
■ „Un popor nu se caracterizează atât prin oamenii 
mari pe care îi are, ci mai ales prin felul în care îi 

recunoaşte şi îi stimează pe aceştia.”
Friedrich Nietzsche
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Constantin Brâncuşi a fost 
celebrat de Institutul Cul‑
tural Român pe 19 februa‑

rie, ziua naşterii sale, declarată Ziua 
Brâncuşi şi zi de sărbătoare naţională 
a României. Operei şi personalităţii 
marelui artist român le vor fi dedicate 
o serie de evenimente de anvergură în 
cadrul următoarei ediţii a Festivalu‑
lui Europalia, desfăşurată în perioada 
octombrie 2019 – ianuarie 2020, ediţie 
la care România are statutul de ţară 
invitată de onoare. Prezenţa României 
la acest important festival european 
este coordonată de Institutul Cultural 
Român, în parteneriat cu Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale şi Secretariatul 
General al Guvernului. Evenimentele 
consacrate operei lui Brâncuşi vor avea 
loc la Palatul Artelor Frumoase BOZAR 
din Bruxelles şi în alte muzee prestigi‑
oase din Belgia. „Un concept în care 

cred şi pe care încercăm să îl aplicăm în 
strategia Institutului Cultural Român 
este acela de diplomaţie a artei. Arta 
poate fi un instrument de comunicare 
universal între artişti, între creatori şi 
public, dar şi între naţii, în ansamblul 
lor. Brâncuşi este un nume care ţine 
de ceea ce se cheamă astăzi «brand de 
ţară». Opţiunea de a‑i consacra ope‑
rei sale o poziţie centrală la Europalia 
s‑a impus, aşadar, de la sine. Aşa cum 
o facem mereu, că e vorba de figuri de 
referinţă sau de artişti emergenţi, ne 
străduim ca evenimentele pe care le 
vom organiza să fie în spiritul operei: 
vii, autentice, de impact. Europalia va 
fi, pentru ICR, parte a unui adevărat 
maraton cultural, a unei serii de pro‑
vocări fără precedent în existenţa sa, 
serie care a mai inclus Sezonul Româ‑
nia Franţa, Preşedinţia română la Con‑
siliul Uniunii Europene şi Centenarul 
Marii Uniri”, spune doamna  Liliana 

Ţuroiu, preşedintele Institutului Cul‑
tural Român.

EUROPALIA, unul dintre cele mai 
importante festivaluri internaţionale de 
artã, este considerat manifestarea cultu‑
rală de cea mai mare amploare din Belgia. 
Festivalul este organizat o dată la doi ani, 
sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, în 
Belgia şi în ţări învecinate – Franţa, Olan‑
da, Luxemburg şi Germania sau Marea Bri‑
tanie. Prima ediţie a Festivalului Internaţi‑
onal de Artă Europalia a avut loc în 1969. 
Festivalul are un caracter multidisciplinar: 
arte vizuale, artele spectacolului, muzică, 
film, literatură, educaţie culturală. Publicul 
celor mai ample ediţii de până acum ale fes‑
tivalului a ajuns la aproximativ 1‑1,5 milioa‑
ne de vizitatori, majoritatea veniţi din afa‑
ra Belgiei. Printre ţările invitate de onoare 
la ediţiile precedente s‑au numărat: Italia 
(1969 şi 2003), Franţa (1975), Spania (1985), 
Portugalia (1991), Republica Cehă (1998), 
Polonia (2001), Federaţia Rusă (2005), R. 
P. Chineză (2009), Brazilia (2011), India 
(2013), Turcia (2015), Indonezia (2017). 

(Biroul de presă al ICR) 

Constantin Brâncuşi, sărbătorit de Institutul Cultural Român 
Eveniment
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Un stat naţional seamănă uluitor cu 

o fiinţă vie, are nevoie  
pentru a exista nu numai de aer,  

dar şi de  
alte elemente, condiţii, principii

Nicolae Breban
Noua libertate

n Editorial
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…M‑am întors din Franţa, definitiv, 
în Martie 1990, aiurit, înfierbân‑
tat de noua libertate a Români‑
lor. Nu am bănuit nici eu şi nici 

conaţionalii mei – de intelectuali nu mai vorbesc! 
– că noi, în esenţă, în urma sfârtecatei şi incertei 
noastre istorii, ca naţiune, că noi nu posedăm în nici 
un fel abilităţile şi reflexele profunde ale exersării 
acestui concept, ce se află de câteva secole, de la ma‑
rea revoluţie Franceză, mai ales, pe toate buzele – 
libertatea. Ca un fel de narcotic! Şi... în loc ca opinia 
publică, mass‑media, intelectualii sau noii politicieni 
să se ocupe de reala practicare şi înţelegere în esenţă 
şi în practica curentă, largă a naţiunii, a acestui cu‑
vânt, libertate, cam toţi s‑au aruncat, cum ni s‑a mai 
întâmplat în istoria recentă şi cum vom mai face şi 
în viitor, în false probleme. Care au dus, cum e firesc, 
la false şi enorme soluţii – în esenţă dezarticularea 
şi ruinarea iute, brutală a contenciosului naţional, 
atât cât îl posedam şi, ce ciudat, dacă nu ridicol de‑a 
dreptul, s‑a început înverşunata luptă a unora con‑
tra comunismului! Lupta aşarnată, necruţătoare, 
dusă cu insulte şi topoare, contra unei stafii! Inte‑
resant, nu?! Ha, ha, iată‑ne din nou, noi, Românii, 
aflaţi, încă o dată, pe teritoriul drag şi cunoscut, fa‑
miliar până la nostalgie, al basmului, luptând cu tot 
felul de balauri, dispăruţi între timp, iar unii dintre 
aceştia, daţi jos din funcţiile vechi, şi‑au schimbat 
iute, abil, acutramentul, masca şi croiala. Şi din poli‑
ticieni, soit‑disant, au devenit economişti, oameni de 
afaceri, devalizând ce se mai afla prin marea visterie 
naţională, industrială, economică, intravilană, teri‑
torială, acvatică, minerală, silvică etc. Contemplând 
probabil cu ironie „noua clasă”, zisă politică, aceea 
care în sfârşit avea „curajul” să lupte şi să sfârtece 
un zeu dispărut chiar şi la el acasă, în Moscova... cea 
dragă şi mult cântată! 

Lupta aceasta, aproape, a tuturor, cu comunis‑
mul a durat vreun deceniu şi mai bine. Şi au apărut 
şi noile insulte pe care membrii unor aşa‑zise parti‑
de politice şi le aruncau, generos, unii altora; dacă 
înainte de al Doilea Război, termenul infamant era 
cel de hoţ, acum, după o revoluţie pe care mulţi oa‑
meni „de bine” o contestau pripit, fără să mai aibă 
răbdarea de a aştepta efectele marii răsturnări po‑
litice din Estul Europei, acum s‑a instalat terme‑
nul de comunist sau de securist, colaborator, agent 
de influenţă. În ultima vreme cel de naţionalist, cu 
subînţelesul tot de comunist. S‑a mers până acolo 
încât, pentru a face pe placul nu ştiu căror... agenţi 
mediatici, străini şi se pare extrem de influenţi, de 
prezenţi în noul nostru prezent naţional, pofticioşi, 
şi... îi înţelegem, de a profita de prăjitura enormă 
părăsită de Ruşi! – mulţi tineri, foşti tineri şi di‑
verşi aventurieri apăruţi ca ciupercile mari, groa‑
se, păstoase şi nu rareori dăunătoare, au făcut şi 
s‑au înrolat fanatic în jocul schimbării... cui?!... Da, 
da, de fapt, ce, cine s‑a schimbat?! Să fie oare ade‑
vărată, cinica şi cam brutală aserţiune a unora că 
ni s‑au schimbat doar stăpânii?!... Şi că... destinul 
nostru nu era, aşa cum credeau naivii paşoptişti, cei 
câţiva mari boieri luminaţi şi scriitori de geniu care 
au creat România, că am tinde spre o naţiune unită, 
solidară, aptă de libertate şi, mai ales, de civilita‑
te, de atingerea, în fine, după secole, a demnităţii 
umane a cetăţenilor numiţi Români, indiferent că 
ar aparţine şi altor etnii, unguri, nemţi, evrei, greci, 
turci, ruteni, slovaci, macedoneni, sârbi.

