotruş, A.E. Ba-
consky, Oscar Lemnaru) şi semnează zeci de co-
laborări în cele mai prestigioase periodice (stea-
ua, tribuna, luceafărul, Revista de istorie şi teo-
rie literară, limbă şi literatură, Contemporanul,
România literară, Astra, vatra, transilvania,
teatrul, manuscriptum, Revue Roumaine, Con-
vorbiri literare, Cahiers roumains d’études litté-
raires, Ramuri, Continent, jurnalul literar,
Familia, Curentul (München), discobolul, Arhi-
pelag, Acolada, euphorion, Caietele echinox ş.a.).

Este distins cu importante titluri şi premii
academice şi de specialitate: Profesor emerit
(2008); Premiul de critică şi istorie literară al Aso-
ciaţiei Scriitorilor din Sibiu (1982); Diploma Uni-
unii Scriitorilor din România (1984); Premiul
„Opera Omnia” al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, Filiala Sibiu (2006); Premiul de critică şi is-
torie literară al Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Sibiu (2010); Premiul pentru critică al Ate-
lierului Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni”
(2013); Premiul de teorie şi critică literară al Uni-
unii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2013);
Premiul „Cartea Anului” al Uniunii Scriitorilor
din România, Filiala Sibiu (2016); Premiul „Ion
Petrovici” pentru Filosofie al Academiei Române
(2017).

Dincolo, însă, de acest succint medalion bio-
bibliografic, propunem, „la Aniversară”, puncta-
rea câtorva dintre reperele ideatice pe care
Mircea Braga le semnează, cu intenţia noastră
mărturisită de a orienta cititorul spre (re)vizita-
rea analitică a eseurilor critice propuse de autor,
cu certitudinea că multe dintre aserţiunile sale se
constituie, azi, ca având funcţie premonitorie şi
putându- se revendica drept repere ferme într- o
necesară nouă grilă axiologică pentru însăşi in-
stituţia culturii.

Punându- şi întrebări esenţiale şi evitând,
principial, surogatele, Mircea Braga îşi permite
luxul realizării unor incizii adânci în mecanis-
mele care definesc, largo sensu, fenomenul cultu-
ral, cu un instrumentar hermeneutic consacrat şi
extrem de diversificat, marcat de seriozitatea in-
telectualului rasat, exemplar aşezat în cultură (ca
utopie asumată!). Eseurile sale critice şi filosofice,
cu precădere cele regăsite în volumele Când sen-
sul acoperă semnul (1985), Cultura – o utopie asu-

mată? (2000), teorie şi metodă (2002), Replieri in-
terpretative (2003), Geografii instabile (2010),
despre ordinul suveran al receptării (2013), se
concretizează într- un sistem de semnale de
alarmă direcţionate, preponderent, către contem-
porana mezalianţă- amalgam dintre valoare şi
pseudovaloare, surprinzând multipla deschidere
a teoreticianului culturii spre un întreg complex
de stimuli şi interogaţii subtile, care activează, si-
multan, laturi prioritare ale fenomenului cultural
actual. Divulgarea identităţii fiecăreia dintre ar-
ticulaţiile conceptuale care motivează actul artis-
tic – aşa cum îşi propune, programatic, Mircea
Braga – cointeresează deopotrivă emitenţii feno-
menului artistic propriu- zise şi, respectiv, exege-
ţii sau teoreticienii literari. Însă, într- un context
în care perceperea actului artistic este marcată
de mult prea marea flexibilizare a grilelor de re-
ceptare specifice contemporaneităţii, provocarea
aruncată de Mircea Braga, prin fiecare demers
critic, devine de două ori valoroasă. O dată, pen-
tru că autorul nu îşi propune autonomizarea şi
definitivarea conclusivă a punctului său de ve-
dere, ci îşi ancorează, reechilibrator, aserţiunile
în cele mai pertinente vecinătăţi metodologice ge-
nerate de sistemele teoretice active, ştiind că
orice devenire culturală presupune „aventura me-
todologică” neîntreruptă şi, implicit, încercând să
atenţioneze asupra miezului şi a mecanismelor
acesteia; firesc, activarea codurilor perceptive ră-
mâne singura acreditare certă, viabilă, a fenome-
nului artistic, în toate coordonatele sale. În al
doilea rând, Mircea Braga declanşează, în subsi-
diar, o formă de protest direcţionat către caracte-
rul static, oarecum apatic al atitudinii teoreti-
cienilor literari ai momentului, care par să nu
mai fie constant interesaţi de revigorarea siste-
mului teoretic şi metodologic, neorientându- se,
decât meteoric, spre identificarea şi edificarea
conceptuală a noilor forme culturale. În absenţa
canonului sau în contextul neacceptării lui, riscul
cultural este inevitabil.

Vorbind despre „mişcarea teoriei”, Mircea
Braga asimilează, în discursul său, ca principiu
ordonator, o dublă stare de criză: a esteticii şi,
respectiv, a criticii literare. Dincolo de autonomia
pe care i- au conferit- o esteticii nume de marcă
precum cele ale lui B.Croce, N.Hartmann, G.Lu-
kács, T.Vianu sau M.Ralea, autorul surprinde o
oarecare nedeterminare în care cercetările actuale
au aruncat disciplina: „estetica îşi propune tot
mai mult, adesea în forme tranşante, investigarea
şi «definirea» propriei sale structuri şi a propriei
sale condiţii: cu alte cuvinte, subiectul îşi devine
sieşi obiect, îşi impune această în- sine- integrare
mergând până acolo încât devine vizibil efortul es-
teticii de a- şi reconstrui propriul concept…”. Criza
esteticii, declară autorul, este o criză de atitudine:
„starea de fapte se complică până într- acolo încât
apare legitimă întrebarea: nu cumva există tot
atâtea estetici câţi esteticieni?”. Cât priveşte cri-
tica literară, autorul dezvoltă potenţiala explica-
ţie a stării de criză pornind de la revigorarea
extremă a spiritului critic, având ca rezultat pro-
liferarea necontrolată a unor forme fără fond, im-
posibil de a fi prinse în cutume: critica de
întâmpinare, critica de interpretare, critica de si-
tuare sau de apreciere. Nu amintitele specii exe-
getice în sine pun probleme, ci laxitatea
frontierelor demersului critic, precum şi evidenta
lipsă de conciliere a judecăţilor de gust; de aici –
recunoaşterea relativităţii domeniului: „Ajungem
la concluzia că «adevărul» critic ne apare ca o suc-
cesiune, niciodată încheiată, de «adevăruri» par-
ţiale, vrând să fie mai mult decât sunt şi decât pot
fi, se înconjoară cu un halo al artificialităţii, al
divagaţiei, al afirmaţiei ce se dovedeşte mai târziu
a avea drept premisă doar subiectivitatea. iar
când apare conştiinţa acestui mare, complex eşa-
fodaj al subiectivităţii, apare şi conştiinţa creaţiei,
apare singura posibilitate de justificare a actului
critic individual: integrarea sa gestului creator.”

Diana Câmpan 
Mircea Braga – „La (o) aniversară” culturală

Într- un context în care perceperea
actului artistic este marcată de
mult prea marea flexibilizare a
grilelor de receptare specifice

contemporaneităţii, provocarea
aruncată de Mircea Braga, prin
fiecare demers critic, devine de
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Mircea Braga dezvoltă, în acest sens, câteva inte-
resante eseuri de reconsiderare a filoanelor teo-
retice strategice, printr- o revizitare a canoanelor.
Spre exemplu, despărţindu- se de linia tradiţio-
nală a teoretizărilor propuse de Gäetan Picon,
Claude- Lévy Strauss, Louis Millet, Jean Staro-
binsky sau Louis Hjelmslev, Mircea Braga anali-
zează caracterul sistemic al structurii, privită ca
o conceptualizare metodologică: „în ordinea stra-
turilor pe care le presupune opera de artă (şi poate
nu atât opera, cât procesul de creaţie), structura
poate fi definită ca treapta unei prime «materiali-
zări», a unei prime «concretizări» a fluidului şi a
«esenţei» ce se întrupează artistic”. Simultan, teo-
reticianul Mircea Braga îşi propune să clarifice
coordonatele unui posibil obiect al psihologiei
artei, pornind de la reprezentarea conceptului în
linia unor Richard Müller- Freienfels, Volkelt, Lu-
nacearski, L.S.Vîgotski. Recuperarea consistenţei
obiectului/obiectelor psihologiei artei deschide
perspectiva analizelor centrate, în teoria generală
a artei, pe câteva nivele de receptare: „…să cău-
tăm să definim un posibil obiect (sau obiecte) al
psihologiei artei printr- o adecvată înţelegere a res-
pectivului concept. mai întâi, obiectul unui aseme-
nea tip de cercetare ar putea fi psihologia
creatorului, de fapt o psihopatologie dacă ne gân-
dim la datele psihologiei de bază. în al doilea
rând, acest obiect l- ar putea constitui acele ele-
mente ale operei care operează şi o trimitere di-
rectă la procese, la fenomene psihice. în al treilea
rând, obiectul psihologiei artei ar putea fi psiho-
logia consumatorului şi mecanismul cu specific
psihologic al procesului de receptare.”

Discutând despre Fenomenologia sartriană
a imaginii, criticul Mircea Braga conştientizează
şi afirmă, strategic, riscurile unui astfel de de-
mers, intenţionând fixarea unor zone de lumino-
zitate şi limpezire, pe care le- ar putea desăvârşi
aplicarea corectă a conceptului în practica anali-
zei de text. Aducerea în discuţie a celei mai radi-
cale reacţii împotriva teoriei sartriene – cea
aparţinătoare lui Gilbert Durand – desface câteva
dintre nodurile interpretative pe care le prezintă
ghemul de concepte: „…Gilbert durand refuză
laitmotivul sartrian obsedant al degradării cu-
noaşterii prin imaginaţie, raportarea constantă a
acesteia la «neant» şi eroare. Astfel, imaginea şi
rolul imaginaţiei sunt, progresiv, minimalizate şi,
apoi, devalorizate, fără a se avea în vedere funcţia
reală a imaginarului în motivaţiile psihologice şi
culturale”. pe trei paliere ale psihanalizei, studiul
de apropiere de opera de artă din perspectiva psi-
hanalizei freudiene, îi oferă autorului oportunita-
tea de a decoda, pe un rafinat suport teoretic
anterior construit, raporturile semice dintre cer-
cetarea freudiană şi proiecţiile lacaniene şi jun-
giene, toate aşezate într- un continuum valoric.
Punerea în paralel a direcţiilor instituite de cei

trei teoreticieni prilejuieşte propu-
nerea unei noi grile de lectură,
care poate armoniza, în fond,
structuri aparent divergente, cu
condiţia acceptării dozei de inedit
a fiecăreia în parte: „Cum regula
de principiu în domeniu e Bizanţ
după Bizanţ într- un şir nesfârşit,
se poate spune că psihanaliza
după lacan e o imposibilitate.
Freud însuşi oferise explicaţii
(sigur, psihanalitice) pentru anu-
mite paliere ale artei şi culturii;
jung venise cu proiecţii psihanali-
tice pentru a se instala chiar
într- un interior al culturii; lacan
nu face altceva decât să convoace
pentru uzul psihanalizei modúli
prelucraţi semiotic din sfera artei
sau a mitologiei”. Sociolog al cul-
turii, Mircea Braga fixează şi o ti-
pologie a actului lecturii din unghi
sociologic, gest de întemeiere şi or-
donare stârnit de premisele oferite
de Mikel Dufrenne, G. Lukács,
Traian Herseni, Lucien Gol-
dmann, interesante fiind relaţio-
nările realizate de autor între cele
trei tipuri de lectură (para-este-
tică, extra- estetică şi estetică pro-
priu- zisă) şi, respectiv, „conştiinţa
finalităţii actului creator şi demer-
sul valorizator”.

Dezvoltând reflecţii funda-
mentale asupra binomului crea-
ţie- creator (şi, implicit, cultură-
scriitor, cultură- civilizaţie, cul-
tură- istorie), criticul sibian Mircea
Braga îşi dezvăluie, constant, dis-

confortul prilejuit de inflaţia de categorii estetice
golite de sens şi totuşi, paradoxal, cu pretenţiile
hegemonice în cultură. Citim, în subsidiar, un
autor care resimte acut nuanţele fenomenului
cultural contemporan privat de o axiologie corect
fundamentată şi consacrată. Câtă vreme prolife-
rează produsele kitsch- ului, iar degustătorul de
cultură este înclinat să savureze (şi, fatalmente,
să sublimeze!) surogatele şi fantoşele, travaliul
artistului – al scriitorului, în cazul de faţă – nu- şi
mai găseşte autentica finalitate cathartică: „…nu
putem să nu constatăm imensul teritoriu cucerit
(…) prin surogatele puse în mişcare de către apro-
ximările mass- mediei, de către industria edito-
rială a derizoriului, de piaţa spectacolului kitsch,
de producţia culturofagă a obiectelor «artistice»,
de agresiunea sonorizată ridicată pe vagi reminis-
cenţe muzicale etc. Fiindcă polarizarea orizontu-
lui cultural de aşteptare nu putea să nu determine
şi polarizarea «producţiei culturale» ca atare:
creatorul, aşa cum îl înţelegem noi, îşi vede supra-
faţa «de viaţă» în continuă restrângere, turnul de
fildeş devenind nu un capriciu sau o opţiune, nici
corolarul unui program estetic, ci o condiţie de
existenţă dincolo de voinţa subiectului”. Ne rea-
minteşte Mircea Braga, prin acest trist slalom
ideatic, de o excelentă definiţie dată de T.w.
Adorno kitsch- ului: acesta ar fi o „parodie a cat-
harsis- ului”!

Mircea Braga se infiltrează, curajos şi em-
patic, în universul mustind de controverse al ra-
porturilor inter-  şi intra- culturale, pledând,
oarecum, pentru valoarea constructivă a opiniilor
divergente, indiferent de timpul şi de spaţiul cul-
tural. Amalgamarea coeficientului de artă cu cel

de ştiinţă ţine, mai degrabă, de zona experimen-
talului, a alchimiei interne a civilizaţiei – consi-
deră teoreticianul, raportându- se, corect, la acest
mare atu al modernilor. Un puternic centru de in-
teres cu pornire de la cotarea jungiană a artei ca
devoratoare a creatorului este dat de efectele ex-
pectaţiilor consumatorului de cultură asupra
scriitorului, mai ales că avatarurilor celor rafi-
nate ale culturii le sunt preferate, azi, devierile
către perimetrul pseudoculturii, al lejerităţii
(a)perceptive şi al prostului gust. Criticul Mircea
Braga se „răfuieşte”, elegant, cu tot ceea ce fiin-
ţează ca surogat cultural imposibil de aşezat
într- o grilă de valori (fapt ce atrage după sine
mişcarea browniană a veleitarilor şi uzurparea
principiilor majore ale culturii de către cultura de
tip Golem). Gerard Genette considera că fiecare
carte re- naşte, se re- compune la fiecare proaspătă
lectură, însă, câtă vreme nu mai există tentaţia
marilor coduri culturale de receptare, primejdia
primară este aceea a relei- naşteri şi a blocării
tentaţiei scriitorului de a se livra total şi necon-
diţionat către un receptor performant, care ştie
să îşi activeze, cu prioritate, nu condiţia lectorului
leneş, ci curiozităţile intelectuale robuste, solici-
tante, interogative. 

Vorbind despre Cultură ca utopie asumată,
Mircea Braga înaintează, fără reticenţe, şi pe te-
renul minat al prejudecăţilor culturale care se cer
atrofiate: „Am acceptat, de- a lungul acestor file,
că nu moartea culturii trebuie s- o deplângem; vom
mai accepta, despărţindu- ne – de pildă – de hegel,
că nici marginalizarea ei nu este «naturală» şi, ca
atare, «pericolul» pe care ea îl reprezintă, pentru
alte sfere, cu interese înafara omului, este încă
real, chiar dacă uneori totul ne apare ca o sec-
venţă romanescă în care nu ştim cine e cavalerul
rătăcitor şi cine moara de vânt…”. Scriitorul a co-
borât din Poveste, şi- a pierdut tâlcul; travaliul în
laboratorul de creaţie nu mai stă, fatalmente, sub
semnul exuberanţei spirituale ci, tot mai ades,
sub imperiul necesităţii materiale. Absolut perti-
nentă, în acest context, trimiterea la constatarea
lui Bernard- Henry Levy, potrivit căruia „Cultura,
în realitate, nu moare, se diluează. Nu se stinge,
se întinde. Ea nu dispare – şi nu va dispărea – dar
îşi pierde crestele, reliefurile, frontierele. Dacă
există o nelinişte, aceasta e pentru că, pentru
prima dată în istorie, ea nu mai are o definiţie”.

Preumblările înalt intelectuale de- a lungul
şi de- a latul fenomenului cultural, în sincronie şi
în diacronie, îi prilejuiesc teoreticianului Mircea
Braga, în repetate rânduri, reflecţii care ar putea,
cu siguranţă, să fie nucleele pentru reconsidera-
rea, din profunzime, a dimensiunilor actuale ale
instituţiei culturii şi, de ce nu?, o repunere sub fil-
tre interogative a impactului major al nivelului
de cultură asupra identităţii noastre naţionale.
Cu condiţia să ne dorim justa plasare „dincolo de
binele şi răul culturii”, topos filosofic excelent sur-
prins de Mircea Braga în volumele dedicate ope-
rei lui Fr. Nietzsche şi creionat ca stare utopică a
omului culturii, necesar a fi asumată cotidian.

Nu în ultimul rând, avertismentul celui
aflat la vârsta rostirilor ferme pare că ar trebui
luat în discuţie ceva mai des şi cu o mai mare res-
ponsabilitate: „Am fost şi suntem în perpetuu exod
spre intoleranţă? Cine ne scoate de sub zodia aces-
tui scepticism al fiinţei?” Este, aceasta, meditaţia
intelectualului fin, aşezat, de 80 de ani, în mijlo-
cul utopiei culturale şi asumându- şi- o. Semn clar
că nobleţea şi demnitatea culturală se construiesc
ritmic, cu principii înalte. Altminteri nu se poate!
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Fără a putea vorbi despre o ştiinţă a
esteticii, la mijlocul secolului al
xIx- lea se pun bazele criticii lite-
rare româneşti, dintru început un

domeniu exclusivist al culturii, prin contribuţia
unor intelectuali erudiţi de înaltă ţinută profesio-
nală preocupaţi să imprime o direcţie valorică au-
tentică unei literaturi române aflate (încă) la
începuturile sale. Până în perioada interbelică,
trei mari teoreticieni au fost adevărate spirite di-
rectoare ale literaturii şi culturii române: Mihail
Kogălniceanu, în prima jumătate a secolului al
xIx- lea, promotor al romantismului în Ţările Ro-
mâne; Titu Maiorescu, în cea de- a jumătate a se-
colului al xIx- lea, critic şi filosof al culturii,
estetician şi teoretician al demersului creator poe-
tic; Eugen Lovinescu, în prima jumătate a seco-
lului xx, teoretician şi promotor al modernis-
mului prin susţinerea necesităţii racordării lite-
raturii române la cea europeană occidentală. În-
cepând cu Titu Maiorescu este iniţiată, de altfel,
o adevărată tradiţie românească în ceea ce pri-
veşte estetica şi, implicit, cercetarea fenomenului
artistic în raport de cel istoric şi cultural, tradiţie
în care se înscriu Mihail Dragomirescu, Eugen
Lovinescu, Garabet Ibrăileanu, Vasile Pârvan,
Lucian Blaga, Mihai Ralea, George Călinescu şi
Tudor Vianu, teoreticianul filosofiei culturii în
spaţiul românesc. Formându- se intelectual în şco-
lile occidentale (germană, franceză sau italiană)
de filosofie, aceşti esteticieni români au fost spi-
rite erudite de cultură enciclopedică, gânditori
preocupaţi atât de pura teoretizare a fenomenului
estetic şi cultural, cât şi de evidenţierea raportu-
lui artă/ realitate. Demersul analitic estetico-filo-
sofic al lui Tudor Vianu, de la dualismul artei
(1925) şi culminând cu Filosofia culturii (1945),
este structurat pe câteva idei- ancoră esenţiale, în
opinia lui Dragoş Niculescu: „valoare, activism,
voinţă culturală, act cultural obiectiv, act cultural
subiectiv, refacerea idealului clasic, operă (aşe-
zată pe activism, clasicism, umanism, raţiona-
lism)”.

În a doua jumătate a secolului xx, după
1948, în ciuda „închiderii” societăţii şi culturii ro-
mâneşti în interiorul propriilor graniţe, prin stu-
diile lui Tudor Vianu şi Adrian Marino, cerce-

tarea filologică românească rămâne în continuare
„deschisă” noutăţii prin metoda comparatismului.
Datorită vocaţiei de pedagog, Tudor Vianu reu-
şeşte să coaguleze în jurul ideilor sale ceea ce s- ar
putea numi „o şcoală” de comparatism românesc.
În studiul la izvoarele aventurii metodologice mo-
derne. studii de teorie literară (Iaşi, Editura Tipo
Moldova, 2013), Mircea Braga subliniază că
Adrian Marino s- a poziţionat dintru început îm-
potriva rigidităţii impuse de metoda de cercetare
academică (nu aderă la nici o „şcoală” ideologică,
respinge ideea „înregimentării” intelectuale într- o
direcţie culturală anume, întrucât aceasta ar con-
traveni ideii de „deschidere” spirituală obligatorie
în cercetare), dar „instituie o «direcţie»”, care cul-
tivă analiza fundamentată pe studiu aprofundat
şi extins, laborios şi aplicat al fenomenului lite-
rar, dar „deschisă” spre o continuă (re)interpre-
tare. 

Această linie de cercetare şi teoretizare a fe-
nomenului literar (a „metafizicii” lui Adrian Ma-
rino întemeiată pe analiza „ideii” de literatură),
caracterizată prin echilibru între „metodă” şi
„creaţie”, este continuată de studiile criticului şi
istoricului literar Mircea Braga. Format la repu-
tata şcoală universitară clujeană, cu o cultură li-
terară şi teoretico- filosofică solidă de talia
enciclopedismului marilor spirite umaniste ale
culturii universale, alimentată de viziunile este-
tice ale lui Mihail Dragomirescu, Mihai Ralea,
Tudor Vianu şi de hermeneutica lui Adrian Ma-
rino, Mircea Braga aparţine acelei categorii pri-
vilegiate de intelectuali, numiţi atât de poetic de
Heidegger gânditori a căror „gândire este însăşi
gândirea fiinţei”. Filolog- filosof, preocupat de
analiza complexă a fenomenului estetic în dubla
sa calitate, de act artistic şi cultural, pe linia com-
paratismului erudit de anvergură largă promovat
de Adrian Marino, Mircea Braga respinge dogma-
tismul formulelor rigide ale criticii literare cu pri-
vire la fenomenul literar pentru a alege, la rândul
său, calea hermeneuticii (obligatoriu „creatoare”,
în opinia criticului român contemporan, altfel
şi- ar anula propria esenţă) edificate pe documen-
tarea laborioasă şi cât mai amplă, instituită
deopotrivă pe verticala „istorică” şi pe orizontala
„spaţială”. Criticul literar sibian abandonează

calea „negativă” (sau negativistă?) a sentinţelor
valorice „pozitiviste” în favoarea celei „pozitive” a
interpretării textului, a hermeneuticii literare. 

Mircea Braga îşi propune să continue efor-
turile de sintetizare a unei istorii a esteticii, de-
mers început în Occident de Hegel şi Benedetto
Croce, iar la noi, de Tudor Vianu. Începuturile es-
teticii sunt poziţionate sub semnul clasicului, her-
meneutul român înţelegând prin estetică clasică
o „estetică «împlinită», cu normativ complet” (la
izvoarele..., p. 13) de tipul celei lui Kant, Har-
tmann, Croce, Lukacs, Vianu sau Ralea. Se con-
stată că fractura analitică a esteticii este înte-
meiată pe dihotomia ştiinţă/ creaţie şi provoacă o
falsă criză metodologică, a cărei finalitate s- a con-
stituit în necesitatea firească de a reconsidera
conceptualizarea esteticii. Ridicată pe un piedes-
tal metodologic fără precedent, în modernitate se
ajunge la un fenomen îngrijorător de proliferare
a teoreticului, conform proporţiei matematice câţi
teoreticieni, tot atâtea... estetici. Mircea Braga
numeşte această proliferare a teoriilor estetice
drept „metaestetică absolută, «pură», în sine şi
pentru sine” (ibidem, p. 15). Ulterior, din aceeaşi
dorinţă de desprindere de estetica aşa- zis tradi-
ţională, fiecare domeniu ştiinţific sau cultural ori
direcţie ideologică îşi concepe propria estetică, de
unde specializarea criticii de artă, determinând
pozitivarea extremă a demersului explicativ al
conceptelor şi, implicit, o „închidere” nefastă a
câmpului analitic. 

Dacă evităm absolutizarea unei metode de
analiză în detrimentul alteia, constatăm că fie-
care moment din istoria esteticii aduce plusva-
loare în viziunea de ansamblu asupra actului
critic, în dubla sa calitate de metodă şi creaţie:
structura supune analiza rigorii; „revoluţia” psi-
hologiei şi psihanalizei în analiza actului artistic
scoate la iveală resorturile intime, „abisale” ale
creativităţii umane; în ciuda discrepanţei între
intenţia primelor studii şi concluziile analizelor
estetice următoare, demersul fenomenologic sar-
trian cu privire la regimul şi rolul imaginii în di-
mensiunea creativităţii umane deschide cerce-
tarea critică literară spre noile teorii ale ima -
ginarului; în dorinţa de a supune artisticul pre-
dictivităţii ştiinţifice, a apărut estetica informa-
ţională care închide, însă, creativitatea şi imagi-
naţia umană în formulele fixe şi repetitive ale şti-
inţelor; în contrast, apare estetica hermeneutică
a lui Adrian Marino, interpretare creatoare apro-
fundată a textului pe osatura documentării rigu-
roase şi a studiului; metafizica lui Michel
Foucault, hermeneutica lui Hans Georg Gadamer
şi filosofia istoriei lui Neagu Djuvara în contextul
„şocului metodologic asupra ştiinţelor socio-
umane” (ibidem, p. 151) surprind teorii moderne
cu privire la conceptul de istorie sau, cum ar
spune Adrian Marino, despre „ideea” de istorie;
analiza sociologică se apleacă atât asupra operei
în context socio- istoric, cât şi asupra receptorului,
prin ceea ce se numeşte sociologia lecturii. 

Constatând absenţa unei sinteze sistemice
în planul esteticii româneşti, capabile să unească
ideatic studiile „clasice” ale lui Mihail Dragomi-
rescu, Lucian Blaga şi Tudor Vianu de cele ale
prezentului, Mircea Braga plasează comparatis-
mul hermeneutic al lui Adrian Marino la inter-
secţia dintre cele două „momente”. Acest demer-
sul critic este complex, căci armonizează docu-
mentarea şi exegeza serioasă cu actul creator in-
dispensabil unei obligatorii „deschideri” a
discursului ştiinţific spre noi şi provocatoare di-
recţii de cercetare şi interpretare. Eforturile teo-
retice ale lui Adrian Marino salvează compara-
tismul de rigiditatea teoretică şi dogmatismul
conceptelor academice prin apel la exegeza de tip

Admirând ţinuta enciclopedică şi
unicitatea perspectivei analitice şi
interpretative a lui Adrian Marino

în peisajul criticii româneşti, cu
puţine corespondenţe pe plan

mondial, Mircea Braga respinge, la
rândul său, „dogmatismul”

formulelor şi canoanelor impuse
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hermeneutic. Criticul propune o nouă perspectivă
analitică asupra universului ideatic al operei şi
realităţii culturale de care aparţin ideile literare,
pe baza a patru principii/ etape esenţiale: prima-
tul textului, relevarea sensului literal al textului,
conturarea sistemului, asumarea cercului herme-
neutic (Cf. ibidem, p. 131). Pe de altă parte, în ca-
litate de filosof al culturii, Adrian Marino este
preocupat de refacerea istoriei ideii de literatură
(hermeneutica ideii de literatură), pe baza a şase
„straturi” esenţiale viabilităţii oricărei structuri.
Analiza hermeneutică armonizează în demersul
său critic funcţia de organizare şi structurare spe-
cifică ştiinţei cu iniţiativa şi originalitatea abor-
dării personale a criticului care re- creează prin
efortul său interpretativ opera artistică. 

Spre deosebire de confraţii occidentali care
privesc cu pesimism viitorul cultural al omenirii,
la interval de câteva decenii, doi teoreticieni ro-
mâni nu cred în „moartea culturii”. În acest sens,
Adrian Marino propune doar schimbarea perspec-
tivei criticii asupra fenomenului cultural, printr- o
„nouă teorie a literaturii, recuperatoare şi mili-
tantă, deschisă la limită, receptivă, dar cu o mar-
cată «grilă» a spiritului critic” (ibidem, pp.
134- 135). Aşa- zisa „criză a esteticii” este rezulta-
tul pendulării între statutul de disciplină istorică
şi cel de disciplină teoretică, în timp ce actul critic
trebuie să fie o sinteză istorică, teoretică şi valo-
rică asupra literaturii văzută, bineînţeles, ca lite-
ratură universală, ca „sumă” a tuturor litera-
turilor. Doar printr- o hermeneutică comparatistă,
literatura poate fi teoretizată şi interpretată în
intimitatea relaţiilor ei fenomenologice, istorice
şi estetice pentru a degaja „invariantul, premisă
şi instrument al oricărei generalizări viitoare”
(ibidem, p. 138). În aceeaşi ordine de idei, între
modalitatea tradiţională de abordare a actului
critic, „pură ontologie a lumii estetice” şi cea mo-
dernă, „în siglă metodologică, cultivând eficienţa
«absolută» a metodei”, Mircea Braga propune o
formulă armonizantă de tipul „terţului inclus”,
prin care estetica să devină o «metafizică» a artis-
ticului, o ordonare creată şi creatoare a ontologiei
artisticului” (ibidem, p. 24). Astfel, estetica nu
mai este nici filosofie pură, nici critică pro-
priu- zisă a artei, nu legiferează şi nu impune con-
cepte, ci are menirea de a pătrunde şi de a sonda
pulsaţia „vieţii” artisticului. Acuitatea gândirii
conceptuale şi înclinaţia de a medita asupra re-
sorturilor intime ale unui fenomen îl ajută pe
gânditorul Mircea Braga să depisteze hiatusul
din demersul pozitivist de cercetare a actului cul-
tural/ literar/ artistic: criticul de artă nu poate
analiza o operă cu obiectivitate totală şi nu poate
aplica mecanic grile conceptuale pentru a- i dez-
vălui (non)valoarea, câtă vreme el este atât recep-
torul, cât şi un provocator al unui act de
receptare. Mai mult, bogatul şi „viul” univers
creat al operei de artă nu se pretează categorisirii

în funcţie de criteriile abstracte ale esteticului
sau ale filosoficului. 

În opinia lui Adrian Marino, analiza herme-
neutică are caracter aplicat ştiinţific prin inter-
mediul unor tehnici specifice, pe care le observăm
deopotrivă în metoda de cercetare agreată de cri-
ticul sibian: lectură simultană, nu cronologică; al-
ternarea permanentă a celor două metode,
inducţie/ deducţie; organizarea şi sintetizarea
permanentă a materialului; raportarea părţii la
întreg; apelul la tipologie în vederea efortului de
sintetizare a materialului; construirea modelului,
în calitate de sumă a invarianţilor; descrierea
structurii prin conturarea analogiilor şi a diferen-
ţelor; comparaţia contrastivă şi generalizatoare.
Ceea ce subliniază Adrian Marino în studiile sale
este faptul că, luate separat, atât metoda, cât şi
interpretarea nu sunt decât părţi ale unui ansam-
blu şi orice analiză fragmentată aduce în prim
plan doar jumătăţi de adevăr. Din acest punct de
vedere, studiul hermeneutic al lui Mircea Braga,
Rătăcind prin canon (Iaşi, Editura Tipo Moldova,
2013), surprinde tocmai efectele restrictive ale
analizei pe baza grilei rigide şi limitative a cano-
nului, condamnând opere literare „vii” să ajungă
„în vastul cimitir didactic”.

Admirând ţinuta enciclopedică şi unicitatea
perspectivei analitice şi interpretative a lui
Adrian Marino în peisajul criticii româneşti, cu

puţine corespondenţe pe plan mondial, Mircea
Braga respinge, la rândul său, „dogmatismul” for-
mulelor şi canoanelor impuse artificial de o me-
todă sau alta de cercetare şi adoptă o atitudine
„liberală” în analiza fenomenului artistic. Fiecare
„direcţie” estetică este parte integrantă a unui or-
ganism viu numit cultură, ale cărui celule au du-
rată „valorică” diferită, astfel încât unele rămân
nemuritoare în timp, altele îmbătrânesc şi mor,
iar altele aşteaptă să fie revalorizate şi să se „sal-
veze” astfel. Actele culturale sunt supuse conti-
nuu unei evaluări estetice, conform unei „grile”
critice mai mult sau mai puţin supuse ideologicu-
lui, numită „scară de valori”. Cu toate acestea,
cultura rămâne flexibilă şi dezvoltă mecanisme
de supravieţuire care permit revenirea în viitor a
unei structuri literare considerată perimată în
trecut, prin prisma unei metodologii anume.
Această supravieţuire valorică este posibilă prin
intermediul unei abordări „deschise” a fenomenu-
lui artistic – hermeneutica estetică, un act critic
mereu „creator”, organizat fie în cercuri concen-
trice (Mircea Eliade, Adrian Marino), fie prin dru-
mul dus- întors de la întrebare la răspuns şi invers
(Hans Georg Gadamer). 

În încercarea de a o teoretiza, s- a constatat
că, în totalitatea sa, estetica este o creaţie la rân-
dul ei şi, prin urmare ea poate fi supusă atât ana-
lizei teoretice (ştiinţifice sau filosofice), cât şi celei
artistice. Acceptând ideea că „opera de artă este
un univers creat în care nu se poate pătrunde
decât tot prin creaţie”, parafrazând aserţiunea fi-
losofului Nicolas Berdiaev, Mircea Braga conclu-
zionează că „prin estetică, spiritul dobândeşte
conştiinţă creatoare asupra sensului existenţei
artistice” (ibidem, p. 19). Prin urmare, există doar
interpretare pe baza diversităţii actelor de recep-
tare, susţine deopotrivă socratic şi modern Mircea
Braga, întrucât „neliniştea întrebărilor deschide
drumul, iar siguranţa răspunsului (sau formula-
rea siguranţei) îl închide” (ibidem, p. 34).
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La început a fost vocea. O voce caldă,
extrem de vie, de o blândeţe vigu-
roasă – cealaltă faţă a forţei, aflată
la planete distanţă de orice infle-

xiune, gest, nuanţă, ce- ar duce gândul spre aripa
limitelor. E o voce retrasă, adâncă, denotând o
exersată familiaritate cu transcendenţa şi cu tot
ceea ce rămâne. O voce ce- şi devoalează fără efort
puterea şi farmecul, ce ascunde, la rândul său,
forţa de a tăcea şi de a asculta, trădând astfel vo-
caţia ascetismului practicat cu un fel de plăcere
greu definibilă, sistată, din timp în timp, fie de
dorul de a fi printre cei aidoma posesorului aces-
tor calităţi, rare, din ce în ce mai rare în ziua de
azi, fie de obligaţiile impuse de cotidianitate. Mai
întâi, aşadar, a fost vocea. Pe urmă... un fel de
dans al vocilor lăuntrice; un dans când lin –
aproape leneş, aş fi spus, dacă realitatea sufle-
tească iscată între noi s- ar fi aflat pe un alt pa-
lier –, când vijelios, aproape. În miezul dialoguri-
lor ajunse în vârf, când şi când, mă abţineam să
recurg la apelativul familiar copiilor thomasman-
nieni – vrăjitorule –, mai degrabă, dintr- un soi de
sfială ce- mi tempera entuziasmele, readucându- le
pe panta prudenţei de a nu dezamăgi curgerea
unei discuţii între prieteni, care, deşi nu s- au
văzut niciodată, sunt locuiţi de senzaţia că se cu-
nosc de secole. Preferam şi prefer să- l ascult. Să
rămân martor şi receptor al adevărurilor – câteo-
dată, incomode, scorţoase, ca trunchiul stejarilor
de necuprins de trei adulţi, care imită, în joacă,
un lanţ viu – emise cu un calm bărbătesc. Adevă-
ruri despre lume şi despre artişti. Despre suflet
şi împărăţiile- i milenare. Despre poezie şi arta de
a rămâne tu însuţi într- o lume care e aşa cum e
de când a fost creată. Despre poezie ca limbaj al
sufletului, ca viaţă trăită faţă în faţă cu adevăru-
rile ultimative. Despre poezie şi adevăr. Despre
forţa poeziei şi a adevărului. Despre comunism şi
despre politica aşa- zis corectă, ce se- mpiedică de
circa trei decenii în propriile limite, neadevăruri,
eşecuri, abuzuri şi bâlbâieli. Despre cerurile care
pentru unii oameni sunt mai mereu deschise.
Despre locurile puternic energizate, unde ne hră-
nim la rădăcini sufletul. Despre moartea care nu
există, de vreme ce a fost învinsă. Despre Spiritul
locuit de noi, oamenii. Despre iubire şi ceea ce nu-
mesc, pripit, unii tineri de azi sex, tineri aflaţi la
planete distanţă de ceea ce numim iubire, neşti-
ind ce pierd sărmanii. Despre Kamasutra şi cele
şapte legi care le presupune Ars Amandi/ Arta iu-
birii, acesta fiind, se ştie, titlul a trei cărţi scrise
de Ovidiu, două destinate bărbaţilor şi una femei-

lor: legea atracţiei, legea dragostei nebune sau
legea orbirii, legea comuniunii, legea intimităţii,
legea abandonării şi a non- ataşamentului, legea
pasiunii şi – cea de- a şaptea, sfântă şi ea – legea
extazului. Despre felul în care învăţăm să iubim,
căci e limpede – ca această zi de iulie senină, care
ne apropie de eclipsa parţială de soare şi de cea
mai lungă eclipsă de lună – că la acest capitol ră-
mânem, uneori- adeseori, repetenţi, dacă nu
picăm strălucit la examenele ei. Despre viaţa care
este, în primul rând, o lecţie de iubire. 