Cum adică, să fie adevărată obraznica opinie 
a unor filosofi de cafenea, de birt, că... paşoptiştii, 
junimiştii moldoveni şi memorandiştii ardeleni s‑au 
înşelat, riscându‑şi libertatea şi fiinţa în numele 
unei idei care, ha, ha, a rămas până azi o frumoa‑
să şi „depăşită” utopie: un stat naţional, o naţiune 
aptă de a crea legi, artă înaltă, ştiinţă şi literatură, 
luciditate istorică, suprastructura necesară şi sin‑
gura care atestă valabilitatea şi dreptul la existenţă 
a unei naţiuni! Nu, se pare, spun unii dintre aceşti 
„realişti” că... singura noastră urgentă preocupare şi 
abilitate, reflex profund înrădăcinat după secole de 
aservire, turco‑ruso‑austriaco‑ungară, este de a ne 
„aranja” cât mai bine, cât mai profitabil sub eternii 
şi absolut „necesarii” stăpâni! Indiferent de unde ar 
veni ei şi cu ce „mijloace”, fizice, brutale sau aşa‑zis 
ideatice. De... moralitate se pare, spun tot aceştia, 
nu a fost vorba aproape niciodată în scurta noastră 
istorie naţională, statală, ca şi în lunga, seculara 

noastră istorie ca populaţii, etnii, mai mult sau mai 
puţin certificate şi lucide. Profitabile, am zis?!... Să 
vedem ce înseamnă de fapt, ce rezonanţă are acest 
atribut în conştiinţa noastră sau, mai bine zis, în 
subconştientul nostru plenar, istoric? Nu cumva... 
horribile dictu, simpla, dura, suprema lege a fiinţe‑
lor vii, indiferent de rasă, specie, climat, meridian: 
supravieţuirea?!

Nu‑nu, nu mă judecaţi prea repede, nu, eu, 
cetăţeanul, individul ce semnează aceste rânduri 
nu este atât de superficial şi de prost, încât să dis‑
preţuiască aceste legi şi reflexe adânci, organice, 
universale ale speciei umane. Supravieţuirea, re‑
flex fundamental al oricărei specii vii, sau adap‑
tarea, legea descoperită de genialul biolog englez 
Darwin. Da, e adevărat, în adaptare se pare că nu 
ne întrece nimeni, dovadă – o spun mereu aceiaşi 
răutăcioşi, filosofi de cafenea! – că suntem încă şi, 
ce să mai vorbim, suntem, existăm, supravieţuim 
într‑o formă de organizare numită statală, sau na‑
ţiune, acceptată de forurile influente şi vechi ale 
continentului pe care ne găsim. Da, în acest sens, 
şi numai strict în acest sens, suntem aşi! Dar... nu 
cumva, ca să zic aşa, da, nu cumva, noi, Românii, 
cetăţeni ai statului nostru ce a împlinit deja un 
secol, mândri nu numai că ne‑am constituit într‑o 
formă majoră, acceptată, de organizare comunita‑
ră, statală, dar şi am şi produs, în nici două secole 
de lupte şi de clarificare a propriilor noastre zise, 
pe drept cuvânt, idealuri, acea suprastructură care 
dă, singura, legitimitate unei populaţii de a se cos‑
titui mândră şi demnă în forma numită stat, naţiu‑
ne; ceea ce numim suprastructură, adică creaţia de 
legi, scurse, o ştim din marele rezervor al antichi‑
tăţii continentale, mai ales romane, dar şi creaţia, 
uneori de înalt nivel, în artele frumoase, literatu‑
ră, filosofie, sociologie, psihologie, istorie etc. ce ne 
leagă încă o dată nu numai de Apusul luminat şi 
adeseori dominant, dar şi de toate marile forme de 
cultură ale continentului, de la Greci şi Renaştere 
la Iluminism, clasicism, romantism etc., etc. – da, 
nu cumva, repet, noi, Românii, ne‑am dovedit şi ne 
dovedim încă apţi de o virilitate şi încăpăţânare ciu‑
dată, totuşi prea... modeşti?! Nu cumva... vrem şi ne 
mulţumim cu prea puţin?! Cu ceea ce este de fapt... 
insuficient?! Nu cumva neglijăm, uneori şi dispre‑
ţuim senin unele elemente, ba chiar şi principii fun‑
damentale ale unei bune, solide dăinuiri statale, 
naţionale, specifice?!

Un stat naţional seamănă uluitor cu o fiinţă 
vie, are nevoie pentru a exista nu numai de aer, dar 
şi de alte elemente, condiţii, principii, în absenţa 
cărora, da, uneori se poate târî de la un mal la altul 
al istoriei sau a aşa‑zisei politici, dar... cu riscuri 
considerabile şi care, nefiind nesatisfăcute, vorbim 
de aceste condiţii şi principii care unora li se pot 
părea laterale sau neglijabile, unele, da, unele foste 
state şi naţiuni vii, puternice, temute, respectate, 
au... dispărut pur şi simplu. Sau au redevenit ceea 
ce fuseseră în aburii depărtaţi ai istoriei, adică pro‑
vincii, zone etnice mai mult sau mai puţin, regiuni 
dialectale, animate de un aprins patriotism local 
şi... numai atât! 

De fapt... în relativ scurta noastră înjghe‑
bare statală şi naţională, pe cine luăm noi, ca să 
zicem aşa, drept modele ale organizării şi fiinţării 
comunităţii noastre? Da, în ceea ce am numit su‑
prastructură este evident, modelele noastre vin din 
Antichitatea greacă şi romană, ca şi din uriaşa zes‑
tre a Apusului. Dar... în ceea ce priveşte politica, 
adică administraţia bunurilor şi a persoanelor, ca 
şi în ceea ce priveşte zona esenţială a oricărei ţări, 
relaţia cu vecinii, apropiaţi sau mai depărtaţi, adică 
politica externă, atât de importantă, de vitală, pen‑
tru un stat tânăr, mediu european, cu vecini atât de 
diferiţi, se pare, dar şi de influenţi, da, în această 
zonă pe cine ne luăm drept model? Sau ce princi‑
piu anume, dacă e vorba de aşa ceva sau... din nou, 
cum zic sarcasticii de bulevard, nu cumva, facem 
cum ne taie capul?! Şi după o interesantă şi saluta‑
ră politică şi iniţiativă externă prin care, după doi 
regi nemţi, dintr‑o mare şi influentă stirpe aristo‑
cratică şi care au stabilizat insituţiile româneşti noi 
şi fragile – l‑am citat pe regele Carol I, şi după al 
doilea, Ferdinand, care ne‑a adus, alături de câţiva 
buni patrioţi, lucizi politicieni, marea Unire într‑un 
stat naţional şi după un ministru de geniu, cum s‑a 

spus, al relaţiilor externe, l‑am citat, bineînţeles, pe 
Titulescu – iată‑ne azi, după trei deceni de la marea 
Schimbare, un cutremur politic european, dispuşi 
la toate „oportunităţile”, rătăciţi pe culoarele uimi‑
tor de încurcate ale unei libertăţi sociale, spre care, 
se pare, am râvnit, generaţii, timp de vreo jumătate 
de secol de aşa‑zis comunism, aproape disperaţi de 
a ne mai putea conserva în ceea ce izbutiseră cei 
de dinaintea noastră, generaţiile care au făcut mica 
şi apoi Marea Unire de la 1918. Să... fi greşit ei, 
oare sau... noi, cei de azi, nu mai facem parte, cum 
s‑ar spune, din aceeaşi plămadă, fire, ne‑am pier‑
dut oare cu totul acele pulsiuni ce au făcut din ea 
luptători pentru un ideal, cum spuneau, care... ciu‑
dat, nouă nu ni s‑ar potrivi?! Depăşit, cum zic unii 
tineri sau aventurieri ai momentului, cu ochii aţin‑
tiţi spre alte metropole, în fapt atraşi de imediat, de 
materialitatea directă, simplă şi uneori brutală a 
existenţei sociale. Indiferenţi sau nepăsători la alte 
valori, de parcă acestea nu ar exista şi n‑ar fi făcut 
parte din osatura, din ţesătura adâncă, intimă şi 
reală, eficace, prestigioasă şi elementară a statului 
nostru românesc! Ba chiar şi a ceea ce anumite firi 
de seamă ale culturii noastre naţionale au definit 
ca specific – un specific pe care îl împărtăşim şi cu 
alte state vecine sau europene – cultul frumosului, 
al legii, al tradiţiei acestui loc şi al seminţiei ce ne 
îndreptăţim să fim, iar prin tradiţie unii dintre 
noi înţelegem nu numai un depozit uscat şi vechi 
de cutume, reflexe specifice sau texte, dar şi un în‑
dreptar, o normă vie şi esenţială pentru a rezista, 
pentru a înainta în timpul social şi istoric, norme şi 
soluţii care, dacă le‑am fi cercetat după ’89, ne‑ar fi 
ajutat în multe probleme, în loc să importăm, pripit, 
soluţii de aiurea. Problema majoră, vitală, credem 
noi, a modernizării satului românesc, a agricultu‑
rii, turismului, crearea unei vitale clase de mijloc, 
susţinerea reală şi insistentă a investitorilor locali, 
refacerea substanţială a drumurilor şi a infrastruc‑
turii căilor ferate, soluţii esenţiale ale comerţului 
şi ale atragerii de investitori, ca şi ameliorărea pe 
plan naţional a prestărilor de servicii. Iată câteva 
dintre problemele pe care le rezolvasem altădată şi 
care se află în clasorul tradiţiei noastre moderne, 
dar care au fost neglijate după 1989 cu un aplomb 
ce explică deruta gravă de azi.