Adevărurile emise cu acelaşi glas, mereu egal
cu el însuşi, coincid, nu rareori, cu adevărurile
mele. Orice aş fi spus – repet, orice, aproape –, cu-
vintele mele erau şi sunt, în continuare, primite
cu deschidere. Apoi, vocea de la celălalt telefon

mobil, egală cu ea însăşi, cobora în adâncurile- mi
întortocheate, devenind prietenoasă şi tot mai
caldă, inclusiv atunci când mi se adresau între-
bări ce vizează problemele ultimative, puse după
ce am scris în circa un an două romane în versuri
Geniul inimii şi ostrovul învierii, regăsindu- mă,
la un moment dat, într- un impas existenţial, din
care nu găseam o ieşire. Eu nu mai eram eu...
„Spune- mi, după acel plonjeu înlăuntrul tău, în
acea realitate abisală, în acea realitate substan-
ţială despre care scrii, te simţi derutată? Eşti spe-
riată? Nu- ţi vine să crezi că ai coborât atât de
adânc înlăuntrul tău?” „Poezia e sentiment. Lasă
în urmă totul şi fii. Fii tu însăţi. Mergi mai de-
parte ca şi când nimic nu s- a întâmplat, înţelegi?”
Întrebările, curgând în cascade blânde, ţintesc, de
bună seamă, intimitatea fiinţei. Una dintre regu-
lile de bază în cunoaşterea de sine e să fii sincer
cu tine însuţi; stareţul zosima îi spune lui Alioşa
Karamazov că un lucru de o gravitate extremă e
să te minţi pe tine. Ce îţi rămâne, în asemenea
contexte, decât să te agaţi de tine însuţi, de ceea
ce eşti atunci când eşti sau când încerci să fii, răs-
punzând cu francheţe provocărilor care te ma-
cină? Odată diagnosticată, descrisă, iubită, limita
se transformă în altceva. Poţi fi dincolo de limită.
Când plonjezi departe de limită şi se întâmplă,
neaccidental, să revii la liman, bucură- te şi mul-
ţumeşte. Tot ce- i mai frumos, mai bun şi mai îm-
belşugat vine deja spre tine şi depăşeşte
aşteptările tale. Ridică- te şi mergi. Ca şi când nu
s- a întâmplat nimic. Prefă- te că tu eşti tu însuţi,
deşi mai ieri plonjai în apele sălbatice ale fiinţei,
în realitatea profundă a sufletului aşa cum n- ai
mai făcut niciodată; Viaţa, Viaţa vie, câteodată,
începe la cincizeci de ani. Într- un târziu, tot ce
ţine de tine şi de fiinţa ta, încetul cu încetul, se
va repune pe linia de plutire. Imposibilul ca dar.
Imposibilul ca un templu cu uşile deschise

vraişte. Imposibilul ca un foc uriaş, văzut de de-
parte, într- o pădure cuprinsă de noapte.

În rândurile scrise adineaori n- am făcut
decât să ating vocea unui prieten aşa cum ai
atinge faţa nevăzută a unui heruvim, care din po-
liteţe ori din alte pricini a împrumutat imaginea
caisului înnebunit de flori, sau imaginea unui
copil strigând ceva din toţi bojocii. Ceva ininteli-
gibil, care, „tradus” de cineva care stă zi de zi cu
acel trunchi de om, vizează politeţea Domnului
Dumnezeu. Politeţe, bunăvoinţă şi alte virtuţi,
prelungiri ale patriei sufletului, regăsite de Gogol,
Nikolai Vasilievici, în iubire. Din timp în timp,
peste vocea descrisă, în mod cert, vag şi nesigur
– a descrie vocea unui prieten e ca şi când ai des-
crie cerul dintre coastele acelui prieten – se su-
prapunea o altă voce, scăldată în aburii unei
feminităţi de o frumuseţe şi profunzime rare, con-
ştientă de ea însăşi şi, totuşi, reinventându- se ne-
ostenit, aici, în această hărnicie de a se reface, de
a se strunji şi de a se recrea la nesfârşit stând in-
spiraţia şi forţa ei, răsfrânte în poezia autoarei
volumului timp în derivă.

Pe profesorul, criticul, teoreticianul şi isto-
ricul literar Mircea Braga – autorul unui raft de
cărţi, dăruite literaturii române – l- am cunoscut
pe viu acum circa un an. Până atunci îl citeam cu
pixul sau creionul în mână, notându- mi pasajele,
peste care ezitam sau, pur şi simplu, nu eram în
stare să găsesc forţa de a trece. Vedeam în acest
cărturar de factură mitteleuropeană o rudă spiri-
tuală. Domnia sa ştie să- l citească până în mădu-
larele fiinţei pe un filosof drag inimii mele, un
autor imposibil: Friedrich Nietzsche. Previzibil,
fraza de adineaori va scandaliza nu puţini comen-
tatori nietzscheeni, care au scris studii sau mono-
grafii mai mult sau mai puţin avizate despre
creatorul lui zarathustra, ratând, nu rareori,
splendid, motivele obsesive, care ţintesc temele
esenţale, abordate de acest gânditor atipic, major,
care a marcat istoria mentalităţilor. Dar nu
numai. Cred că Nietzsche a schimbat, în esenţă,
modul de a gândi şi modus vivendi al celor care- i
împărtăşesc credinţa vie, conform căreia „singura
justificare a vieţii este cea estetică”. E unul dintre
adevărurile demonstrate în substanţiala mono-
grafie ecce nietzsche, în ale cărei pagini asupra
lui Nietzsche sunt proiectate lumini din unghiuri
diferite prin recursul la minieseuri filosofice de o
densitate aiuritoare după parcurgerea întregii
opere a filosofului, în faţa căruia primul senti-
ment încercat, cerut imperios celorlalţi şi definit
explicit de Thomas Mann e îndurarea. Condiţia
explicită impusă de Mircea Braga chiar aceasta
este: lectura întregii opere. Pe urmă lectura gân-
ditorilor spiritualiceşte afini. Numai aşa îţi poţi

aura Christi
Omul care aduce liniştea

Văzând în cultură un soi de „utopie
asumată”, cu aceeaşi patimă lucidă,

cu acelaşi fanatism temperat,
Mircea Braga face incursiuni

temeinice în universul lui
Caragiale şi în cel al junimiştilor,

în cel al lui noica şi lumile Sibiului,
de pildă, referindu- se la Vocaţie –
da, aşa, cu majuscule – şi obligaţia

morală de a o urma pe măsură ce te
adânceşti în imperiul sufletului,

lumea interioară fiind stâlpul, axa,
punctul de pornire, unghiul din

care lucrurile pot fi urnite din loc
şi întoarse, încetul cu încetul, spre

lumina scontată, spre limanul
râvnit

Surâsul prinţului Mîşkin Ah, norii...

se dedică lui mircea Braga

În faţă-s îmbrânciţi, iar şi iar,
ei, veşnicii, frumoşii, risipitorii,
după ce au întârziat milenii
în umbra de bazalt a comorii
dinlăuntrul lor, brusc, înviat,
din cale afară de luminat,
făcându-i să vadă totul sub 
norii veacului. Ah, norii!...

Ei se-ascund departe. Departe
de lume se-adâncesc în ei 
înşişi tot mai tare, uitând 
de toate: de noapte, de zi,
de lumină, iarbă, duh, răsărit.
Ei sunt ei înşişi când tot ce 
le-a amintit de ei, de-ai lor, 
de-ale lumii, de tot a murit.

Şi-abia atunci, când s-a uitat 
cu totul cum se aşteaptă,
cum se ştie, cum se scrie, 
se trăieşte, se moare, se speră,
se luminează, se cade, se-ntunecă,
abia atunci – în miezul nopţii 
nopţilor toate – se naşte ceva
din osia nevăzută, vie, dreaptă.      



permite luxul analizei roadelor unei gândiri ul-
tranuanţate şi profunde, percepute de gânditorul
român de factură nordică – Domnul Profesor
Braga e un nordic pursânge – ca fiind febrilă, ne-
liniştită, şi refuzând mereu, scrie teoreticianul, fi-
xarea. În aceste rânduri Mircea Braga îşi expune,
în realitate, metoda aplicată nu numai în cazul
Nietzsche.

Văzând în cultură un soi de „utopie asu-
mată”, cu aceeaşi patimă lucidă, cu acelaşi fana-
tism temperat, Mircea Braga face incursiuni
temeinice în universul lui Caragiale şi în cel al ju-
nimiştilor, în cel al lui Noica şi lumile Sibiului, de
pildă, referindu- se la Vocaţie – da, aşa, cu majus-
cule – şi obligaţia morală de a o urma pe măsură
ce te adânceşti în imperiul sufletului, lumea inte-
rioară fiind stâlpul, axa, punctul de pornire, un-
ghiul din care lucrurile pot fi urnite din loc şi
întoarse, încetul cu încetul, spre lumina scontată,
spre limanul râvnit. Într- o lume subjugată parti-
zanatelor politice de varii culori, într- o societate
în care accentul se pune cvasiexclusiv pe ideolo-
gie, Domnul Profesor Braga se obstinează să- şi
urmeze Vocaţia de creator, alternând izolarea şi
ascetismul, impuse de la sine vieţii de cărturar,
cu plimbările dese şi descinderile printre prieteni,
studenţi, doctoranzi... Lecţia celor zece strofe fără
fisură ale Glossei eminesciene e reluată, când şi
când, înţelepciunea înscrisă în această evidentă
capodoperă dându- ne nu puţin de lucru. Refe-
rindu- mă la raportul Cetate- Cărturar, ceea ce se
desprinde fără efort din stilul Domnului Profesor
Mircea Braga este, poate, în primul rând, nevoia
de distanţă, apoi un orizont de aşteptare împot-
molit într- un soi de anemie benignă. Mărturisesc
franc şi fără rezerve – în ciuda colegilor de breaslă
care practică un penibil şi, evident, interesat par-
tizanat politic – că nu- mi displace această atitu-
dine, venită dinspre un conservator pursânge.
Schimbarea radicală, reforma profundă e la kilo-
metri distanţă de universul ideologiei de orice cu-
loare ar fi aceasta! Uneori, schimbarea radicală
stă în puterea de a rămâne tu însuţi şi de a- ţi
urma vocaţia. Reforma profundă e să întârzii în
preajma uneltelor scrisului, în aerul tare al teme-
lor majore, unde sufletul respiră în voie şi impune
condiţia de a- ţi respecta şi de a onora darurile
care sunt viaţa, destinul, datoria – devenită ne-
cesitate – de a scrie, singurătatea inevitabilă în
cazul unui scriitor. Mă refer la acea solitudine to-
nică, vitală, când tu rămâi în faţa ta, cuibă-
rindu- te înlăuntrul tău, departe de zgomotul
Cetăţii, pentru a da expresie fondului sufletesc şi
bogăţiei sale, strunjite, lucrate, cizelate în adân-
curi. Ştiu că o asemenea atitudine riscă să fie ta-
xată drept laşitate, evazionism, excrescenţă a
egoismului etc. Departe însă de asemenea lucruri
urmarea programatică a Vocaţiei. Într- o lume ci-
vilizată care se respectă şi îşi respectă valorile fie-
care îşi face datoria la locul său de muncă.
Consecvenţa stă în a- ţi păstra acel loc ales: masa
de scris în cazul scriitorului, masa de operaţii în
cazul chirurgului, catedra în cazul profesorului,
biserica în cazul preotului ş.a.m.d. 

Când aşezi în epicentrul vieţii tale sufletul,
totul se ordonează cu de la sine putere, căci orice
individ aflat în posesia artei de a fi el însuşi ştie
că totul îşi află sediul, originea şi împlinirea în
suflet, de la zenon încoace totul având suflet. Ra-
portul dintre scriitor şi putere, scriitor şi politică,
meserie şi virtuţile ei, scriitor şi suflet îl tratează
pertinent, cu referire explicită la naţiunea ro-
mână, inclusiv la reprezentanţii ei de vârf – elita
reală, blamată, ironizată şi în perioada interbe-
lică de ciocoii autohtoni – acum mai bine de un
secol de un Constantin Rădulescu Motru: „Omul
care îşi are atenţiunea îndreptată asupra activi-
tăţii sale personale şi ştie să preţuiască virtuţile
din care izvorăşte această activitate, aşteaptă
foarte puţin de la politică. Politica nu poate să re-
formeze adâncul sufletesc al unei societăţi, ci ea
se mărgineşte la schimbările de la suprafaţă. O
lege politică bună sporeşte numai posibilitatea
faptelor bune, dar nu dă şi motivarea acestor
fapte”, motivarea avându- şi sediul, firesc, „în su-
fletul individual”, din a cărui bogăţie „răsar toate
bunurile sociale: legile, moravurile, ştiinţa, arta
şi toată cultura societăţii. Fără el nimic nu se
poate produce (...).” (psihologia poporului român)

Despre orice am vorbi – vorbim în mod cu-
rent la telefon, deşi, repet, ne- am văzut o dată în
timpul unei serii de lansări, conferinţe şi lecturi
publice, susţinute de Rodica Braga, Mircea Braga
şi subsemnata – Domnul Profesor păstrează
mereu un rest nespus, amânând continuarea

schimbului de opinii. Formatorul de conştiinţe îi
învaţă pe cei din preajmă, învăţând, firesc, el în-
suşi. Spuneam şi alte dăţi: un mare maestru ră-
mâne ucenic până închide ochii de tot. E o sete de
lectură, o sete de divinitate, o sete de fiinţă, o sete
de perfecţiune de pomină în acest om. E de la sine
înţeles că o asemenea sete de exhaustivitate, o
asemenea sete de desăvârşire, umbrită luminos
de conştiinţa imposibilităţii de a o atinge, e o rara
avis în zilele de azi. Admirabilă, această sete se
transmite, reconfortându- te şi dându- ţi curaj să
rămâi intact în esenţă. Cred că e sentimentul nu-
trit şi de zeci, sute, mii de studenţi formaţi de pro-
fesorul Mircea Braga, de la care se învaţă atâtea
lucruri şi cu care poţi aborda orice subiect! De ce
anume eşti locuit chiar din primele clipe, în care
îl însoţeşti şi eşti bucuros că te însoţeşte? De cer-
titudinea vecinătăţii unui spirit superior. De sen-
zaţia privilegiată a prezenţei unei personalităţi
spiritualizate până în vârful unghiilor. E suficient
ca un pui de nor să se abată pe cerul dinlăuntru,
ca domnia sa, fixându- te cu acei ochi mari, calzi,
ultravii, să te întrebe dacă eşti bine. Ca printr- un
miracol, blândeţea ochilor aceia te repune pe linia
de plutire, te redresează instantaneu. Pe parcur-
sul seriei de conferinţe, lansări de carte şi lecturi
publice, susţinute de Rodica Braga, Mircea Braga

şi subsemnata, domnul profesor a simţit cele câ-
teva infinitezimale ezitări ale mele, intervenind
prompt fie direct, fie... Oare ochii, mâinile, tăce-
rea să se afle în posesia unui limbaj specific? Ac-
cesibil cui? Şi când anume?

Ferice de oamenii care au privilegiul de a se
bucura de vecinătatea acestui mare om! Ferice de
femeia, marea femeie – un poet şi un prozator de
prim rang – care îl însoţeşte şi e însoţită de d- sa
prin acest fabulos dar, prin acest incredibil peri-
plu, numit Viaţă! Viaţa Vie, la ale cărei izvoare
încercăm să ne potolim setea fără sfârşit. Cum
fără sfârşit şi început e Sufletul. 

Tustrei am participat – subsemnata de la
distanţă – la un serial instructiv, care a avut ini-
ţial ca protagonist un porumbel şchiop, de o fru-
museţe de ne stătea mintea- n loc; l- am văzut în
fotografii, alegându- mă, în acest sens, cu câteva
trofee de o tandreţe de- ţi urca un nod în gât. Po-
rumbelul a dat târcoale familiei Braga cu o admi-
rabilă insistenţă. Divina zburătoare era hrănită
copios. Era blândă. După ce îşi făcuse un tabiet
din a- i mânca lui Mircea din palmă, după ce s- a
documentat minuţios şi s- a convins de faptul că
familia Braga înregistrează performanţe memo-
rabile la capitolele exces de umanitate, ospitali-
tate, deschidere, lecturi copioase din Sfânta
Scriptură, unde zburătoarea apare de două ori,
lipsă de criză a spaţiului locativ ş.a., ce face răs-
făţatul cvasibiped? În ajunul Învierii, poposind di-
mineaţa devreme în balconul reşedinţei Braga,
dispare fără urmă, iar la foarte puţin timp îşi
aduce la pachet... şi nevasta, amândoi porumbeii
fiind ospătaţi cu ouă roşii! Din palma lui Mircea,
desigur. Bănuiam eu că porumbelul are în
ADN- ul lui ceva slav, pur imperialist! Este exact
ceea ce lipseşte unora dintre scriitorii români; la
spaţiul culturii mă refer când vorbesc de imperia-
lism. E limpede că spiritul nostru imperialist în
cultură e... pe dric. Şi asta în condiţiile în care
prin cultura de vârf imaginea României ar putea
fi schimbată în doi timpi şi trei mişcări, mai
exact, în nici cinci ani! Costurile suitei de demer-
suri făcute în această ordine de idei, în opinia pro-
zatorului Dumitru Ţepeneag, nedepăşind contra-
valoarea unui helicopter.

O discuţie de duminică. Ca nu puţine altele.
Mircea ne relatează en detail o istorie – Rodicăi
şi mie – despre una dintre relativ recentele des-
coperiri ale fizicii cuantice. Golul mai gol decât
golul e departe de a fi... gol. Râdem. Şi râdem de-
geaba. Golul mai gol decât golul conţine particule
vii. Rodica îi arată bărbatului ei de o viaţă versu-
rile dintr- un poem al ei, unde e ilustrată descope-
rirea în faţa căreia ne minunăm: cei doi prieteni
sibieni fiind la reşedinţa lor, eu regăsindu- mă la
reşedinţa familiei mele. Ezitând, îl invit protoco-
lar şi ceremonios – prietenia e un ritual; are un
protocol şi ceremoniile ei, ce se cuvin respectate
cu sfinţenie – atunci când are câteva zile de răgaz,
să recitească romanul în versuri Geniul inimii, în
special, cartea a II- a. (Inutil să precizez că cele
două poeme, cel al Rodicăi şi al meu, fuseseră
scrise până să aflăm povestea cu vidul cercetat de
experţi în domeniul fizicii cuantice.) Poezia şi şti-
inţa se întâlnesc, transformându- se într- un pre-
text de a sugera un adevăr etern valabil:
Dumnezeu e pretutindeni. Toate laolaltă, într- o
ordine fără reproş, sunt eliberate în lume
dintr- un centru iradiant, luminos, care ne ve-
ghează, făcându- ne să gustăm, puţin câte puţin,
din credinţa vie că tot ce suntem, tot ce trăim,
visăm, gândim, creăm, iubim, e un prilej de a ne
bucura de darul de a locui în una dintre cele mai
frumoase lumi – visul visat de Supramonada care
guvernează toate monadele, ar fi spus, probabil,
Leibniz. Suprasufletul care guvernează sufletele,
reformulează Emerson. Acelaşi Suprasuflet con-
tinuându- şi marea lucrare, conform lui J.w. Go-
ethe, în ziua a Şaptea, corolarul acesteia fiind
sufletele celor aleşi între aleşi, cei care risipesc
din puzderia de daruri aşezate de generaţii în
forul lor lăuntric, rugând divinitatea să le mai dă-
ruiască timp ca să risipească tot mai mult în lu-
mina convingerii că imposibilul e un privilegiu
rezervat celor aflaţi în posesia harului, onorat de
asceţii literei, Don Quijoţii metaforei, care- şi
asumă izolarea ca pe o condiţie propice apropierii
de valorile fondatoare, în capul acestora
aflându- se, blagian vorbind, „capătul osiei lumii”.
Ca în poemul dedicat prietenului meu, Domnul
Profesor Mircea Braga, cel care aduce linişte
(мир/ mir în limba rusă înseamnă lume, pace, li-
nişte, acelaşi cuvânt pentru creştini având şi sem-
nificaţia tainei, a sacramentului instituit de Iisus
Christos), împlinire, bucurie, acces în doi timpi şi
trei mişcări la esenţă, redeschizând supapele te-
melor majore aici, acum, în cea mai frumoasă din-
tre lumile posibile, unde ni se revelează adevă-
rurile arătate, dezvelite, cântate, slăvite, prote-
jate de „sublimii inutili” – poeţii... r
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Reforma profundă e să întârzii în
preajma uneltelor scrisului, în

aerul tare al temelor majore, unde
sufletul respiră în voie şi impune
condiţia de a- ţi respecta şi de a
onora darurile care sunt viaţa,

destinul, datoria – devenită
necesitate – de a scrie, singurătatea

inevitabilă în cazul unui scriitor.
Mă refer la acea solitudine tonică,

vitală, când tu rămâi în faţa ta,
cuibărindu- te înlăuntrul tău,

departe de zgomotul Cetăţii, pentru
a da expresie fondului sufletesc şi

bogăţiei sale, strunjite, lucrate,
cizelate în adâncuri
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Prozator, dramaturg, poet, Dumitru
Radu Popescu este şi un eseist de
forţă comparabil şi din acest punct
de vedere cu latinoamericanii Alejo

Carpentier, Carlos Fuentes sau Mario Vargas
Llosa. Aş spune însă că el a creat o nouă specie a
genului. Nu am în vedere doar diversitatea for-
mulelor abordate, cea epistolară de pildă, ci mai
ales o anumită notă specifică, ce ţine de substanţa
şi atmosfera, nu o dată suprarealistă, a eseurilor
sale, ca şi de stilul lor. Dumitru Radu Popescu nu
tratează teme şi subiecte, ci le inventează tra-
tându- le. Fapt e că în eseurile sale se regăsesc şi
se completează prozatorul cu arta sa portretistică,
dramaturgul cu ştiinţa dialogului, criticul de tea-
tru, poetul, memorialistul, jurnalistul. Altmin-
teri, autorul vânătorii regale şi al nuvelei duios
Anastasia trecea, o capodoperă ce ar putea intra
în cea mai exclusivistă antologie a genului de
oriunde şi oricând, configurează şi în naraţiunile
eseistice noi universuri care sunt, în fond, perfect
congruente cu cele din romanele, nuvelele sau
piesele sale de teatru. Cu o mare libertate a spi-
ritului şi cu o imaginaţie prodigioasă, el îi con-
voacă în textele eseistice pe eroii literaturii şi
artei, pe cei ai istoriei şi mitologiei şi îi pune,
aşa- zicând, la treabă pentru a ne revela mai bine
condiţia umană şi existenţa tragică. Dacă un gân-
ditor ca Salvador de Madariaga credea că Ulise,
Don Quijote, Hamlet sau Faust sunt eroi simbo-
lici ai umanităţii care ne reprezintă şi ne legiti-
mează (să ne amintim: Dostoievski scria în jurnal
că, dacă lumea s- ar sfârşi şi cineva dintr- o altă
galaxie ne- ar întreba ce am înţeles noi din viaţă
şi la ce concluzie am ajuns, i- am putea prezenta
în tăcere un exemplar din Don Quijote, o carte pe
care, postula titanul rus, ar trebui ca fiecare să o
avem asupra noastră la Judecata de Apoi!), Du-
mitru Radu Popescu pare să facă demonstraţia că
eroi, precum cei pomeniţi, sau personajele biblice
sunt în marele şi fascinantul spectacol al lumii
mai vii decât noi toţi. În stilul său ludic şi cu un
umor aproape întotdeauna trist, grav, el repoves-
teşte, de pildă, vechile parabole conferindu- le noi
înţelesuri din perspectiva unui prezent continuu:
„Dacă am lua în cătare viaţa şi opera protopărin-
ţilor noştri – numele lor fie veşnic binecuvântat!
– am ajunge lesne la concluzia că în biografia lor
zbuciumată există câteva clipe tragice – de ilumi-
nare şi întunecare a minţii! – chiar înainte de îm-
plinirea pedepsei… Ne- am referi doar la trei
momente de răscruce din viaţa şi opera lor: unu,
dialogul cu şarpele, petrecut chiar înainte de vreo
convorbire dintre Adam şi Eva, ei putând să se în-
ţeleagă şi fără cuvinte în fericirea paradisiacă în
care respirau aerul ozonat şi plin de miroase eco-
logice; doi, merele; trei, aruncarea peste pârleazul
raiului. Patru? Aducerea pe lume a primului om
– neîntocmit de Dumnezeu! – Cain, care, desigur,
nu putea fi decât un criminal”.

Apocalipsa lui Ioan Evanghelistul, ultimul
apostol, îi prilejuieşte scriitorului reflecţii şi inte-
rogaţii incitante ca acestea: „Pilat şi spălatul său
pe mâini ne orientează spre nevrozele obsesive?
Ablutomania – tendinţa obsesivă de a se spăla (în
cazul lui Pilat, pe mâini!) – ne arată cum teama
de o infimă murdărie, rămasă pe mâini (bu-
năoară!), poate avea o evoluţie patologică? Frica
lui Pilat de a nu greşi – frica de el însuşi – nu
poate fi învinsă!”.

Punerea ingenioasă în relaţie a personaje-
lor biblice cu cele ale literaturii, asocierile inso-
lite, unghiurile inedite din care sunt citite,
percepute şi comentate opere ale literaturii ro-
mâne şi universale sunt deopotrivă revelatoare şi
revitalizante: „În Caragiale – din care toţi cam
provenim – adevărul nu are nici o importanţă! De
la Spiridon până la Jupân Dumitrache toţi ştiu
cu ce se îndeletniceşte băiatul de casă Chiriac –
varianta dâmboviţeană, mai coaptă, a feciorului
din basme, Cătălin! În o scrisoare pierdută toată
suflarea omenească din orăşelul de sub munte e
la curent cu ştrengăriile galante ale Coanei zoi-
ţica! Le cunoaşte până şi vicleanul actor Danda-
nache, venit din Bucureşti! Şi? Nimic! Toată
lumea e fericită! Şi poliţaiul Pristanda dă co-

manda: «Muzica! Muzica!». Castelul Elsinor dacă
s- ar afla în Valahia, nimeni n- ar muri! Toţi ar trăi
fericiţi! Hamlet s- ar căsători cu Ofelia şi la nunta
lui Polonius, prototipul danez al lui Pristanda-va-
lahul, ar striga fericit: «Muzica! Muzica!»”.

Tipologiile şi filiaţiile pe care le stabileşte
sau numai le sugerează Dumitru Radu Popescu
sunt dintre cele mai neaşteptate. Ele incită la o
nouă lectură şi la reflecţie asupra condiţiei lite-
raturii faţă cu istoria. Şi nu numai. Agamiţă Dan-
danache este „umbra decrepită a lui Agamemnon”
(personajul lui Homer, bineînţeles!), Trahana-
che – „reversul mălăieţ şi umbra posomorâtă a lui
Socrate”, Becherul fără nume: un „personaj olim-
pian. Aproape un zeu de Dâmboviţa”. Eseistul dă
impresia că se joacă cu planurile, cu secolele, cu
mileniile, dar şi cu unghiurile, ca un tenismen ori
ca un privitor rafinat într- o expoziţie de tablouri
sau de sculpturi. Din antichitatea greacă sare cu
uşurinţă în epoca lui Caragiale şi de aici în obse-
dantul prezent sau în trecutul mai îndepărtat:
„Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie cică ar
fi avut marii ei profitori, care, peste ani, prin ne-
poţii lor, au desăvârşit Marea Revoluţie Capita-
listă, care a avut marii ei profitori. Îţi poate
răspunde cineva la întrebările legate de aceşti
profitori? Cineva, persoană importantă, becher,
întreabă dacă e adevărat că democraţia de din-
coace de bătrânii greci există doar în imaginaţia
bogată a celor cu teşchereaua asudată de car-
boave… Dar cine e becherul, cum îl cheamă pe
dânsul, nu se ştie şi nu se va afla niciodată”. De
ce oare Caragiale nu şi- a botezat becherul, tocmai
el, singurul scriitor român care a îmbogăţit starea
civilă, cum zicea Ibrăileanu?! O întrebare pe care
şi- o pune nu oricine, ci un scriitor polivalent care
a inventat lumi, a fondat aşezări şi a creat o lu-
xuriantă onomastică. Grea întrebare! La ea, nici
măcar omnipotentul Tipătescu nu ar putea răs-
punde.

Miturile naţionale şi universale sunt pen-
tru Dumitru Radu Popescu subiecte predilecte.
De pildă, mitul sacrificiului, care la Nicolae Labiş,
în moartea căprioarei, deşi transpus, e drept poe-
tic, în ceea ce analistul fin numeşte viaţa profană,
adică în realitatea unui anotimp şi a unui timp
deopotrivă secetoase – secetoase şi istoric, nu
doar meteorologic – nu e deloc coborât în praful
istoriei nepăsătoare, cu binecunoscuta expresie a
lui Marin Preda, dimpotrivă, prin raportarea la
celebre jertfiri – a anticei Ifigenii, a Anei lui Ma-
nole ori a personajului mioritic – iese întărit şi
îmbogăţit. Dar nu cumva căprioara este ea însăşi
„mai mult decât o vietate profană”, altfel spus nu
e ea „chiar o zeitate a pădurii, care este jertfită
pentru viaţa pământenilor”? Cu alte cuvinte, şi în
acest caz, ne aflăm oricum în plin mit: mitul jert-
firii zeiţelor. Şi atunci, mai întreabă scriitorul:
„Oare Nicolae Labiş n- a fost o zeitate care a fost
jertfită pentru renaşterea literaturii române?”. 

Dumitru Radu Popescu este, ca şi alţi im-
portanţi scriitori români afirmaţi în a doua jumă-
tate a secolului trecut, un adversar al demiti-
zărilor, al complexelor şi prejudecăţilor de orice
fel care blochează spiritul. El iubeşte literatura
română pe toată întinderea ei, de la bătrânii cro-
nicari până la cei ce o slujesc în contemporanei-
tate, şi nu doar o iubeşte, ci o retrăieşte cu
voluptate. Unul dintre mesaje este acela că soli-
tudinea scriitorului nu numai că nu exclude, dar
presupune solidaritatea cu toţi cei care au făurit
şi făuresc cultura şi literatura română. Or, exem-
plară la D.R. Popescu, ca şi la Nicolae Breban sau
Augustin Buzura, este mai ales solidaritatea cu
cei din generaţia sa – o generaţie de creaţie, cum
a fost definită. Apoi, aşa cum remarca Daniel
Cristea- Enache: „În scrisul său implicat, pasio-
nat, aproape coleric, D. R. Popescu apără cu dinţii
cam tot ceea ce astăzi e negat sau batjocorit: de
la miturile naţionale la ideea naţională şi la pa-
triotismul adevărat…”. Nu întâmplător, tocmai
despre miturile naţionale, atât de batjocorite, ca
să preiau vorba lui Daniel Cristea- Enache, de
sfertodocţii şi mercenarii din mass- media ori de
demitizatorii de serviciu şi în serviciu, comandat
desigur, Dumitru Radu Popescu a scris multe

eseuri pe această temă. Apoi, clasicii, şi ei ocultaţi
astăzi, scoşi din manuale, acuzaţi că au colaborat
cu un regim sau altul, înseamnă pentru autorul
vânătorii regale exact ce spunea Călinescu în fai-
moasa prefaţă la istoria literaturii române de la
origini până în prezent – „eternii noştri păzitori
ai solului veşnic”. Eseistul formulează aproape de
fiecare dată când se referă la marii scriitori
puncte de vedere noi, chiar surprinzătoare, pri-
vind opera, biografia şi destinul lor. Bunăoară, pe
Arghezi îl consideră: – „un mare romancier! – Ci-
mitirul Buna- vestire care devansează cu câteva
decenii proza fantastică, doldora de un absurd fe-
roce sau luminos, propusă lumii literare de rea-
lismul magic al sud- americanilor şi de câţiva
europeni... Tot spun şi nu mă ascultă nimeni: Ar-
ghezi este întemeietorul teatrului absurdului!
Despre omul absurd a vorbit şi într- o tabletă din
1908! Eugen Ionescu, muştruluindu- l în nu, a po-
posit în teatru după piesele într- un act ale tita-
nului de la Mărţişor”. Şi încă unul dintre nume-
roasele exemple pe care le- aş putea cita: „Petre
Pandrea este un scriitor care nu aparţine niciunei
generaţii? Prin biografia sa singulară şi prin
opera sa singulară, Petre Pandrea aparţine gene-
raţiei Petre Pandrea... Jurnalele sale pot să fie ci-
tite ca un ciclu de romane. Ca un roman polimorf
şi polifonic, dar care are în cătare – căutarea pre-
zentului pierdut”. 