Şi‑apoi, pentru că veni vorba, ce mai înseam‑
nă pentru noi această vocabulă atât de des, de infi‑
nit repetată şi invocată în toate trecuturile noastre, 
apropiate sau depărtate, chiar şi dincolo de orizontul 
nostru de azi, cuvântul, termenul magic, numit no‑
roc? Prin el să desemnăm noi oare, cum o fac copiii 
sau cei repeziţi, nerăbdători în viaţă şi nu rareori 
inconştienţi, dispuşi hazardului pur de a considera 
norocul doar ca pe o întâmplare fericită, în ruptură, 
în indiferenţă faţă de propria noastră fiinţă, silinţă 
sau credinţă, pur şi simplu. Iar dacă în multe privin‑
ţe ne luăm modele din lumea Apusului, din etniile şi 
statele latine sau anglo‑saxone, de ce nu observăm 
că, în cultura şi în reflexele lor de gândire, norocul 
apare mai ales aliat cu o anume previzibilitate, în 
urma unei pre‑concepţii, a voinţei, a unui efort lu‑
cid şi susţinut, individual sau colectiv, şi e suficient 
pentru aceasta să exemplificăm cu una din acele vi‑
ziuni literare, poate ultima în care un spirit profund 
european, l‑am numit pe consilierul aulic Goethe, a 
reuşit să propună o viziune amplă, esenţială, des‑
pre omul european, dar şi despre om în genere, cel 
care‑şi atinge idealul, dorinţa adâncă, intimă, şi no‑
rocul printr‑o lucrare, solidarizare cu o colectivitate 
harnică şi tenace. Opera numită Faust, tot mai pu‑
ţin cercetată, gustată sau frecventată de mai tinerele 
generaţii europene sau mondiale, unii juni sau foşti 
juni care se bucură şi se mândresc mai ales cu o cali‑
tate pe care nu şi‑au câştigat‑o ei înşişi, prin nici un 
merit al lor, ci doar prin naştere – tinereţea, una din‑
tre etapele de creştere şi formare ale fiinţei umane, 
sociale, expusă şi ea nu puţinor performanţe, dar şi 
deziluzii, catastrofe sau degradări. r

■ Fragment din vol. Viaţa mea (II)
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Marian Victor Buciu
Condiţia de model

n Profiluri Pentru Sorin Alexandrescu dramele 
istoriei sunt trăite nevinovat. Ce 

doreşte este să ajungă atât de avizat, 
încât să le ocolească, asemenea 
marilor gheţari iviţi înaintea 

vapoarelor. A trăi fără dramă – ce 
ideal!

Dacă Sorin Alexandrescu se crede în 
stare să iasă din istorie, se strădu‑
ieşte aici să‑l scoată pe M. Eliade 
din politic. Unde, mintal (retoric, 

scriptic), ar fi intrat fără să o ştie. Cu o neştiin‑
ţă salvatoare. Sau absolvitoare. Nu politicul, ci 
spiritul legionar l‑ar fi acaparat pe Eliade. Care, 
deci, nu s‑a înverzit (cum spune – în definitiv, nu 
numai – Z. Ornea) prin Legiune, ci s‑a… spiritu‑
alizat, cum vrea să (se) creadă S. Alexandrescu. 
Acesta nu face aici demers individual în raport cu 
istoria, pentru că, dacă ar proceda aşa, n‑ar mai 
scrie despre istorie. Să scrie doar pentru sine? 
Este şi el persoană publică, profesor, a predat lite‑
ratură, dar şi – (in)direct – istorie. 

Însă nu doar miopia lui Eliade este acum, 
aici, evaluată. Codreanu, Moţa, Marin trec şi ei 
prin filtrul de control şi evaluare al istoricului li‑
terat. Codreanu este considerat singurul care în 
1937 nu se lasă corupt de Carol al II‑lea, socotit 
total vinovat. Moţa şi Marin au fost înmormântaţi 
cu 400 de preoţi, dovadă a marelui impact emoţio‑
nal şi a popularităţii lor. Vox populi, vox Dei? Su‑
gerează interpretul că toată suflarea avea aceeaşi 
conştiinţă favorabilă? Nu. Dar poate o gândeşte 
fără a o comunica? Face, deci, proces de intenţie, 
în spiritul analizei proiecţiei virtuale, legitimat 
chiar de el însuşi. Pentru Sorin Alexandrescu dra‑
mele istoriei sunt trăite nevinovat. Ce doreşte este 
să ajungă atât de avizat, încât să le ocolească, ase‑
menea marilor gheţari iviţi înaintea vapoarelor. 
A trăi fără dramă – ce ideal! A scăpa de istorie şi 
de interpretările ei judecătoare – un ideal nu mai 
puţin măreţ, utopic, dacă este manipulat cu extre‑
mă certitudine! Aceasta este linia sa de gândire, 
ocazionată de biografia lui Eliade, şi a unei bune 
părţi din generaţia sa. Pentru aceasta, el adună 
oricât material îi vine la îndemână.

El arată, de pildă, că drama orbirii din bu‑
nă‑credinţă a fost observată de M. Sebastian şi nu 
face altceva decât să o acrediteze. Crede că artico‑
lele legionare (lui necunoscute), după cum le re‑
zumă Z. Ornea, nu sunt despre politică, ci despre 
spirit şi revoluţie creştină. Îl ridică apoi pe Eliade 
pe culmea noncontradicţiei şi citează din Vremea, 
la data de 5 mai 1935, când „fenomenul” legionar 
era în curs, departe de a‑şi da măsura, cuvinte 
care‑i construiesc o atitudine inatacabilă: „noi nu 
avem nevoie de intransigenţă şi intoleranţă, vicii 
străine structurii noastre”. Iată că, până la urmă, 
cu înţelepciunea retrospectivă, şi „Mircea Eliade a 
condamnat «odioasele crime». Ce să mai condam‑
ne în plus? (…) nu s‑a interesat niciodată – atât 
cât putem şti astăzi – de ideile politice (s. S. A.) 
ale legionarilor, ci numai de relevanţa spirituală 
a atitudinii lor. Aceste idei politice nu le‑a împăr‑
tăşit, precum au făcut‑o Cioran sau Noica.” Dar 
consecventul exeget uită aici că neagă în carte 
faptul că legionarii ar fi avut idei politice. Faptul 
acesta – că Mişcarea Legionară a avut sau nu idei 
politice – rămâne un subiect aparte. Acum recon‑
stitui doar forma discursivă, metodică, nu tocmai 
lineară, a analistului evaluator. 

Caz aparte, deci, lui M. Eliade „fenomenul 
legionar real”, politic, i‑ar fi rămas necunoscut. El 
îi scria lui Cioran în toamna anului 1935: „n‑am 
minţit, dar cred că m‑am jucat”. Joc în modul 
lui Gide, aventuros, „estetism” invers decât cel 

în modul lui Valéry, rece, deschide o analogie S. 
Alexandrescu. În final, Eliade este înscris pe co‑
loana estetică (opusă eticului) şi religioasă (opusă 
politicului) a epocii şi a generaţiei. Trebuie să ob‑
serv încă o dată că anul 1935 nu înseamnă nicide‑
cum sfârşitul „fenomenului” legionar. Jocul care 
nu minte nu este convingător: poţi să minţi şi să 
spui că te‑ai jucat, jocul este şmecheria care vrea 
ca simulacrul să nu treacă drept faptă. Opoziţia 
estetic‑etic nici măcar nu intră în convingerea lui 
S. Alexandrescu, dimpotrivă, el duce esteticul în 
etic şi chiar în politic, mergând până la anularea 
sa! Logica aceasta este aplicată pentru ca să ser‑
vească opoziţia totală religios‑politic. Procedează 
aşa un gânditor sedus el însuşi de politic şi destul 
de dezinteresat de religie.

 Dacă maximalismul moral nu uită şi nu 
iartă nimic, minimalismul moral, susţinut anali‑
tic de S. Alexandrescu (care glisează între amân‑
două), uită şi iartă totul, cu excepţia crimelor. Dar 
pregătirea retorică a crimelor, complex întreţesu‑
tă, ajunge simplificată prin eludare. Iată că avem, 
prin maximalism şi minimalism, şi extremism 
etic. Calea adevărului faptic este mai cuprinză‑
toare decât o descoperă şi acceptă minimalismul 
şi mai complexă decât o (de)valorizează, judecă şi 
(de)joacă maximalismul etic. De admis ar fi nu‑
mai un eticism ţintit, act şi evaluare intrinseci, 
fără raportări extrinseci, care duc la relativisme 
şi absolutisme para‑etice. Etica se configurează 
sui generis. Are teritoriu şi autonomie proprii. Ea 
se tutelează singură. Iar dacă sunt posibile etici 
ale politicii, religiei, filosofiei, artei etc., ele n‑au 
rolul sau rostul de a le altera acestora propria 
configurare. Autonomismul moral este un drept la 
autarhie ca oricare altul, indiferent de domeniu al 
existentului.

 S. Alexandrescu intră într‑o polemică mai 
susţinută, pe care, între atâtea altele, a generat‑o 
Eliade, doar sau abia cu Dan Pavel, optzecist tre‑
cut de la critica literară la politologie şi (d)efec‑
tele ideologiilor. O polemică în jurul lui Eliade, 
subliniază S. Alexandrescu pronunţarea scrisă a 
lui Dan Pavel. Cel dintâi îl află pe cel din urmă, 
vorbind ca T. Maiorescu, alături, în lectura artico‑
lului‑necrolog al lui Eliade despre Panait Istrati. 
S. Alexandrescu nu scapă ocazia să noteze istoria 
publicistului Istrati, contradictorie, purtată atât 
de abătut, de la condamnarea comunismul sovie‑
tic la colaborarea din Cruciada românismului, 
publicaţia disidentului legionar Mihail Stelescu. 
Putem echivala o critică severă cu prezenţa într‑o 
companie de gândire şi expresie, e drept, diferită, 
dar, totuşi, disidentă? A fi disident, indiferent faţă 
de ce sistem teoretic şi practic, nu deţine un sens 
unic? Disidenţii comunişti nu diminuau răul pen‑
tru care au militat, ca şi extremiştii de dreapta? 
Nu intru aici într‑o evaluare ţintită, detaliată, a 
unui exerciţiu etic deplin, singurul legitim, după 
cum am menţionat. 

Disputa se abate asupra atributului ori a 
condiţiei de model, şi ea susţinută în fel şi chip în 
toate analizele şi evaluările care conduc la poziţii 
adverse, e drept că de cele mai multe ori manihe‑
iste. Istrati nu este un model alternativ la Elia‑
de, crede S. Alexandrescu, dar acest ultraradical, 
alunecând de la refuz la împăcare, respinge, cum 
face şi cu canonul, nu doar estetic, orice fel de mo‑
del, vechi sau nou. Fapt imposibil, nu doar că fără 
repere se întunecă sau se pustieşte totul, dar S. 
Alexandrescu însuşi se‑ntoarce, şi nu numai im‑
plicit, dar chiar explicit, aşadar, nu numai termi‑
nologic, la ceea ce aruncă peste bord, din dorinţa 
exasperată de a se elibera. Dar libertatea speră, 
nu disperă. 

Reacţia sa (anti)polemică recurge previzibil 
la expresia celui apărat, punându‑l în postura de 
a se apăra singur. Postura ajunge impostură, ma‑
nipulare, dacă citatul este ales cu intenţia de a 
anihila textele opozabile ale aceluiaşi autor. Apa‑
re acum şi o problemă de contextualizare. Cita‑
tul autosusţinător este din 1935, un an care‑l mai 

acoperă, prin apărătorul de acum, pe Eliade, cel ce 
afirma în Profetism românesc: „Singura şi marea 
armă a oricărui scriitor este independenţa sa faţă 
de orice formaţie politică; este conştiinţa misiunii 
sale spirituale şi naţionale”. Zis şi nefăcut, fiindcă 
el însuşi s‑a abătut de la calea dreaptă, de la orto‑
doxia artistică, literară, necesar a rămâne autono‑
mă faţă de politică. Aviz angajărilor precipitate de 
crearea sentimentului de vinovăţie a neimplicării 
în politic, măcar la nivel verbal. Să notez rapid că 
nici demonizarea de principiu a politicii nu mi se 
pare corectă şi morală. 

S. Alexandrescu îi desparte pe Istrati şi Eli‑
ade, îi vede, iată, pe ei, alături, unul faţă de celă‑
lalt. Istrati îi apare condus de morală, iar Eliade 
de biologie. De fapt, au ceva comun, psihologicul, 
omeneşte ineludabil, la nivel, crede (anti)polemis‑
tul, instinctual, dacă nu citim termenul în cheie 
figurativă. Iată: „Dacă la Istrati a funcţionat in‑
stinctul moral, la Eliade a funcţionat (numai) in‑
stinctul de conservare”. Să‑l scoată el pe Eliade în 
afara moralului? Poate la modul involuntar. Nică‑
ieri nu descopăr aici o pledoarie pentru imoralita‑
te (Gide este invocat undeva, dar în latură esteti‑
că!) ori amoralitate. Apoi, la biologic, la instinctul 
de conservare, care ar explica tăcerea lungă, s‑ar 
adăuga religiosul şi miticul, transfiguratoare şi 
acoperitoare ale moralului, juridicul fiind exclus 
în „procesul” (post)ideologiilor care au croit isto‑
ria secolului XX. Observ, dar nu aprob, astfel de 
raportări, de rostogoliri de la un palier esenţial la 
altul, în restabilirea (urmată aici de evacuare) a 
puzzle‑lui istoric. 

Să fie iertat, cu totul iertat, Eliade, iată mie‑
zul mesajului, care notează aici că şi Dan Pavel 
recunoaşte că prin religios Eliade a refuzat hitle‑
rismul şi sovietismul, şi, deci, ce vină mai are? 
Refuz sau acoperire, iată întrebarea care încă se 
pune. Doar o problemă de raport comparativ se 
întrevede (invers decât la Dan Pavel) în cazuri‑
le celor doi, Istrati şi Eliade. Pavel îi apropie pe 
cei doi până la identificare, dar teza sa rămâne 
tot alături. Alexandrescu revine cu scuza că Eli‑
ade era miop şi la realitatea legionară. Şi acum 
nu se mai opreşte aici. Crede că „orbirea” a fost 
„generală”, nici vorbă, aşadar, de culpă (ne)feri‑
cită, indusă prin formula‑clişeu din articolul lui 
Norman Manea. Raportul şi numai el ar conta. 
Religia ar fi una, politica ar fi alta. Miopia politică 
provine din vederea sau viziunea religioasă! Atât 
de tare este religiosul, încât înlătură, dacă pot să 
spun astfel, politicul, ba chiar şi esteticul – cum 
vedem la S. Alexandrescu, pe un alt palier de dis‑
cuţie, la care ajung, în cazul expres al scriitorului 
Eliade. De fapt, chiar şi aici citim că „scriitorul 
Eliade l‑a învins pe omul Eliade”. Nu omul trebu‑
ie spus, doar cetăţeanul. Scriitorul nu este supra‑
om. El este doar un artist. Sunt necesare evaluări 
lămuritoare, clare, altfel dramele vor fi repetate, 
nu doar în plan individual, cel urmărit de S. Ale‑
xandrescu. Pentru a avea evaluări limpezi şi nu 
ambigue, măcar formal se cuvin (re)cunoscute vi‑
novăţiile, în natura lor reală. Aş dori să citesc clar 
că politicul văzut ca religios este inadecvat şi pă‑
gubos. Că „Devierea spre mitic”, prin ştiinţă, filo‑
sofie sau ficţiune, este o simplă fugă de politic, de, 
etic spus, răspundere, o rea alegere etic‑politică, 
pentru că putem apropia de data aceasta termenii 
în ponderea lor inteligibilă reală. S. Alexandrescu 
idilizează, şi o face până la singurul fapt conside‑
rat vinovat: crima. Există un moment de trezire al 
lui Eliade, notează el aici: uciderea lui Iorga. Lung 
somn în stare de veche, de conştienţă şi evident 
de conştiinţă. Lung, dar mai cu seamă cumplit. 
Uluitor de descalificant, nu doar pentru un om, 
un gânditor, un artist, de anvergura universală a 
lui Eliade, dar pentru orice om de rând, care a fost 
implicat cu propria ştiinţă ori cunoştinţă. r

Sorin Alexandrescu
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Alexandru Surdu
Învingerea Ungariei şi  
ocuparea Budapestei

n Lecţii de istorie În ziua de 26 iulie 1919, după 
alungarea trupelor maghiare la 

Vest de Tisa, Comandantul trupelor 
româneşti din Transilvania, 
generalul G.D. Mărdărescu, 

ordonă urmărirea în continuare 
a resturilor armatei maghiare 

pentru preîntâmpinarea regrupării 
acestora

Pentru români, Războiul Mondial nu 
s‑a terminat în 1918, căci România a 
fost atacată de către armatele ungu‑
reşti, care au depăşit graniţa provi‑

zorie stabilită de conferinţa de pace de la Paris din 
19 martie 1919. Este vorba de luptele din Munţii 
Apuseni (16‑18 aprilie 1919).