Un scriitor fundamental pentru Dumitru
Radu Popescu este Liviu Rebreanu. În Răscoala,
el aude cutremurat corurile, nu mai puţin răsco-
litoare decât cele din tragediile antice. Se în-
fruntă sângeros, observă Dumitru Radu Popescu,
în „cel mai modern roman scris de Liviu Re-
breanu” corul Puterii şi corul ţăranilor. Cei din
primul cor erau „ieşiţi din stirpea ţăranilor pe
care i- au masacrat” şi care „ilustrau tragedia unei
ţări fără conducători, sau cârmuită de nişte pos-
păiţi pentru care singura religie – milenară, fi-
reşte! – era crima legalizată şi hoţia neruşinată”.
proştii, schiţa de doar câteva pagini a lui Re-
breanu, este considerată o capodoperă în care ge-
niul lui Rebreanu a „transformat o posibilă
anecdotă semănătoristă într- o tragedie absurdă”.
Citită astăzi cu ochiul proaspăt al prozatorului şi
dramaturgului ea îşi dezvăluie o dimensiune pro-
tocronică, întrucât „propune, cu multe decenii
îna inte de Godot, Marea Aşteptare, în răscrucea
timpurilor, a ieşirii din peştera unei istorii infe-
rioare – şi ratarea mântuirii... Godot nu vine, dar
maşinăria cu aburi parcă divini (pe care «proştii»
au aşteptat- o de cu noapte! – n. m.) vine în gara
din Ardeal – şi pleacă fără să se schimbe nimic în
viaţa celor ce au aşteptat- o cu o evlavioasă spe-
ranţă”. Schiţa lui Rebreanu îi prilejuieşte lui Du-
mitru Radu Popescu trimiteri revelatoare la eroi
shakespearieni (Regele Lear). În ce mă priveşte,
„proştii” lui Rebreanu care „nu- şi întrevăd locul
în această lume în care eşecul adaptării la o nouă
certitudine seamănă pur şi simplu cu un fel de
neant ridicol şi incurabil”, mă duc cu gândul la
Cioran şi, desigur, la ratările României, căci, scrie
prozatorul – „şi proştii ardeleni şi răsculaţii din
Sud sunt la fel: ei reprezintă magistral eşecul pre-
zentului şi al viitorului”. r

Unul dintre mesaje este acela că
solitudinea scriitorului nu numai
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Constantin Coroiu
Eseistul şi tema sa favorită: mitul

n Modele

dumitRu Radu popesCu
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Am comentat, nu de mult, în Contempora-
nul, cartea regretatului Petru Ursache, istorie,
genocid, etnocid (ediţia a II- a de la Eikon, Bucu-
reşti, 2017), oglindă a „marii reeducări” exersate
asupra poporului român de către regimul comu-
nist, cu ţinta de a crea un alt om decât cel tradi-
ţional burghez (care trebuia să se numească homo
sovieticus), altfel spus, un alt popor, cu o nouă
identitate decât cea românească şi creştină, croit
prin varianta autohtonă a gulagului, „experimen-
tul Piteşti”, generalizat, la scara întregii ţări, fie
prin metodele brutale din închisori şi din lagărele
de muncă forţată de tip canalul Dunăre- Marea
Neagră („celularul mic”), fie prin cele mai diverse
mijloace la nivelul ansamblului naţional („celula-
rul mare”): epurări din toate instituţiile, învăţă-
mânt politico- ideologic, cenzură generalizată etc.
Sorin Lavric observă că, după 1989, filonul literar
cel mai credibil şi mai puternic nu este textualis-
mul postmodernist, ci literatura anticalofilă pen-
tru care pleda Camil Petrescu între cele două
războaie mondiale, în varianta nonficţională a
memoriilor şi jurnalelor. Domnul Lavric, „un ci-
titor constant de literatură penitenciară”, cum se
autoprezintă în Cuvânt- înainte la volumul Gla-
suri din bolgie (Editura Ideea Europeană, Bucu-
reşti, 2018), ne oferă o carte alcătuită din cronici
literare vizând exclusiv literatura penitenciară
ante şi postdecembristă, cronici apărute în Româ-
nia literară, Contemporanul şi luceafărul. A ieşit
o carte insolită, pe care nu ezit s- o evaluez drept
un eveniment editorial, cu atât mai mult, cu cât
rareori se poate califica astfel o antologie alcă-
tuită din „recenzii”, fie ele literare sau nu. 

Dar, mai mult de atât, autorul ţine să
schimbe, în mod deosebit, paradigma esteticii mo-
derne şi postmoderne, în perspectivă, i- aş spune,
transmodernă/ transdisciplinară, chiar dacă nu
o numeşte astfel, etichetele neavând, în definitiv,
nici o importanţă. În orice caz, împotriva raţiona-
lismului critic curent, valoarea unei opere nu mai

este subordonată, exclusiv, scrisului cu „talent”,
ci se orientează şi către dimensiunea ontologică,
pe care Sorin Lavric o numeşte spirituală. În con-
secinţă, intelectualii ar fi de două feluri: „cei în-
zestraţi cu gust şi cei înzestraţi cu fler. Din prima
categorie fac parte inşii în stare a simţi dacă un
text e scris bine, din cea de- a doua cei care depis-
tează unda de spirit ce emană din rândurile lui.
Deosebirea e ca de la cer la pământ, fiindcă pune
o limită drastică autonomiei esteticului în jude-
carea unei mărturii scrise” (p. 5). Din atare per-
spectivă, este o eroare fundamentală a categorisi/
coborî „memorialistica carcerală la treapta litera-
turii de mâna a doua”, sub motivul că e „scrisă
prost”.

De la bun început, trebuie făcută o preci-
zare: Sorin Lavric nu se postează de partea ace-
lora care, după 1989, au demarat glisarea de la
estetică spre est- etică, în jocul de cuvinte preluat
de revizioniştii/ demitizanţii noii critici de la Mo-
nica Lovinescu, acuzată, la rândul ei, că s- a des-
părţit de teoria lovinesciană a revizuirilor critice,
teorie fundată pe criteriul valorii estetice. Confu-
zia este eliminată dacă noul concept de valoare
nu se restrânge la scriitura „frumoasă”, ci are ca
axă Adevărul, în sens eminescian şi christic, di-
mensiune identificată de Sorin Lavric în spiri-
tual, cufundare în numinos, altceva decât fineţea
intelectuală speculativă. Şi e altceva decât
est- etica, restrânsă la moralism şi atitudine ideo-
logică, pretins anticomunistă post- factum. Din
atare perspectivă, este o diferenţă enormă între
„cercetările” care se prefac a condamna comunis-
mul, precum faimosul Raport (prezentat în Par-
lament la 18 decembrie 2006) al lui Vladimir
Tismăneanu, şi literatura penitenciară, pe care
simulacrul tismănean tocmai o ocultează. De
unde tragem concluzia că nu literatura oficială
s- a dovedit în stare a condamna comunismul, ci
aceea de sertar sau cea necomandată de nimeni,
a glasurilor din bolgie, trezind, mai degrabă, în
oficialităţi, o reacţie de respingere a adevărului. 

Condiţia revelării spiritului, atenţionează
Sorin Lavric, este trăirea unei situaţii- limită:
„Prin emoţia inestetică, brutală până la cutremu-
rare şi de- o acuitate bătând spre răscolirea de tip
misterium tremendum et fascinans. Aici e spiritul,
în răscolirea mistică pe care o resimţi în faţa oro-
rii sublime. Marile texte nu se degustă estetic, ci
se trăiesc spiritual, ca pe o iniţiere iraţională
într- un univers pe care artiştii cu uşurinţă în fa-
condă nu- l vor atinge nicicând” (p. 6). Şi: „Litera-
tura mare cere ori filosofie, ori profunzime a gân-
dului pe care nu ţi- l dă decât suferinţa. Literatura
penitenciară e din a doua speţă” (p. 7). Ne aflăm
şi la antipodul jocului şi simulacrelor postmoder-
niste. Vom putea înţelege o situaţie de- a dreptul
scandaloasă: înnoitorii paradigmei literare post-
decembriste s- au dovedit a fi intelectualii, anoni-
mii şi „primitivii” supravieţuitori ai ororilor
comuniste: de la Nicolae Stroescu-Şovarna, Radu
Mărculescu, Mihai Buracu, Dimitrie Bejan, Flo-
rin Constantin Pavlovici, Cicerone Ioaniţiu, Ale-
xandru Mironescu, până la Valeriu Anania, Elena
Spijavca, Vlad Mitric- Ciupe, Ion Valjan, Gavril
Vatamaniuc, Gheorghe Jijie, Petre Pandrea, Va-
sile Motrescu, Neculai Popa, N. Steinhardt, Er-
nest Bernea, Alice Voinescu ş.a.m.d. Literatura
penitenciară se supune principiului eminescian
al Adevărului: „Cel mai mare păcat al oamenilor
e frica, spaima de- a privi în faţă, ş- a recunoaşte

theodor Codreanu
Damnatio memoriae

Menirea cărţii lui Sorin lavric este
să- i apere pe cei care au căzut

victimă ispăşitoare comunismului,
atât prin ceea ce au pătimit, cât şi

prin ceea ce ne- au lăsat ca
mărturie scrisă, ştiind că, precum
ne- a atenţionat Eminescu, e crud

adevărul, dar numai el foloseşte. Şi
marea revelaţie a acestor cronici

mărturisitoare e că ororile la care
au fost supuşi persecutaţii au fost

contracarate, inexplicabil din
punctul de vedere al

raţionalismului persecutorilor, de
sămânţa imunitară a spiritului, a

memoriei arheale (vezi
extraordinarul text eminescian

Archaeus), spulberând în cele patru
vânturi damnatio memoriae

O carte- eveniment
Sorin Lavric, Glasuri din bolgie
Editura Ideea Europeană, 2018
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adevărul. El e crud acest adevăr – dar numai el
foloseşte”1. 

La primă vedere, glasurile care grăiesc ade-
vărul vin direct din infern, din bolgie, cum spune
titlul cărţii lui Sorin Lavric. Cruzimile prin care
au trecut protagoniştii sunt, într- adevăr, compa-
rabile cu imaginarul dantesc, relativizant al vino-
văţiilor, ca în cazul iubirii dintre Paolo Malatesta
şi Francesca da Polenta. Există însă o diferenţă
de grad între iadul din imaginarul creştin şi cel
concentraţionar comunist, deşi ambele pretind
pedepsirea celor vinovaţi, a celor răi: în cazul pri-
mului, intervine Judecata divină, cea de Apoi, pe
când în infernul comunist, ca şi în cel nazist sau
de orice altă provenienţă, „judecata” şi pedepsele
aparţin oamenilor, în raport cu o anume para-
digmă judiciară sau ideologică. În compasiunea
lui, Dante înţelege că aruncarea în infern a lui
Paolo şi a Francescăi indică o judecată omenească
ce se substituie lui Dumnezeu. Aceasta este con-
diţia absolută din iadul de la Piteşti, asumată
ateist- doctrinar de către homo sovieticus.

Comunismul şi nazismul sunt căderi din
eonul creştin în ceea ce Eminescu a numit semi-
barbarie, care e cu mult mai rea decât barbaria,
fiindcă se fundează nu pe condiţia mitică, ci pe o
mistică a raţionalismului care a invadat Europa
din secolul al xVIII- lea. „Iluminiştii”, rupţi de
Dumnezeu, au crezut că lumea este controlabilă
şi construibilă raţional, urmând nu organicismul
lui Montesquieu, ci contractualismul lui Rous-
seau, desăvârşit în marxism- leninism. „Nedrep-
tatea ontică” (Vasile Dem. zamfirescu) este
identificată în confuzia dintre două niveluri de
Realitate: cel spiritual şi cel material, primul –
anihilat şi redus la cel de al doilea. În consecinţă,
străvechiul mecanism mitic al ţapului ispăşitor al
reglării raportului dintre oameni şi zei (vezi înde-
obşte cărţile lui René Girard) a fost identificat în
lupta de clasă, asimilabilă cu cea mai strălucită
biruinţă a raţionalismului marxist. Lumea devine
construct al raţiunii, tot ce scapă acesteia fiind
epurat şi atribuit dogmelor creştine ca somn al
raţiunii care naşte monştri, după sugestia unei ce-
lebre gravuri a lui Goya, titlu răstălmăcit fla-
grant de raţionalişti, cum a observat Vintilă
Horia, bun cunoscător al limbii spaniole. În reali-
tate, titlul operei lui Goya ţinteşte la antipod:
visul raţiunii produce monştri. Aşadar, nu som-
nul raţiunii, ci, dimpotrivă, visul/ utopia raţiunii
produce monştri! Şi asta schimbă radical lucru-
rile, monştrii ivindu- se deja, sub chipul ghilotinei,
în infernul Marii Revoluţii Franceze de la 1879,
culminând cu revoluţia bolşevică, visătoare a cu-
prinde tot globul.

În societăţile „primitive” şi antice, oamenii
se ciocneau de violenţa din lume, iraţională, a
„nedreptăţii ontice”, declanşatoare de ceea ce s- a
numit criză sacrificială care cerea identificarea
unei vini (tragice) într- o fiinţă din comunitate sau
din afara ei (fie animal, fie om), destinată a de-
veni ţap ispăşitor menit să aducă liniştea şi pu-
tinţa restabilirii ordinii civilizaţionale. Aceasta
era jertfa adusă zeilor. Tragediile Greciei antice
sunt elocvente texte victimare, dar cel mai com-
plex şi complet text victimar este Biblia, argu-
mentează René Girard, procesul lui Iisus care
încapsulează imaginea arhetipală a raportului
dintre persecutori şi persecutaţi. Demontând stra-
niul mecanism al „nedreptăţii ontice”, creştinis-
mul a pus capăt preistoriei omului aflat la
cheremul puterii infernal- htonice a Diavolului. Să
nu ne mire că ordinea mitologică din Imperiul
Roman a declanşat uriaşa reprimare martirică a
creştinilor care refuzau mecanismul diabolic al
jertfelor, al victimei ispăşitoare. Dacă până la
taina supremă a kenozei/ întrupării lui Iisus,
omul jertfea pentru zeu, acum Dumnezeu se jert-
feşte pentru luminarea şi răscumpărarea păcatu-
lui originar săvârşit de om, arătând că „infernul/
vina” e în el, nu în celălalt. Puterea inegalabilă a
răstignirii Mântuitorului stă în aceea că a primit
jertfa fără vină, aceasta fiind doar tragica iluzie
a persecutorilor: iartă- i, doamne, că nu ştiu ce
fac! Iisus nu mai răspunde la nedreptate cu ne-
dreptate, la răzbunare cu răzbunare (respingând
lex talionis supravieţuitoare încă în Vechiul Tes-
tament): iată ce înţeleg victimele supuse experi-
mentului de tip Piteşti spre disperarea, deopo-
trivă tragică, a torţionarilor. De aceea, un Mircea
Vulcănescu lasă urmaşilor testamentul christic
prin excelenţă: să nu mă răzbunaţi! (Problema e
abordată de Sorin Lavric în dialogul final purtat

cu Vasile Bănescu, într- o emisiune de la postul
TV Trinitas). Or, persecutorii moderni şi postmo-
derni nu se pot opri din magia răzbunării, alimen-
tând criza sacrificială perpetuă care duce la
nimicirea condiţiei umane, a comunităţilor care
au abandonat creştinismul. Campioni trufaşi ai
acestei abandonări, în Europa creştină, au fost,
desigur, comuniştii şi naziştii. Ei au depistat,
trăind o supremă „revelaţie” satanică, fiinţele vi-
novate prin excelenţă de starea umanităţii sau a
naţiunii lor: comuniştii – burghezul, pe când na-
ziştii – evreul. I- au transformat în victime ispăşi-
toare spre „mântuirea” exploataţilor, de o parte,
a rasei ariene, pe de alta. În cele două doctrine,
raţionalismul dobândeşte caracter strict „ştiinţi-
fic” absolut. În mein Kampf, Hitler mânuieşte
arma raţionalismului ca un maestru. Nu mai vor-
bim de credinţa în ideologia socialismului ştiinţi-
fic opus celui utopic.

Raţionalismul „iluminaţilor” a descoperit
răul din lume în capitalism, creaţie a creştinis-
mului de orientare protestantă, îndeobşte, după
opinia lui Max weber. În consecinţă, identificarea
persecutorului în burghez trebuia coroborată cu
rădăcina lui – creştinismul. N- a fost greu să se de-
pisteze „argumente” pentru asimilarea învăţătu-
rii lui Iisus cu principala forţă reprimatoare a
omului, simbolizată, de pildă, de apariţia în sânul
Bisericii Catolice a instituţiei
anticreştine a Inchiziţiei,
fundată pe logica scolastic-
aristotelică a terţului exclus,
logică ce oculta dogma esen-
ţială a creştinismului, cea a
Sfintei Treimi, pivot al teolo-
giei Sfinţilor Părinţi. Arde-
rea pe rug a unui savant de
talia lui Giordano Bruno, ce
putea fi mai convingător?
Dostoievski a înţeles, prin le-
genda Marelui Inchizitor,
cum se poate transforma
creştinismul din christic în
antichristic, adică persecutor
al lui Iisus, pregătindu- i o
răstignire şi mai feroce, cu iz-
gonirea definitivă din lume,
legendă din care a concrescut
comunismul. Girard a sur-
prins şi el această răsturnare
teribilă de valori: Iisus, dez-
văluitorul mecanismului vic-
timei ispăşitoare, cel numit
şi Paracletul, Mângâietorul, recte apărătorul per-
secutaţilor, va fi prezentat ca „Persecutor” şi
„opiu pentru popor”: „Curentul anticreştin cel mai
puternic este cel ce reasumă şi «radicalizează»
preocuparea pentru victime cu scopul de a o pă-
gâniza. Puterile şi domniile se vor de acum «revo-
luţionare» şi îi reproşează creştinismului că nu
apără victimele cu destulă ardoare. În trecutul
creştin ele nu văd decât persecuţii, oprimare, in-
chiziţie”2.

În realitate, marii persecutori moderni au
fost comunismul şi nazismul, având subtili moş-
tenitori în neomarxismul cultural al „corectitudi-
nii politice” şi în „economiile morţii” (John
Perkins), cum demonstrează şi Sorin Lavric. Ca-
pitolul portretul persecutorului modern este fun-
damental pentru înţelegerea cărţii, e contribuţia
unui excepţional gânditor cu o rară putere de sin-
tetizare. Este o eroare, ne atrage atenţia autorul
să credem că „persecutorii aparţin trecutului, ase-
menea unor relicve de care nu se mai ocupă decât
istoria. În realitate, trăim cu suflarea persecuto-
rilor în ceafă, şi numai naivii nu au intuiţia su-
pravegherii la care suntem supuşi cu asiduitate”
(p. 223). Sorin Lavric desprinde paisprezece tră-
sături ale vechilor şi noilor persecutori: „Prima
trăsătură a persecutorului e că descinde din
tagma celor care au adus comunismul în Europa”,
„acei marxişti în ochii cărora dictatura proletaria-
tului era doar un pretext ideologic menit a duce

la propria hegemonie asupra Europei, grupul
acela reprezintă bunicii celor care astăzi ne sunt
persecutori. Avem de a face cu aceeaşi agresiune
căreia i s- au modificat doar aparenţele, spre a fi
pliate pe calapodul epocii. Tocmai de aceea discu-
ţia nu se poartă la trecut, ci la prezent” (p.
223- 224). Apoi, „după ce şi- a omorât proprii
duşmani, exterminându- i fizic în închisorile co-
muniste, persecutorul caută să- i omoare a doua
oară, distrugându- le efigia postumă. Distrugerea
aceasta merge de la diabolizare simbolică până la
eliminarea din analele memoriei colective”, ceea
ce în Imperiul Roman era cădere sub incidenţa lui
damnatio memoriae, „formă drastică de interzi-
cere a pronunţării numelui său” şi condamnare la
uitare treptată: „Aceeaşi logică a lui damnatio
memoriae stăpâneşte mintea persecutorului mo-
dern. El nu se mulţumeşte că adversarii au fost
eliminaţi, acum vrea să le scoată numele din ca-
tastifele culturale, interzicându- le contemporani-
lor să vorbească elogios despre ei, interdicţia
mergând până acolo că nu mai ai voie să le pome-
neşti numele. Aşa se face că statuia lui Mircea
Vulcănescu va fi dărâmată, numele străzilor cu
onomastică interbelică vor fi înlocuite (Noica,
Eliade, Ion Petrovici, de pildă), troiţele cu iz in-
terbelic vor fi înlăturate, iar victimele închisorilor
comuniste vor fi împărţite în două categorii: cele
benigne, despre care ni se va da voie să vorbim
într- o oarecare măsură, şi cele maligne, aflate sub
incidenţa lui damnatio memoriae” (p. 224). Nici
nu le dă în minte persecutorilor că se pot împie-
dica de Constituţie, garanta drepturilor şi liber-
tăţilor omului: „Unde există voinţă de cenzură,
trebuie să existe şi putinţă”. Iată de ce persecu-
torul „vorbeşte mereu în numele legii, al cărei re-
prezentant se declară a fi. Arta persecutorului e
că, aservindu- şi clasa politică, ne impune legi ce

justifică măsura lui damnatio memoriae”, „intro-
ducând astfel dictatul ideologic prin intermediul
legii” (p. 225). Iată de ce comuniştii persecutau
„în mod legal, toate legile fiind în aşa chip făcute,
încât ele să justifice crimele”, încât, deşi persecu-
torul „este profund ilegitim faţă de tradiţia unei
naţiuni, el este perfect legal din punct de vedere
al legislaţiei pe care tot el, ca autor moral din
umbră, a reuşit s- o impună ţării”. Aşa se explică
de ce, în anii ’50, un Ion Gavrilă Ogoranu, a fost
de două ori condamnat la moarte, cu sentinţe
„perfect legale”, doar că „ele aveau drept ţintă un
om a cărui legitimitate vernaculară depăşea
bruma de credibilitate a instanţelor judecăto-
reşti”. Numai că legitimitatea ontică devenea im-
posibilă în faţa persecuţiei legale. Mai mult,
dreptul la opinie e şters, ca delict. Sau cum scrie
teologul Carl Schmitt, non possum scribere in
eum qui potest proscribere („nu pot scrie împo-
triva celor care pot să proscrie”). Când parlamen-
tele îndoctrinate votează o lege şi te întrebi cui
prodest?, întotdeauna răspunsul oficial este: de-
mocraţiei, marea salvatoare a aparenţelor. Astfel,
persecutorul vrea întotdeauna „să apere comuni-
tatea de primejdia totalitarismului, şi de aceea îl
înfierează pe oponent ca fiind antidemocrat”, ili-
beral, cum sună magic un cuvânt „corect politic”
mai nou. Niciodată persecutorul nu te pedepseşte
cu mâna lui, ci cu a subalternilor care aplică legea
dictată de el. Dânsul face doar „liste negre cu cei
care nu sunt de acord cu dictatul lui damnatio
memoriae” şi care constituie varianta modernă a
stâlpului infamiei (p. 227).

A ieşit o carte insolită, pe care nu
ezit s- o evaluez drept un eveniment
editorial, cu atât mai mult, cu cât
rareori se poate califica astfel o

antologie alcătuită din „recenzii”,
fie ele literare sau nu

1 M. Eminescu, Fragmentarium, Editura Eminescu, Bucu-
reşti, 1981, ediţie îngrijită de Magdalena Vatamaniuc-
Lungu, p. 126.

2 René Girard, prăbuşirea satanei, trad. din franceză de
Ion Doru Brana, Editura Nemira, Bucureşti, 2006, vezi
cap. preocuparea modernă pentru victime, p. 185- 194.
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Şi aşa Sorin Lavric ajunge la a opta trăsă-
tură: persecutorul e maestrul lamentaţiei, „văi-
tându- se că e discriminat”, fiind el victimă. A cui?
A unei vechi plăgi „pe care tot el a inventat- o”, co-
munismul, ciuma roşie: „Şi astfel se atinge apo-
geul duplicităţii: persecutorul strigă că e perse-
cutat, în vreme ce adevăraţii persecutaţi nu mai
au dreptul la replică” (p. 227- 228). În consecinţă,
pune în funcţiune cea mai teribilă dintre arme:
răzbunarea, prin excelenţă anticreştină: „Pe per-
secutor nu- l preocupă adevărul, el vrea doar să
învingă, impunându- şi punctul de vedere, şi pen-
tru asta se răzbună pe amintirea morţilor şi pe
destinul viilor” (p. 228). Pentru asta, el îţi obsta-
culează dreptul la replică, orice părere negativă
despre el devenind un sacrilegiu, o infracţiune
atâta vreme cât nu perorezi aprobarea faţă de
damnatio memoriae: „Dacă nu- ţi vei exprima con-
simţământul, vei încăpea pe listele anuale cu rău-
făcători antidemocratici”. În realitate, „persecuto-
rul suferă de defectele pe care le impută spiritelor
antidemocratice: e totalitar, fiindcă vrea să con-
troleze gândirea oamenilor, e antidemocrat, fiin-
dcă scopul lui e hegemonia propriei pături în
dauna oricărei alte comunităţi, e fundamentalist,
fiindcă pune la fundamentul lumii propriul său
Dumnezeu” (p. 228- 229). Fireşte, având toate
aceste atuuri, persecutorul e curtenitor, în public,
cu politicienii „pe care îi dresează cum vrea el”,
râzându- şi în barbă de ei cu acelaşi dispreţ „cu
care au acceptat să- l slujească. Dispreţul stăpâ-
nului faţă de slugă în varianta prevenitoare a su-
râsului cordial” (p. 229). Spre compensaţie,
persecutorul îşi sporeşte vigilenţa faţă de „acele
exemple de demnitate care au darul de a- i mic-
şora influenţa acaparatoare. Tocmai de aceea,
persecutorul e cuprins de frenezie profanatoare
când aude de eroi (partizani), de martiri (victi-
mele din închisorile comuniste) sau de sfinţi (fi-
guri duhovniceşti cu atracţie asupra maselor).
Aceste figuri sunt capitalul totemic al cărui sim-
bol îl indispune peste măsură”. De ce? Fiindcă po-
porul care „întreţine cultul exemplelor de
demnitate are o imunitate cu care persecutorii au
mult de furcă. De aceea, cuvintele acestea – eroi,
sfinţi, martiri – au un damf «antidemocratic» ce- l
scot din minţi pe persecutor, şi aşa se explică de
ce zelul cu care caută să le anihileze amintirea
atinge un prag draconic”. În consecinţă, spre a
distruge această imunitate a unei naţiuni, „per-
secutorul se foloseşte de orice doctrină de stânga”,
astăzi predominând „corectitudinea politică”, pe-
rorând cu înfocare pentru multiculturalism. Sorin
Lavric ar fi trebuit să mai adauge, aici, o nuanţă
esenţială: persecutorul postmodern, întrucât ştie
că doctrinele de stânga au pierdut din forţă, se
erijează, la nevoie, şi în „neoconservator”, „neoli-
beral” (precizând neapărat că e „de dreapta”), ful-
gerându- i pe „iliberali”, pe „naţionalişti” şi pe toţi
cei care apără valorile tradiţionale şi creştine.

Menirea cărţii lui Sorin Lavric este să- i
apere pe cei care au căzut victimă ispăşitoare co-
munismului, atât prin ceea ce au pătimit, cât şi
prin ceea ce ne- au lăsat ca mărturie scrisă, ştiind

că, precum ne- a atenţionat Eminescu, e crud ade-
vărul, dar numai el foloseşte. Şi marea revelaţie
a acestor cronici mărturisitoare e că ororile la
care au fost supuşi persecutaţii au fost contraca-
rate, inexplicabil din punctul de vedere al raţio-
nalismului persecutorilor, de sămânţa imunitară
a spiritului, a memoriei arheale (vezi extraordi-
narul text eminescian Archaeus), spulberând în
cele patru vânturi damnatio memoriae. Exem-
plele sunt elocvente şi strivitoare pentru persecu-
tori, inclusiv pentru urmaşii lor de astăzi,
portretizaţi de Sorin Lavric. Doar câteva, la în-
tâmplare: N. Steinhardt, întărit de puterea spiri-
tului, se converteşte la creştinismul ortodox, fiind
botezat de părintele Mina Dobzeu, la Jilava (15
martie 1960), lăsând, apoi, drept moştenire una
dintre capodoperele literaturii penitenciare, jur-
nalul fericirii. Cele trei tomuri din nuda veritas
din crimele comunismului, ale lui Nicolae Stro-
escu- Şovarna (Editura Vremea, Bucureşti, 2017),
îi dezvăluie categoria persecutaţilor inflexibili:
„bătaia nu- l intimidează, foamea nu- l îmblân-
zeşte, izolarea nu- l înmoaie, durerea nu- l do-
boară. E cerbicia în persoană, model de încrânce-
nare fără scăderi, întruchiparea fidelă a ideii de
voinţă. Dacă Schopenhauer l- ar fi întâlnit pe Şo-
varna, l- ar fi arătat ca pe un exemplu menit a- i
confirma teoria voinţei absolute” (p. 9- 10). El e
din spiţa persecutaţilor aderenţi la stânga, ca şi
Petre Pandrea, înscriindu- se în partid încă din
1946. Şovarna, de îndată ce a înţeles şi a respins
marea înşelăciune bolşevică, Securitatea va în-
cerca să- l elimine, înscenându- i un accident (14
martie 1948), soldat cu fractură de craniu şi alta
femurală a piciorului stâng. Ce a urmat e incre-
dibil: schilodul nu cedează, „de neînvins în plan
psihic”, declarat „foarte, foarte periculos”: „în con-

diţii de ger, când era ţinut în pielea goală
la minus 10 grade Celsius, Şovarna, prin
puterea minţii, îşi abandona frigului o
parte a corpului, pentru a- şi ghida sângele
în restul trupului” (p. 12). A rezistat şi 22
de ore în ger, dar şi câte şase zile fără apă:
„Scund, ciung şi slab, Şovarna era reduta-
bil în altercaţiile verbale cu gardienii: avea
prezenţă de spirit, replică rapidă, şi nicio-
dată nu tăcea cel dintâi”. Din 1960, este tri-
mis în saloanele psihiatrice, dar nici acolo
nu cedează. Îşi scrie, repetat, memoriile
confiscate de Securitate. Va muri în 2002,
după 45 de ani de persecuţie, decizia de
reabilitare fiind obţinută abia în 2011. „In-
flexibili” ca el vor fi puţini: Remus Radina,
Grigore Caraza, Vasile Paraschiv, procuro-
rul Florea Olteanu. „O carte aspră, de- a
dreptul mefitică: duhul ei persistă după ce
ai închis- o”, conchide Sorin Lavric. 

O altă categorie de persecutaţi este
reprezentată de Radu Mărculescu (1915-
2011), sublocotenent de artilerie. De astă
dată, un luptător pentru eliberarea Basa-
rabiei, „nacafaua” lui fiind căderea în pri-
zonierat la Cotul Donului, captiv timp de
opt ani în lagărele de la Tambov, Oranki,
Monastârka, Usciora, Morşansk, Mihailovo
şi Odesa. A preferat prizonieratul, refu-
zând să facă parte din divizia „Tudor Vla-
dimirescu”, soluţia de compromis „prin care
alogenii din jurul Anei Pauker căutau un
sprijin în rândul ofiţerilor români pentru
a- şi justifica campania de subjugare a Ro-

mâniei” (p. 20). În consecinţă, după coşmarul
celor opt ani, repatriat în 1950, persecutorii
ajunşi la putere absolută în ţară, l- au declarat
„rezistent contrarevoluţionar”, fiind închis pentru
un an la Sighet şi Bragadiru, pentru ca în 1959
să fie din nou condamnat politic, dus la Periprava
şi eliberat în 1964. Deşi licenţiat în Litere şi Filo-
sofie, i se refuză intrarea în învăţământ, căci edu-
carea tinerilor nu putea fi încredinţată
„bandiţilor”. Ajunge pictor de biserici şi, în 1990,
îşi scrie memoriile: pătimiri şi iluminări din cap-
tivitatea sovietică (tipărită la Humanitas, în
2015). În pofida vieţii de infern, aceasta în-
seamnă, simultan, experienţa iniţierii, descope-
rind primatul spiritului prin rugăciune, încre-
dinţându- se că Dumnezeu l- a pus la încercare ca
pe Iov, convins că „aşa i- a fost nacafaua”, victima
luându- şi revanşa „în plan subtil”, în vreme ce că-
lăii sunt condamnaţi, „compacţi în fibra lor im-
orală”, pe când „în fiinţele pe care le calcă în
picioare se aprinde un simţ cu bătaie transcen-
dentă” (p. 19- 23).

Cartea lui Mihai Buracu, eu sunt scribul.
Amintiri şi poezii din închisoare (Editura Filos,
Bucureşti, 2012) ne aruncă în bolgia întâlnirii
faţă către faţă cu Eugen Ţurcanu şi a celor şai-
sprezece mijloace de tortură, numai enumerarea
lor dând fiori de groază. La vârsta de 21 de ani,
în câteva luni, părul i s- a albit complet. Experi-
mentul Piteşti apare ca imaginea iadului pe pă-
mânt: „Tot arsenalul supliciilor îndurate s- a
învârtit în jurul unei singure axe. Fiziologia. Cea
mai bună definiţie a iadului este: locul unde pân-
gărirea fiziologiei este folosită ca unealtă de înne-
bunire a omului” (p. 28). „Atunci, va mărturisi
Mihai Buracu, i- am mulţumit lui Dumnezeu că
nu ne- a făcut eterni”.

Cronica despre volumul nicolae C. paulescu
sau ştiinţa mărturisitoare (crestomaţie şi biobi-
bliografie, de Răzvan Codrescu, postfaţă de părin-
tele Galeriu, Editura Christiana, Bucureşti, 2009)
extinde spaţiul nedreptăţii la nivel de mapamond,
cazul fiind al unui cercetător creştin care învinge
spiritual, fiind înfrânt de judecătorii lumeşti. Pa-
radoxul este formulat chiar în prima frază a tex-
tului: „Dacă Paulescu ar fi fost o somitate cu
succes în breaslă, ale cărei merite să se bucure de
recunoaşterea epocii, astăzi n- am mai fi vorbit
despre el” (p. 34). Prin contrast, vorbim despre
George Emil Palade în virtutea unei inerţii pro-
vocate de frustrarea de a nu fi beneficiarii unui
Nobel pentru literatură! În definitiv, nu faptul că
a descoperit insulina are primă importanţă, ci
reacţia declanşată de uzurpatorii canadieni F.C.
Banting şi C.H. Best şi lipsa de restabilire a drep-
tăţii de către forurile academice suedeze: „Fără
nicio urmă de maliţie, norocul lui Paulescu a fost
că, ajungând victima unei escrocherii internaţio-
nale, a devenit simbolul unei nedreptăţi. O ne-
dreptate care dovedeşte că medicina poate fi
scena unor jocuri de culise. Mai precis, Paulescu
este simbolul ingerinţei ideologiei în medicină, un
exemplu de proscris care a fost sancţionat din mo-
tive de răzbunare politică” (p. 35). Astfel, damna-
tio memoriae a fost înfrântă în mecanismul ei
oripilant. Pierzător pe termen scurt, Paulescu
este învingător pe termen lung: „Cu alte cuvinte,
în memoria unei colectivităţi nu supravieţuiesc
decât acei nebuni frumoşi care, spunând adevă-
rul, îndură o popreală sau un boicot din partea
puterii. Boicotul trece, dar memoria nebunilor
nu” (p. 37). Profund credincios, Paulescu şi- a înăl -
ţat opera ştiinţifică, schimbând paradigma lui
crede şi nu cerceta cu o alta: crede şi cercetează!

Ceea ce este fascinant în cartea lui Sorin
Lavric e diversitatea cazurilor în unitatea lor te-
matică. Fiecare text, fiecare personalitate şi fie-
care caz pune, într- un mod singular, o altă
abordare ontologică, scripturalitatea cărţilor co-
mentate fiind consecinţa arheităţii fiecărei po-
veşti care se perindă prin faţa noastră. Cu alte
cuvinte, o carte profund eminesciană în spiritul
ei: „S- ascultăm poveştile, căci ele cel puţin ne fac
să trăim şi- n viaţa altor oameni, să ne amestecăm
visurile noastre cu ale lor… În ele trăieşte Ar-
chaeus… // Poate că povestea este partea cea mai
frumoasă a vieţii omeneşti. Cu poveşti ne legănă
lumea, cu poveşti ne adoarme. Ne trezim şi
murim cu ele…”3 Cu atât mai mult, poate, cu cât
cele de faţă vin direct din Infern.

Sorin lavric nu se postează de
partea acelora care, după 1989, au

demarat glisarea de la estetică spre
est- etică, în jocul de cuvinte preluat

de revizioniştii/ demitizanţii noii
critici de la Monica lovinescu,

acuzată, la rândul ei, că s- a
despărţit de teoria lovinesciană a
revizuirilor critice, teorie fundată

pe criteriul valorii estetice.
Confuzia este eliminată dacă noul
concept de valoare nu se restrânge

la scriitura „frumoasă”, ci are ca
axă Adevărul, în sens eminescian şi
christic, dimensiune identificată de

Sorin lavric în spiritual,
cufundare în numinos, altceva

decât fineţea intelectuală
speculativă

3 M. Eminescu, opere, VII, proza literară, Bucureşti, Edi-
tura Academiei Române, 1977, p. 282.
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La instalarea lui, regimul comunist
s- a izbit în România de o societate
structurată organic. Ierarhiile so-
ciale, morala, moravurile, orizontu-

rile de aşteptare ale diferitelor categorii sociale,
cultura, riturile de trecere (naşterea, nunta şi în-
mormântarea), ritmurile vieţii (sătesc, urban,
aristocratic, intelectual), toate erau rezultatul
unei evoluţii organice a unei societăţi care ştiuse
să asimileze spre folosul ei chiar şi şocul moder-
nizator- paşoptist. Iar asta şi pentru că elitele se-
colului al xIx- lea au fost, cu mici excepţii,
conştiente de linia naţională pe care trebuia să o
slujească procesul modernizator. Energia cultu-
rală românească a fost stimulată de alergatul în
interiorul stadionului civilizaţiei occidentale (de
obedienţă franceză, mai cu seamă), iar viaţa sa-
tului românesc, dacă a pierdut din imuabilitatea
boierească a veacurilor pre- cărvunăreşti, a câşti-
gat în energia patriahală alimentată de economia
domestică stimulată de multiple împroprietăriri. 