Situaţia merită o discuţie mai amplă, pe care 
n‑au făcut‑o istoricii români. Ungaria, deşi înfrân‑
tă în Primul Război Mondial, la care a participat 
ca parte integrantă din Imperiul Austro‑Ungar, 
şi‑a declarat „independenţa faţă de Austria” la 3 
noiembrie 1918, ca toate celelalte ţări din Impe‑
riul Austro‑Ungar. Numai că Ungaria nu făcea 
parte din Austria, ci din Imperiul Austro‑Un‑
gar, şi, ca atare, s‑a declarat independentă faţă 
de sine! Oricum, ea nu fusese în situaţia Serbiei, 
Cehiei, Slovaciei etc., şi chiar dacă s‑a despărţit 
de Austria, de care nu era dependentă, ca Serbia, 
Cehia etc., ci aliată, a fost învinsă odată cu aceas‑
ta. Prin declaraţia „independenţei” însă, ea a fost 
considerată şi acceptată la conferinţele interna‑
ţionale, la care a şi emis pretenţii teritoriale, de 
parcă ar fi fost aliată cu ţările învingătoare. Mai 
mult, guvernul Ungariei independente n‑a fost 
de acord cu împărţirile teritoriale impuse de ţă‑
rile învingătoare şi de aliatele acestora. Ceea ce 
înseamnă că a continuat politica Imperiului Aus‑
tro‑Ungar. Mai mult, a continuat şi războiul Impe‑
riului Austro‑Ungar împotriva României, intenţia 
fiind, în mod evident, de ocupare a Transilvaniei, 
şi de ce nu, a întregii ţări, aşa cum intenţiona s‑o 
facă şi armata austro‑ungară! La care se adaugă 
şi crimele făcute în teritoriile ocupate, cu intenţia 
vădită de exterminare a populaţiei româneşti. Şi 
aceasta sub privirea îngăduitoare a trupelor fran‑
ceze, care, în mod normal, erau trupe de ocupaţie 
a Ungariei adverse, contra căreia luptaseră, ca şi 
împotriva turcilor şi a bulgarilor.

Poate că situaţia se datora şi iscusinţei cu 
care au negociat reprezentanţii Ungariei pe plan 
internaţional. Iscusinţă demnă de admirat, dar 
ale cărei consecinţe s‑au dovedit dezastruoase 
pentru populaţia română, şi, dacă situaţia n‑ar fi 
fost reglementată, cel puţin parţial, după instau‑
rarea dictaturii comuniste în Ungaria, ar fi fost 
dezastruoasă pentru toată zona balcanică, aceasta 

devenind comunistă cu aproape patru decenii mai 
devreme, adică din 1919 faţă de 1945. Curioasă 
rămâne totuşi poziţia statelor europene învingă‑
toare faţă de această situaţie. Dar nu trebuie să 
uităm că ele au tolerat, în fond, şi revoluţia bol‑
şevică din Rusia şi cea comunistă din Germania.

Ei bine, revoluţia comunistă din Ungaria a 
fost înăbuşită de către armata română şi aceasta 
din cauza împrejurării speciale de a se afla singu‑
ră, cum a fost în tot timpul războiului, în faţa ar‑
matelor ungare din fostul Imperiu Austro‑Ungar, 
transformate în armată revoluţionară invada‑
toare. Aceasta, în prealabil, în numele Republicii 
Sovietice Ungare, condusă de Béla Kun, a ocupat 
Slovacia (fosta ţară din componenţa Imperiului 
Austro‑Ungar), care solicitase independenţă. Por‑
nind războiul ungaro‑cehoslovac, la 20 mai 1919, 
la 16 iunie 1919 cucereşte aproape toată Slovacia 
şi instaurează Republica Sovietică Slovacă, având 
la conducere pe jurnalistul ceh Antonin Janousek.

Încurajaţi de succesele din Cehoslovacia, 
trupele Ungariei Sovietice au atacat armata ro‑
mână amplasată pe linia Tisei. Este greu de in‑
terpretat războiul acesta, care continua, de fapt, 
luptele începute în Munţii Apuseni, după ataca‑
rea României. De data aceasta, atacul trupelor 
maghiare avea semnificaţia de „eliberare” a teri‑
toriului care aparţinuse, ce‑i drept, Austro‑Unga‑
riei şi fusese doar promis României. Dar cazul era 
asemănător Slovaciei. Dacă ar fi pierdut românii, 
ungurii ar mai fi înfiinţat o republică socialistă 
sau ar fi anexat doar teritoriile cucerite.

Dacă în cazul Cehoslovaciei se foloseşte sin‑
tagma „războiul Ungaro‑Cehoslovac”, care s‑a sol‑
dat cu ocuparea Slovaciei şi înfiinţarea Republicii 
Sovietice Slovace, şi războiul contra României ar 
putea fi numit „războiul Ungaro‑Român”, numai 
că acesta ar fi al II‑lea, primul război ungaro‑ro‑
mân fiind cel declanşat cu atacul României din 
zona Munţilor Apuseni. Ce‑i drept, şi guvernele 
maghiare care au declanşat războaiele au fost 
diferite: primul era guvernul condus de Mihály 
Károlyi (până la 20 martie 1919), care continua 
politica anexionistă a Ungariei din alianţa cu Aus‑
tria, deşi pierduse Croaţia, Slovenia şi Dalmaţia, 
care vor alcătui ulterior Iugoslavia, intenţiona să 
ocupe Transilvania. Al doilea guvern era condus 

de Béla Kun, care, deşi comunist, avea aceleaşi 
tendinţe anexioniste. La 20 iulie 1919 armata un‑
gară, formată din peste 200.000 de soldaţi, atacă 
trupele române de la graniţa fixată pe Tisa. Atacul 
a fost declanşat pe un front larg din zona de Sud 
şi spre Centrul traseului Tisei. În primele zile, 
datorită surprinderii atacului, trupele maghia‑
re au avut succese, obligându‑i pe români să se 
retragă, dar la 25 iulie începe contraatacul, care 
va fi devastator. Unităţile maghiare se retrag în 
dezordine şi, din cauza conducerii revoluţionare, 
degradării superiorilor, indisciplinei şi dezertări‑
lor, multe formaţiuni de luptă maghiare se dizolvă 
după confruntarea cu armata română.

În ziua de 26 iulie 1919, după alungarea 
trupelor maghiare la Vest de Tisa, Comandantul 
trupelor româneşti din Transilvania, generalul 
G.D. Mărdărescu, ordonă urmărirea în continu‑
are a resturilor armatei maghiare pentru preîn‑
tâmpinarea regrupării acestora, şi distrugerea lor 
completă. Înaintarea a continuat până la ocupa‑
rea Budapestei, iar restul trupelor maghiare au 
capitulat. „S‑au predat trupelor noastre, relatea‑
ză generalul Mărdărescu, 6 divizii, cuprinzând 
1.235 ofiţeri, peste 40.000 soldaţi, 348 de tunuri 
de diferite calibre, 2 guri de foc de 305 mm, 332 
mitraliere, 52.000 arme, 4316 carabine, 579 revol‑
vere, 190 puşti mitraliere, mii de săbii şi pumnale, 
precum şi o enormă cantitate de muniţii şi mate‑
rial de război de toate categoriile, între care şi 87 
de aeroplane. Aceste cifre reprezintă capturările 
făcute şi inventariate până la data de 9 august; 
ele au fost mărite considerabil prin capturările şi 
dezarmările ce s‑au făcut ulterior”.

Ştim că în decursul luptelor, de la cele din 
Munţii Apuseni, cele din zonele din dreapta şi 
din stânga Tisei, până la ocuparea Budapestei, 
au murit mulţi dintre cei 200.000 de soldaţi ma‑
ghiari, au fost răniţi, au dispărut, au dezertat ori 
s‑au predat, dar şi trupele româneşti au avut pier‑
deri. După unele date ar fi pierdut aproape 12.000 
de soldaţi, dintre care 3.670 au murit.

Toate acestea dovedesc faptul că Războiul 
Ungaro‑Român (sau „războaiele”) dintre 16 aprilie 
1919 şi 4 august 1919, în continuarea sau nu a ce‑
lui Mondial, care a produs numeroase distrugeri, 
jertfe de vieţi omeneşti şi s‑a încheiat cu o mare 
victorie a trupelor româneşti, care au învins toată 
armata maghiară şi au ocupat toată Ungaria, în‑
năbuşind cu această ocazie şi revoluţia bolşevică 
din Ungaria, ar fi meritat o atenţie deosebită, iar 
în cărţile noastre de istorie un loc de cinste. Nu s‑a 
făcut acest lucru, nici măcar acum, la un secol de 
la petrecerea evenimentelor.

Se poate spune că mai sunt câteva luni până 
în aprilie şi mai multe până în august. Aşa este, 
dar tare mă îndoiesc (deci cuget) că ceea ce nu s‑a 
făcut în 100 de ani se va face în câteva luni ... r
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Magda Ursache
Inepuizabilul Breban şi viaţa sa

O viaţă, dar extraordinară. Nicolae 
Breban a trăit de multe ori extre‑
mul. În fapt, Viaţa mea (Polirom, 
2017) este o confesiune‑naraţiune, 

un roman. Cum s‑ar spune: Viaţa mea e un roman 
(scris din ianuarie 2016 până cel mai târziu în 
septembrie, acelaşi an), oricât de uzată ar fi zisa 
soldatului cu baston de mareşal în raniţă, dar şi 
cu sceptru de împărat. „Fiinţa etnică se află în bă‑
taia puştii”, scria Petru Ursache, 
iar lupta pentru păstrarea credin‑
ţei, limbii, istoriei locului numit 
România, destinului comun e în 
plină desfăşurare.

Moşii maramureşeni ai scri‑
itorului vin, cum altfel, din satul 
Breb. Omul cu sânge hibrid (şvab 
după mama Constanţa Esthera 
Olga Böhmler, cunoscut ca nem‑
ţoiul în satul Vărădia de Caraş şi 
valahul în satul şvăbesc Kundritz) 
e pământean pursânge: refuză 
constant uniformizarea etnică şi 
dizolvarea neamului, la care sun‑
tem supuşi continuu, nu de azi de 
ieri. E om al locului (genius loci, 
de ce n‑ar recunoaşte‑o detractorii 
abuzivi, puşi pe umilirea seniori‑
lor?) şi vrea echitate pentru ai săi, 
pentru români, în corul popoarelor 
Europei. Mi‑a fost dat să aud re‑
cent, pe un canal TV, că formularea paremiologică 
„fie pâinea cât de rea tot mai bună‑n ţara mea” 
ar fi... comunistă. Replica o dă N. Breban, la pag. 
52 a cărţii: „Ne globalizăm încă o dată, ar putea 
zice un hâtru, un ţăran calm şi vechi gospodar”, 
trecut prin GAC şi cu perspectiva postsocialistă a 
satului global. Cum să opteze pentru globalizare 
o personalitate accentuată, care nu vrea să spună 
adio diferenţei şi care crede în destinul propriu al 
României?

Tradiţia e ocultată, dacă nu negată; ism (pa‑
triotism, eroism) pare învins de post (postetnic, 
postetic) şi de trans (transfrontalier, transliterar). 
Distruge‑i unei naţii reperele, valorile şi vezi dacă 
mai poate lupta pentru solul etno‑genetic, pe linia 
unui eventual Mărăşeşti – Mărăşti – Oituz. Da, 
aşa este, diversitatea dă energie, vitalitate, mai 
ales ardelenilor. Şi mă gândesc acum la alt patri‑
ot transilvan, Ioan‑Aurel Pop, negat în fel şi chip, 
dar care nu se teme de un label ca „istoric naţiona‑
list şi militant ortodoxist, tehnofob”, pus de Sever 
Voinescu. Ioan‑Aurel Pop este adversarul redu‑
tabil al autorilor de naraţiune fictivă ori festivă, 
de contra‑istorie, cum i se spune, neagreându‑i pe 
ficţionarii ei. Vrem să ne asumăm un Alzheimer 
al istoriei adevărate sau ni‑l programează cei cu 
fobie naţională?

Nicolae Breban îşi aminteşte de fuga din Ar‑
dealul ciuntit după catastroficul an 1940, într‑o 
căruţă, pe un frig fioros, la început de 1941. Cred 
că fotografia cea mai sfâşietoare pe care mi‑a fost 
dat s‑o văd era din anul acela: un car plin cu ţă‑
rani fugăriţi de jandarmii cu pene de cocoş. Şi ce 
ochi trişti avea câinele alb, cu o ureche neagră, 
luat cu ei printre boccele! Tatăl lui N. Breban, 
preot greco‑catolic de parohie rurală, rămăsese 
închis la Baia Mare: predicase enoriaşilor români 
să rămână români, să se simtă români, iar lecţia 
pe tema etnică n‑a fost uitată de fiul său. Una din‑
tre cele mai impresionante pagini din Viaţa mea 
e despre majestuosul genitor Vasile, pe care îl 
numeşte „autorul zilelor mele” şi narează cum a 
devenit „apt de a‑l admira”. Graţie tatălui preot, 
pierdut la 28 de ani, adolescentul n‑a fost indus în 
eroare de bazna cu schimbarea lumii. Fritz Buzi‑
lă, din romanul Singura cale, spune că libertatea, 
„necesitatea înţeleasă”, după maxima lui Hegel, 
devenise, sub comunişti, egală cu ascultarea, de‑
voţiunea oarbă. O revistă stalinizantă, Cum vor‑
bim, transformată în Lupta de clasă, era poreclită 
de Tonegaru Cum orbim, însă poetul a fost su‑
pus disciplinei penitenţei, a carcerei, a lagărului. 

Trebuia să fii „slugă cauzei”, cu capul sub doctri‑
nă. Te avertizau că tot ce era decis prin congrese 
şi plenare trebuia îndeplinit: de la entuziasmul 
ordonat la defilări până la repeţirea (şi adânci‑
rea) punctelor din dările de seamă. Şi câte cuvinte 
care ne terorizau nu sunt acum apuse! Ca dosar 
(de cadre), sarcină de partid, atribuţiuni... Mârşav 
e vocabula lor, a staliniştilor. Individualismul era 
mârşav. Acelaşi tip, tov. Fritz Buzilă, îi clarifică 

unui „activist doi ce‑ce” în ce con‑
stă lupta de clasă: „O luptă nu de 
idei, noi ne pişăm pe idei, voi, in‑
telectualii, faceţi caz de ele, ideile 
sunt bune, uneori, ca să ascundă 
faptele” (Singura cale, Editura 
Contemporanul, 2011).

În acele vremi, studentul N. 
Breban a fost exclus din faculta‑
te de decanul Athanasie Joja (tov. 
Tăsică) pentru că‑l citase, la un 
seminar, pe Kant. Din liceu, fuse‑
se scos ca „năpârcă” în clasa a X‑a 
şi nevoit să se angajeze la Fabri‑
ca de calapoade din Lugoj, cam o 
lună‑două, până la revocarea ex‑
cluderii. De acolo a plecat singur 
la Oradea, să facă a XI‑a clasă. 
La Bucureşti, a lucrat ca sudor 
la Uzinele „23 August”, foste Ma‑
laxa, apoi ca şofer şi gestionar al 
garajului fostului rege.

Puberul se pregătea parcă din şcoală pentru 
viitoarele construcţii epice, chiar dacă abia dibuia 
pentru ce era „predispus”, născut, nu făcut. Citea 
şi citea: „Mă cufundam în litere 
ca într‑o apă”, pentru ca, nu mult 
mai târziu, să‑şi afle rostul: „Câtă 
creaţie, atâta existenţă” (Viaţa 
mea, p. 67). Atunci, în casa de la 
Recea, a început „complicitatea 
ideatică” (sintagmă N.B.) cu „elo‑
giatorii satului românesc”. Breban 
bine ştie că „sublimul s‑a născut la 
sat”. Pentru cei care‑i denigrează 
pe Blaga, pe Crainic, pe Iorga, pe 
Pârvan afirmă că are „un dispreţ 
calm”, însă cine i‑a ascultat confe‑
rinţele n‑ar spune că este calm în 
intervenţiile sale. E şi greu să poţi 
rezista detaşat, în două rânduri, 
în secolul ce‑a trecut şi‑n cel pre‑
zent, la ocărârea tradiţiei ca pă‑
guboasă, stearpă, obsoletă. Spune 
personajul Calistrat, în romanul 
citat, pag. 143, passim: „Uneori, 
în istoria neamurilor, adevărul se 
acoperă chiar cu adevărul, ca un fel de minciună 
la pătrat, deoarece adevărul (...) nu poate fi înţeles 
decât în forma minciunii (...)”. Plaga adevărului 
sufocat de adevăr e departe de a se vindeca. Clişe‑
ele limbii de lemn au fost înlocuite cu alte clişee; 
puţini sunt cei care se păstrează neatinşi de co‑
mandamente PC, corect politice. Breban şi‑a vrut 
cuvântul liber şi‑l are. Eseistica sa nu‑i leneşă, 
cum spunea un mare poet despre alt mare poet. 
Dinamicul eseist nu ezită să abordeze cele mai 
dificile teme, pentru a corija ce se falsifică. Şi se 
falsifică enorm. Camil Petrescu, de pildă, n‑a con‑
tribuit la „damnarea” revoluţiei ungare, aşa cum a 
minţit un presar. Dar cine îşi mai dă osteneala să 
respingă falsul, în cunoştinţă de cauză, să restabi‑
lească adevărul?