Instaurarea regimului comunist a surprins
România ca societatea în care academicieni pro-
duşi la prima generaţie de ţărani trecuţi prin sis-
temul de învăţământ al lui Spiru Haret (articulat
după model francez) convieţuiau cu intelectuali
boieri şi cu ţărani gospodari care cunoşteau atât
tainele boilor sau ale ogorului, cât şi ale politicie-
nilor care le cereau votul. România era o ţară în
care clasele sociale trăiau pe arcul aceluiaşi con-
tinuum cultural. Deşi Româ-
nia Mare pierduse în omoge-
nitate etnică, dinamica pro-
dusă de efervescenţa cultu-
rală a României Mari era pe
cale de a da naştere unei so-
cietăţi în care superioara di-
versificare socio-culturală nu
însemna fracturarea socială. 

Ceea ce a urmat instau-
rării comunismului a fost o
răsturnare a tuturor acestor
organicităţi: culturale, sociale,
instituţionale. Cultura, edu-
caţia, reprezentarea politică,
mobilitatea socială, viaţa de zi
cu zi au fost supuse unor co-
mandamente pe cât de agre-
sive, pe atât de arbitrare.
Puturoşii deveneau brusc şefi,
analfabeţii erau brusc puşi să
predea la universitate, trădă-
torii erau puşi să comande
oastea ţării, infractorii erau
puşi să asigure liniştea socie-
tăţii, şi scârbele oportuniste
deveneau propagandiştii „eti-
cii şi echităţii socialiste”. Asal-
tul a fost al unor oameni dege-
neraţi fiecare în felul lui, asu-
pra unei societăţi fericite în
mod omogen. Nu a fost bătălia
dintre un organism partinic omogen şi o societate
amorfă, ci masacrul unei societăţi organic consti-
tuite de către haite de orci slobozite în pradă.
Ceea ce căutau activiştii, securiştii, miliţienii,
temnicerii şi turnătorii să distrugă într- un ţăran
care refuza cooperativizarea, era icoana României
normale, imaginea unei ţări libere şi nepervertite.
Omul liber/ Deţinutul politic nu era, pentru călăii
lui, reprezentantul unei categorii sociale, al unei
facţiuni, ci al unui tot. 

Ca atare, aceste înfruntări dintre viermi şi
mărul pe care- l spurcau rozându- l pot fi legitim
reprezentate doar de limbajul arhetipal al basme-
lor, al confruntării dintre un rău difuz, dintre o
negură cu mai multe capete venită de pe un
tărâm invers, de nicăieri, şi un erou reprezentând
o ţară luminoasă sau o realitate numinoasă.
Această numinozitate nu o atribui eu eroului, ci
era fix ceea ce asmuţea haitele întunericului îm-
potriva lui.

După 1989, a fost o perioadă în care poves-

tea acestei încleştări părea că dă energii noi res-
taurării României, adică încercării de a readuce
România la statura ei normală, neinhibată. Po-
vestea era energizantă tocmai pentru că vorbea,
într- un timp al fragmentărilor politice, economice
şi sociale operate de acţiunea tentaculară a Secu-
rităţii intrate în clandestinitate, despre eroii ex-
ponenţiali ai unei ţări întregi. Imediat, Jumă-
tate-de-comunist-călare-pe-jumătate-de-demo-
crat-şchiop a simţit pericolul şi, la provocarea lui
Aleodor, rostită după tradiţie: „– Eu ţi- am spus
curatul adevăr, şi dacă vrei luptă, alegeţi: în săbii
să ne tăiem, în buzdugane să ne lovim, ori în
luptă să ne luptăm”, slutul a răspuns parşiv: „–
Nici una, nici alta”. Ceea ce alege pocitania e de-
mitizarea lui Aleodor, transformarea lui, din
eroul exponenţial al unei ţări întregi, în purtăto-
rul individual de stigmat politic, religios, etnic.
Eroul devine, ca şi în poveste, „vinovatul”. Poves-
tea lui e tradusă, convertită într- un limbaj acade-
mico- demitizant anacronic, care nu are nimic de
a face nici cu motivaţiile victimei, nici cu ale că-
lăilor, pentru că nici unii, nici alţii nu au acţionat
în virtutea unor abstracţiuni universitare intrate
în uz în ultimele trei decenii.

O binevenită încercare de a recupera valoa-
rea exponenţială a deţinuţilor politici şi a feno-
menului concentraţionar din România face Sorin
Lavric în cartea Glasuri din bolgie (Editura Ideea
Europeană, Bucureşti, 2018). Cartea, de o fluenţă

care nu e retorică, ci rezultatul unei combustii in-
terne, cuprinde portrete de, în marea majoritate,
eroi ai rezistenţei anticomuniste (de la Ion Ga-
vrilă Ogoranu şi Toma Arnăuţoiu, la Vasile Mo-
trescu sau Gavril Vatamaniuc), martiri ai
închisorilor (de la Mircea Vulcănescu la Valeriu
Gafencu), şi preoţi sau intelectuali (arhitecţi, me-
dici, scriitori, filosofi) care au trecut prin expe-
rienţa temniţei comuniste (Calciu Dumitreasa,
Valeriu Anania, Alice Voinescu, Florin Constan-
tin Pavlovici, Dumitru Bejan), a domiciliului for-
ţat sau a exilului anticomunist (Paul Miron,
Mihail Fărcăşanu). În totul, e o galerie de oameni
care, în ciuda faptului că au fost brutal smulşi din
rădăcinile României lor normale, interbelice, or-
ganice, au găsit resursele interioare de a rămâne
întregi. Lavric ne oferă astfel o galerie de modele
ale rezistenţei, implicite sau făţişe. Şi e demn de
notat că această rezistenţă făţişă nu a avut loc
doar în munţii cetelor de partizani, ci şi între zi-
durile închisorilor comuniste, unde fostul procu-

ror regal Florea Olteanu, invalid de război după
ce îşi pierduse un ochi pe frontul de Est, nu se
lăsa timorat de temniceri, ci îi lovea şi el şi îi in-
timida atât de tare, încât aceştia au fost bucuroşi
când „chiorul îndărătnic” şi violent a fost eliberat.

Scopul polemic al cărţii lui Lavric e mărtu-
risit încă de la bun început, într- un „Cuvânt în-
ainte”, în care autorul notează că, deşi unii dintre
eroii săi au supravieţuit închisorilor, nu au supra-
vieţuit şi rezistenţei – prin cultură – la eroism
practicate de unii cronicari literari contemporani
care au desconsiderat literatura concentraţionară
pe motiv că nu ar fi validă estetic. Lavric consi-
deră literatura concentraţionară un tip de litera-
tură a limitei, care ne pune faţă în faţă cu
„spiritul”, cu temeiurile noastre: „Niciodată nu
am putut lua în serios suficienţa cu care criticii
literari coboară memorialistica carcerală la
treapta literaturii de mâna a doua, pe motiv că,
deşi conţine un testimoniu sincer asupra vieţii, ea
e scrisă prost. [...] Mărturiile din închisorile co-
muniste au ceva cu neputinţă de transmis prin
cuvinte, întrucât zvârcolirea din care s- au ivit
ţine de o rupere iraţională prin care un om trece

doar în situaţii- limită. Şi acel
ceva pe care niciun cuvânt
nu- 1 poate prinde e chiar spi-
ritul [...] Am spirit numai
acolo unde viaţa nu poate fi
împărtăşită prin vorbe, şi
chiar acesta e criteriul de
existenţă a spiritului. Dar
dacă spiritul nu poate fi îm-
părtăşit prin vorbe, atunci
cum îi sesizez câmpul de ira-
diere? Prin emoţia inestetică,
brutală până la cutremurare
şi de- o acuitate bătând spre
răscolirea de tip misterium
tremendum etfascinans. Aici
e spiritul, în răscolirea mis-
tică pe care o resimţi în faţa
ororii sublime. Marile texte
nu se degustă estetic, ci se
trăiesc spiritual, ca pe o ini-
ţiere iraţională într- un uni-
vers pe care artiştii cu
uşurinţă în facondă nu- l vor
atinge nicicând”.

Gâlceava lui Lavric cu
intelectualitatea contamina-
tă de beletristică e pe deplin
îndreptăţită, deşi valoarea
estetică a unui text literar nu
e o chestiune de „zulufi”, şi
nici măcar de chelie. Ci doar

de deplinătate a întrupării realităţii în cuvânt, în
cele din urmă de prezenţă. Şi tocmai aici e reuşita
demersului – şi recuperator, şi apologetic – lui La-
vric, pentru că figurile de încarceraţi despre care
vorbeşte el, ca şi textele lor – de valori beletristic
inegale – sunt, mai toate, nişte documente/ măr-
turii care atestă prezenţa în istorie a unor figuri
de mare demnitate, deci, de mare frumuseţe. Aici,
talentul de portretist al lui Lavric (care, pe lângă
text, am observat de- a lungul anilor, are o aple-
care spre analiza prezenţei fotografice, a atitudi-
nii unui autor) îl ajută pe el să reconstituie şi pe
noi să înţelegem mai lesne – dincolo de bruiajul
mediatic care a reuşit să impună României un sis-
tem de valori chircit şi cu picioruşe crăcănate în
pantaloni „straight fit”, de paţachină – frumuse-
ţea demnităţii. 

Această demnitate deranjează pe inchizito-
rii contemporani, cei care au încercat şi încearcă
încă scoaterea unor figuri luminoase, aşa cum e
Mircea Vulcănescu, din conştiinţa publică româ-
nească. Pe aceştia, Lavric îi înfruntă făţiş, într- un
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Lansat de Frederic Jameson în 1981,
conceptul de „subconştient politic” a
înlocuit pentru postmodernii care
recuperau în acel moment dimen-

siunea istorică şi socială a culturii pe cel de „sub-
conştient colectiv” al lui Jung. „Istoricizaţi!”, era
noul imperativ al lui Jameson, care, pe urmele lui
Lacan, demonstra că ideologia sau filosofia poli-
tică a individului sunt determinate de constrân-
geri implantate în subconştientul lui de normele
şi tabuurile societăţii în care trăieşte. Fără să- şi
dea seama şi în ciuda intenţiilor conştiente, lim-
bajul lui trădează cenzura unor conţinuturi psi-
hice sedimentate în subconştient în cursul
socializării. Limbajul nostru nu mai este flux al
conştiinţei, ca pentru modernişti, ci revelaţie a
unui subconştient în care sunt reprimate adevă-
ratele gânduri şi înclinaţii sub presiunea Legii
Tatălui/Autorităţii Sociale. Combaterea falsei
conştiinţe şi eliberarea individului de politicile de
manipulare ale structurilor de putere se aflaseră,
de fapt, deja pe agenda Şcolii de la Frankfurt.

M- am văzut confruntată cu cele două teorii
cu prilejul unei recente vizite la cetăţile dacice din
Grădiştea şi din Ţara Haţegului. Mi- am spus
atunci că putem identifica trăsături ale psihicului
colectiv generate de raportul unui popor la spaţiul
pe care îl locuieşte, dar că, pe măsura socializării
acestui spaţiu în dauna relaţiilor sale cosmice, in-
conştientul unei colectivităţi umane este tot mai
mult structurat sub presiunea relaţiilor de pu-
tere.

Am ajuns din eroare, mai întâi, la Ulpia
Traiana Sarmisegetusa, pe care am vizitat- o
având drept ghid umbra virgiliană a profesorului
meu de latină din liceu, Romulus Cojocaru, care
trimitea cu decenii în urmă cei mai competitivi
concurenţi la Facultatea de Limbi Clasice a Uni-
versităţii Bucureşti. Profilul lui ciceronian se po-
trivea spiritului critic al comentariilor despre
caracterul strămoşilor noştri romani. Un popor
pragmatic, disciplinat, dar hedonist şi fără apetit
transcendental. Relieful pe care zac ruinele este
plat, geometrizat fără cusur, dar şi fără „unghiuri
de fugă” sau „schimbări de fază”. Dacă nu ar
exista indicatoare, nu ai distinge între pătratul
destinat altarului şi oricare alt pătrat – al băii cu
apă caldă, sau al băii cu apă rece, de exemplu. Un
spaţiu enorm, disproporţionat faţă de cel locuit, e
destinat amfiteatrului, care putea găzdui mii de
spectatori. Romanii, ne spunea profesorul, obiş-
nuiau să asiste la luptele de gladiatori mâncând
şi benchetuind. Ceea ce nu era prezenţă în lume- 
scenă reală de război – era re- prezentat în lumea
iluzorie a scenei. Fascinaţi de miturile eline, su-
perioare idolilor lor, romanii au acceptat aceste
artefacte simbolizate în lipsa unei religio – a unei
relaţii personale cu divinitatea.

Sarmisegetusa Regia, destinaţia noastră
originară, capitala strămoşilor daci, înseamnă in-
trarea în cu totul alt spaţiu. Un spaţiu înrudit cu
al celorlalte mari mitologii. Urci muntele, arhetip
al iniţierii, pe drum şerpuit, inspirând un aer tare
şi pur precum respiraţia Cuvântului Genezei, în
vreme ce în urechi îţi susură monoton un izvor
nevăzut de undeva din abisul văii ascunse de bra-
zii seculari în care dipare lumea din care ai venit.
zidul – cu o imensă circumferinţă şi lat de patru
metri – nu este alcătuit din pietre informe sudate
de mortarul fărâmiţat de vreme, ci din pietre
uriaşe, ridicate şi perfect şlefuite în forma de pa-
ralelipiped dreptunghic de nişte uriaşi, de bună
seamă, şi aşezate pentru vecie una peste alta. Un
drum în pantă abruptă, mărginit de lespezi, as-
cunde privirii locul sacru de unde comunicau cu
cerul, cu divinitatea. Circuitul cosmic este simbo-
lizat însă şi mai jos, pe un platou, de trei repere
fundamentale: izvorul (vieţii? timpului? buricul
pământului?), soarele de andezit – oglindă a celui
uranic – şi o construcţie geometrică, din stâlpi
aşezaţi probabil după o ştiinţă aemănătoare po-

poarelor preistorice care au construit Stonehenge,
cu evidentul scop de măsurare a celuilalt timp, al
omului, curgând în ore, zile şi ani. Construcţiile
dacilor par să fi fost un exerciţiu hermeneutic, o
interpretare a peisajului cosmic – munte, cer, pla-
tou – peste care au suprapus unul simbolic în per-
fectă armonie cu cel dintâi. De partea dacilor,
dialog cu fiinţa infinită; de partea romanilor, con-
templaţie a scenei mărginite şi conştiinţă, nu a
primatului onticului, ci al reprezentării. Romanii
au construit civilizaţii. Dacii construiseră o cul-
tură. La Sarmisegetusa Regia am înţeles cultul
lui Eminescu şi al lui Blaga pentru „fondul nostru
nelatin” ca şi caracterul schizoid al genezei etnice.
Asemeni britanicilor, în care s- au unit, rămânând
veşnic în tensiune, spiritul imaginativ şi mitolo-
gizant al celţilor şi disciplina şi raţionalitatea ger-
manică, s- au născut şi românii ca popor din
alianţa unor culturi radical diferite.

Scriind o carte despre jurnale, pagini memo-
rialistice, documente şi biografii – Glasuri din
bolgie, Editura Ideea Europeană, 2018 – Sorin
Lavric realizează, din perspectiva celor de mai
sus, o critică romană de bun simţ a unor daci su-
blimi şi de neînţeles. La nivel pur denotativ, de-
mersul este unul de preamărire a victimelor
totalitarismului şi o deplângere a ignorării lor în
timpurile noastre, dar nu e nevoie de un analist
al discursului pentru a surprinde revelaţiile unui
subconştient politic mai curând maliţios decât ad-
mirativ. Asociaţi cu expresia latină al cărei refe-
rent este de obicei moartea (misterium tremen-
dum et fascinans), foştii deţinuţi politici devin su-
biectul unor naraţiuni de genul vieţilor de eroi şi
sfinţi, adică ai destinelor excepţionale, rupte de
albia vieţii oamenilor obişnuiţi. Aceştia îi detestă,
deoarece revolta lor le- a adus pe cap asediul se-
curităţii. Suferinţele lor nu au fost bobul de grâu
care să rodească în conştiinţe, ci zădărnicie, dacă
nu chiar surse de efecte antisociale. Folosirea tim-
pului imperfect, al poveştilor şi repetitivităţii, di-
minuează grozăvia represiunii, iar timpul viitor
este de asemenea menit să disloce evenimentele
dintr- un anume timp şi loc într- un pattern de
basm sau de curriculum vitae din ma-
nualele şcolare, poreclele sporind şi ele
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inspirat text intitulat „Portretul persecutorului
modern”, din care citez: „Prima trăsătură a per-
secutorului e că descinde din tagma celor care au
adus comunismul în Europa. Grupul de conspira-
tori alogeni care au visat la întronarea revoluţiei
bolşevice în toate ţările europene, acei marxişti în
ochii cărora dictatura proletariatului era doar un
pretext ideologic menit a duce la propria hegemo-
nie asupra Europei, grupul acela reprezintă bu-
nicii celor care astăzi ne sunt persecutori. Avem
de- a face cu aceeaşi agresiune căreia i s- au modi-
ficat doar aparenţele, spre a fi pliate pe calapodul
epocii. [...] A doua trăsătură e că, după ce şi- au
omorât la propriu duşmanii, exterminându- i fizic
în închisorile comuniste, persecutorul caută să- i
omoare a doua oară, distrugându- le efigia pos-
tumă. Distrugerea aceasta merge de la diaboli-
zare simbolică până la eliminarea din analele
memoriei colective. [...] A treisprezecea trăsătură
este că persecutorul urăşte atavic acele exemple
de demnitate care au darul de a- i micşora influ-
enţa acaparatoare. Tocmai de aceea, persecutorul
e cuprins de frenezie profanatoare când aude de
eroi (partizani), de martiri (victimele din închiso-
rile comuniste) sau de sfinţi (figuri duhovniceşti
cu atracţie asupra maselor). Aceste figuri sunt ca-
pitalul totemic al cărui simbol îl indispune peste
măsură. De ce? Fiindcă intuieşte câmpul de forţă
simbolică, cu precădere religioasă, ce emană dins-
pre aceste figuri. Un popor ce- şi întreţine cultul
exemplelor de demnitate are o imunitate cu care
persecutorii au mult de furcă. De aceea, cuvintele
acestea – eroi, sfinţi, martiri – au un damf «anti-
democrat» ce- l scoate din minţi pe persecutor, şi
aşa se explică de ce zelul cu care caută să le ani-
hileze amintirea atinge un prag draconic”. 

Nu mă pot abţine să nu atrag atenţia în
final asupra unui pasaj care nu are legătură cu
tema cărţii, dar care poate că spune ceva despre
climatul cultural din Bucureştii trecuţi prin co-
munism şi variile ortodoxii ideologice subiacente,
toate adverse recăpătării demnităţii României: „E
anevoie de spus dacă o discuţie între prieteni
poate aduce ceva nou sub unghi cultural. De vină
e menajarea reciprocă şi lipsa unui spirit pro-
priu- zis de controversă. De aceea, prinsă în matca
unor afinităţi ce- i prefigurează orizontul, convor-
birea aduce cu o flatare prin consens în cursul că-
reia fiecare mângâie elogios spinarea celuilalt.
Singura scăpare e ca unul să stea în umbră, lă-
sându- l pe celălat să strălucească. Doar aşa dia-
logul poate aduce noutatea: dezvăluirea unei
personalităţi cu preţul estompării alteia”.

Citind acest pasaj, am înţeles de ce, de mai
bine de un deceniu, mi- e imposibil să am o con-
troversă onestă cu diverşii „amici” bucureşteni.
La Iaşi nu e aşa. Spiritul critic şi ironia priete-
nească încă fac aici casă bună. Tocmai pentru că
un om ţi- e prieten îţi îngădui să dezbaţi cu el
onest, şi fără menajamente, deşi cu afecţiune,
dacă trebuie pornit în socratic- platoniciana cău-
tare a altui zeu. Se vede treaba că nu degeaba la
Iaşi am avut cenaclul Junimii şi cercul vieţii Ro-
mîneşti – unde domnea convivialitatea boieresc-
poporanistă –, în vreme ce la Bucureşti ţinea
Mcedonski cenaclu simbolist. Adevărul Capitalei
e „esoteric” şi pogorârea lui printre aleşi cere ob-
secviozitate. r
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vulgaritatea jargonului: „În închisori, Şo-
varna va încorpora efigia căposului ire-
mediabil: va sfida ordinele, va refuza să

muncească, se va lua la harţă cu gardienii. Un
rebel cu predispoziţii colerice, ripostând verbal la
orice jignire”. Despre AFDRP ni se spune că mem-
brii au făcut concesii regimului, iar despre grupa-
rea din jurul revistei Gândirea, că au fost
„criminali de război”: „Peste o lună va fi arestat
şi trimis la spitalul închisorii Văcăreşti, unde îi
va cunoaşte pe cei din lotul criminalilor de război:
Istrate Micescu, Mircea Vulcănescu, Nichifor
Crainic, Radu Gyr”. 

Scopul declarat al cărţii nu necesita efortul
scrierii ei, deoarece oricine, cu un crâmpei de im-
aginaţie, cunoaşte răspunsul întrebării pe care
şi- a pus- o autorul, măcar din lectura cărţii lui
Orwell, o mie nouă sute optzeci şi patru: „meta-
morfoza spiritului în condiţii de exterminare”.
Câte studii de filosofie sunt necesare pentru a- ţi
răspunde la întrebarea dacă, la închisoarea Pi-
teşti, doi gemeni puşi să se tortureze unul pe altul
au fost culpabili moral sau de vină a fost scena-
ristul?... Credem că e mai bine fără studii, deoa-
rece autorul răspunde că de vină sunt deţinuţii,
care au fost deopotrivă victime şi torţionari...
Dacă citeşte un neavizat aceste rânduri, acum
sau în viitor, cei încriminaţi vor fi receptaţi ca
atare. Făcând parte dintr- o generaţie care nu a
învăţat adevărata istorie în şcoală, încerc să su-
plinesc lipsa prin lecturi. Citesc într- un număr al
revistei universul din 1936, de exemplu, că, la
stânga publicaţiei incriminate, Gândirea, se afla
în acel moment „descreerata de Ana Pauker şi
spelunca ei din Sărindar.” Ea nu a venit în Româ-
nia pe tancuri, ci încă din anii ’30 organiza revolte
în stradă la Timişoara, iar rudele ei editau dimi-
neaţa, un ziar de propagandă pro- sovietică. Oare
unde vor fi fost criminalii de război sau de revo-
luţie?...

Nu doar un filosof, dar oricare intelectual
încearcă să- şi explice fenomenele, nu doar să le
descrie. Au fost autorii confesiunilor victimele
unor psihopaţi sau, cum susţine Nicolae Noica,
reprezentanţi ai elitelor exterminate sistematic
după modelul Rusiei bolşevice? Întrebarea cine
erau aceşti oameni, de ce au fost închişi, ce s- a ur-
mărit sunt mult mai importante decât ce culoare
căpătau sau cum reacţionau la torturi. Se înţelege
că, speculând cu lipsă de scrupule asupra mizeriei
lor fizice, efectul e macularea imaginii lor publice.
Reduşi de la două milioane – cifră avansată de
Academia Română – la câţiva autori de memorii,
foştii deţinuţi sunt prezentaţi drept cazuri indi-
viduale izolate, nu faţetă a destinului tragic al po-
porului: „Ce urmează de acum încolo este o
secvenţă de istorie de tip tragic, în măsura în care
acceptăm că un om, ca să atingă un rang tragic,

trebuie să îndeplinească două condiţii: să se
opună unei forţe în faţa căreia nu are nici o şansă;
să aibă conştiinţa clară a împrejurării că nu poate
decât să piardă. Altfel spus, e tragic omul care,
împotrivindu-se unei forţe mai mari, o face ştiind
de la început deznodământul. Aşadar, forţa îi
venea din disperare, alături de un temperament
irascibil, care îşi făcuse din onoare un blazon care
nu îngăduia terfeliri”. Lăsăm la o parte faptul că
teoria genurilor nu e punctul forte al autorului:
tipul uman care înfruntă forţe mai mari decât el
fiind eroul, în vreme ce personajul tragic ispă-
şeşte o eroare de judecată. Foştii deţinuţi nu au
fost nici una, nici alta, ci victime ale unui sistem
care înlocuise legea cu planul de arestări. În ge-
neral, au fost victime pasive ale unor scenarii ab-
surde. Din istorie, suntem transpuşi însă în
discursul caracteristic vieţilor de sfinţi însoţite de
mirări specifice oamenilor din popor: „Şi fiindcă
mizeria, bolile şi bătăile nu-l răpun, autorităţile
încearcă în patru rânduri asasinarea lui, însce-
nându-i evadarea de sub escortă spre a-l împuşca,
otrăvindu-l de-a dreptul sau încercând să-i rupă
coloana vertebrală aruncându-l de sus, pe pragul
uşii. Protejat de zei sau ocrotit de piaza bună, Ol-
teanu scapă de fiecare dată cu viaţă. Să recunoaş-
tem, asemenea cazuri de recalcitranţă peniten-
ciară sunt greu de înţeles, cu atât mai mult cu cât
protagonistul a apucat eliberarea, depunând
după 1989 mărturie despre bolgia prin care a tre-
cut. Rămâne totuşi întrebarea: de unde atâta pu-
tere în acest om? Din credinţă, din temperament,
din protecţia astrelor, din graţie divină?”

Statutul deţinuţilor e diminuat prin reduc-
ţia lor metonimică sau la absurd („invalidul incla-

sabil”), prin înstrăinarea lor de normă şi lumea
modernă cu ajutorul unor arhaisme care necesită
recurs la dicţionar: „duhul mefitic”, „nacafaua de-
tenţiei”. Dintr- un impuls necunoscut, dar coefi-
cient cu apărarea istoriei totalitariste, autorul
„dezistoricizează”, aruncând vina instituţiilor ju-
ridice şi politice în curtea Providenţei: „Cuvântul
«pacoste» e cel mai nimerit pentru a surprinde
esenţa fenomenului: un om îşi dezvăluie latenţele
spiritului numai dacă e lovit de nenorocire. În
schimb, în condiţii normale, ferecat sub imperiul
obişnuinţei, el trăieşte amoral: se mişcă în virtu-
tea inerţiei, fără să bănuiască ce filon de energii
poartă în sine. Abia când se loveşte de pragul de
sus începe să-şi afle putinţele ascunse. Şi abia
acum devine moral. A te lovi de prag înseamnă
a-ţi întâlni pacostea. Pe vremuri, la pacoste se
spunea «nacafa», cu intenţia de a-i da o tentă pro-
videnţială, de destin impersonal. Nu orice necaz
e o pacoste, ci numai cel pe care ţi- l rezervă
soarta.”

Folosind persoana întâi plural, autorul se
identifică abuziv cu o umanitate generică, în
vreme ce martirii naţiunii, aparţinând elitelor
profesionale şi sociale, sunt ostracizaţi, expediaţi
în cele in urmă în lumea de dincolo: „Prin urmare,
«verificarea» unui sfânt în vederea «sanctificării»
cere drept condiţie mistificarea de sine însuşi prin
chemare de sus. Atât doar că sfântul nu se misti-
fică cu de la sine putere, ci numai prin harul care
îl umple, de aceea a fi sfânt nu e un merit, ci o vo-
caţie înspăimântătoare. Iată motivul pentru care
noi ne uităm la el cu groază şi el se uită la noi cu
milă”. 

Cu timpul, autorul se lasă prins de vârtejul
gândurilor şi resentimentelor, cenzura impusă
oricărui autor de discurs public, unde opiniile pot
fi diferite de ale noastre, dispare, subconştientul
său ideologic ieşind la suprafaţă în literă, nu doar
prin insinuare: „Etic vorbind, sfântul e o fiinţă
stingheritoare şi neplăcută, lipsită de darul mo-
lipsirii prin exemplu personal. Cu alte cuvinte,
sfântul nu poate fi model pentru semeni, nimănui
netrecându-i prin minte să imite viaţa unui Ga-
fencu: vârât la închisoare la 20 de ani, nu mai iese
de acolo, murind la 33 de ani, într-o stare de gra-
ţie pe care martorii au considerat-o ca fiind atinsă
de sfinţenie. Că pentru noi, laicii degustători de
frumos, sfinţenia e un termen vid menit a ne con-
sterna e un fapt a cărui evidenţă se simte din
clipa în care începem să ne pronunţăm asupra
lui”.

Citim tot mai consternaţi portretul lui Ga-
fencu: „Figură pelorică fără însuşiri frumoase....
apariţie monstruoasă care nu numai că nu ne de-
lectează defel, dar chiar ne indispune prin spec-
tacolul suferinţei îndurate. Gafencu e inestetic
prin decorul de bolgie în care moare. (...) un per-
sonaj execrabil care încalcă regula democratică a
mediocrităţii laice... un spectru inefabil care irită
raţiunea”. Concluzia: „Slab în lume şi puternic în
singurătate, sfântul nu e atracţios (sic!...) sub
unghi lexical, de aceea vorba sa e clorotică (?!?)
până la secime (?!...) mortuară.”

Furia sa se abate însă cu cea mai mare forţă
asupra lui Gheorghe Calciu, cel care a dat peste
cap la proces încercarea lui Nikolski de a trece
ororile Piteştiului în seama legionarilor lui Horia
Sima. Calciu este despuiat metodic de atributele
omeneşti, atât în plan fizic, cât şi moral, redus în
cele din urmă la noul (iată un capitol unde auto-
rul, adept al materialismului marxist în epoca in-
determinării şi non- localizării cuantice, e la
curent cu teorii recente) strămoş al omului, lemu-
rianul: mogâldeaţa din mahmudia... bucăţii aces-
teia de om... aschimodia de Calciu... lemur
rarisim... liliputanul cu ochi mari şi voce blândă...
lepros... Înverşunrea îi afectează grav interpreta-
rea: „În dimineaţa aceea de Paşte nu m-am întors
cu faţa la perete. Gardianul a deschis uşa şi m-a
văzut. A avut aşa, un moment de ezitare, s-a tras
înapoi. Că ei totdeauna se aşteptau parcă să fie
bătuţi, sau să sar de gâtul lor. Eu i- am spus:
«Hristos a înviat!» El s-a uitat la mine, s-a uitat
la gardienii din spate, apoi s-a întors şi mi-a răs-
puns: «Adevărat a înviat!»” (p. 101) Scena are o
raritate de antologie grotescă: într-un grup de
desfiguraţi, un lepros aruncă o lumină şi desfigu-
raţii se înviorează”.

De la partenerul unui dialog în care era
luată apărara lui Mircea Vulcănescu, publicată în
Contemporanul cu un timp în urmă, autorul pare
să fi suferit o schimbare la faţă... r
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ð Scopul declarat al cărţii nu

necesita efortul scrierii ei,
deoarece oricine, cu un crâmpei de

imaginaţie, cunoaşte răspunsul
întrebării pe care şi- a pus- o

autorul, măcar din lectura cărţii lui
Orwell, O mie nouă sute optzeci şi
patru: „metamorfoza spiritului în

condiţii de exterminare”. Câte
studii de filosofie sunt necesare

pentru a- ţi răspunde la întrebarea
dacă, la închisoarea Piteşti, doi

gemeni puşi să se tortureze unul pe
altul au fost culpabili moral sau de

vină a fost scenaristul?
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Eseist sclipitor, de farmec stilistic,
pensând cuvinte „miezoase” sau ra-
rităţi, trase în fraze somptuoase şi
judecăţi tranşante, Sorin Lavric

este un scriitor vertical. După un oarece răgaz
editorial, ca „cititor constant de literatură peni-
tenciară”, revărsată abundent („există cu duiu-
mul”, ne asigură S. Lavric), el ne propune, prin
Glasuri din bolgie (Editura Ideea Europeană,
2018), sub obligaţia de a spune adevărul, un
volum memorabil, ascultând – într- o societate
amnezică, indiferentă, cinică – „murmurul subte-
ran” al coralei foştilor deţinuţi. Ţinută lungă
vreme în carantină (ca literatură clandestină),
eruptivă după decembrie ‘89, aproape intruva-
bilă, în tiraje modeste, la edituri mici, literatura
carcerală îi procură, prin forţă morală şi „virtuţi
de spirit”, o adâncă revelaţie şi ecouri sufleteşti
pe care ţine să ni le împărtăşească. Evident, car-
tea sa nu e doar o colecţie de recenzii. Forţând re-
gimul contrastativ (v. Cuvânt înainte), el invocă
„fermentul suferinţei”, mizând pe emoţia ineste-
tică. Prilej de a blama cohorta literatorilor hime-
rici, cu al lor talent redus la histrionism, hrănit
de orgolii intelectuale. Dacă scriitorii sunt „para-
ziţi de esenţă meditativă” (p. 134), trăind în „ce-
citate metafizică”, fără trăiri filocalice, iubind un
„joc frivol de capricii obtuze”, spiritul mărturisitor
al celor trecuţi printr- o pacoste („nacafaua deten-
ţiei”) întreţine măreţia unui crez şi ne dezvăluie
un „miez de duh”. Adică „bucuriile suferinţei”,
cum spunea Dimitrie Bejan, vestind o împlinire
în duh jertfelnic prin „drojdia numinoasă” a su-
pliciului. Idealist, Sorin Lavric mizează pe flerul
numinos şi deplânge critica „de gust”, interesată
de efectele estetice. Trece în revistă cărţile care
produc vibraţie, o iniţiere iraţională, valoroase
sub unghiul spiritului, cultivând un ethos eroic;
şi contrapune acestor mărturisitori- „vulturi”, inşi
cu vieţi ratate la nivel laic, trecuţi prin pătimiri
şi iluminări, geometrizând relaţia, seria (specia)
„popândăilor estetici”, contemplând – cu ştaif sti-
listic – suferinţa de la distanţă. Ciudată această
(prea) brutală opoziţie, autorul fiind, de regulă,
atent la jocul nuanţelor, examinând mereu cir-
cumspect pliurile textului, întârziind pe detalii.
În fine, lansând enunţuri ferme, sub pecetea ca-
tegoricului, el forţează paradoxul. De pildă, „de-
butul unui scriitor nu se face cu prima carte pe
care o publică, ci cu prima stupoare pe care o pro-
voacă” (p. 120); aşadar, pentru un Sorin
Lavric- pamfletar (când, în eseul final, compune
figura „persecutorului modern”) există autori care
nu debutează niciodată!

Dacă Florin Constantin Pavlovici, de talent
recunoscut, impresionează prin precizia detaliilor
într- un „roman nonfictiv” (v. tortura pe înţelesul
tuturor, ediţia a III- a, eikon, 2017), infernul pe-
nitenciar, banalizând răul, activează, în cazul al-
tora, sensibilitatea religioasă. Un rebel asocial
precum Marin Tarangul notează „tresăririle de
suflet” (v. nocturnal, humanitas, 2011), în timp
ce profesorul Alexandru Mironescu, un savant eli-
minat din circuitul social se va înnoi în spirit,
aflând temeiul divin (v. Admirabila tăcere, eikon,
2014). Dacă Florin C. Pavlovici se va întreba ori-
pilat „cum a fost posibil”, Petre Pandrea, pus pe
harţă, ca autor cârtitor, colţos, fără fibră mistică,
îşi va încondeia contemporanii; mandarinul
valah, o „natură cverulentă”, produce încântare
estetică, bestiarul său adăpostind „jerbe de venin
deştept”. Virgil Ierunca îşi propusese „să umi-
lească uitarea”, încât în Fenomenul piteşti (hu-
manitas, 1990) descrie, „la mâna a doua”, un
proiect demonic (1949- 1952), de „rafinament dră-
cesc”, experimentul piteştean fiind, în geografia
penitenciară, „o insulă a ororii absolute”. Cartea
sa, iniţial radiodifuzată, ar fi avut un „efect pro-
videnţial” (p. 204). 