Din capul locului, Breban s‑a înscris pe dru‑
mul propriu, asumându‑şi riscul şi când drumul 
ducea la zid. Compresorul comunist acţiona dur 
contra gânditorului privat. După nici cinci ani de 
carieră socială, a ajuns proscris cam 18 ani. În 
„edificiul” realist‑socialist a lovit unde trebuia, 
în cheia lui de boltă. S‑a opus abolirii cuvântului 
liber prin Tezele din 1971, într‑un ziar francez, 
Le Monde. Eudemonism (Michel Onfray), adică 
arta prin care dobândeşti o stare de bine? Greu 
de atins în socialismul multilateral nedezvoltat. 

Ştiu pe pielea mea că, dacă nu arătai că ţi‑e frică 
de aparatul PCR şi de comandamentele „superi‑
orilor”, erai pierdut/ă. Nu care cumva să simtă 
vreun activist că‑l considerai limitat, chiar imbe‑
cil sau netrebnic. Ce era să facă N. Breban, după 
excluderile din CC, Partid, USR, decât să fugă 
la 2 Mai, într‑o casă lipovenească având pământ 
pe jos, într‑o singurătate voită? Singurătatea se 
poate numi şi creativitate: acolo a scris Îngerul de 
gips (700 de pagini), romanul unui autodestructiv, 
doctorul Minda, apărut la Cartea Românească în 
1973. Într‑o cameră cu chirie a scris şi Bunavesti‑
re (tot 700 de pagini).

Scriitorul a refuzat net arta tocmită, cum îi 
zicea Vladimir Streinu, scandalizându‑i trei ani 
consecutivi pe cerberii ideologici Crohmălniceanu, 
Paul Georgescu, Răutu, Tertulian... Georgeta Ho‑
rodincă, frumoasa anti‑maioresciană, îl considera, 
pe faţă, retardat. Francisca (500 de pagini) a aş‑
teptat tiparul doi ani, în care timp autorul ei scria 
nesmintit, la Lugoj, În absenţa stăpânilor; veneau, 
apoi, Animale bolnave. În ’65, Francisca a avut, în 
ciuda opoziţiei lui Paul Georgescu, un succes fu‑
droaiant. Nu‑i greu de înţeles de ce: romancierul, 
atunci de 31 de ani, a ales „fuga înainte” (la fuite 
en avant), crezând în autonomia esteticului în plin 
îngheţ realist‑socialist. Şi‑a păstrat aceleaşi repe‑
re estetice, temându‑se doar de „uriaşa pasăre a 
mediocrităţii”, cu aripile întinse peste literatura 
deceniilor comuniste.

Postdecembrist, Nicolae Breban trebuia 
detestat ca autor de cărţi grele, de fraze voit stu‑
foase. Or, literatura pe placul a toţi, uşoară, de 
citit în tren sau în metrou, cea pe care Frédéric 

Martel a numit‑o literatură main‑
stream, nu intră în vederile lui 
Breban, care spune despre per‑
sonajele sale în Viaţa mea, p. 45: 
„Nici unul luat «din viaţă», ci pur 
şi simplu ficţionale”. Aşadar, greu 
de construit. Varii canale TV sus‑
ţin că‑i mai bine să fii prins de o 
lectură trecătoare decât să te laşi 
cuprins de o lectură dificilă, deci, 
nesatisfăcătoare, neplăcută. La 
Pro TV, popa Tabără le recoman‑
da de zor pe prozatoarele liniei 
fierbinţi, amatoare de partide iuţi 
de sex. Relaţiile fizice sunt aşa de 
uşor de scris şi de descris; e mai 
greu să n‑o faci. Şi ce pretenţii are 
bărbatul Breban! Crede că pentru 
femeie trebuie să fie „un înlocui‑
tor al zeului”, nu un Masoch care 
lustruia cu limba pantofii curteza‑
nelor seducătoare ori un Frauen‑

jäger, un vânător oarecare de femei. Reproş: ar fi 
un kantian demodat, convins de legea morală din 
sine, deşi societatea civilă merge pe minima mo‑
ralia, iar filosofii „elitişti” îi dovedesc excelenţa; 
cât despre concepte ca bine‑frumos‑adevăr, o, ele 
sunt apuse în vremi ca ale noastre. Cine mai crede 
în onoare şi‑n prietenie (prietenii cei mai trădaţi 
sunt prietenii buni) în relaţiile cu ceilalţi? Numai 
conservatorii plini de prejudecăţi, cu morala lor 
moralizatoare, care trebuie penalizaţi ca inactu‑
ali, traşi la margine şi obstacolaţi în receptarea 
operei.

Breban nu se lasă jefuit de trecut, jefuit de 
istorie. Atipic aşa cum este, nu s‑a temut nici în 
socialism, nici în postsocialism să‑şi afirme con‑
vingerile, pentru unii de neadmis. După Glucks‑
mann, intelectualul are patru misii: să se anga‑
jeze, să devoaleze, să profetizeze, să dinamizeze. 
Pentru toate astea se plăteşte un preţ nu mic, iar 
romancierul dublat de eseist l‑a plătit cu vârf şi 
îndesat. Să‑i recunoaştem consecvenţa de om al 
naţiunii. r

Lupta pentru păstrarea credinţei, 
limbii, istoriei locului numit 

România, destinului comun e în 
plină desfăşurare

n Modele
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
Saltimbanc grav şi sublim (în 

sens nietzschean), Debord 
ştie că nu structurarea în 

colectivităţi‑uniformă, standardizate 
reprezintă soluţia, ci comuniunea 
paradoxală şi liberă a indivizilor 

izolaţi, care‑şi trăiesc singurătatea 
împreunăŞtefan Borbély

O reuşită intelectuală majoră

n Cronica literară

Ce ştie cititorul român, chiar avizat fi‑
ind, despre Guy Debord? Nimic mai 
mult decât nişte generalităţi aproxi‑
mative. Cartea sa principală, Societa‑

tea spectacolului (1967), va fi tradusă la noi abia 
trei decenii mai târziu, fiind pusă‑n circulaţie în‑
tr‑un context intelectual şi socio‑politic neprielnic 
pentru receptarea ei corectă, nedistorsionată, fi‑
indcă interesul public de la noi era focalizat atunci 
pe spectacularizarea Revoluţiei din decembrie 
1989, obliterând, în mod fatal, miza filosofică rea‑
lă a lucrării lui Debord şi extensia ei socio‑politică 
profundă. Ce ştie cititorul român despre Interna‑
ţionala Situaţionistă? Din nou, aproape nimic, fi‑
indcă în 1957, când ea se năştea pentru a deschide 
calea către Contracultura anilor ’60, cultura româ‑
nă era încă aservită de jdanovism şi se războia cu 
proletcultul. 

Nici mai târziu, înainte de Revoluţia din de‑
cembrie 1989, programul Internaţionalei Situaţio‑
niste n‑avea cum să fie discutat în spaţiul public 
de la noi, fiindcă el elogia „ambianţele efemere ale 
vieţii” şi îndemna la „transformarea lor într‑o ca‑
litate pasională superioară”. Excepţionala carte a 
Anamariei Selu, fostă lucrare de doctorat (Specta‑
cular şi carnavalesc. Guy Debord – o viziune a fru‑
museţii subversive. Ed. Limes, Floreşti/Cluj, 2018, 
400 pag.), umple magistral toate aceste goluri. Au‑
toarea a mai publicat, anterior, o foarte subtilă Mi‑
topoetică a verii, volumul ei de acum fiind o perfor‑
manţă, fiindcă el circumscrie, precis şi elegant ca 
scriitură, contextul uman, ideatic şi socio‑politic al 
ultimei avangarde europene majore. Debord şi si‑
tuaţioniştii au fost prodigioşi până la geniu şi non‑
conformişti până la revoltă. Cartea ne introduce în 
lumea acestei umanităţi sublime, sclipitoare, axate 
pe intelectualism ludic şi histrionism, din care se 
va decanta inclusiv postmodernismul.