Evident, în pofida noianului de depoziţii,
narând situaţii- limită, experienţa rămâne „ne-
transmisibilă”, cum ne asigura Grigore Caraza.
Şi Sorin Lavric scrie apăsat: astfel de lecturi, dez-
văluind bestialitatea omenească, te fac să te în-
doieşti de valabilitatea principiului autonomiei
esteticului (p. 206). Într- adevăr, atrocitatea tor-
ţionarilor (Ţurcanu, Nicolski, Crăciun ş.a.) şi ţi-
nuta morală a celor încarceraţi, distingând net
între suferinţa reală şi cea fictivă (literară), par
a justifica vorbele grele pe care Sorin Lavric nu
ezită a le arunca în obrazul literaturii, ca joc fri-
vol, „dospind fantezii”. Totuşi, va scrie elogios des-
pre Gabriel Chifu, un analist moral în romanul
punct şi de la capăt, prelucrând literar ororile,
personajele devenind „esenţe etice” sau despre
Adrian Alui Gheorghe, „invidiat” pentru „ideea
din care şi- a extras intriga” în urma sa (p. 84),
impunând o viziune metafizică. Rezultă că, în ast-
fel de cazuri, nu putem vorbi despre „o literatură
fără spirit”, interesată doar de cizelarea stilistică.
Fireşte, într- o „zbatere cabotină”, după logica au-
torului, doritor a reabilita memorialistica de tip
carceral, taxată, nedrept, de esteţii de serviciu, ca
„literatură de mâna a doua”. Dar Lavric are drep-
tate când, analizând prob dezechilibrul dintre in-
teligenţă şi caracter, afirmă neted că intelectualul
este „un exponent al eschivei” (p. 149). Şi că pen-
dulând între tergiversare şi pertractare nu este
decât rareori „la înălţimea spiritului”. Ca dovadă,
aduce în discuţie pe „ademenitorul” Noica, ilus-
trând paradigma intelectualului laic (mântuirea
prin cultură) şi paradigma sacrificială (cazul Vul-
cănescu, un „afierosit” caterisit, „întocmindu- şi
capodopera în matca sacrificiului pentru aproa-
pele”). Convins că biografia este „ecoul unei dos-
piri spirituale”, S. Lavric poposeşte şi asupra
posterităţii ingrate a lui Traian Brăileanu, profe-
sorul cernăuţean provocându- şi destinul. Cum
gândirea sa sociologică era „o replică la pericolul
marxist” (p. 161), văzut ca o „boală socială”, peri-
plul politic (senator pe listele legionarilor) îi va
atrage o grea detenţie în procesul guvernului An-
tonescu. Sorin Lavric se întreabă de ce bucovinea-
nul nu are parte de o monografie, stăruind asupra
acestor „ruperi de destin”. Dar există cărţile lui
Radu Florin Bruja, tentativa de recuperare a ope-
rei la TipoMoldova, iar Alexandru Ovidiu Vintilă,
menţionat la subsol pentru întruchipările raţiu-
nii (paideia, 2012), e drept, fără a fi comentat (p.
163), ne- a oferit, la tracus Arte (2013), un volum
impozant despre dialectica unei istorii personale.
Ne întrebăm, la rându- ne, de ce lipseşte Paul
Goma? Sau Nicolae Balotă şi Ion Ioanid? E bine
că putem citi comentariile despre paladinul V.
Motrescu sau „penitenţa nelămurită” în cazul
Jurnalului semnat de Alice Voinescu, constatând
că, pătrunzând în atmosfera de bolgie, deţinuţi cu

stofa lui N. Stroescu- Şovarna sunt rarisimi. Sunt
atâtea destine frânte, cazuri dramatice în sine din
tragica noastră istorie recentă. Cum Sorin Lavric
contrapune acest tragism, de eticism implicit, fri-
volităţii epocii noastre, e limpede că va empatiza
cu cei trecuţi prin experienţa carcerală, suferinţa
conducând la transfigurare. Paradoxul e că bla-
mând jocurile imaginaţiei „cu ifose”, el vădeşte,
prin astfel de lecturi corective, nu o curiozitate
rece; dimpotrivă, prin scriitură şi cultură filoso-
fică, procură o portretistică pasional- reflexivă, ră-
văşită de unda emoţională. Are, aşadar, talent,
pagina e cutreierată de „fluizi emotivi”, conspec-

tele sale încheagă o carte de idei, biciuind amne-
zia colectivă. Pledează pentru respiritualizare,
precum în Addenda (în dialog cu Vasile Bănescu),
condamnând dresajul mediatic în „societatea
spectacolului”. Şi deplânge voinţa cenzorială, încă
activă, sub incidenţa lui damnatio memoriae. În
fond, efortul lui Sorin Lavric ne conduce spre con-
cluzia că am avut eroi şi martiri, că examinând
acest câmp de forţă simbolică avem în faţă pilde
de verticalitate, oferind unui neam (considerat
„moale”, tranzacţional, nevertebrat, „de plasti-
lină”) o lecţie de urmat. „Ei sunt legitimarea noas-
tră”, va conchide autorul (p. 253), dezavuând –
bănuim – teza lui Mihai Neagu Basarab care,
într- o recentă care (ultima boemă bucureşteană,
Editura Compania, 2018), vrea să ne convingă că
boema, reapărută în 1964, odată cu eliberarea
masivă a foştilor deţinuţi politici, ca instanţă so-
cială acceptată, activă anarhic într- un plan social
paralel, ar fi adunat „candidaţii la ratare”. Deşi
nu fără temei, observa G. Dimisianu, teza nu
poate fi absolutizată; exemple se pot da, dar ar fi
nedrept să credem că din „masa” foştilor deţinuţi
politici s- ar fi recrutat, „vrând- nevrând” (nuan-
ţează G. Dimisianu), „cultivatorii învederaţi ai
boemei”, acei „revoltaţi în absolut”, refugiaţi în al-
coolism, marginalizaţi, deşi nume – altădată –
foarte cunoscute.

Ascultând, cu „urechea inimii”, glasurile
unor oameni cereşti, îmbrăţişând „zarea metafi-
zică”, aflând, prin rugă, sensul mântuitor al sufe-
rinţei, căutând liniştire în coşmar, Sorin Lavric
ne obligă să recunoaştem că iadul e lângă noi. r

adrian Dinu Rachieru
Despre vulturi şi 
„popândăi estetici”

Efortul lui Sorin lavric ne conduce
spre concluzia că am avut eroi şi

martiri, că examinând acest câmp
de forţă simbolică avem în faţă

pilde de verticalitate, oferind unui
neam (considerat „moale”,

tranzacţional, nevertebrat, „de
plastilină”) o lecţie de urmat. 
„Ei sunt legitimarea noastră”, 

va conchide autorul

n Polemos
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Cine parcurge scrierile lui Robert B.
Brandom rămâne uimit nu numai
în faţa imensei sale culturi, asimi-
late cu rară profunzime, ci şi a ne-

obişnuit de energicelor sale iniţiative de gândire.
Scrierile acestea justifică exclamaţia: marea filo-
sofie nu s- a încheiat!

Despre originalele demersuri ale lui Robert
B.Brandom am scris altădată (vezi Andrei Marga,
introducere în filosofia contemporană, Compania,
Bucureşti, 2016) având în vedere atunci patru
paşi făcuţi de strălucitul elev al lui Richard Rorty
şi wilfried Sellars. Este vorba de: 1. reasumarea
răspunderii clasice de către filosofie, ca abordare
a întregului câmp al culturii; 2. restabilirea, în
plină atmosferă scientistă, a filosofiei ce- şi asumă
libertatea şi autonomia de gândire a omului. Ca-
podopera lui Robert B.Brandom (making it expli-
cit. Reasoning, Representing, and discursive
Commitment, Harvard University Press, 1994) a
fost socotită, de altfel, o cotitură în „filosofia teo-
retică”, comparabilă cu monumentala A theory of
justice (1971), a lui Rawls, în „filosofia practică”.
S- a spus concludent că după ce wilfrid Sellars a
făcut trecerea, în filosofia analitică, de la Hume
la Kant, Robert B. Brandom a făcut trecerea mai
departe, de la Kant la Hegel; 3. reinterpretarea
cunoaşterii prin abordarea ei ca inferenţă şi a in-
ferenţelor drept feluri de a face (doings) şi, deci,
ca feţe ale acţiunilor (Articulating Reasons. An in-
troduction to inferentialism, Harvard University
Press, 2000). În acest cadru, „semnificaţia” unei
expresii este dată de acţiunea interlocutorului
atunci când acesta ia în seamă pretenţia de ade-
văr pe care locutorul o leagă de actul său de vor-
bire; 4. fructificarea „cotiturii lingvistice a filoso-
fiei” mutând însă valorile cunoaşterii din sfera
trăirilor individuale în spaţiul comunităţii celor
care comunică prin limbă şi asumând că subiecţii
se raportează unul la altul ca membri responsa-
bili ai comunităţii. Independent de Habermas,
Robert B. Brandom consideră pragmatica comu-
nicării prin limbă drept cheie a dezlegării proble-
melor filosofice. Pornind din filosofia analitică şi
din pragmatism, el a realizat cea mai departe
dusă tentativă pentru a conceptualiza substanţa
interacţional- pragmatică a produselor culturii. 

În ultimii ani suntem în faţa celui de-al cin-
cilea demers original al lui Robert B.Brandom:
reexaminarea unui moment culminant al filoso-
fării – filosofia clasică germană. Locul demersului
este cartea Wiedererinnerter idealismus (Su-
hrkamp, Frankfurt am Main, 2015). Aceasta a
fost elaborată în cadrul unui program de revizi-
tare a filosofiei clasice germane desfăşurat la uni-
versităţile din Pittsburg (SUA) şi Leipzig (Germa-
nia), pentru articularea a ceea ce se numeşte
„idealismul german analitic (Analytic German
Idealism)”. Dintr- o astfel de revizitare, Dieter
Henrich a extras bazele unei metafizici noi. Ro-
bert B.Brandom scoate din ea bazele unei filosofii
cuprinzătoare a lumii.

Premisa generală, mărturisită de cei care
coordonează programul, este că „idealismul ger-
man se află nu în urma noastră, ci în faţă” (p.10)
şi „nu prezintă vreo contradicţie cu filosofia ana-
litică, ci invers, este cel care îi dă acesteia reperul
şi calea de ieşire (Fluchtpunkt)” (p.9). Astăzi s- ar
putea pune în valoare mai mult ca niciodată, ne
spun aceiaşi, vestita scriere Begriffsschrift (1879),
prin care Gottlob Frege a inaugurat filosofia ana-
litică, ca şi alte două scrieri de cotitură – cartea
lui wilfrid Sellars, empiricism and the philo-
sophy of mind (1956) şi cea a lui Peter Strawson,
the Bounds of sense (1966), care probează că nu
filosofia analitică, ci înţelegerea ei empiristă este
antagonică cu filosofia clasică germană. „În mă-
sura în care empirismul domină filosofia anali-
tică, se maschează orientarea proprie acesteia,
care este aceeaşi cu cea a idealismului german”
(p.12). Abandonarea emprismului este, altfel
spus, calea întâlnirii celor două tradiţii de impor-

tanţă majoră ale gândirii şi a conlucrării lor fruc-
tuoase.

Cartea Wiedererinnerter idealismus des-
chide seria de publicaţii ale acestui program nou
şi îndrăzneţ. Printr- o examinare neobişnuit de
profundă, absolventul studiilor de matematică, fi-
losofie, istoria artei readuce în actualitate idea-
lismul clasic german şi face filosofarea lui Hegel
din nou actuală. Robert B. Brandom a şi fost con-
siderat „hegelianul filosofiei analitice”. Teza ge-
nerală la care a ajuns Robert B.Brandom este că
„cea mai bună concepere a lumii (a obiectului ca-
pacităţii noastre de cunoaştere), de care dispu-
nem, este inteligibilă numai ca parte a unei
explicaţii mai cuprinzătoare, în care luăm în con-
siderare şi esenţa subiectului care dispune de
această capacitate” (p.313). Nu mai este posibilă,
spus în alte cuvinte, o imagine plauzibilă a lumii,
oricât de elaborată şi abstractă ar fi, fără ca „su-
biectul” să fie asumat printre condiţiile formării
ei. 

Dar dacă această observaţie au făcut- o, în
pofida empirismului, deja Kant şi alţi contempo-
rani, a fost meritul lui Hegel că, punând în joc noi
concepte, precum „determinare”, „negaţie”, „nega-
ţie determinată”, „mijlocire”, a elaborat „holismul
semantic” – acea abordare în care conţinuturile
conceptuale se înţeleg plecând de la „relaţiile din-
tre ele” (p.320). Nu numai atât. „Holismul seman-
tic” al lui Hegel face determinarea obiectelor
dependentă de relaţii modale şi aduce în joc con-
ţinuturi de gândire. Abordăm fapte sub condiţia
inexorabilă a angajării conţinuturilor noastre de
gândire – nu este posibil altfel. Robert B.Bran-
dom spune că „ar trebui ca idealismul lui Hegel
să- l concepem aşa cum el se prezintă, ca presupo-
ziţie implicită a inteligibilităţii tocmai a acestui
holism, aşa cum se motivează, în această pri-
vinţă, în Fenomenologie” (p.327). Aici, în Fenome-
nologia spiritului, celebra scriere hegeliană, s- a
deschis o nouă perspectivă în semantică abordând
conceptele, empirice şi teoretice, deopotrivă, ca re-
zultat al experienţei istorice. Hegel a speculat- o
ulterior într- o direcţie tradiţională, dar ea ră-
mâne marea sa contribuţie şi în filosofia de as-
tăzi.

De o abatere de pe calea acestei înţelegeri a
filosofiei lui Hegel trebuie să ne ferim, însă, chiar
dacă unele formulări ale filosofului ne pot deruta.
Hegel recunoaşte o structură holistă nu numai
„obiectului”, realităţii aşadar, ci şi „conştiinţei
(Bewusstsein)”, iar „conştiinţa” o echivalează la
un moment dat cu „conştiinţa de sine (Selbstbe-
wusstsein)”. El ajunge însă să nu mai observe asi-
metria pe care o creează între „obiect”, „conşti-
inţă”, „conştiinţă de sine” şi, mai departe, „să pri-
vilegieze conştiinţa de sine pe baza caracterului
ei holist ca un membru fix” al lumii. Pe această
bază subţire avea să se edifice „construcţia idea-
listă” (p.330) la Hegel! 

Dar tot Hegel nu ne lasă să greşim când re-
duce totul la relaţia dintre „conţinutul obiectiv
(fapte, obiecte, proprietăţi)” şi „subiecţii cunoaş-
terii”. El plasează procesul istoric în interacţiu-
nea dintre „relaţiile obiective” şi „procesele

subiective” şi ajunge astfel nu atât la idealism,
cât mai curând la interacţionism ontologic şi mai
exact, la un „pragmatism conceptual”. 

Atunci când le tratează pe primele, Hegel
vorbeşte de „incompatibilitatea materială (mate-
riale Unvereinbarkeit)”, care pune conştiinţa în
faţa imperativelor dizolvării „incompatibilităţii
propriilor ei datorii” (p.335). El mai vorbeşte de
faptul că cele două şiruri de „incompatibilităţi”
sunt „dependente una de alta” şi imprimă „sens
(Sinn)” procesului istoric. Hegel descrie, cum se
ştie, ca „negativitate (Negativität)” ceea ce pune
istoria în mişcare, pe care o conotează obser-
vându- i „dubla faţă: din punct de vedere obiectiv
ea se prezintă ca formă a relaţiilor modale ro-
buste ale excluderii materiale; din punct de ve-
dere subiectiv ea se prezintă, dimpotrivă, ca
mişcare, ca anumită activitate – altul datoriilor
noastre, în măsura în care cuprindem şi recu-
noaştem acele relaţii” (p.355). Robert B. Brandom
abordează idealismul lui Hegel ca soluţie teore-
tică aproape necesară în raport cu noua perspec-
tivă asupra lumii deschisă de filosof. „Idealismul
obiectiv – o teză a dependenţei sensului, care
pune în legătură unul cu altul conceptul structu-
rii de relaţii holiste obiective şi conceptul unui
anumit fel de procese subiective, apare astfel ca
răspuns la dificultăţile conceptuale ce apar în
consecinţa unei concepţii în care se asumă struc-
turi de relaţii holistice puternice” (p.357). Soluţia
filosofică era aproape necesară din momentul în
care structura lumii a fost preluată în termenii
„momentelor” identitate şi diferenţă, nemijlocire
şi mijlocire, „a fi pentru sine” şi „a fi pentru altul”
(p.349). În raport cu aceste trei perechi de deter-
minări, scrie Hegel, „conştiinţa trebuie să se ştie
pe sine ca ea însăşi”. Aici este, observă autorul
cărţii Wiedererinnerter idealismus, „armătura de
bază a idealismului hegelian” (p.355). 

Numai că afirmaţia filosofului german tre-
buie înţeleasă în cadrul cuprinzător al filosofiei
sale – care spune că „determinabilitatea (Bestim-
mtheit) lumii obiective şi a procesului structurat
în care noi o concepem sunt, conform sensului lor,
concepte reciproc dependente unul de celălalt, pe
care le putem înţelege numai plecând de la celă-
lalt” (p.356). Acesta este idealismul obiectiv hege-
lian, iar argumentul clasic adus împotriva lui –
anume că lumea a existat înainte de a se fi exer-
citat vreo activitate a subiectului – este un argu-
ment adevărat, dar nu- l atinge.

Se simţea de multă vreme că odată cu cri-
tica idealismului hegelian – de către Feuerbach,
Kierkegaard, Marx – socotelile cu această filosofie
nu sunt nicidecum încheiate. Este vetust, la drept
vorbind, să se pună în faţa idealismului argu-
mente de genul natura, existenţa, realităţile ma-
teriale ale vieţii preced „spiritul”. Aceste argu-
mente pot fi concludente în alt loc, dar nu aici.
Hegel nu era atât de naiv încât să nu- şi asume,
la rândul lui, asemenea adevăruri. Miza lui era
însă alta – aceea de a elabora un tablou concep-
tualizat al lumii humano- istorico- cosmice plecând
de la premisa că realitatea, ca obiect, şi oamenii
care o abordează, ca subiect, sunt în reciprocă de-
pendenţă, încât nici obiectul şi nici subiectul nu
se lasă elucidat fără a- l lua în seamă pe celălalt.
Idealismul este legat de această conceptualizare,
nu de vreo descriere a lumii fără oameni. 

Robert B. Brandom dă o carte de cotitură în
ceea ce priveşte înţelegerea filosofiei lui Hegel şi
readuce viguros această filosofie în actualitate. El
mărturiseşte că ţelul său este de „a conferi o nouă
viaţă” idealismului început cu Kant şi Hegel şi că
are convingerea că de la aceştia se poate învăţa
„o lecţie filosofică mai profundă şi mai cuprinză-
toare” (p.119) chiar pentru a dezlega probleme
„tehnic- semantice” de astăzi.

Spre a- şi argumenta fără resturi interpre-
tarea, în cartea Wiedererinnerter idealismus Ro-
bert B. Brandom începe prin a revizita cons-
trucţia filosofiei kantiene, cu celebra teorie a pre-
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Acum câţiva ani, la cursurile de
limbă română, organizate de Insti-
tutul Cultural Român din Madrid,
s- a înscris Anne- Elisabeth Treffot,

profesor de limba germană la Lycée Français de
Madrid. Anne este originară din Annecy, o locali-
tate situată în sud- estul Franţei, în departamen-
tul Haute- Savoie, a cărei istorie este marcată de
oraşele din apropiere, Geneva şi Chambéry. După
extincţia casei de Geneva, reprezentată de anti-
papa Clement al VII- lea, şi după triumful calvi-
nismului, Annecy a devenit sediul episcopatului
de Geneva şi al ordinelor religioase catolice,
transformându- se în capitala Contrareformei, li-
derată de autorul Tratatului de amor pentru
Dumnezeu (1616), San Francisco de Sales, care
odihneşte în Mănăstirea Bunavestire din oraş. În
timpul Revoluţiei franceze şi al lui Napoleon I,
Annecy a făcut parte din teritoriile Casei de Sa-
voia, ai cărei monarhi au guvernat Italia şi Spa-
nia. Anne vorbea, la nivel nativ, două limbi
europene de mare circulaţie, franceza şi germana,
însă venea, cu două caiete în care îşi nota între-
bări, conjugări, fraze, să studieze şi limba ro-
mână. O făcea în semn de recunoştinţă pentru
ceea ce descoperise în urma cercetării pentru teza
de doctorat, publicată în 2016, de către éditions
Universitaires de Dijon, Collection Sociétés, care
tratează tema migraţiei femeilor românce în Spa-
nia, şi în semn de respect pentru toate româncele
pe care le intervievase, care- i furnizaseră mate-
rial pentru analiză şi interpretare şi cu care co-
municase prin intermediul limbii spaniole.
Considera că trebuia să le întoarcă, într- un fel,
cadoul pe care î l făcuseră acele tinere pe care le- a
întâlnit în Spania: Ramona, Maria, Anca, Arina
sau Ruxandra, şi graţie cărora a descoperit o
lume nouă, sensibilă, entuziastă şi profundă, acei
copii care au două mame, cum aveau să declare.
Cadoul presupunea să cunoască limba acestor ro-
mânce pe care le- a întâlnit chiar şi în Pedrezuela,
un orăşel celtiber din nordul Madridului, unde lo-
cuieşte.

Am primit cartea Annei, l’immigration fé-
minine roumaine en espagne, şi răsfoind- o era ca
şi cum trecutul lua forma literelor, fiecare nume,
chiar luate la întâmplare, aveau un chip. Isabel
San Sebastian, gazetar şi scriitor spaniol, o pre-
zenţă constantă la dezbaterile politice interne şi
internaţionale, scria în articolul „«Revoluţia de
catifea» scăldată în sânge nevinovat” publicat în
gazeta ABC, în ianuarie 1990: „Dintre toate na-
ţiunile europene supuse jugului dictaturii comu-
niste, România a plătit cel mai scump (…).
Ruinat, înfometat, însângerat (…), acest pământ
caută acum o ieşire spre democraţie. San Sebas -
tian contestă originea populară a revoluţiei care
a atras căderea lui Ceauşescu şi face un bilanţ ne-
gativ al situaţiei din România, ţară care se zbate
între haos şi disperare”. 

Hermann Tertsch, gazetar, fost corespon-
dent al Agenţiei EFE în Viena pentru ţările Eu-
ropei Centrale şi de Est, bun cunoscător al
mentalităţii est- europene pe care o promova, prin
comparaţie, în media spaniolă (într- o emisiune de
seară la TeleMadrid a invocat expresia româ-
nească referitoare la capra vecinului), prezenta
situaţia din România, tot în 1990, în articolul
«România: între sacrificiu şi haos», publicat în ga-
zeta el país astfel: „Au fost ani plini de tensiune,
de afronturi şi durere, de maşinaţiuni politice
balcanice, de dezinformări, de tentative de lovi-
turi de stat, de violenţă şi de ameninţări (…). Pu-
terea, instaurată în urma unor alegeri al căror
rezultat a fost fără îndoială manipulat, (…) a
comis numeroase erori care întăresc imaginea
unui organ care a moştenit dictatura (…). A rea-
bilitat imensa majoritate a funcţionarilor, a con-
ducătorilor şi a agenţilor implacabilului aparat al
lui Ceauşescu”.

Dintre modelele şi exemplele culturale ac-
tuale, Anne include nume familiare: hispanista
Ioana zlătescu, mai mult spaniolă decât româncă,

specialistă a prolificului scriitor avangardist spa-
niol Ramón Gómez de Serna, ale cărui opere com-
plete i- au fost încredinţate spre publicare, Horia
Barna, director al Institutului Cultural Român,
cu o prezenţă gazetărească în jurnalele spaniole
în care semnalează asemănarea dintre cele două
culturi, recentul deputat în Guvernul Regional
din Madrid, Anka Moldovan, fiica primului preot
român în Spania, Teofil Moldovan, care expune
tablouri de pictură şi care răspândeşte, îndreptă-
ţit, sintagma tineri madrileni pentru a o substitui
pe cea de imigrant, pianista Clara Haskil, tragică
şi dulce, evocată de Luis Súñen, Herta Müller,
atât de prezentă în presa spaniolă, George Uscă-
tescu, Vintilă Horia, Cristian Mungiu, jurnalistul
Felix Damian, ca să menţionez doar câteva.

Anne- Elisabeth pleacă de la primele semne
ale deplasărilor umane ale secolului trecut ca să
descopere exilul românesc, între 1947 şi 1989, şi
pentru aceasta consultă gazetele epocii, în special
jurnalul ABC care susţinea regimul franchist,
până la dispariţia sa în 1975, precum şi arhivele
Ministerului Afacerilor Externe din Spania care
conservă documente interesante referitoare la
exilul românesc. Astfel, românii care trăiau în
Spania aparţineau unor grupuri diverse: erau
membri ai bisericii ortodoxe, grupaţi în jurul
preotului Alexandru Mircea, erau diplomaţi ai
Legaţiei române, erau foşti membri ai Gărzii de
Fier. Dintr- un necrolog publicat în mai 1958, în
jurnalul ABC, aflăm că la înhumarea prinţului
Constantin Cantacuzino, mare aviator, instalat
la Madrid în 1950, au fost prezenţi: mătuşa aces-
tuia, prinţesa zoe Sturdza, soţia prinţului Stur-
dza, fost ministru al Afacerilor Externe, sora sa,
prinţesa Alicia Cantacuzino, ministrul plenipo-
tenţiar Nicolae Dumitrescu şi Horia Sima. Alte
prezenţe, consemnate în documente sunt Ioana
de Hohenzollern, prinţul Nicolae, Elena Porfi-
reanu Beneyto, soţia fostului consul al Spaniei la
Bucureşti, sau George Uscătescu, care după o
bursă prelungită din 1946 până în 1949, rămâne
definitiv în Spania, unde devine profesor univer-
sitar de prestigiu; José Quiroga îi aduce un oma-
giu într- un articol, memoria de uscătescu,
publicat în jurnalul el país, la 23 ianuarie 1990.

Ceea ce surprinde este cum erau văzute fe-
meile românce în societatea spaniolă a secolului
trecut (pagina 33). Mărturia aparţine fiului unei
familii de români, care ajunge la Madrid, în
prima jumătate a secolului trecut: „Româncele
care trăiau în Spania erau femei pline de viaţă,
foarte diferite de femeile spaniole. Ele proveneau
din cercuri înalte, conduceau maşini frumoase, ie-
şeau des, erau obişnuite să se bucure de libertate.
Angajau în casă femei spaniole. Aveau o viaţă so-
cială intensă şi îşi permiteau să meargă în va-
canţă, la mare, unde purtau costume de baie
necorespunzătoare preceptelor Spaniei fran-
chiste. Într- adevăr, normele interziceau, din mo-
tive morale, o activitate aşa de banală precum
băile de soare şi insistau asupra obligaţiei de a
purta un costum de baie mult prea decent, în
cazul în care scăldatul era obligatoriu din motive
de sănătate. Societatea spaniolă pe care român-
cele au descoperit- o la sosirea lor era foarte dife-
rită de cea pe care o părăsiseră”. 

Şi cele care ajung recent sunt surprinse de
noua societate pe care o găsesc (mărturii culese
şi redate de autoare, pagina 220): „Femeile din
Est au o bună formare, deşi aici sunt menajere şi
sunt dispreţuite de către angajatoarele spaniole
care sunt analfabete. (…) Femeile din Spania cri-
tică totul, ele gândesc că vrem să le furăm soţii.
(…) Bărbaţii spanioli? Nu sunt deloc frumoşi,
sunt scunzi şi cu chelie”.

■ Anne- Elisabeth Treffot, l’immigration féminine
roumaine en espagne, éditions Universitaires de
Dijon, Collection Sociétés, Dijon, 2016
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dicaţiei (judecăţilor) şi delimitarea conţinutului
şi formei acestora. Pe fondul unei exegeze precise
a construcţiei, el identifică la Kant un „pragma-
tism metodologic”, ce constă în postularea întâie-
tăţii „actului (Akt)” faţă de „conţinutul (Inhalt)”
cunoaşterii. „Acest pragmatism nu susţine un pri-
mat explanatoriu al activităţii practic- discursive
faţă de cea teoretic- discursivă, ci mai curând un
primat al actului faţă de conţinut, iar aceasta atât
în domeniul teoretic, ca şi în cel practic. Primatul
explanatoriu al activităţii sintetizatoare a ceva în
unitatea apercepţiei, al lui Kant, găseşte ecou în
idealismul german care i- a urmat şi a fost preluat
şi dezvoltat mai departe de Fichte şi Hegel”
(p.33). La Kant este, în alte cuvinte, un teren mai
profund de unitate a Criticilor pe care le- a elabo-
rat, anume cel al relaţiei dintre „conţinut” şi „act”
şi al recunoaşterii primordialităţii „activităţii” su-
biectului. De altfel, în întreaga întreprindere cri-
tică, care a dat celebrele trei Critici – a raţiunii
pure, a raţiunii practice, a puterii de judecată – a
funcţionat, pentru Kant, o experienţă a normati-
vităţii pe care şi- a însuşit- o din tradiţia juridică
ilustrată de Grotius, Puffendorf, Crusius şi pe
care a tematizat- o în explorarea „raţiunilor”. La
pragmatismul amintit Kant a ajuns plecând de la
această optică care i- a permis să sesizeze inten-
ţionalitatea actelor de cunoaştere şi încadrarea
acestora într- un „întreg” ca parte a vieţii în socie-
tate. „Kant concepe judecăţile şi voinţa ca ceva
prin care noi preluăm forme specifice de răspun-
dere. În acelaşi timp, el înţelege ceea ce se aprobă
în ele – posibile conţinuturi de judecată şi maxime
practice – considerând înainte de toate la ce înda-
torează acestea, adică forme respective de răs-
pundere practică, ce se preia în acest fel” (p.48).
Iar totalitatea lor se integrează într- un „întreg
unificator”. 

A fost meritul lui Hegel de a fi privit acest
întreg din punctul de vedere al „dependenţelor” şi
de a fi conceput un veritabil „model social al sta-
tusului normativ” (p.79) în optica „recunoaşterii
reciproce”. Hegel a rupt „limitările «concepţiei na-
turale a cunoaşterii»” punând problema la care
nici Kant nu a ajuns – cea a formării cunoaşterii
(p.191). Autorul Fenomenologiei spiritului şi al
ştiinţei logicii a iniţiat o nouă semantică şi a îna -
intat pe cursul ei cel mai mult, precedându- l de
fapt pe Gottlob Frege. El a deschis de fapt abor-
darea nonpsihologică a conceptelor şi le- a privit
ca expresie a experienţelor istorice. 

Este meritul lui Robert B. Brandon de a fi
iniţiat o nouă lectură, o lectură susţinută de în-
văţămintele pragmaticii comunicării a impună-
toarei opere hegeliene şi de a fi înaintat pe cursul
ei până în punctul în care actualitatea lui Hegel
se dezvăluie în chip nou şi surprinzător. El vor-
beşte de „pragmatismul” lui Hegel, în înţelesul de
contribuţie la elaborarea pragmaticii comunicării.
„Judecata empirică şi acţiunea constau la Hegel
aşadar nu (ca la Kant şi Carnap) doar în aceea că
sunt alese concepte pentru aplicare sau că un con-
cept format complet este înlocuit cu altul. Ele con-
stau mai curând şi în schimbarea şi dezvoltarea
conţinuturilor acestor concepte” (p.279). Iar
schimbarea şi dezvoltarea sunt ancorate într- o
„experienţă” ea însăşi adusă la o nouă înţelegere,
fără „limitări”. „Hegel prelucrează intuiţia lui
Rousseau şi Kant într- o formă de normativitate
bazată pe autonomie, şi o face cu ajutorul mode-
lului autorităţii şi răspunderii reciproce, a cărui
paradigmă este recunoaşterea reciprocă. Aceasta
este, după părerea mea, ideea nucleu ce însufle-
ţeşte şi structurează metafizica şi logica lui
Hegel” (p.311). Faimosul „idealism” al lui Hegel
este de înţeles, dincoace de unele formulări tradi-
ţionale, în legătură cu o nouă abordare a norma-
tivităţii.

Robert B. Brandon nu este primul care vor-
beşte de pragmatismul din filosofia lui Kant. Îna -
intea lui a fost recent Karl Otto Apel. El devine
însă primul care identifică pragmatism în filoso-
fia din scrierile lui Hegel – pragmatism în înţele-
sul menţionat. Robert B. Brandom dovedeşte încă
o dată, împotriva postmodernismelor hazardate
de astăzi, că trecutul filosofic ne spune încă
enorm, şi, contra nostalgicilor filosofiilor de altă-
dată, că marile filosofii din trecut sunt de abordat
cu perspective noi. r
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Sinceritatea năucitoare a lui Cezar Ivă-
nescu n- a plăcut nici înainte, nici după
schimbarea de val din ’89, când reperele
fiinţei morale au fost negate într- o male-

fică Dosariadă. În eu, fiul lor. dosar de securitate
dorin tudoran, Ed. Polirom, 2010, p. 355, am găsit o
notă a unui colonel: „Gândiţi- vă să amplificăm această
dispută” (tema: controversele Breban – Tudoran ) Era
în normalul securist să se lanseze un zvon, ca protes-
tatarul, îndărătnicul să fie izolat. S- a toxificat disi-
denţa, câtă a fost, vorbindu- se despre cea cu spate
american ori sovietic. Oricum, cu spate extern. 

Politica de compromitere antedecembristă a con-
tinuat postdecembrist. Şi pentru că nimeni n- a putut
fi rezistent ca Goma, Goma a fost cel mai injuriat. Ci-
nismul unor listaşi CNSAS? Publică o listă cu x figu-
rând ca semnatar de Angajament, dar notele infor-
mative nu există; o persoană onorabilă e calomniată
astfel, ca istoricul acad. Ioan- Aurel Pop. Dezminţită
chiar, calomnia are efect: cu mult mai mare decât dez-
minţirea. Trebuia demonstrat autismul etic al români-
lor, neimplicarea, un continuum de laşitate. S- a tot
întrebat: Ce- au făcut românii decât să stea la cozi? Au
vreun Havel? Mult s- a lucrat la neîncrederea în celă-
lalt. A, Mihai Botez? A fost prieten cu Ioan Talpeş (SIE)
şi cu Virgil Măgureanu (SRI). În alte cuvinte, a fost şi
el un prizonier al istoriei, ca noi toţi. Eram într- un au-
tobuz din Bucureşti când l- am auzit pe şofer strigând
la un pasager prea lent: „Cu dumneata nu mai luăm
noi Basarabia înapoi. De- ar fi mai mulţi ca Mihai
Botez, altfel am trăi”. Da, devenise un mit Botez. Se
urla Trăiască Ceauşescu!, dar îl uram. N- a fost poezie
mai decupată şi transmisă din mână- n mână decât
omagiala din scânteia zilei de 25 ian. 1988, unde, în
acrostih, se putea citi „Ceauşescu o lae”. Eram răzbu-
naţi: cenzura din vremea Atoategânditorului”, a lui
„Nicolae Văpae”, corijase acrostihul, dar se obţinuse un
nesperat rezultat.

Întorşi în bucătăria noastră înghesuită de la Iaşi,
ne întrebam ce- am putea face, cum am putea să- l găsim
pe Mihai Botez. Nu, nu cred că a jucat la două capete,
că disidenţa ilustrului matematician a fost doar un joc
abil cu „Securiţica”. Jocul, după definiţia lui Iohan Hui-
zinga (homo ludens), e „acţiune liberă”. Sau o fi... exces
de interpretare din parte- mi? Oricum, mie şi lui Petru
ferestrele ni s- au părut mai puţin închise.

Predecembrist, s- au aplicat, cum spuneam, me-
todele de discreditare şi n- a fost mare lucru să fie pre-
luate şi amplificate. Generaţia ’68, cum o numeşte
Cezar Ivănescu, generaţia ’70, după Ulici, a primit cu
ghiotura lovituri de pedeapsă (Nichita Stănescu, Bre-
ban, Blandiana, Marin Sorescu, Dimov, Mazilescu, Mă-
lăncioiu, Florin Mugur...). Întâi, s- a spus că în ţările
avansat civilizate s- a renunţat să se scrie – pfff! – poe-
zie; că numai în literaturi minore poezia e regina bele-
tristicii; că limba română nici n- ar fi capabilă de aşa
ceva, poezie, că- i utilizabilă doar pentru blesteme şi su-
dălmi, fiind şi pe cale de dispariţie. Mă întreb dacă
unul dintre cei care au discreditat- o constant, conform
trendului profitabil, un lingvist de altfel, vorbeşte deja
într- o limbă moartă.

Poetul socialez? Un beţiv, leneş, dezinteresat de
comunitate, mâncând banii populaţiei prin Fondul Uni-
unii Scriitorilor, de unde se împrumuta fără a da îna -
poi, cu dobândă sau nu. Doar Nina Cassian, autoarea
poemului Cancerul lumii, care era imperialismul, a fost
salvată, apreciată, trimisă în turnee generos finanţate
de ICR. Viaţa ilegalistei PCR fusese, cum o mărturi-
seşte în memorii, „bună, dulce, gustoasă, încăpătoare”,
în patul reginei Maria, la Peleş, ori în chefuri „pe
rupte”; de ce n- ar fi intrat în atenţia ICR, ca şi vechea
tovarăşă de drum şi de luptă proletară, Maria Banuş?
Cât despre zigu Ornea şi Ileana Vrancea, au fost de-
claraţi lovinescieni, iar acad. de roşu, C. Ionescu-Gu-
lian, supranumit Nulian, a devenit exegetul lui...
Nietzsche.

În acest tsunami de batjocoriri (pentru unii, obli-
gatorii), Cezar Ivănescu, poate mai irascibil ca oricând,
a zvâcnit în apărarea lui Marin Preda, incriminat ca
sângeros ucigaş de pisici (într- o emisiune a lui Iosif
Sava); în plus, Preda ar fi pozat în om integru, deşi –
grozăvie! – încercase reabilitarea „criminalului” Anto-
nescu. Poetul s- a instituit în „înger cu armură”, aşa
cum semnează prefaţa, un înger împărţind smetii cu
toptanul (pentru marin preda, Ed. Timpul, 1996): de
la „gămanul de Fănuş Neagu, ascunzându- şi ochii de
copil în osânză” (p. 113), la Titus Popovici, Eugen
Barbu, Eugen Jebeleanu „şi atâţia alţii care au dat do-
vezi de prostie piramidală aliată cu ură viscerală îm-
potriva confraţilor, în faţa dictatorului” (p. 117). Exce-

siv de critic a fost cu Eugen Simion: „sfertodoctul ăsta
soios” (p. 125). „Cine poate ţine pe suflet atâta scârbă
şi urâre? (p. 10). Scârba şi urârea şi le- a vărsat în
aceste pamflete nebemolizate, despre care i- a mărturi-
sit lui Petru Ursache că era mai bine să nu le dea tipa-
rului şi că va pregăti altă ediţie, mai domolită, dar nu
la editura lui Cassian Maria Spiridon, „dar- ar falimen-
tul în ea”.

Cezar Ivănescu crede în pamfletul cathartic, dar
şi ca talpă strivitoare: „ăştia se strivesc cu talpa, dom-
nule, altfel ţi se urcă pe faţă”, cu trimitere la C. Turtu-
rică („un vieme care nu- şi părăsise încă propriul cur”, p.
11). Nu scapă nici Mircea Dinescu („acest Vierme al ab-
jecţiei, care există în noi toţi şi care uneori exercită asu-
pra noastră o nemăsurată fascinaţie, purta în acea clipă
pentru mine un nume: Mircea Dinescu), nici Tomozei,
„ca toţi ţiganii care sunt şi securişti şi aspiră la boierie
şi onorabilitate” (Tom l- a angajat la „Argeş”, la recoman-
darea lui Nichita Stănescu, dar Cezar s- a vrut demisio-
nar – după spusa lui – când a înţeles rolul nefast al lui
Tomozei în moartea lui Labiş). Dorin Tudoran e „indivi-
dul cu minte piticoidă”, „cel cu calomnia băloasă” (p. 84).
Când „a dat odată să- mi zică şi el «nea Cezare», l- am piz-
duit urgent şi azi regret că nu a urmat bătaia, că stă
jegul pe sufletul băieţilor de soiul ăsta ca varul pe pereţi
şi dacă- i baţi parcă- i mai scuturi” (p. 113). Bogza nu- i
decât „boul ăla bătrân, stalinistul”, Horia Lovinescu,
„căcat sub formă de teatru”. Şi nu vreau să ajung la „că-
căţişurile” lui Laurenţiu Ulici („Pentru L.U. l- a înjurat
Dorin Tudoran pe Marin Preda, numindu- l „ ţap bătrân”
într- o şedinţă de Fond Literar).

Cel mai obtuz e Cezar cu Goma şi cu „ordurile
alea pe care le dă drept cărţi”: „Paul Goma Smerdiakov
scrie simultan pe aceeaşi pagină delaţiuni, infamii şi
onomatopee oligofrenice şi se miră că Gabriel Liiceanu
i- a dat la topit inepţiile pe care nu i le cumpăra nimeni”
(p. 10). Dându- l prin ciur şi prin dârmon pe Goma,
Cezar Ivănescu rătăceşte.

Ce- i drept, în martie ’90, a fost dat afară de „to-
varăşul Mircea Dinescu”, el fiind „singurul nemembru
pcr, singurul anticomunist pe faţă” (p. 118). La vremea
aceea, purta cu sine o rangă : „de această rangă a auzit
tot Comitetul Culturii şi al Educaţiei Socialiste, CC- ul
PCR- ului , Miliţia şi Securitatea şi a auzit şi plutonie-
rul major, Nic. Manolescu, care a şi scris un eseu des-
pre ranga- balanga mea, că el nemaicitind cărţi, despre
ce să scrie...” (p. 128).

Cu acest stil de a polemiza mi- i greu să intru în
acord. Un titlu e chiar spăimos: de- a împuşcatelea.
Cum asta? Care pe care? Civilizaţia dialogului nu per-
mite, în opinia mea, astfel de vocabule, injurii, acuze
neverificate, tăind toate punţile comunicării. Ca „Ion
Buduca (diminutivul de la Bulă)” sau „Mihai Şora, fi-
losoful lui peşte, pe care un imbecil ni- l propunea de
model naţional, în locul lui Eminescu”. 

Cred ca şi Steinhardt că mânia legitimă (nu cea
egoistă, încăpăţânată, izvorâtă din ură, dar şi din ne-
cugetare, autogolirea creierului), mânie provocată de
strâmbătate, de ocară şi de batjocură nu- i un păcat (v.
dăruind vei dobândi), însă nu- i a bine când furia ne-
conţinută atinge paroxismul, demolându- l şi pe demo-
lator. E autodemolantă. Şi- i detest, în polemici, pe cei
care nu folosesc pixul, ci pliscul, cum am mai spus. Nu
le- aş zice niciodată Morman lui Alex. Ştefănescu, Bulici
lui Ulici, nici Spermatozoidul lui Râpeanu ori Negul lui
Fănuş Neagu, aşa cum li s- a zis. Numai că, în războiul
tuturor contra tuturor, e mult mai folosit pumnalul
decât penelul. Iar „cea mai deşteaptă femeie din Româ-
nia”, declarată aşa de Iosif Sava, doamna Mungiu, a in-
ventat ceva de neinventat: necrologul – pamflet la
moartea lui George Pruteanu.

Marin Preda a fost negat ca mare scriitor şi ca
om moral. L- au etichetat de speţă joasă (ţăran gro-
bian), arghirofil, spoliindu- i pe cei publicaţi de feuda
sa, CR, impunându- le să- i subvenţioneze mese la Caru
cu bere. Eu, una, m- aş fi bucurat să serbez cu Preda
apariţia unei cărţi, într- un restaurant, din onorariu. Că
Ivănescu l- a iubit n- am nici o îndoială, de unde şi cati-
linarele din timpul asasinilor (după vremea asasinilor
a lui Arthur Rimbaud), iar numele „asasinilor”, vizând
pustiul cranian al adversarilor, sunt date în clar: „Un
nebun (Nicolae Ceauşescu, nota mea, Magda U.) spri-
jinit de toţi nemernicii din ţara asta pregătiţi în poziţie
de drepţi.” Avea lacrimi în ochi când ne povestea cum
Virgil Mazilescu l- a dus pe Marin Preda sus, în camera
lui, ca pe un sac de cartofi. N- a deschis geamul, n- a che-
mat Salvarea pentru cel aproape intrat în comă alcoo-
lică. Mazilescu, bătut (cu ranga) de Cezar? Iată ce
spune în interviul luat de Petru Ursache: „Daniel Tur-
cea, Petru Aruştei, Virgil Mazilescu sau Mihai Ursachi

au scris puţin dar magistral, la ei nu se poate renunţa
la nici un poem: în timp se va vedea că sunt poeţi la fel
de importanţi ca Nichita Stănescu.”

Om modest şi smerit, Bătrânu meu l- a ascultat
pe poet numai când Dom Caesar, spre a- i spune ca
Luca Piţu, i- a adus argumente ad rem, mai puţin ad
personam. Petru detesta, aşa cum detesta şi înclinaţia
spre grosolănie, style bas. zâmbea: „Ce exemplu bun e
Cezar, privind coincidentia oppositorum, unirea con-
trariilor!” 

Polemicile dintre cei care ar fi trebuit să fie de
aceeaşi parte a baricadei îl mâhneau pe Petru Ursache,
aşa cum mă mâhnesc şi pe mine. Pe fond, şi Cezar Ivă-
nescu, şi Dorin Tudoran erau încolţiţi, în anii optzeci,
din toate părţile. Tudoran avea cu el o şurubelniţă,
să- şi apere de agenţi fiica, pe care o ducea la şcoală;
Cezar conta pe pumnii de fost boxer. Ultragiaţi amân-
doi de Răcănel, protestau deopotrivă contra aplauzelor
laşe pentru cel mai detestat dintre pământeni. Comen-
tai împotriva impostorilor literari, a lichelelor, ţi se
spunea că prejudiciezi obştea, care prefera îndemnul:
Ţine gura închisă şi labele poc! Un fel de autoapărare
ce se putea scuza astfel: Mă eschivez, deci exist! Deşi
neeschivanţi, dimpotrivă, Cezar Ivănescu şi Dorin Tu-
doran au intrat într- un continuu conflict. Cezar a fost
martorul lui Iulian Neacşu, în procesul intentat lui
Mircea Dinescu şi Dorin Tudoran, după bătaia din re-
dacţia revistei „Luceafărul”. la Bohème!

Ion Cristoiu susţinea că Dorin Tudoran a încăl-
cat legile, a greşit faţă de ţară, că trebuie dezbătut pu-
blic faptul, ca „să servească drept exemplu altora care
trece (sic!) prin minte să procedeze la fel” (sursa „Cos-
tin”, 12.04.83). Ce era greşit? Să trimiţi la Europa Li-
beră articole respinse, drepturi la replică respinse de
presa din ţară? În ’85, Dorin Tudoran era considerat
parazit social (nu mai publicase nimic din ’82, pentru
că îi fusese interzis să publice), ameninţat de procuro-
rul şef că o să suporte regimul unei condamnări de
drept comun pentru tulburarea liniştii publice: „Vei fi
amanta celulei!” Şi nu Dorin Tudoran murea de frică.
Securitatea murea de frică să nu crească disidenţa.

Istoria literară cunoaşte concilieri şi deconcilieri
detestabile, care au slăbit breasla. Au fost eliminaţi,
din Consiliul Director al USR, Dan Deşliu, Nina Cas-
sian, Dinescu şi Tudoran (nu că primii doi ar fi avut ce
căuta acolo), după ce au fost reclamaţi de alţii. Şi- n
timp ce Dorin Tudoran începuse greva foamei, în 17
aprilie ’85, nici poziţia lui Cezar Ivănescu nu era mai
bună. Cenaclul „Numele poetului” se afla în oglinzile
deformante ale Securităţii, iar organele întăreau con-
trolul prin numeroşii informatori. 

Cei calomniaţi produceau, la rândul lor, calom-
nii. Suspiciunea şi vrajba sporeau. Chiar elegantului
Radu Petrescu i- a scăpat acuza, în A treia dimensiune
(Editura Cartea Românească, 1984), că „un mărunt
epigon călinescian” (Adrian Marino) „învăţa în Bără-
gan marxism-leninism”. Ţepeneag, iritat cum nu se
mai poate, n- avea destule invective pentru fostul prie-
ten Vintilă Ivănceanu: escroc, cretin etc. Dan Petrescu
era suspicionat de Dorin Tudoran (după o sursă) că ar
avea legături cu Secu. 

zice Seneca, în decupaj şi- n traducere de Petru
Ursache : „Patet omnibus veritas nondum est ocupata”.
Adevărul e deschis tuturor, cât încă n- a fost ocupat de
nimeni. r

Magda ursache
Dosariada, o victorie 
a Securităţii?

Dintr-  o haltă părăsită
Cassian Maria spiridon
secera nopţii

o lumină verde
intermitentă

ca un semnal morse
întru salvaţi iubirea noastră
încă şi încă
în seara ce se întinde

peste Oceanul lucitor
ca o împreunare

între albăstrimi

doar lumina 
intermitentă
cu sclipire de smarald
străpunge uitarea
un semnal morse

de pe nava amiral
a două inimi

ce le veghează
secera nopţii

n Polemice
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timpul mort şi- ntinde trupul şi devine vecinicie,
Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie,
şi în noaptea nefiinţii totul cade, totul tace,
Căci în sine împăcată reîncep  eterna pace...”

Mihai Eminescu

Nefericire, suferinţă, agresivitate,
depresii, depersonalizări, decă-
dere, traume afective sau pierde-
rea reperelor, a demnităţii, defor-

marea sensului, gratuitatea actelor umane – iată
câteva dintre temele dramaturgiei existenţei, o
denumire generică pentru teatrul condiţiei
umane, o formulare simbolică, ce recurge la me-
tafore şi stabileşte un raport metafizic şi pămân-
tesc totodată între omul lăuntric şi viaţa lui
vizibilă.

Poezia acestei arte dinamice care este tea-
trul, însoţitoare fidelă a existenţei, va căuta să se
impregneze, să coexiste cu propria ei distrugere,
să- şi valideze statutul de flacără a vitalităţii dio-
nisiace şi de adevăr fundamental uman, de cuge-
tare subtilă, detaşându- se lent de amvon, religi-
osul fiind inclus în socialul ritualic după cum me-
tafizicul evoluează spre ambiguităţile structurilor
psihologice.

Filosofia existenţei este gândire filosofică fo-
calizată pe aceste fenomene ale reprezentării:
omul- histrionic, mască, de la binecunoscutul prin-
cipiu al marionetei la acela al multiplicării rolu-
rilor, la disoluţia individualităţii.

Emoţia acaparatoare, ce poate devora raţiu-
nea abandonând- o haosului, celebrarea senzaţiei
şi chiar a senzaţionalului în detrimentul abnega-
ţiei şi a vocaţiei nu se propune ca nouă ordine a
lumii, ci ca meandră şerpuitoare în devenirea şi
veşnica întoarcere spre surse, doar acel moment
în care mediocritatea îşi cere supremaţia ei vre-
melnică. Nimic nu este mai relevant în asta decât
forţa cu care gestul şi cuvântul se etalează în faţa
revoluţiei vizualului, scrie Elena Saulea în peri-
metrul dramaturgic. 

Fără să fie jucată, piesa nu are menire exis-
tenţială. Dar Autorul? Cel care adună cuvintele
pentru a le verifica adevărul pe scenă? Dar mesa-
gerul ce poate oferi filiaţia necesară între Creator
şi Duhul- Cuvânt? Fără a fi stăpâni ai discursului,
actorul, omul, nu pot stăpâni vorbirea în ceea ce
scapă controlului raţiunii. Se vor întoarce mereu
spre text şi autor acei ce îşi arată fascinaţia şi în-
crederea în mesager, ce se împătimesc de o invi-
zibilă taină.

Teatrul, ca identificare a unei relaţii om –
societate, reprezintă o formulare metaforică
veche a cărei recurenţă actuală se exprimă tot
mai nuanţat, într- o diversitate de utilizări provo-
catoare.

Actorul- om şi jocul ca fiinţă se emancipează
în acest statut şi devine capabil de a reprezenta
cele mai inedite situaţii existenţiale pe care socie-
tatea le relaţionează şi le înscrie într- un modus
vivendi operativ.

Ceea ce este însă nou, în oarecare măsură,
este poziţia publicului, a spectatorului, implicat
în scena- societate ca subiect social, capabil de a
interacţiona şi reacţiona, un happening a cărui
forţă de provocare şi participare se intensifică şi
prin care se recenzează cotidianul.

Valorizarea unor dimensiuni necesare ana-
lizei artei teatrului, precum raportul sacru-pro-
fan, reformulări ale conceptelor din perspectiva
sensibilităţii contemporane (păstrarea idealului
estetic, dar şi cultivarea credinţei şi a legii mo-
rale, a grijii pentru aproape şi pentru ordinea
reală a vieţii spirituale) constituie paradigma dis-
cursului subliminal, al structurilor vizionare.

Interesul pe care îl arată arta teatrului pen-
tru cele mai diverse şi speciale surse de inspiraţie
şi investigaţie a realului, interferenţe de stiluri şi
decupaje specializate să revigoreze emoţia recep-
tării (dans, imaginar biologic şi realitate socio-po-
litică), toate îmbogăţind exprimarea cu vizionare

interogaţii aruncate în furtuna libertăţii călăuzi-
toare de Rost.

Diversele receptări ale celor mai importante
momente de creativitate fac posibilă identificarea
unui specific al teatrului românesc contemporan.
Câteva glasuri având rezonanţă europeană, prin
dimensiunea existenţială şi sensibilitatea revela-
toare de idei pe care o induc marile lor creaţii,
conturează o mişcare teatrală vie, în continuă
fluiditate sincretică. Dialogul cu alte culturi
ajunge până la polifonii ideatice care pătrund ca
opere de referinţă ale teatrului european.

De interes imediat pentru sensibilitatea
umană, cele trei revelaţii ale iniţierii – revelaţia
sacrului, a morţii şi a sexualităţii – se regăsesc în
forme diverse în teatrul pândit de modernitatea
agresivă a timpului ce ne călătoreşte oriunde prin
orice...

Într- o formă ce integrează conţinutul, se
cere o analiză de anvergură, unde putem vorbi de
o spiritualizare a materiei, cât şi de o poetică a
vieţii, o simbolistică ce descrie şi sugerează ilus-
trativ realităţi de substanţă. Vorbim în acest sens
de acea poetică a spaţiului, cum o denumeşte Ba-
chelard, de acea arhitectură a spectacolului, com-
poziţie şi plastică de conflictualitate intensă şi
rezonantă într- un prezent tangibil. Autorul spec-
tacolului, regizorul, nu mai doreşte să atragă pu-
blicul în capcana unei descifrări unice.

Noaptea şi taina pe care o oferă vederii
noastre ochiul, în opacitatea şi în răsfrângerea sa
de la interioritate spre lume, e semnalul unei an-
gajări în definirea lumii sentimentului şi a inte-
lectului drept lumi ale înaltului şi adâncului ce
sălăşluiesc în noi. Sciziunea dintre Eul finit şi Eul
absolut pune în discuţie problema producţiei con-
ceptuale vizionare inconştiente şi, în acelaşi timp,
a gândirii despre absolutul ascuns. Subiectivita-
tea ca voinţă şi acţiunea voluntară ca formă de
autoanaliză par să se afle în conflict perpetuu...
Începând cu Schelling, Schopenhauer şi atingând
prin Nietzsche conglomerări paroxistice, acest ra-
port al voinţei ca reflectare a unei interferenţe cu
subiectivitatea aderentă metafizicului, oferă, în
gândirea modernă, surprinzătoare analogii de re-
flexivitate.

Condiţia de om ca personaj nu este doar am-
biguă, ci şi „plurală”, multe făpturi întâlnindu- se
ca într- un „carnaval”, în care masca- personaj îşi
revendică scenariul existenţial. Se întrepătrund
astfel multiplicări ale eului, reconstrucţii ale per-
sonalităţii şi semne de ecou ale operei, într- o ilu-
zie a unităţii, într- o sinteză estetică a oricărui act
sapienţial cu practicarea jocului- artă (magister
ludi). Dualitatea nu apare ca împlinire, ci ca vid;
a căuta altceva şi a găsi mereu golul înseamnă a
conduce exaltarea spre cădere şi a uita că avuţiile
fiinţei nu există decât prin distrugere, după prin-
cipiul potrivit căruia doar golul poate fi umplut
de plinătate. Deşi respinge încadrarea în sfera ab-
surdului, actul gratuit de tip existenţial, redesco-
perire a lui Sisif şi a demnităţii revoltatului sunt
acte ce definesc etic fiinţa şi estetic persoana.

Între lumea operei şi creaţia lui Dumnezeu,
existenţa se desăvârşeşte în regimul imaterial al
trăirii umane: ură şi dragoste, frică şi exaltare,
invidie şi generozitate, maladii ale memoriei,
voinţei şi imaginaţiei plăsmuitoare. Omul – per-
sonaj al vieţii – şi Actorul, mim al efemerului, îşi
datorează forţa creatoare destinului lor semnifi-
cativ. Prin înţelegerea dublei naturi, ca şi prin
controlul interior depăşesc stările conflictuale ge-
nerate de trăirea vie, intuitivă, proces al magiei,
pe care scena- trup şi lumea- teatru le ancorează
în absolut. Se atinge astfel acea realitate alterna-
tivă, pe care o cere Stanislavski de la creatorul de
viaţă scenică, prin care orice iluzie poate fi posi-
bilă, ca fantezie ce dublează existenţa.

Topografierea spirituală îşi propune să
identifice spaţii psihice în concretul lor butaforic
pentru a descrie, prin imagine şi simulacrul ei,
condiţia personajului/om. Văzută ca lume-specta-

col, lumea experienţei este o formă de transfor-
mare a misterului în spaimă, întrucât doar imagi-
naţia, însoţită de detaşare ironică, poate oferi
echilibrul psihic necesar pentru a transforma
spectacolul în spectator.

Realitatea potenţată printr- un fantastic de
tip folcloric şi absurdul ce locuieşte în vecinătatea
misterului conduc la concluzia lui Roger Caillois,
potrivit căruia fantasticul aparţine lumii mate-
riale, ca o substanţă a universului. Efect magic
are şi relaţia de captare individ-colectivitate, prin
contrapuncticul focalizat în gest-eveniment şi cu-
vânt, jocul de oglinzi obţinut oferindu- ne un real
dublu, ecleraj al unei interiorităţi ce- şi află astfel
traseul de manifestare.

Visul- gând, captat printr- un mecanism
psiho- afectiv, produce un efect regenerator, căci
fabrică reprezentări. Ar fi posibil să redăm
această stare de fapt prin cunoscuta sintagmă a
teatrului în teatru, care presupune o teatralizare
a vieţii, infuzată scenic de principiul temporali-
zării spaţiului. Un zid protector imaginar per-
mite, între actor şi lume, un act purificator, prin

care viaţa îşi dilată dimensiunile, se naşte din
neant, precum visul, metamorfozează, dublează
şi face posibilă proiecţia: „Ideea că o piesă jucată
pe o scenă e un fel de vis, un tablou iluzoriu” este
evocată de Shakespeare şi de Calderon... Puck în-
cheie visul unei nopţi de vară, numindu- se pe
sine şi pe colegii săi actori, umbre..., viaţa însăşi
fiind: „Plămadă... precum cea din care făcute- s vi-
sele”.

Iată cum, răspântiile creativităţii, perime-
tru fertil, fac din teatralitate un exponent al des-
tinului uman, o profeţie ce uneşte viaţa de moar-
te, în căutarea unui înţeles. Acel „nu există fapte,
ci doar interpretări” al lui Nietzche se restructu-
rează necontenit în universul spectacolului şi îţi
defineşte amprentele identităţii într- o ambiguă
rodire de înţelesuri. Pulsaţia vieţii este viaţa
artei. r

alexa visarion
Răspântii de creativitate

n Nostalgia valorii Acel „nu există fapte, ci doar
interpretări” al lui nietzche se
restructurează necontenit în
universul spectacolului şi îţi

defineşte amprentele identităţii
într- o ambiguă rodire de înţelesuri.

Pulsaţia vieţii este viaţa artei.



34

AnUl XXIX t nr. 8 (797)  t 2018

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Mersul la cineplex rămâne una din-
tre posibilele distracţii ale verii: a
vedea un film fără pretenţii, în
răcoarea aerului condiţionat, su-

nă atractiv. Pe această atracţie se bazează şi cei
care produc filmele de divertisment făcute anume
pentru a fi lansate în sezonul estival, dar şi distri-
buitorii care programează aceste producţii cu
semne de recunoaştere pentru public. Vorbim,
desi gur, despre producţii americane modelate spe-
cial după aşteptările declanşate de un succes ini-
ţial din care au derivat apoi faimoasele sequels,
urmările care duc mai departe personaje, tropi şi
metode de lucru verificate deja.

Am încercat să regăsesc plăcerile vacanţei în
sala de cinema, văzând două dintre cele mai bine
cotate filme ale acestei perioade, care folosesc mij-
loace financiare şi tehnice importante, mergând pe
calea serializării. Ele sunt în acelaşi timp relevante
pentru felul în care încearcă să integreze ecouri ale
zeitgeist-ului la zi în naraţiuni care reciclează, des-
tul de conservator, forme ale cinematografului po-
pular. Primul film este sicario 2. Ziua soldatului
(regia Stefano Solima), un thriller care oscilează
între tema teroristului islamic ce destabilizează
viaţa cotidiană americană şi tema influenţei nefaste
a cartelurilor mexicane ale drogurilor asupra acele-
iaşi societăţi paşnice din Statele Unite. Interferenţa
celor două teme urmăreşte un timp o justificare co-
mună: un comando de terorişti fundamentalişti exe-
cută câţiva civili inocenţi într-un mall, iar apariţia
lor e pusă pe seama protecţiei traficanţilor mexi-
cani, care i-ar fi trecut peste graniţă. Un agent CIA
specializat în intervenţii brutale (Josh Brolin,
numai muşchi bodybuildaţi) este însărcinat să re-
zolve problema, fără economie de violenţă. Incur-
siunea lui în lumea cartelurilor generează momente
de confruntări brutale, cu risipă de gloanţe şi explo-
zii. Cum regia a fost încredinţată unui european,
Stefano Solima, se încearcă un fel de adaos de com-
plexitate derivat din descrierea violenţei sociale ge-
nerate de sărăcia lucie din Mexic. Un alt personaj
musculos, devenit sicario, adică ucigaş plătit, din
disperarea pierderii întregii familii, Alejandro (Be-
nicio del Toro) este desemnat să încerce, după par-
ticiparea la scenele „balistice,” să descindă în
această lume săracă şi şantajabilă, din cauza pau-
pertăţii. Scena, destul de lungă, a contactului său
cu o familie locuind într-o cabană insalubră, cu un
tată surdomut, îi revelează sensibilitatea la sufe-
rinţă. Asasinul se arată impresionat de problemele
de viaţă şi de sănătate ale acestor mexicani de la
graniţa cu SUA, după cum dovedeşte empatie în
protejarea fiicei adolescente a unui şef de cartel, pe
care o aduce în SUA pentru a o înscrie într-un pro-
gram de martori sub protecţie.

Cu toate intenţiile sale „umaniste”, sicario
2. Ziua soldatului privilegiază descrierea unei vio-

lenţe justificate de protejarea securităţii Statelor
Unite. Recunoaştem aici ecouri ale retoricii ofi-
ciale, care demonizează „inamicul” în general, cel
islamisto-terorist în special. Iar personajul agen-
tului Matt Graver (preluat din sicario 1) este por-
tretizat ca o întruchipare a masculinităţii eroizate.
Ce dacă e violent şi încalcă legea, dacă „misiunea”
lui poate salva vieţi americane? Această sugestie
a generat cele mai multe obiecţii la adresa filmului
care, în afară de inconsecvenţa narativă, mai pă-
cătuieşte şi prin felul în care zugrăveşte latinoa-
mericanii, schiţaţi după cele mai circulate stereo-
tipuri. În plus, personajul feminin pregnant din si-
cario 1 (Emily Blunt) lipseşte aici, lăsând loc în-
fruntărilor contondente între bărbaţi dependenţi
de adrenalină. Finalul în care junele mexican care
atentează la viaţa lui Alejandro este înregimentat
de acesta întredeschide uşa spre aventuri urmă-
toare cu sicario, confirmând vitalitatea francizei
care merge mai departe. Aşa cum Denis Ville-
neuve, regizorul canadian al primului episod, exe-
cuta o comandă oarecum sub posibilităţile lui, şi
italianul Stefano Solima (autorul unor filme res-
pectate despre Mafie precum suburra) face acum
prea multe concesii codurilor thriller-ului comer-
cial şi estival.

Dacă în sicario 2 Ziua soldatului remarcam
absenţa personajelor feminine, acestea predomină
naraţiunea celuilat sequel al verii, ocean 8, cu o
naraţiune modelată parcă special pentru a satis-
face pe susţinătorii mişcării #metoo, atât de me-
diatizată în ultima vreme. Deşi protagoniştii
bărbaţi din producţiile anterioare ale francizei în-
cepută în 2001 cu ocean’s eleven (regia Steven So-
derbergh) lipsesc, aptitudinile lor pentru jafuri
spectaculoase sunt preluate de opt femei atrăgă-
toare şi şarmante, a căror victorie în furtişaguri is-
teţe poate fi citită ca o revanşă împotriva discri-
minării de gen. Distribuţia de tip all stars include
vedete feminine de prim rang precum Sandra Bul-
lock, Cate Blanchet, Helena Bonham Carter, Anne
Hathaway, Sarah Paulson. Lor li se adaugă, de
dragul diversităţii reprezentării de rasă, Rihanna,
Mindy Kaling şi Awkwafina. Ca şi episoadele pre-
cedente din franciză, şi ocean 8 e un fel de glorifi-
care a reuşitei amorale, în care asistăm la
formarea unei echipe de infractori – aici infrac-
toare – ale căror competenţe sunt coordonate cu
măiestrie pentru îndeplinirea planului, adică fur-
tului de 150 de milioane de dolari. Desigur, până
la el mai sunt comise câteva infracţiuni colaterale,
care arată ce uşor e să pui mâna pe obiecte din ma-
gazine de lux fără să plăteşti, să goleşti conturi
care nu-ţi aparţin şi să te instalezi gratis în camere
de hotel.

„Creierul” acţiunii este o proaspăt eliberată
infractoare, Debbie (jucată de Sandra Bullock)
care duce mai departe moştenirea genetică a fami-

liei, fiind sora lui Danny Ocean, interpretat de Ge-
orge Clooney în ocean’s thirteen (2013). Debor-
dând energie şi iniţiativă, ea începe să activeze şi
vechi cunoştinţe cu talent pentru furt, figuri care
mai de care mai seducătoare ale lumii infractori-
lor. Ele amintesc de legendarii hoţi de lux din co-
mediile sofisticate ale anilor ’30, în care era
specialist Ernest Lubitsch (trouble in paradise).
În acele comedii exista o anume vioiciune a repli-
cilor şi acţiunilor, pe care a încercat să o impună
şi Steven Soderbergh în primele filme ale francizei.
Regizorul Garry Ross se străduieşte şi el s-o ega-
leze, cu reuşite parţiale în unele episoade. Mediul
predilect este şi aici luxos, cu evenimente în loca-
luri unde ţinutele şi bijuteriile costisitoare sunt la
ele acasă, foarte accesibile hoaţelor din gaşca for-
mată şi condusă de Debbie. Spre deosebire de per-
sonajele feminine cu personalitate complexă din
filmele cu hoţi agreabili ale anilor ’30, în ocean 8
ne sunt arătate cîteva crochiuri de femei atrăgă-
toare, isteţe şi „emancipate”, desenate, din păcate,
după modele stereotipe. Partiturile nu le ajută nici
pe Cate Blanchett, nici pe Anne Hathaway sau pe
Helena Bonham Carter să se ridice la nivelul altor
roluri jucate de ele în comedii. Este puţin în avan-
taj, din start, Sandra Bullock, asupra căreia se re-
vine în final. Scena reculegerii ei la mormântul
fratelui pare o promisiune pentru continuarea pe-
ripeţiilor în filme următoare. Poate că numărul
mare de personaje femine nu a avantajat detaşa-
rea unuia dintre ele pe fundalul colorat şi sofisti-
cat. Poate că Steven Soderbergh, creatorul fran-
cizei, şi producător pe genericul acestei comedii es-
tivale, va propune în viitorul apropiat soluţii pen-
tru înviorarea formulei. Şi, de ce nu, de avantajare
din etapa scenariului, a eroinelor. A deveni un per-
sonaj feminin pregnant de film de acţiune nu pre-
supune să preiei toate atributele personajelor
masculine, pe care să le reprezinţi purtând fustă,
bijuterii şi toalete haute couture. r

Dana Duma
Thriller-ul musculos versus
thriller-ul feminin

Asasinul se arată impresionat de
problemele de viaţă şi de sănătate
ale acestor mexicani de la graniţa

cu SUA, după cum dovedeşte
empatie în protejarea fiicei

adolescente a unui şef de cartel, pe
care o aduce în SUA pentru a o

înscrie într-un program de martori
sub protecţie
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Motto:
noi suntem o rază de lumină

strecurată pe uşa îngustă
luminând un grăunte de praf

zhang wei, însemnarea călătoriei de întoarcere

Femeia din faţa mea este cercetător
la Academia de ştiinţe sociale din
Beijing, cu toate că nu are studii. Ea
n- a terminat nici măcar liceul şi

este un cărturar redutabil, mare specialist în poe-
zia chineză clasică, invitat de onoare la festivalu-
rile şi seminarele literare de seamă. Cărţile scrise
şi publicate de ea sunt comentate cu mare admi-
raţie. Acum îmi vorbeşte, iar eu nu ştiu cu preci-
zie cât adevăr şi cât fantastic este în spusele ei.
Ea n- a fost niciodată la şcoală. A fost acceptată
într- un for academic numai pe talent, pe cunoş-
tinţele pe care le deţine şi în absenţa oricărui act
de studii, conform tradiţiei mandarinale. În
China imperială, tinerii învăţau singuri acasă şi
se prezentau la examenele imperiale, obţinând
posturi publice prin meritocraţie. 

Eu sunt Rază de Lumină, aşa m- a numit
mama, deşi în certificatul de naştere sunt trecută
Li Ming, Li Lumină pur şi simplu. Li, tu ştii, mi
se adresează, înseamnă Prun. Cel mai mare poet
al nostru este Li Bai, Prun Alb. 

S- ar zice că sunteţi rude!
Cum să nu! La începuturile civilizaţiei noas-

tre, existau o sută de familii mari, o sută de tri-
buri şi li s- au dat o sută de nume de familie.
Neamul Li este chiar de pe aceste locuri! Lao zi,
întemeietorul filosofiei taoiste, se numea Li Er, Li
Ureche. În China, în prezent, 93 de milioane de
oameni se numesc Li. Ne întrec cu vreo două mi-
lioane numai cei cu numele de familie wang,
Rege.

O las să vorbească despre începuturile civi-
lizaţiei chineze. Eu mă aflu în vizită la Li Ming
pentru a afla povestea mamei ei, care nu făcea
parte din neamul Li.

În acest sat, aflat la vreo sută de kilometri
de capitală, o zeiţă a renunţat la nemurire pentru
un flăcău plin de calităţi, şi asta nu odată, în vre-
murile de demult, ci în urmă cu foarte puţin timp.
zeiţa, nemuritoarea aceea frumoasă din cale
afară, blândă şi bună, a fost mama amfitrioanei
mele. 

Aş fi vrut s- o cunosc, spun, copilăreşte.
A dispărut la puţin timp după ce s- a stins

tatăl meu. Erau amândoi tineri. Vrei să- ţi spun
cum s- au petrecut lucrurile?

Sunt numai ochi şi urechi!
Eu am venit la o degustare de poezie, orga-

nizată de Li Ming pentru câţiva prieteni, literaţi
interesaţi de clasici. Înaintea începerii ceremo-
niei, înnobilată de ceai verde, fructe şi sâmburi,
ea m- a invitat să- i cunosc grădina, un deal larg
încărcat de pomi fructiferi. Este moştenirea ei,
cam două hectare de livadă mănoasă. Urcăm pe
un drum asfaltat. La jumătatea dealului dăm
peste un templu. 

Este ridicat de mama mea, într- un timp
foarte scurt, imediat după decesul tatălui meu. A
adus meseriaşi de departe, de undeva de la
munte, spunea ea, foarte pricepuţi, experţi în cio-
plirea, în sculptarea lemnului. 

Un templu taoist obişnuit, mic de dimen-
siuni, zic.

Se reţine sculptura. Nu există lemn prins în
această construcţie care să nu fie lucrat cu mi-
gală, cu artă. Să- ţi spun sincer, eu cred că meşte-
rii aceia erau nemuritori de- ai ei. Au construit cât
ai clipi acest templu pentru tatăl meu, treabă ne-
omenească, precizează.

De la templu, pe o alee pietruită de data
aceasta, răsucită de trei ori, ajungem la un pavi-
lion. 

Acest pavilion a fost ridicat de tata, în cin-
stea tinerei lui soţii. Este mic şi oarecum primitiv,
în comparaţie cu templul, cioplit din bardă. Are 8
laturi, cifră esoterică. Stăteau amândoi aici, pe
banca de lemn, priveau grădina şi valea mare,

până la muntele din faţă care parcă- ţi întoarce
îna poi privirea. Când nu- i găseam în casă, eu
ştiam unde sunt.

Acesta era satul tatălui ei. 
Un sat de munte tipic pentru China de nord.

Sus stânci, mai la poale vegetaţie, pământ arid,
nisipos. Lipsa apei şi sărăcia i- a făcut pe cei mai
mulţi să plece. Satul se numeşte Livada cu pruni,
comuna Templul Buddha Adormit. Noi suntem
urmaşii Împăratului Galben. 

Ei, asta ştim şi noi. Toţi chinezii sunt fiii şi
nepoţii Împăratului Galben, întemeietorul civili-
zaţiei chineze, cel care i- a învăţat pe oamenii săi
să- şi construiască locuinţe, a inventat roata, bu-
sola, veşmintele, leacurile, banii, a organizat so-
cietatea ca un bun om politic modern, a creat
scrierea împreună cu sfetnicul său Cang Jie, ser-
cicultura prin soţia sa şi câte şi mai câte. A avut
şi timp, a trăit o sută de ani! 

Exact, între 2697-2597 î.Hr! El pe locurile
acestea şi- a strâns oamenii şi i- a învins pe Chi
you şi yan Di, rivalii săi de moarte. A fost un răz-
boinic de fală. De mică le spuneam părinţilor că
am fost şi eu în armata lui. Da, eu şi neamul meu
şi cei care trăim de generaţii, de când ne ştim, în
locurile acestea, ne tragem din Împăratul Galben,
suntem cu siguranţă stră- stră- strănepoţii lui.

Ai dreptate. Am fost la templul împăratului
Galben, aflat nu departe de aici.

Păi vezi? Dar să vorbim despre incredibila
nemuritoare, mama mea.

Ea n- a îmbătrânit niciodată, iar imediat
după moartea tatălui meu, a urcat la acest pavi-
lion şi nu s- a mai întors! 

Erai acasă?
Da, venisem de la Academie să fiu prezentă

la ceremonia de patruzeci de zile de când murise
tata. Ceremonia asta, cum să- ţi spun, ţine câteva
zile. Am aşteptat- o până s- a înserat, am urcat
după ea cu un lampion, am strigat- o, în zadar.
Noaptea am visat- o recitându- mi poezii, ca în co-
pilărie. Cu toate că n- am primit nici o explicaţie,
eu ştiu că s- a întors în lumea ei.

Ar trebui să facem o paralelă cu datinile
creştine privind ceremoniile după moarte.

Într- o zi îţi voi da amănunte, dacă vrei!
Ai povestit sfârşitul, o dojenesc. Cum a în-

ceput povestea? Din ce sat şi- a adus tatăl tău
soţia?

Tata spunea că a adus- o de peste munte, de
la un templu, dar dincolo de muntele acesta din
faţă nu e nimic. Muntele se întinde pe sute de ki-
lometri. Este un lanţ muntos imens, arid, fără
nici o localitate, fără nici o suflare de om, nici
vorbă de vreun templu. Tata era un bărbat bine
făcut, harnic peste fire şi bun la suflet. Tatăl lui
se prăpădise de mult, îl făcuse cumva la bătrâ-
neţe, iar el îşi îngrijea mama, bătrână şi oarbă.
Când pleca la câmp, o lăsa prin vecini. O lua
acasă seara, îi gătea, o spăla, o îngrijea aşa cum
se cuvine. Într- o zi, întors acasă, a găsit bucatele
gătite, calde, doar să fie mâncate. A întrebat prin
vecini şi nimeni n- a recunoscut că- l ajutase. Mi-
nunea asta s- a întâmplat de mai multe ori.
Atunci, el a stat la pândă. S- a ascuns bine, dar
n- a văzut pe nimeni intrând pe uşa casei. Spre
prânz şi- a dat seama, după fumul care ieşea pe
horn, că cineva aprinsese focul în vatră. A intrat

în casă pe nesimţite şi a văzut trebăluind opt fete
frumoase. Cel mai mult i- a plăcut de una care în-
grijea de orezul care tocmai se fiersese, deşi toate
erau frumoase ca luna. A sărit la ea şi a prins- o
în braţe. Celelalte s- au făcut nevăzute, au dispă-
rut prin pereţi, că pe uşă n- a ieşit nimeni! Doar
ea a rămas. 

Fiindcă m- ai văzut şi m- ai îmbrăţişat, eu
am să fiu nevasta ta, i- a spus ea. Mergi şi adu- ţi
mama, din vecini unde ai lăsat- o, n- am să fug! El
a crezut în ea, nu i- a fost teamă că e înşelăciune.
Mama a plecat de la el abia după câtva timp, spu-
nându- i că a rămas însărcinată, merge să ceară
binecuvântarea, şi l- a rugat să treacă muntele şi
o va găsi, trebuia s- o ceară de la preoteasa şefă.
El a ascultat- o, a făcut întocmai, doar că dincolo
de munte nu se găsea nici un templu şi nici astăzi
nu există. Tata însă se jura că, da. El a trecut
muntele şi a ajuns la un templu impunător, unde
a găsit- o şi de acolo a adus- o! Noi socotim astăzi
că nu există nemuritori, nu- i aşa?

Eu cred în spirite...
Mama era tobă de carte. Oare spiritele ştiu

literatură? Sunt nemuritorii ceea ce se cheamă
oameni culţi? Au cunoştinţe enciclopedice? Să ştie
ei toată cultura lumii noastre? Mama era cu ade-
vărat o nemuritoare atotştiutoare! Sau mama să
fi fugit dintr o familie bogată, de mandarini?
N- am să ştiu niciodată. La noi în satul acesta cu
câteva case nu există nici o şcoală. Pe mine mama
m- a învăţat carte. Îmi recita poezii şi mă punea
să repet după ea, să le memorez. Aveam şi am o
memorie de invidiat. Mama îmi vorbea de poeţi,
îi diferenţia pe gen literar, pe epoci. Tata trudea
ca şi înainte, pentru cele necesare vieţii, iar eu cu
mama stăteam acasă, aveam în grijă gospodăria.
Mama m- a învăţat să scriu, să citesc, mi- a trans-
mis, cum spuneam, dragostea pentru poezie şi
harul literar şi mi- a umplut capul cu întâmplări
nemaiauzite, pe care eu am început să le trans-
criu în cărţi care uimesc lumea literară. Dar ele
sunt prea puţin creaţiile mele, sunt auzite din
gura mamei mele.

Li Ming se opreşte din relatare. Îi seamănă
pesemne tatălui, fiindcă e înaltă, corpolentă, cu
umeri plini şi mâini puternice. Faţa, încadrată de
păr negru, lung, are trăsături regulate, nasul
asiatic borcănat, gura mare, cu buze îndoite, plă-
cute le privire. Ochii îi sunt mici, înfundaţi, sal-
vaţi de sprâncenele naturale frumos arcuite şi
prefaţaţi de fruntea cât muntele din faţa dealului
pe care stăm acum.

Îmi spune întâmplări din vremea copilăriei,
amestec de stranietate şi vis.

Am să adaug ceva care precis o să- ţi reţină
atenţia, urmează Li Ming, care observase proba-
bil că- mi scăzuse interesul. Doar că te rog să nu
spui nimănui! Eu acum, ori de câte ori vin acasă,
ştiu că sunt vizitată. Când mă întorc, găsesc cur-
tea măturată, casa aerisită şi pe masă aflu rân-
duite bucatele proaspăt gătite, cum le- a găsit tata
pe vremuri şi cum ni le gătea mama când trăiam
laolaltă. Cine să fie? Cine să împlinească aceste
minuni? Eu cred că mama şi- a ispăşit viaţa pe pă-
mânt, ca o pedeapsă fiindcă se lăsase prinsă, şi
s- a întors la ea în lumea nemuritorilor. De acolo
apare pentru a- şi arăta dragostea pentru fiica ei
rămasă în lumea prafului. Ştiam asemenea po-
veşti, de aceea, atunci când ea a dispărut, nu mi- a
fost teamă. O simt şi acum adesea în preajmă.
Cum să mă tem? 

S- ar zice că tu eşti semi- nemuritoare.
Nu. Eu sunt fata tatălui meu, ţăranul Li

Jianbin. Mai vrei să ştii ceva?
Cum o chema pe mama ta?
Mama mea nu avea nume. Nu avea acte. I

se spunea Nemuritoarea! r

Constantin lupeanu
Nemuritoarea, mama mea

Corespondenţă din China
n Romane pe- un picior

A fost acceptată într- un for
academic numai pe talent, pe

cunoştinţele pe care le deţine şi în
absenţa oricărui act de studii,

conform tradiţiei mandarinale. În
China imperială, tinerii învăţau
singuri acasă şi se prezentau la
examenele imperiale, obţinând

posturi publice prin meritocraţie



liliana Popa
Poetul Ciprian Chirvasiu 

Poetul Ciprian Chirvasiu avea o sclipire în
ochi, gândea repede, avea o judecată sa-
gace... Mă pregăteam să plec la o întâlnire

cu scriitorii, la Sibiu, organizată de Asociaţia Culturală
Direcţia 9, din care şi poetul Ciprian Chirvasiu făcea
parte. Abia aşteptam să ne vedem, să ne auzim. Şi
brusc aflu de la un alt poet, Valentin Irimia, că nu mai
e. Ultima oară am vorbit cu Ciprian Chirvasiu despre
Matei Vişniec şi Buzunar cu pâine, despre Gherda lui
Costi Stan... Îmi părea mereu atent (nu numai cu mine)
la fiecare replică, asculta, ne asculta cu un zâmbet
blând pe mine sau pe cei din jur... Avea în ochi o scli-
pire, o lumină jucăuşă care te asigura de aprecierea lui,
dar care te şi atenţiona alteori condescendent. Mi se
părea plecat demult într- o aventură a spiritului lui ce
nu pătrundea în realitate, că trece cântând peste toate,
dornic să ajungă acolo...

„Te implor, dă- mi secunda care nu are genunchi,
nici istovire, nici slavă, nici gesturi de cădere!” Instinc-
tul său artistic avea o poeticitate generatoare de trăiri,
de aduceri aminte, de emoţii. Poeticitatea lui devenea
dedicată, convingătoare pe măsură ce citeai, exista cea
căreia îi scria mereu, neîntrerupt, doar el ştia unde,
parcă îşi propusese să scrie o epopee...

de ce nu putem muri. „Doar cei care trăiesc au
viziunea pământului, moartea e totdeauna sus, mor-
mintele sunt în cer. Deci, să nu te miri, femeie, dacă
uneori plouă cu oasele frunţii. Suntem mici în lume fi-
indcă nimeni nu ştie că lumea este deasupra”.

Poetul Ciprian Chirvasiu avea o sclipire în ochi,
gândea repede, avea o judecată sagace. Era de ajuns
să- l priveşti când vorbea sau doar asculta... Drum lin!

laborator. Restaurarea 
picturilor vechilor maeştri
O nouă expoziţie deschisă la MnAR!

Muzeul Naţional de Artă al României vă
invită începând din 21 iulie să vizitaţi
expoziţia Laborator. Restaurarea pictu-

rilor vechilor maeştri. Aceasta deschide o serie de
micro- expoziţii ce vor prezenta publicului diferitele la-
boratoare de restaurare ale muzeului şi contribuţia lor
la studierea şi conservarea colecţiilor. Prima dintre ele
aduce în prim- plan laboratorul de restaurare pictură
de şevalet şi munca echipei de specialişti care, de- a lun-
gul ultimelor trei decenii, a făcut posibile noi atribuiri
şi datări, readucând lucrările cât mai aproape de as-
pectul lor originar. Din cele câteva sute de lucrări res-
taurate în vederea redeschiderii galeriilor permanente
ale muzeului şi a muzeelor sale satelit, organizatorii
au selectat pentru expoziţia de faţă 18 picturi. Unele
dintre ele figurează în expoziţie alături de o bogată do-
cumentaţie fotografică şi de informaţii legate de proce-
sul de restaurare în timp ce altele sunt incluse în
expunerea de bază a Galeriei de Artă Europeană. Este
cazul unor lucrări de mari dimensiuni cum ar fi „Su-
zana şi cei doi bătrâni” de Alessandro Varotari sau „Fa-
milia lui Darius oferind coroana lui Alexandru cel
Mare” de Mattia Preti care au implicat procese labo-
rioase şi de durată în urma cărora cea dintâi şi- a regă-
sit luminozitatea iniţială graţie îndepărtării vernilului
extrem de degradat şi închis la culoare, în timp ce în-
lăturarea unor repictări masive îmbătrânite a restabi-
lit echilibrul cromatic şi compoziţional al celei de a
doua. Alte lucrări de mai mici dimensiuni precum
„Adoraţia magilor” de Pieter van Aertsen au pus pro-
bleme deosebit de dificile datorită unor vicii de tehnică
în execuţia suportului, vicii ce făceau ca aceleaşi degra-
dări să revină periodic, lăsându- şi amprenta în mod vi-
zibil asupra percepţiei picturii.

Într- o expoziţie apreciem calitatea lucrărilor şi
luăm ca de la sine înţeleasă buna lor stare de conser-
vare. laborator. Restaurarea picturilor vechilor
maeştri ne îndeamnă la reflecţie, punând în lumină fra-
gilitatea operei de artă, drumul parcurs de aceasta pen-
tru a- şi regăsi aspectul orginar şi aportul discret,
extrem de important, al restauratorilor. Durata expo-
ziţiei: iulie- septembrie 2018. Galeria de Artă Euro-
peană, etajul I, Sala dedicată expoziţiilor temporare. 

Expoziţia „Ornamente în scrierile 
brâncoveneşti” la Palatul
brâncovenesc Potlogi

Între 28.07.2018 şi 27.08.2018 Ansamblul
Brâncovenesc de la Potlogi îşi deschide por-
ţile inaugurând expoziţia „Ornamente în

scrierile brâncoveneşti” şi îşi aşteaptă vizitatorii la Pa-
latul Brâncovenesc de la Potlogi, jud. Dâmboviţa. Ex-
poziţia cuprinde detalii din documente de cancelarie şi
tipărituri şi face parte din proiectul „Moştenirea Cul-
turală a Epocii Brâncoveneşti – Brâncoveanu 330 – 
Scrierile Epocii Brâncoveneşti”, co- finanţat de Consiliul
Judeţean Dâmboviţa, prin Centrul Judeţean de Cul-
tură Dâmboviţa. Prin proiectul al cărui eveniment
principal va fi conferinţa Moştenirea Culturală a Epocii
Brâncoveneşti aflată la cea de a treia editie ce va avea
loc în octombrie, dorim să marcăm cei 330 de ani de la
urcarea lui Vodă Constantin Brâncoveanu pe tronul
Valahiei şi apariţia primei Biblii în limba română şi nu
în ultimul rând, cei 320 de ani de la finalizarea con-
strucţiei Palatului de la Potlogi.

În acest proiect sunt Arhivele Naţionale ale Ro-
mâniei, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Dom-
nească Târgovişte”, Museikon – Muzeul Icoanei şi
Cărţii Vechi din cadrul Muzeului Naţional al Unirii din
Alba Iulia şi Primăria Comunei Potlogi.

Expoziţia valorifică într- un mod inedit materia-
lul documentar din Arhivele Naţionale ale României
selectat cu ajutorul dlui.dr. Claudiu Victor Turcitu, Şef
al Serviciului Arhivă Medievală la care se adaugă con-
tribuţia muzeelor partenere: Complexul Naţional Mu-
zeal „Curtea Domnească Târgovişte” şi Museikon Alba
Iulia, care deţin valoroase colecţii de carte. Ansamblul
Brâncovenesc de la Potlogi vă aşteaptă în această vară,
pe meleaguri încărcate de pace şi aducere aminte, loc
de popas al Voievodului Constantin Brâncoveanu în
drumul dintre Bucureşti şi Târgovişte.

Festivalul de Film 
şi Istorii de la Râşnov

Festivalul de Film şi Istorii de la Râşnov a
venit cu 45 de proiecţii, avanpremiere, 15
concerte şi zeci de dezbateri. La festivalul

de film de la Râşnov au fost prezentate peste 40 de
filme. Ajuns în acest an la cea de- a 10 ediţie, Festivalul
de Film şi Istorii de la Râşnov (FFIR) a anunţat un ma-
raton de evenimente speciale şi premiere de neratat pe
parcursul celor 10 zile de festival. Ştiri pe aceeaşi temă
C’Art Fest aduce nume mari la Cristian. Sunt aşteptaţi
30.000 de spectatori. Tema ediţiei din acest an a FFIR
este „Naţiune. Identităţi”. Numeroasele activităţi pre-
gătite de organizatori au fost găzduite de Grădina Ce-
tatea Medievală Râşnov – Cetăţii Râşnov, cinema-
tograful „Amza Pellea”, Biserica Evanghelică Râşnov
şi, în premieră, Centrul Cultural Reduta şi Bastionul
Ţesătorilor din Braşov. Printre momentele principale
ale festivalului se numără proiecţia specială a capodo-
perei lui Lucian Pintilie – „Reconstituirea”, în prezenţa
actorilor Ileana Popovici, George Mihăiţă şi Vladimir
Găitan, la jumătate de secol de la debutul filmărilor.
Alte premiere marcate anul acesta de FFIR constau în
competiţia oficială de film documentar, cât şi o şcoală
de vară de jazz, aceasta din urmă fiind coordonată de
renumitul Mircea Tiberian.

Printre invitaţii speciali ai FFIR 2018 s-au nu-
mărat formaţia Viţa de Vie, care a susţinut un concert
acustic caritabil pentru HOSPICE Casa Speranţei,
duo- ul acustic Dan Byron & Doru Trăscău, şi peste 50
de lectori (ambasadori, profesori, istorici, jurnalişti, ex-
perţi internaţionali ş.a.). În cadrul ediţiei din acest an
a festivalului, au fost realizate 20 de dezbateri publice
în jurul temei principale a acestei ediţii a FFIR. În
seara primei duminici a festivalului, Ileana Popovici,
George Mihăiţă şi Vladimir Găitan au venit în Grădina
Cetăţii Râşnov pentru a vorbi despre filmul care le- a
marcat carierele, dar şi despre Lucian Pintilie – omul
care reprezintă, pentru mulţi, superlativul cinema- ului
românesc. În urmă cu 50 de ani, peste munte de Râş-
nov, la Sinaia, cei trei actori, debutanţi la acea vreme,
împreună cu consacraţii George Constantin şi Emil
Botta, filmau „Reconstituirea”, pelicula votată în repe-
tate anchete drept cel mai bun film românesc al seco-
lului xx. Filmul a avut premiera mondială la Cannes
în 1970 şi a putut fi vizionat la FFIR în prezenţa acto-
rilor. Competiţie de film documentar Pentru prima
dată, Festivalul de Film şi Istorii Râşnov îşi lansează
competiţia oficială de film documentar, care a benefi-
ciat de un juriu de profesionişti, format din Pierre-
Henri Deleau, fondatorul Quinzaine des réalisateurs,
criticul de film Irina Margareta Nistor, producătorul
Gabriela Albu, producătorul TVR Claudia Nedelcu
Duca şi istoricul Bogdan Popovici. 

Au fost decernate premiul liceenilor şi premiul
publicului. În competiţie se regăseşte şi filmul regizo-
rilor Andrei Gorgan şi Monica Lăzurean Gorgan, „Dacii
liberi”, care a avut premiera mondială la TIFF 2018.
Documentarul aduce laolaltă vieţuitorii unui sat dacic,
un istoric şi un arheolog – membrii unei trupe de re-
constituire istorică, un grup de daci mistici, un organi-
zator de proteste, administratorul sitului UNESCO

Sarmisegetusa Regia şi participanţi la Congresele de
Dacologie. Pe toţi îi uneşte pasiunea comună pentru
daci, însă îi desparte viziunea diferită asupra unui epi-
sod istoric care devine, de la an la an, tot mai popular
în România. La Cinematograful „Amza Pellea”, 20 de
dezbateri publice se vor desfăşura sub umbrela „Râş-
nov Society Debate Forum”. Printre acestea se numără
o dezbatere despre unul dintre cele mai controversate
gesturi din istoria modernă a României. Pornind de la
volumul Regele, comuniştii şi Coroana. Adevărata isto-
rie a abdicării lui mihai i, istoricii Andrei Muraru şi
Alexandru Muraru, publicistul Ioan Stanomir şi poli-
tologul Cristian Pârvulescu au discutat despre eveni-
mentele din decembrie 1947 şi despre semnificaţia
acestora la mai mult de 7 decenii distanţă. Concerte pe
toate gusturile. Concertele acustice în aer liber din
Grădina Cetăţii Râşnov s-au ţinut lanţ şi anul acesta,
printre acestea numărându- se Mircea Tiberian, cel mai
important şi cunoscut pianist român de jazz, cu un con-
cert La Classe operaia va in Paradiso, Viţa de Vie
într- un concert acustic caritabil pentru HOSPICE Casa
Speranţei, acustic duo- ul Dan Byron & Doru Trăscău
(The Mono Jacks), trupele Unda, Fără zahăr, Nightlo-
sers, Cuibul, Ţapinarii. În plus, anul acesta, FFIR a
anunţat încă un cine- concert la Cetate – o proiecţie a
filmului mut „Shiraz, A Romance of India” (1928),
acompaniat de sound- design live, semnat de Foley’Ala,
vocea Irinei Margareta Nistor şi o introducere din Sal-
man Rushdie.

O carte de negăsit

De vreo trei săptămâni caut în librăriile bu-
cureşte eminescu poem cu poem de Alex
Ştefănescu. Nemaigăsind- o, am coman-

dat- o direct la editura ALL, ceea ce vă recomand, o veţi
găsi şi la jumătate de preţ. Câţi mai citesc astăzi Emi-
nescu? Cu farmecul său, criticul literar Alex Ştefănescu
ne convinge că e necesar şi chiar obligatoriu să- l
citim/recitim. În orice caz, el a făcut- o, cu acribie, şi a
rezultat un volum care ar trebui să se afle în casa ori-
cărui român. Alex Ştefănescu este un critic literar mult
prea cunoscut pentru a- l mai prezenta cititorilor. isto-
ria (sa a) literaturii române contemporane 1941- 2000,
în egală măsură lăudată şi criticată, rămâne un monu-
ment literar, cea mai bună istorie postbelică a litera-
turii române, până şi detractorii iniţiali, din felurite
motive, acceptând că, odată cu trecerea timpului, car-
tea câştigă teren.

Şi totuşi Alex Ştefănescu declara cu câteva luni
în urmă că ţine mai mult la volumul de faţă decât la
Istoria publicată acum mai bine de zece ani. Întâi de
toate pentru că are dorinţa de a- l prezenta pe Emi-
nescu altfel decât a descoperit, cu oroare, că se întâm-
plă în manulalele şcolare – limbaj critic rebarbativ, cu
pretenţii de limbaj ştiinţific, fără vreo legătură cu fru-
museţea limbii lui Eminescu. Atunci, declară el, s- ar fi
hotărât să scrie o carte despre toate poeziile lui Emi-
nescu, analizate una câte una, într- un limbaj accesibil.

Într- un text introductiv declară că a lucrat la
această carte patru ani. „Cum să pretind că sunt critic
literar dacă ajung la sfârşitul vieţii fără să fi scris des-
pre cel mai mare poet al nostru şi unul dintre cei mai
mari poeţi ai lumii?”. A fost întrebat de ce scrie încă o
carte despre Eminescu? „Nu s- a scris destul despre
Eminescu? Crezi că o să găseşti interpretări mai origi-
nale ale operei lui decât cele dinaintea ta?”. „Dar eu
nu- mi doream să fiu, cu orice preţ, original” răspunde
criticul. Dorinţa de originalitate i- a făcut pe mulţi exe-
geţi să se îndepărteze de textul eminescian. Este ca şi
cum, la un concurs de tir, după ce primii participanţi
au nimerit ţinta, următorii ar trage intenţionat în
afara ei, fiecare tot mai departe, ca să nu- i imite pe cei
dintâi! S- a ajuns la aberaţii, la consideraţii critice cu
totul străine de poeziile lui Eminescu. Multe cărţi de
specialitate, până şi manualele şcolare sunt pline de
ele. Iniţiativa mea critică s- ar putea numi «întoarcerea
la text». Să citim încă o dată, cu atenţie, poeziile lui
Eminescu şi să încercăm să înţelegem ce anume ne
emoţionează şi prin ce mijloace. Am avut surprize re-
vizitând (cum se spune azi) poemele eminesciene. Am
constatat cât de mult se înşală (sau cu câtă dezinvol-
tură falsifică realitatea) cei care susţin că succesul lui
Eminescu ca poet se datorează exclusiv muzicalităţii
versurilor lui. Am mai descoperit că părţi considerabile
din poemele eminesciene sau chiar poeme întregi n- au
fost examinate şi comentate niciodată de criticii şi is-
toricii literari”. Urmează un volum masiv în care criti-
cul analizează toate antumele poetului. Pe care
cititorul le poate regăsi în întregime, republicate la
sfârşitul volumului.

O muncă de titan, dar care, aşa cum s- a întâm-
plat cu istoria..., va atrage, probabil, nu puţini detrac-
tori. Anul trecut, după ce criticul a publicat în fascicole
trei din analizele unor poeme (care se regăsesc, fireşte,
în volumul definitiv), s- au găsit repede voci care să sus-
ţină că Alex Ştefănescu „s- ar fi ratat ca eminoscolog”.
Asemenea aiureli vor reizbucni. Fără să împiedice însă
difuzarea unei cărţi absolut remarcabile şi esenţiale,
pe care ar trebui s- o citească şi s- o aibă în bibliotecă
orice iubitor de Eminescu şi de poezie. Şi pe care s- o
consulte, mai ales, noile generaţii de elevi. r
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Hans (Johann) Dama, bănăţeanul de
etnie germană (născut în 1944, Sân-
nicolau Mare), transplantat în 1974,
la 30 de ani, din cetatea Timişoarei –

„mica Vienă”, în Austria, la Viena, este emblemă a
unităţii multiculturale (cu atât mai pregnant în acest
an al Centenarului Unirii). 

Prin întreaga activitate de om de cultură com-
plex, de lingvist (specialist în romanistică, în dialec-
tologie – cu studii despre dialectul şvabilor dună-
reni –  întemeietor al Asociaţiei Şvabilor Bănăţeni din
Austria), poet, traducător, eseist, autor de proză me-
morialistică şi de călătorie, promotor cultural pe axa
Timişoara – Viena, împlineşte un rol pontifical (în
sensul originar, de creator de punţi), de configurare
întru temeinicie a unei autostrăzi în acest spaţiu de
geografie literară Mitelleuropa.

Volumele apărute în ediţie bilingvă română-
germană, revenirea lui periodică în România, în lo-
curile natale, arată că sentinţa limba e patria mea nu
are valabilitate absolută, căci bănăţeanul nu s- a im-
plementat definitiv în patria limbii germane (spaţiul
originar). heimatul, acel dulce „acasă”, „sweet home”
este în fapt locul natal şi al copilăriei, cu oamenii săi,
în acea comunitate a afinităţilor de cultură şi civili-
zaţie, întemeiate de la naştere, când, à la Freud, ele-
mente din copilărie îţi marchează personalitatea
pentru întreaga viaţă. Este totodată ca reintoarcerea
la cuib, precum păsările migratoare revenite din ţă-
rile calde. 

Ca poet, Hans Dama este încadrat în lirica bă-
năţeană de expresie germană. 

Vechiul premiat pentru poezie, încă din 1963,
din studenţie (când a obţinut Premiul pentru poezie
al revistei „Viaţa studenţească”), deşi acaparat apoi
de cercetări ştiinţifice, rămâne fidel pasiunii pentru
poezie, împletind traducerile din poezia română, cu
creaţia proprie. Traduce mai ales din Blaga (fiind şi
premiat la Festivalul „Lucian Blaga” de la Sebeş-
Alba) simţindu- l afin pe poetul şi filosoful care a lo-
cuit la Lugoj, în Casa de la Vie şi în Casa Bredice-
nilor, deci, apropiat de plaiul natal şi care în timpul
studenţiei a locuit şi la Viena. În diverse cronici (ze-
novie Cârlugea, L. Bagiu etc. ) s- a observat şi analizat
filonul expresionist din poezia sa, de factură bla-
giană. 

Sensibilizat de natură, dar în aceeaşi măsură
şi de aspecte sociale, de suferinţele oamenilor sub
vremi şi vremuri, dezvoltă ca teme centrale timpul şi
destinul, etern universale. Această dominanţă este
devoalată şi de întarsierea în titluri de volume: tă-
vălugul destinului (1993), Capriciile destinului
(2006), Răstimp (2008), în umbra timpului (2011), în
devenire trecerea se coace (2013). 

În privinţa traducătorului, pentru o poezie a
esenţelor, nu se putea o alegere mai bună ca Simion
Dănilă, „gânditorul de la Belinţ”, traducătorul en tit-
tre în română al operei antume integrale a lui Nietzs-
che (la editura Hestia, Timişoara), şi mai ales,
începând din studenţie, a versurilor filosofului. Tan-
demul s- a cimentat şi prin mai multe afinităţi: legă-
tura afectivă – ca fii de onoare ai aceleiaşi regiuni
natale, formaţia intelectuală comună de filologi, cu
preocupări de dialectologie, traduceri în spaţiul con-
vergenţelor culturale româno- germane, pasiuni în
atingeri similare filosofico- poetice prin Blaga şi
Nietszche etc.

Într- un interviu, Simion Dănilă arăta cum for-
maţia de lingvist şi de dialectolog îl ajută să înţeleagă
subtilităţile, nuanţele limbii, cu atât mai necesare în
traducerea de poezie, care este atât de delicată, pe
muchia de cuţit a sensurilor figurate, în glisarea ra-
finată şi inefabilă între conotativ şi denotativ, text şi
subtext etc. 

Într- o astfel de formulă, volumul tu Felix Aus-
tria: Gedichte, ins Rumänische von Simion Dănilă,
Verlag Pollischansky, wien, 2017 (ca şi altele bilin-
gve, tot în traducerea lui Simion Dănilă) se impune
analizat ca o carte scrisă la patru mâini, cu doi autori,
prin simbioza indestructibilă între cei doi. 

Tandemul de prietenie e pecetluit şi prin des-
chiderea cărţii cu o poezie dedicată lui Simion Dănilă,
în care autorul îi realizează portretul cu sensibilitate,
cu veridicitate psihologică şi cu căldură prietenească
prin adresare familiară directă, la persoana a doua
singular. Îi surprinde elementele definitorii ale per-
sonalităţii: pasiunea vieţii, „ce ţi- ar fi viaţa fără
nietzsche“, alteţea intelectuală „măreţe gînduri”,
munca susţinută pe măsura titanului, „neobosit şi pu-
ruri truditor”. Întru complexitate, este în acelaşi timp
tăcut, însingurat, ca un pustnic retras din mondeni-
tate, „în odaia- ţi pustnicească”, departe de vacarmul

social şi în acelaşi timp modest peste măsură, gene-
ros, darnic în prietenie, „tăcut − cu prietenie,/ încon-
jurat de o aureolă vie/ ce veşnic îţi emană modestie”.

Preţuind aceasta, poetul se defineşte prin vo-
caţia prieteniei. Coroborat este poemul dedicat lui
Rudi Röhrich din copilărie, la 70 de ani de prietenie,
„prin timp şi zări nu ne- am pierdut/ fidelitatea
sfântă”, citând ca reper definiţia dintr- o baladă a lui
Schiller „fidelitatea nu- i o goală amăgire”.

Predilecţia este pentru versul clasic, aducând
peisajelor muzicalitatea cadenţei versurilor în ritm şi
rimă, o muzicalitate a naturii îmbinată cu eufonia
versurilor. 

Simion Dănilă, prin măiestria sa, a păstrat no-
tele armonice ale prozodiei, în versuri cantabile şi a
îmbogăţit- o prin rime rare, cu migală de orfevrier:
„Cercul meu din jur de ce/ se- nchide, nu deschi-
de- se?/ de ce prin hopuri ne târâm/ în drumul spre
acest tărâm?” 

Volumul tu Felix Austria preia în titlu o parte
dintr- un vehiculat distih din secolul al xVII lea „…tu
felix Austria, nube“ („tu, fericită Austrie, căsăto-
reşte- te“) din politica fructuoasă a căsătoriilor din
epoca imperială. Cuprinde poeme adunate si din alte
volume, cu datări diferite, între 2011- 2017, pentru un
ciclu compact, separat, unitar, explică autorul, ca un
omagiu într- o imagine panoramică şi coerentă, com-
pletă, de anvergură, a patriei mame adoptive în evan-
taiul frumuseţilor sale alpine.

Opul se constituie într- un pandant la cartea
Banat. Gedichte (Banat. poezii), 2015, ca omagiu na-
turii celor două ţări- mame (una biologică, cealaltă
adoptivă), în versuri scrise cu afecţiune şi admiraţie.
Hans Dama devine peisagistul de suflet a două lumi.
Această tandreţe generează imagini de pastel buco-
lice, idilice, o poezie peisagistică romantică, visătoare.
Idilismul este încrustat în titluri, „idilă serală”, „idilă
de vară“.

Este o poezie de atmosferă, o atmosferă vrăjită,
prinsă în „vrăji astrale”, ca un „miraj”, una roman-
tică, prin momentul zilei predilect al serii, spre noc-
turn, învăluind în umbre realul, generator de mister
(firesc, căci după distincţia lui Călinescu de teorie li-
terară, spiritul romantic este nocturn, selenar – al
nopţii, al lunii, singuratic, pe când cel clasic este
solar, diurn – al soarelui, al miezului zilei, explozie
de vitalitate, social). Momentul predilect „soarele- n
apus” predispune la „visări elegiace” în „răcoarea
serii”. Este o terapie revigorantă, de gândire pozitivă,
in„liniştea serii”, uitând de griji, cu optimismul unei
noi zile. Se ilustrează afirmaţia lui Amiel, că natura
este „un état d’âme”, o stare de suflet, imaginea sa
are chipul stării noaste sufleteşti.

Starea de tihnă, dominantă, de odihnă binefă-
cătoare, se opune disconfortului din forfota metropo-
lei. Este momentul de răgaz ce „deschide lumi de
visuri”, într- un peisaj, cu ecouri din Eminescu, ve-
gheat de luceafărul de seară, fidel şi liniştitor, acel
astru nemuritor care ştie ale noastre depărtări de
muritori, o idilă între „pădurea vieneză şi luceafă-
rul”. Imaginile auditive sunt în surdină, discrete,
piano pianisimo, silenţioase, întru adormire. 

Deşi Mircea Popa, exegetul clujean, în prezen-
tarea antologiei ecouri răzleţe, analizându- i discursul
liric, îi defineşte creaţia o „poezie intelectualistă”,
„tinzând spre abstractizarea expresiei şi reducerea la
maximum a bagajului emoţional”, în fapt, aici, poetul
fie porneşte de la o stare emoţională reflectată
într- un peisaj căruia în final îi găseşte un corespon-
dent ideatic, fie este invers, oricum, mereu miza este
emoţională, nimic nu rămâne în abstractul ideatic. E
drept că intervine o luciditate poetică în organizarea
materialului poetic, dar totul se carnalizează prin
tensiunea poetică a implicării emoţionale, a trăirii
ideii. Implicarea lucidă este pentru a găsi imaginea
ideală întru esenţializare, a stăpâni materia şi nu a
fi stăpânit de ea, „maîtriser”, nu „être maîtrisé”. 

Pandant la localizările din Banat (unele reluate
şi aici în a doua parte a volumului, de diverse, „ver-
mischte”: „dealul ţiganilor din Recaş”), aici peisajul
este particularizat prin toponime germane, „dimi-
neaţă de iulie în jassing”, „toamnă pe lamingba-
chtal din tragöss”, ţara şvabilor de sus – hochsch-
wabland etc.

pădurea este centrul gravitaţional, elementul
central în peisaj, ca un simbol arhetipal „Cabana din
pădurea alpină”, „ Gânduri în pădurea hibernală”,
„plimbare prin pădure”, eminescian („fiind băiet pă-
duri cutreieram”).

Suzerană este „pădurea vieneză“, cu împreju-
rimile sale, devenit loc poetic, simbol cultural, prin

valsul clasic al lui Strauss, „Povestiri din Pădurea
vieneză”, volumul iradiind ca o replică, omagiu, va-
riaţiuni simfonice în versuri.

Irumpe un regal de imagini vizuale (pastelul
fiind de fapt un termen preluat din pictură), într- un
evantai de nuanţe coloristice, prin schimbarea de cu-
lori a peisajului după diferite momente ale zilei şi ale
anului, „după amiază de vară în padurea vieneză“,
„Apus de soare în pădurea vieneză“ etc. Trecând pei-
sajele prin toate anotimpurile de la iarnă, la vară,
primăvară, toamnă, poemele sunt o variantă sui ge-
neris la Anotimpurile lui Vivaldi. 

Cum „ut pictura poesis”, imaginile delicate ce
combină belşug de lumini, cu pete de umbre, într- o
atmosferă de intimitate caldă, te transpun în lucră-
rile piesagiştilor, la impresioniştii cu imagini de pe
podul Londrei, Sena, ori la fineţea vedutelor lui Ca-
naletto.

Nu sunt pasteluri pure, ci suport pentru gân-
duri de filosofie existenţială, fiecare imagine având
un echivalent de meditaţie. Natura personificată
alină, ascunde în noapte deznădejdile şi deschide
lumi de visuri. La polul opus „prăpădul“ apocaliptic,
vijelia cu aspru- i chip dărâmă totul şi moartea chiuie
biruitoare.

A doua parte, „vermischte Gedichte” cuprinde
poeme în diversitate tematică.

Dacă în prima parte era natura şi omul, acum,
în prim plan este omul, cu tot arsenalul de luptă pe
viaţă şi moarte. Aparent diverse, poemele reiau de
fapt, nuanţat, temele fundamentale, timpul şi desti-
nul. Vectorul se inversează, se porneşte de la gândul
poetic, ideea meditativă, cu functie educaţională, poe-
mele sunt seminarii de educaţie morală, împărtăşire
de înţelepciune, la divan, sfătos, sub forma unui dia-
log socratic , ori de poeme interogative, cu întrebări
retorice. „iar modestia? – un nimic/ e important să
strigi un pic”.

Apar versuri libere, fără corsetul de ritm şi
rimă, pentru mai multă libertate impusă de desfăşu-
rarea densă a ideilor. Titlurile exprimă motivele,
ideile meditative.

Scrie despre „ timpul vietii” când viaţa e trans-
formată în destin, notând „fundamentele vieţii” cu
plecări, cu grijile de fiecare zi, cu îndoieli, falsă con-
ştiinţă de sine, sub vălul deşertăciunii… Este angajat
civic, ia atitudine, din responsabilitate civică, pe acel
„drum pavat cu spini”. Ecourile eminesciene de data
aceasta sunt din împărat şi proletar, contra celor
proşti de la conducere, impostori, care se cred deş-
tepţi şi ne pot manipula cu minciuni, ne pot trans-
forma în „perdanţii cei molâi”. Prin avertismentul
„să n- alergaţi orbiu prin hăuri!” induce parcă o tri-
mitere la parabola orbilor a lui Hieronimus Boch,
când cei orbi îi conduc pe ceilalţi, care se ţin, în şir in-
dian, unul de altul, solidari, spre groapă. Este un în-
demn, scris în 2017, ca ecou la zilnicul imn naţional
deşteaptă- te, române!, actual după atâţia ani postde-
cembrişti, când e nevoie de rebelii unei noi revoluţii,
piaţa universităţii redivivus. 

Această atitudine vine şi dintr- o hipersensibi-
litate a emigrantului, acutizare a simţului dreptăţii
şi revoltei contra injustiţiei, a militării pentru respec-
tarea libertăţii şi a demnităţii omului, rezultantă
dintr- un lanţ de frustrări şi umiliri istorice şi sociale.
O nesiguranţă şi vulnerabilitate a pelegrinului între
margine şi centru de imperiu, de civilizaţie şi cultură. 

Este o glisare între persoana întâi şi a doua
plural, voi /noi, prin asumare, implicare, solidaritate,
împărtăşind aceeaşi soartă, nedelimitat de destinul
colectiv, eu şi tu „ca stânca vom sta”.

Tonalitatea este înverşunată, deloc optimistă,
disperată, torturat de îndoieli, când totul în jur pare
pustiu distrus, „primejdia pândeşte..”

Adresarea directă este din asumarea disperată
a rolului de îndrumător şi învăţător, ghid de supra-
vieţuire într- o lume confuză, ghid de luptă, ca învă-
ţăturile unui Neagoe Basarab către fiii patriei sale.
În acest buruieniş însă, crede tonifiant în „fundamen-
tele vieţii” care înving cenuşiul cotidian, „asemeni li-
curicilor în noaptea de vară”. În spaţiul fragil şi
accidentat al diasporei româneşti, Hans Dama este
ataşatul nostru cultural, o instituţie de reper, întru
susţinere şi respect.

■ Hans Dama, tu felix Austria: Gedichte, ins Rumä-
nische von Simion Dănilă, Verlag Pollischansky,
wien, 2017. 

Maria Niţu 
Hans Dama – peisagistul a două lumi

În spaţiul fragil şi accidentat al
diasporei româneşti, Hans Dama
este ataşatul nostru cultural, o

instituţie de reper, întru susţinere
şi respect

n Cărţi
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Ultima carte a lui Florin Oncescu,
scriitor român din Canada, jur-
nalul lui sake (Limes, 2017)
ilustrează cu brio specificul pro-

zei sale – ironia şi autoironia, precizia stilistică,
concizia şi refuzul canoanelor epicii clasice.
Autor de povestiri în tradiţia prozei americane
behavioriste, Florin Oncescu, aflat acum la a
cincea carte, a ales, în prima jumătate a cărţii
o convenţie ludică, şi amuzantă. Scriitorul Sorin
Popescu, autor de proză scurtă şi, ocazional, de
poezie are o căţeluşă Sake, isteaţă şi întreprin-
zătoare, care îşi descoperă brusc veleităţi de
scriitoare şi ca atare îşi dispută întâietatea la
calculator cu stăpânul ei. Ea este cea care des-
chide „ostilităţile”.. 

Nu e impropriu spus ostilităţi, fiindcă
Sake este o scriitoare satirică şi centrul princi-
pal de interes, să- i spunem războinic, este viaţa
literară românească din Quebec şi în special din
Montreal. Pentru ea, confraţii stăpânului ei pe
ogorul literaturii mai mult sau mai puţin naţio-
nale, trăiesc într- un amestec ridicol de veleita-
rism, vanitate şi autoiluzionare. Niciun
condeier nu scapă agerimii canine a lui Sake. Şi
Sorin Popescu, în rolul stăpânului neliniştit din
cauza convertirii neaşteptate a căţeluşei lui în
comentator maliţios, încearcă s- o tempereze.
Nu vrea să tragă ponoase nemeritate! „Sake,
ţi- am spus să nu mai scrii aşa! Tu- i muşti pe ei
şi ei mă vor muşca pe mine. Trăim în aceeaşi
casă, scriem la acelaşi laptop, cum crezi tu că
vom putea fi percepuţi ca doi scriitori distincţi,
fiecare cu propriile lui opinii? Când te vor citi,
toţi vor crede că eu am scris”. Şi ceea ce ur-
mează sugerează sensibilitatea colerică a comu-
nităţii literare româneşti din Canada: unii
dintre cei care se vor simţi vexaţi îl vor soma
prin scrisori oficiale, semnate de avocaţi să re-
tracteze cele scrise, alţii îi vor întoarce spatele
şi- l vor bârfi copios între ei şi faţă de cunoştin-
ţele comune oridecâteori vor avea ocazia, iar cei
mai orgolioşi nu vor face nimic, dar vor între-
rupe total legăturile cu el. Nu asta vrea Sorin
Popescu! Nu vrea să fie un izolat!

Fireşte, Sake nu ascultă şi continuă „să
muşte”, adică să observe şi să relateze în presă
ce observă. Şi, de fapt, ce observă maliţioasa
Sake? Fudulia autorilor întemeiată pe numărul
de volume publicate, conflictele provocate de
concursuri literare minabile, care se transformă
în teribile uragane în pahare cu apă, şedinţe cu
iz partinic ale asociaţiei scriitorilor pentru sanc-
ţionarea unui poet cu limbaj neacademic, dis-
putele micronice în jurul limbii de expresie –
română sau franceză „pentru că suntem în Que-
bec” –, concurenţa aprigă, dar invizibilă pentru
restul lumii, dintre cele două fantomatice aso-
ciaţii scriitoriceşti din Montreal PAS (Prima
Asociaţie de Scriitori) şi CAS (Cealaltă Asocia-
ţie de Scriitori), alte mărunte conflicte de pree-
minneţă cu prilejul unor benigne evenimente
culturale comunitare, autopromovarea insis-
tentă şi caraghioasă a unor autori veleitari, unii
dintre ei la o vârstă mai mult decât venerabilă,
reuniuni cenacliste cu autori impenetrabili care
mizează pe înţelegerea generaţiilor viitoare, de-
cernări de medalii pentru merite culturale din
partea unei organizaţii cu nume pompos Adu-
narea descendenţilor lui traian cu un singur
membru etc. Totul cu spirit, cu inventivitate, cu
o ironie fină, şi cu un simţ al deriziunii care pro-
voacă râsul şi dezarmează. Ne aflăm într- o
lume de forme pe care un spirit maiorescian ar
fi tratat- o cu gravitate şi asprime ca fiind lipsită
de fond. Dar autorul, prin intermediul lui Sake,
nu e deloc moralizator, se mulţumeşte cu nara-
rea mucalită a dialogurilor şi gesturilor perso-
najelor sale şi, în cele din urmă, rezultatul este
mai curând o persiflare tandră a lumii din care,
de fapt, şi scriitoarea canină Sake şi scriitorul
uman Sorin Popescu fac parte cu destulă com-
plezenţă.

E în fond vorba de lucruri general umane,
întâlnite în proporţii variabile în mediile lite-

rare de pretutindeni. Dincolo de metehnele li-
terare ale scriitorilor montrealezi, foarte simpa-
tice sunt paginile în care jurnalul se consacră
mai ales vieţii cotidiene a lui Sake având şi ea
o societate alternativă, cea a patrupezilor din
bloc, umanizaţi cu măsură, în funcţie de profilul
şi caracterul stăpânilor lor.

Partea a doua a volumului este rezervată
unor povestiri, independente de jurnalul lui Sake
şi de data asta protagonist este Sorin Popescu.
Nu mai există trimiteri către lumea literară, per-
sonajul însuşi nu pare să aibă legături sistema-
tice cu literatura dincolo de profesia sa de
consultant în inginerie şi naratorul, relatând ce
i se întâmplă lui Sorin Popescu, atinge în treacăt,
fără să insiste, straturi ceva mai adânci de an-
xietate, frustrări de toate felurile, insecuritate,
incomunicare, solitudine, vinovăţie. Povestirile
sunt din aceeaşi categorie cu notele de jurnal ale
căţeluşei Sake, mai mult scene şi dialoguri. Dar
în registru diferit. Sugestia nu mai funcţionează
în sensul deriziunii, ci în cel al unor posibile şi
neabordate complicaţii. Scenele evocate se află
în locuri diferite, în funcţie de peregrinările pro-
fesionale sau de vacanţă ale cuplului Sorin –
Cristina: un sat din România, o librărie dintr- un
cartier din Montreal, un restaurant din Napoli,
un party multietnic din America cu ocazia Cră-
ciunului, o întâlnire jubiliară în România a foş-
tilor absolvenţi de liceu, o benzinărie de la
marginea unei autostrăzi mexicane, un aparta-
ment în Constanţa, un hotel din Texas, un alt
apartament din Basel, în Elveţia, unde Sorin Po-
pescu este consultant al unei firme de inginerie,
Havana, în timpul unui concediu etc. Există tot-
deauna prefigurarea unor dezordini, anomalii,
absurduri incontrolabile, reale ori doar posibile.
Dar în majoritatea cazurilor, personajul Sorin
Popescu se confruntă cu ele prin intermediul
unor conflicte sau fapte derizorii: o dispută la o
petrecere pentru o cutie de bomboane, o expe-
rienţă neplăcută şi vag umilitoare cu un benzi-
nar mexican necinstit care îl escrochează
grosolan, o mică impostură la întoarcerea tem-
porară în ţară, când îşi lasă rudele să creadă că
locuieşte în Franţa şi nu în Canada, o căutare la-
borioasă şi lipsită de noroc, tot în ţară, a unui tir-
buşon, o convorbire telefonică sâcâitoare în
ajunul plecării din România. Şi aşa mai departe. 

Toate povestirile sugerează mai mult
decât spun şi chiar dacă autorul evită cu grijă
patetismul, uneori povestirile devin cu adevărat
grave. În povestirea cu tirbuşonul (sticle cu
capac de tablă) se întrevede masivitatea obscură
a aisbergului invizibil la prima vedere, dacă ră-
mânem la suprafaţa textului epic minimalist.
Tirbuşonul pe care Sorin Popescu nu reuşeşte
să- l găsească la timp pentru a desface o sticlă de
vin ce urma să o împartă cu mama suferindă
este un instrument al absurdului existenţial.
Mama adoarme istovită, vinul din sticlă se do-
vedeşte a fi de nebăut şi Sorin Popescu nu- şi va
mai vedea mama decât peste o lună şi jumătate.
Când aceasta nu va mai fi în viaţă, când, înţele-
gem, se va întoarce în ţară să o înmormânteze.
Şi naratorul notează cu o sensibilitate reţinută,
dar impresionantă, fiindcă sugerează o culpabi-
litate dureroasă şi durabilă. Ea e aisbergul la
prima vedere insesizabil: „N- a reuşit să bea un
ultim pahar de vin cu maică- sa. N- a reuşit să
bea singur, un ultim pahar de vin cu ea alături.
Nu i- a rămas nici măcar tirbuşonul”.

Foarte puţinele note false apar când na-
ratorul vrea să livreze un mesaj explicit, chiar
dacă în mod ironic. Ca în, de exemplu, tămîie
unde te duci, în finalul jurnalistic despre cum
ar trebui organizată securitatea publică în Ro-
mânia pentru ca cetăţenii să nu mai fie agresaţi
de inşi necivilizaţi.

Întrutotul însă jurnalul lui sake este o
carte care se citeşte, de la o povestire la alta, cu
interes, cu plăcere, cu tristeţe şi de multe ori cu
sentimentul complicităţii împărtăşite în faţa
mărunţişurilor vesele ori triste ale vieţii coti-
diene de pretutindeni. r

Mircea gheorghe
Sentimentul complicităţii împărtăşite

n Corespondenţă din Canada 
Voci din diaspora

Capturarea de către armata siriană a zo-
nelor din provincia Daraa şi a localită-
ţilor sudice de la frontiera cu Israelul,
reprezintă o victorie psihologică impor-

tantă pentru preşedintele sirian Bashar Assad şi pen-
tru ruşi. Este o lovitură gravă în moralul rebelilor
suniţi pentru că Daraa era simbolul izbucnirii revoltei
din urmă cu şapte ani. În tot acest timp, Daraa a re-
zistat eroic în ciuda atacurilor furibunde ale armatei
regimului dictatorial, ale miliţiilor iraniene şi ale Hez-
bollahului. Practic, căderea provinciei înlătură moti-
vaţia rebelilor de a continua lupta.

Provincia Daraa a rezistat atât de mult timp
mulţumită întăririlor pe care le- a primit din partea
naţiunilor arabe – printre care Arabia Saudită şi na-
ţiunile din Golf – prin Iordania. Regatul Haşemit a
permis, de asemenea, americanilor şi britanicilor să- i
sprijine pe rebelii sirieni cu consilieri şi ajutoare de
pe teritoriul său. 

Acum, totul s- a terminat. Armata siriană, care
avansează pe două axe, a preluat trecerea frontierei
cu Iordania, închizând uşa pe o rută de ajutor foarte
importantă pentru rebelii din sudul Siriei. Mai există
doar două provincii rămase în Siria sub controlul re-
belilor, care se vor preda probabil, cât de curând, da-
torită acestor circumstanţe.

Un alt aspect care merită menţionat este faptul
că zona Daraa era centrul de operaţiuni din Siria al
organizaţiilor afiliate cu Al- Qaeda. Cucerirea zonei
elimină baza operaţiunilor pentru organizaţiile afi-
liate la Jihadul global. Mai există, de asemenea, câ-
teva celule ale Statului Islamic, dar care şi ele sunt
acum izolate, astfel încât capitularea lor este doar o
chestiune de timp.

Toate acestea sunt veşti bune din punct de ve-
dere al vecinului din sud, Statul Israel. Israelul va
continua să ofere ajutor umanitar pentru rebelii şi re-
fugiaţii din zona de frontieră Golan, dar nimic mai
mult. De restul se ocupă sirienii şi ruşii.

Numai un număr foarte mic de forţe iraniene au
participat la aceste operaţiuni militare, ceea ce de-
monstrează că ruşii au ţinut cont de avertismentele
israeliene care au cerut ca iranienii să dispară din
zonă.

Vestea proastă pentru Israel se referă la faptul
că în armata siriană au fost înrolaţi tot felul de indi-
vizi care se pot radicaliza foarte uşor. Forţele de men-
ţinere a păcii ale ONU s- au retras din zona tampon
de la graniţa israeliano- siriană. Există printre gene-
ralii israelieni îngrijorarea că aceste grupuri radicale
îmbrăcate acum în haine militare ar putea să pună
mâna pe arme şi să încerce să atace localităţile de la
graniţă. Tocmai de aceea, deocamdată, armata israe-
liană a mobilizat forţe serioase pentru a preveni posi-
bila infiltrare a unor forţe teroriste sub auspiciile
forţelor armatei siriene.

Imaginea nu ar fi completă dacă nu am sublinia
faptul că Rusia are în prezent un mare interes în a
câştiga bunăvoinţa Israelului, astfel încât Israelul să
nu se amestece în luptele de la graniţă. Ruşii doresc
să ajungă la un acord pe termen lung care va duce la
sfârşitul războiului din Siria, vor să reînnoiască con-
trolul lui Assad asupra ţării sale şi, în acest scop, au
nevoie ca Israelul să nu intervină. Prin urmare, Putin
l- a invitat rapid pe Netanyahu să urmărească cu el
semifinala Cupei Mondiale, ca un gest de onoare şi
prestigiu pentru a înmuia aşteptata rezistenţă israe-
liană la controlul armatei siriene asupra zonelor din
apropierea graniţei. Putin, de asemenea, pare să ac-
cepte cererea Israelului ca iranienii să înceteze să- şi
înfiinţeze armata în Siria. Nu există niciun acord con-
cret asupra problemei, dar ruşii cred că se va ajunge
la o înţelegere cu israelienii. 

Imaginea este una complicată şi războiul din
Siria nu a fost încă încheiat, dar căderea provinciei
Daraa este începutul sfârşitului şi atât Israelul, cât
şi Orientul Mijlociu trebuie să se pregătească pentru
a doua zi de după război.

n Corespondenţă 
din Ţara Sfântă

Dragoş Nelersa
Siria – un nou început



Societatea de film new- yorkez de la Lincoln
Center propune o nouă întâlnire cu filmul
francez, eveniment anual aflat la cea de- a
23 ediţie a sa. Printre filmele prezentate

de programul „Rendez- Vous with French Cinema” se re-
marcă „Demain et tous les autres jours” , al şaselea lung
metraj al regizoarei Noémie Lvovsky. Filmul e nomina-
lizat în 2017 la festivalele internaţionale de film de la
Locarno, Haifa şi Hamburg. 

Înzestrat cu o sensibilitate aparte a imaginii şi o
poezie intimă a scenariului, filmul urmăreşte o poveste
de dragoste între mamă şi fiică cu implicaţiile ei psiho-
logice. Sentimentul iubirii este exacerbat în contextul
alienării, rătăcirii mentale a mamei, dezvoltate pe un
complex al pierderii, al desprinderii iminente de obiectul
adorat. 

Pelicula este dedicată mamei regizoarei, sugerând
că istoria prezentată conţine conotaţii auto- biografice,
fapt ce explică frumuseţea stranie a expunerii şi formi-
dabila ei forţă de expresie. Filmul expune un veritabil
catharsis ce trimite la un posibil proces de expiere sau
reconciliere pe calea artei cu mama moartă, o modalitate
estetică şi deopotrivă terapeutică de a transcende sufe-
rinţa. 

Noémie Lvovsky regizează, scrie scenariul şi joacă
rolul mamei, oferindu- şi în acest complex şantier de
creaţie o deplină libertate de expresie într- un context de
intimitate exclusivă cu propriul său personaj. Pe de altă
parte, acest demers trădează ideea de identificare între
mamă şi fiică, actor şi personaj, creator şi obiectul crea-
ţiei.

Filmul este configurat pe modelul unui basm care
în imaginaţia copilului se derulează cu personaje reale;
eroii sunt ea şi mama ei. Tema centrală este pierderea
mamei. În basm, mama rătăceşte prin pădure, prin hă-
ţişurile firii, în consens cu ieşirile şi întoarcerile ei târzii
din planul real. Este urmărită de o bufniţă care o con-
duce la un iaz, unde fata ei pluteşte printre nuferi, ca o
nimfă de apă. Mama aleargă acasă unde constată că
patul fetiţei ei este gol. Scena marchează începutul dra-
mei; mama fuge înapoi în pădure. Teama pierderii este
transferată mamei, într- un proces de compensare a func-
ţiilor maternale ce se vădesc imposibile în condiţia ei
mentală. Imaginea este repetitivă, ea bântuie reveriile
Mathildei, atunci când mama ei este absentă. Relaţia
este în oglindă, Mathilde inversează raporturile, eri-
jându- se într- un rol protector şi dominant în raport cu
mama ei. Prin urmare, basmul îndeplineşte aici funcţia
coşmarului, care prin reiterare descarcă tensiunea, şi se
eliberează în final într- o realitate convenabilă în care
viaţa se aşază în termenii ei reconciliabili. 

La frontiera dintre vis, basm, reverie, halucinaţie
şi realitate, imaginea se derulează cu firescul vieţii, cu
intensitatea trăirii pure. Dialogul cu bufniţa se înscrie
perfect în cotidian, fără nici o fisură sau ruptură în ra-
port cu realitatea imediată, cu singura menţiune a buf-
niţei că doar Mathilde poate s- o audă. 

În relaţia sa cu miturile, basmul are o funcţie pre-
monitorie şi de déjà vu. Pelicula stabileşte un şir de co-
respondenţe vizuale între basmul- coşmar şi realitatea
imediată. Pădurea din basm în imageria copilului este
aceeaşi cu cea de la sanatoriul unde mama va fi dusă
după incidentul cu prezumtiva schimbare de locuinţă.
Rătăcirea şi confuzia deplasării cu toate bagajele spre
noua adresă (în urma unei citaţii imaginare proiectate
pe o foaie oarecare de hârtie) sunt premonitorii „mutării”
în sanatoriul din pădure. Rătăcind până la ore târzii,
mama se întoarce acasă purtând o rochie şi un văl de mi-
reasă. La magazinul de nunţi, unde le achiziţionează,
declamă că nu există nici un soţ şi că se nunteşte cu
viaţa. În basmul- coşmar, Mathilde pluteşte moartă în
rochia albă de mireasă şi coroniţa de flori a Ofeliei, de-
zamăgită în dragostea ei, într- un scenariu de pedepsire
a mamei absente. Câţiva ani mai târziu, Mathilde ado-
lescentă, în vizită la sanatoriu, va face baie în iazul de
la marginea pădurii – în acelaşi peisaj din basm. Viaţa
triumfă, pentru că mama s- a nuntit cu viaţa, Tanathos
este depăşit odată cu morbidităţile copilăriei. Un dans
ritualic, într- o ploaie cu soare, de vară, se derulează ca
o partidă de Tai- Chi, într- un proces de re- energizare a
unei iubiri îndepărtate care nu va muri niciodată. Fe-
meile se ating, îşi zâmbesc, se îmbrăţişează şi compun
împreună un poem de iubire. 

Clivajul dintre basm şi realitate este realizat prin
apariţia bufniţei ca mesager al lumilor interioare. Sim-
bol al înţelepciunii, se constituie ca supra- eu pozitiv al
fetiţei, pentru că bufniţa vorbeşte cu voce de bărbat,
ipostaziind figura protectoare a tatălui. În acelaşi timp,
bufniţa este un substitut, mama i- o aduce în dar, întoc-
mai ca s- o înlocuiască, dintr- o raţiune inconştientă a
sentimentului alienării ce devine tot mai pregnant. Buf-
niţa este în aceeaşi măsură obiectul unui transfer, fetiţa
este restituită tatălui, la care va locui după plecarea
mamei la sanatoriu. Odată cu apariţia bufniţei, intuim
un fenomen de sciziune a personalităţii; Mathilde devine
conştientă de nebunia mamei, idee respinsă în plan afec-
tiv, motiv pentru care este exteriorizată în dialogul cu
bufniţa. Bufniţa o sfătuieşte ce să facă şi o pune în gardă

în raport cu nebunia mamei. Ea îndeplineşte rolul calu-
lui năzdrăvan pe care numai eroul îl aude vorbind. 

Titlul filmului este construit după modelul sintag-
melor atemporale specifice basmului; timpul este încre-
menit într- o stare dezirabilă ce se vrea eternă. „Demain
et tous les autre jours” sunt cuvintele bufniţei ce asigură
fetiţa că- i va vorbi mereu. Ele semnifică ideea de protec-
ţie şi stabilitate care- i lipsesc copilului şi pe care mama
nu i le poate oferi. 

Vestimentaţia bizară şi stridentă, de multe ori în-
cărcată sau nepotrivită a personajelor ţine tot de antu-
rajul basmului. Ea are strălucirea unui decupaj dintr- o
carte de poveşti.

Remarcabilă este scena cu scheletul subtilizat din
cabinetul şcolii pentru a i se face o înmormântare aşa
cum se cuvine fiecărui mort. Există o morbiditate, apa-
rent exagerată, legată de dorinţa de a îngropa un sche-
let, însoţită de un set de gesturi ritualice: Mathilde se
aşează în groapă în locul lui, se acoperă de pământ… În
fapt, morbiditatea este proprie copilăriei care operează
abstract cu conceptul morţii, receptată ca un joc sau un
mister. Mathilde descoperă sufletul din spatele schele-
tului, un animism morbid, plauzibil pentru curiozitatea
copilului care operează mecanic cu categoriile cunoaşte-
rii. El se explică prin trauma în contextul unei situaţii
dificile şi acasă şi la şcoală. Tensiunea porneşte dintr- un
acut sentiment de singurătate. Inadaptarea la şcoală
(unde este privită cu suspiciune de colegi), absenţa tot
mai imprevizibilă a mamei deschid o lume pustie a sin-
gurătăţii în care copilul se retrage. Toate personajele fil-
mului par să sufere de o cumplită singurătate izvorâtă
din imposibilitatea comunicării. Cu tatăl (Mathieu
Amalric) vorbeşte doar prin telefon, atunci când mama
întârzie. Ca un zeu gardian, tatăl se mişcă într- o ima -
gine, pe un ecran, nu devine decât în final o persoană de
carne şi oase. În apartamentul vetust, claustrofobic,
parcă adus din altă lume, sentimentul pierderii se
aşează melancolic în termeni tactili, cum ar fi scena băii,
în care fetiţa îi cere s- o atingă, s- o spele, s- o şteargă… 

Ca în basm, personajele sunt prelungiri, ipostaze
sau relaţionări ale eroului, ele nu poartă nume proprii.
Numele personajelor nu se menţionează, mama şi tata
sunt monade, prelungiri ale fiinţei, cu care Mathilde se
identifică. Bufniţa nu poartă nici ea nume, aşa cum copiii
îşi botează întotdeauna micile animale din casă. Ea este o
vahană în timpul şi spaţiul misterios al sub- conştientului.
Este acel animus care vorbeşte cu vocea tatălui. Şi toate
aceste entităţi au un singur nume: Mathilde.

Scena de interior în care Mathilde, dezamăgită în
dragostea ei, aruncă friptura pe geam, sparge farfuriile
aranjate frumos pentru masa de Crăciun, dă foc la per-
dele, conţine elemente de fantastic, ce inserate subtil în
ritmul ei furibund, sunt menite să diminueze tensiunea
dramatică, investind scena cu aspectul ei moralizator şi
iniţiatic, specific basmului. Fetiţa execută cu solicitudine
toţi paşii ordonaţi de bufniţă, ca într- un ritual în care
ordinea se restabileşte în termenii ei sublimi şi excesivi. 

Unul din cele mai frumoase momente ale filmului
este secvenţa serbării în care Mathilde e solistă. Mama
întrerupe recitalul, dând buzna pe scenă dintre rându-
rile de părinţi-spectatori şi o îmbrăţişează. Mathilde, cu-
prinsă de o insurmontabilă emoţie (în interpretarea
formidabilă a tinerei Luce Rodriguez) se opreşte din cân-
tat, şi nu reacţionează nici agresiv, nici punitiv la adresa
mamei. Figura ei îmbracă o mască statuară, impenetra-
bilă; ea exprimă o stare de elevaţie la care copilul ajunge
prin depăşirea gestului cât se poate de jenant al mamei.

Ceea ce leagă două fiinţe atât de singure şi de sin-
gulare este poezia. În tensiunea aşteptării mamei la
masa festivă de Crăciun, criza destructivă eşuează într- o
ipostază lirică în care fetiţa îşi scrie un poem, ca din par-
tea mamei ei. O declaraţie de iubire, pe care mama, în
condiţia ei, n- o poate exprima în aceşti termeni totali, pe
care fiica ei îi reclamă. A doua dispoziţie poetică survine
în scena finală în care Matilde o vizitează pe mama ei,
mulţi ani mai târziu, la sanatoriu. Mamă şi fiică compun
împreună un poem dialog, cu aspect colocvial şi ludic
după modelul lui J. Prevert (referit în film în timpul cla-
selor lui Mathilde). Mathilde imortalizează clipa, înre-
gistrând pe telefon poemul în desfăşurare. Mamă şi fiică
dialoghează în metafore. Poemul este o declaraţie de iu-
bire în care tot universul participă panteist, martor
etern la bucuria lor. El este construit tot cu prerogativele
basmului prin această alternanţă întrebare- răspuns în
parabole. Poemul trimite la P. Ispirescu: iubirea este ca
„mierea”, ca „zahărul”, dar şi ca „sarea în bucate”.

Camera se mişcă în exclusivitate în consens cu
perspectiva şi stările Mathildei, de la nivelul ochilor ei.
O lume deformată privită de jos în sus, se vădeşte pre-
ponderent în scena cu scheletul. Lumea este surprinsă
aşa cum o înţelege copilul prin confuzia mamei şi lucidi-
tatea tatălui.

O peliculă insidioasă, în care realitatea şi basmul
fuzionează, se derulează într- o suită de scene cu auten-
ticitatea vieţii plină de mister şi neprevăzut a copilăriei.
Se urmăreşte un complex proces psihologic al copilului
care- şi transcende suferinţa într- o iubire necondiţionată.
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Ostrovul Învierii
aura Christi
Vârf intangibil
Vârf intangibil, ah, stejarule,
ce linişte în umbra ta îmi ţine
loc de sânge, înghiţindu-mă în 
respirarea nu se ştie cui? Vine

ceva, în tihna-ţi sfântă se abate
şi mă cuprinde-n vraja-i toată,
strânsă din iarna pe jumătate
vie, pe jumătate moartă.

Ce linişte aduci în duhu-mi blând,
unde sfârşitul se simte ca la el acasă
şi-i îmboldit tandru, încet, de-un
început abrupt de primăvară. Lasă

tristeţile, neliniştea, dorul îl lasă.
În trunchiul tău sunt azi, acum,
ca niciodată. Aud cum cântă morţii 
în pământ, în cer, întorşi din drum.

Aud cum ghioceii îşi desfac corola,
brânduşele după lumina luminilor 
se-ntorc. Aud cum şiroieşte seva 
prin patimile ghindei şi ale pinilor

din preajma ta, a mea, a noastră
sau, poate, ascult mirarea de a fi aici
încă o clipă, încă un ceas, o zi, un an...
Totu-i pierdut definitiv, tu mă ridici

iubeşti, mă-nalţi... Dar pentru ce
şi pentru cine la viaţă m-ai trezit
şi ai trezit femeia care pare că 
mai sunt? Ori, poate, am murit

de secole, iar mie nu mi-ai spus
şi stau aici, aştept, ascult, respir,
abia respir, zeul respiră-n mine, 
iar tu aştepţi, te miri şi eu mă mir:

şi el aşteaptă, prin mine cântă,
plânge, râde, el însuşi este şi să fie
prin mine visează-n somn. El e viu. 
Şi eu mă regăsesc din ce în ce mai vie.  

Mi-e dor de Shakespeare
Azi e duminică şi mi-e dor
de Shakespeare. Voi mantia
să mi-o aduceţi cât ai clipi
din ochi ori cât ai bate din
aripe. Pegasul negru, cel cu
stea în frunte, să mi-l daţi 
chiar la intrarea în palatul
mohorât, închis, în zori de zi.

Mi-e dor de Shakespeare.
Ah, doar nopţile ştiu cum 
dorul de viu mă arde. Şi 
buhele oprite-n zbor târziu 
în noapte au aflat ce-n duhul 
meu se-ntâmplă, curge, stă 
pe gânduri şi cântă de când 
stau aici nici mort, nici viu

şi mort şi îngropat de viu între 
miresme, vise, pereţii groşi şi 
grei cât anul de restrişte trecut
pe lângă noi, prin inimi triste, 
oprite locului sub luna nouă 
şi steaua prelinsă-abrupt într-o 
fântână, culeasă precum ciupercile 
de rouă şi adăpostită sub un scut

de un băiat trimis la şcoală,
care şi-o cruce i-a făcut stelei
tembele: să-i ţină loc de îndoială,
iubire, speranţă şi de cald până
se va întoarce perechea ei; ca 
oamenii, ca păsările prea curate, 
şi aştrii îşi află jumătatea. Ca din 
vis vine cândva salvarea... Să vină

ea, zice şi zumzăie, ca o albină, 
puştiul prevăzător şi urmăreşte
felul în care-i şerpuit de vânt
un pliu al mantiei de-un negru
stins. E timpul. Va veni la timp,
când va vedea că altfel nu se 
poate. Până atunci citeşte Hamlet, 
stând ochi în ochi cu răsăritul blând.

Fragment din romanul în versuri 
Ostrovul Învierii

■ Corespondenţă din SUA

Roxana Pavnotescu
Demain et tous les autres jours
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