Anamaria Selu (profesoară la Cluj) şi‑a asu‑
mat o sarcină sisifică acceptând să scrie o teză de 
doctorat de pionierat (la noi) despre Debord şi Si‑
tuaţionişti şi trebuie să‑i fim recunoscători pentru 
asta, fiindcă lucrarea umple un imens gol exegetic 
în România. Practic, tot ce se cunoştea despre Situ‑
aţionişti, la noi, se rezumă la traducerea – postre‑
voluţionară, fireşte, fiindcă înainte de 1990 să scrii 
despre sistem politic ca despre un „spectacol” era 
prohibit – Societăţii spectacolului, de Guy Debord, 
şi la câteva reverberaţii exegetice ulterioare, destul 
de puţin însemnate, cea mai semnificativă apărând 
abia în 2016, din tastatura Oanei Şerban (Capita‑
lismul artistic), în care Debord ocupă doar o secţi‑
une parţială. 

În rest, mai nimic: exegetul român nu ştia 
decât din auzite despre mişcarea Situaţionistă, 
aproape nimic despre ideologia specifică a mişcă‑
rii şi a protagoniştilor săi, nimic despre concepte 
(détournement, dérive etc.), sau despre corifei, ce‑
lebri în Occident, cum sunt Asger Jorn sau Raoul 
Vaneigem. Ignoranţa relativă ocupa, de asemenea, 
şi alte paliere: nu se ştia mai nimic la noi despre 
marxismul din Situaţionism, despre relaţiile Situ‑
aţionismului cu Şcoala sociologică de la Frankfurt 
(în principal, Adorno şi Horkheimer), sau – temă 
dinamitardă înainte de Revoluţia din decembrie 
1989 – despre implicarea Situaţioniştilor în miş‑
cările studenţeşti de la Nanterre şi Paris din mai 
1968, despre dialogul lor cu Foucault sau Sartre, şi 
omisiunile pot continua, până la ignorarea totală a 
intervenţiilor publice ale lui Debord sau a literatu‑
rii pe care el a scris‑o. 

În consecinţă, cartea se dovedeşte a fi o lu‑
crare cât se poate de necesară, fiindcă umple mai 
multe goluri şi repoziţionează epistemic deceniul 7 
al secolului trecut (al Contraculturii) în mentalul 
nostru colectiv. Numai că, pentru a realiza această 
performanţă, Anamaria Selu a avut de întreprins 
câteva eforturi deloc uşoare, pe care se cuvine să le 
reamintim, pentru a pune înţelegerea cărţii pe fă‑
gaşul ei normal. Întâi, a adunat material bibliogra‑
fie, texte‑sursă, toate din Occident, fiindcă la noi 
ele erau intruvabile. Textele‑sursă au fost parcurse 
în original, într‑o singurătate umană şi exegetică 
greu de imaginat, uriaşa muncă venind abia după 
aceea, în clipa în care autoarea s‑a văzut pusă în 

situaţia de a transpune totul în limba română, fi‑
indcă echivalenţe acreditate nu existau. 

Să sperăm, aşadar, că apariţia cărţii va de‑
clanşa un reviriment de lectură necesar la noi, 
atât în privinţa poziţionării Situaţionismului faţă 
de Contracultura anilor ’60, cât şi faţă de evolu‑
ţiile epistemice consecutive, care duc înspre post‑
modernism.. Sunt enorm de multe lucruri în carte 
care pot incita: de pildă, exasperarea 
Situaţioniştilor că, după cel de‑al Doi‑
lea Război Mondial, se instaurează în 
Europa o societate comodă, indolentă, 
conformistă (peste Ocean, americanii, 
în special Paul Goodman sau Philip 
Wylie, au denunţat un similar pro‑
ces de comodificare), exasperarea că 
marxismul s‑a blocat în stereotipii, fe‑
tişizând proletariatul în loc să ofere o 
imagine suplă despre o societate afla‑
tă în mişcare, psihogeografia urbană, 
derivată din conceptul post‑corbusian 
al aşa‑zisului „urbanism afectiv”, con‑
strucţia de „situaţii”, care înseamnă, 
în esenţă, expandarea afectivă a unor 
rupturi existenţiale care altminteri 
tind să fie „aşezate” sau banale, şi, 
nu în ultimă instanţă, conotarea ne‑
gativă a „societăţii spectacolului”, în care Debord 
vedea o „intrumentalizare colectivă a alienării” şi 
o manipulare, un atentat la subiectivitatea umană 
autentică. 

Bun scriitor si debatteur, Guy Debord a avut, 
de bună seamă, calitatea de a formula frapant, 
nonconformist şi atrăgător, lovind acolo unde „tre‑
buie”. Am fost încântat să constat că Anamaria 
Selu s‑a prins din plin în acest joc de‑a revoltaţii 
sublimi, cartea fiind scrisă participativ, foarte fru‑
mos, cu formule şi frazări dintre cele mai atracti‑
ve. Iată un exemplu: „...scriind puţin, conştient că 
atacurile cele mai eficiente sunt explozii neaştep‑
tate care răstoarnă nu doar evoluţia faptelor, dar 
şi întreaga dispoziţie a frontului [...], Debord a re‑
prezentat un mod de viaţă deloc ocult, întru nimic 
ezoteric. Aventura situaţioniştilor nu s‑a ascuns 
în catacombe, dar nici nu s‑a afişat ostentativ în 
lumina reflectoarelor.” E, desigur, aşa, fiindcă De‑
bord a dispreţuit presa (şi nu s‑a sfiit s‑o spună), a 
dispreţuit „spectacolul” şi a urât, fireşte, la modul 
sublim‑anarhist, orice autoritate, şi‑n principal pe 
aceea a Statului, dar mai era ceva: avea, în subcon‑
ştientul său, o psihologie de strateg sublimat (aşa 
cum a fost şi Breton în raportul cu suprarealiştii 
„săi”), de om care concepe superbe strategii de sub‑
minare a ordinii existente, autoarea cărţii adăs‑
tând cu interes asupra analizei „lexicului militant, 
combativ” al lui Guy Debord, asupra voluptăţii de 
a concepe „jeux de guerre” sau la anti‑spectacolul 
anarhist al multelor dintre „situaţiile” prezentate 
publicului, unul dintre conceptele‑cheie ale non‑
conformismului situaţionist, détournement, fiind 
analizat constant, în mai multe locuri, şi definit ca 
pe o strategie „care foloseşte imaginea pentru a me‑
dia trecerea din registrul artefactului fetişizant în 
cel al vieţii dinamice, contradictorii.”

Să trecem, acum, la un alt set de citate, care 
defineşte „societatea dorinţei” opusă „societăţii 
spectacolului”, în care totul nu e decât alienare şi 
manipulare. „Dorinţa – scrie Anamaria Selu – e un 
proces de creare şi de distrugere simultană, care re‑
pune în discuţie fundamentele cunoaşterii realităţii 
pe care le modifică permanent. Ea pune în mişcare, 
modifică, inversează şi interoghează. [...] Lumea nu 
mai este percepută ca obiect, e o reţea fluidă de stări 
afective, pentru care obiectele în sine sunt indicii 
declanşatoare de repoziţionări.” Anti‑utopismul si‑
tuaţionist e limpede aici, disocierea fiind perfectă. 
Nu e singura, autoarea analizând impecabil întreg 
reţetarul de „situaţii” care transformă lumea într‑o 
idealitate dinamică, frugală, efemeră. 

Secvenţa scurtă, timpul secvenţial, opus du‑
ratei, sunt fundamentale pentru Situaţionişti. Încă 
de pe vremea lettrismului – menţionează autoa‑
rea –, Debord e interesat de o „viaţă mai intensă, 
care nu a fost încă descoperită”. Proclamă fericit 
obligaţia minimală a omului tânăr de a „trăi ca un 

incendiu”. „Poate că nimic în opera lui Guy Debord 
nu este mai solid construit şi mai expresiv decât 
sentimentul grav al tranzitoriului” – scrie Anama‑
ria Selu. Ludicul – care constituie axul principal 
al multor analize – intră în joc pe această filieră. 
Deconstruind, ca trickster, societatea mic‑burghe‑
ză, Debord le opune lui Marx şi Hegel secvenţa ne‑
cuantificabilă, calitativ, scurtă: „Timpul meu a fost 

prezentul.” 
Saltimbanc grav şi sublim (în 

sens nietzschean), Debord ştie că nu 
structurarea în colectivităţi‑unifor‑
mă, standardizate reprezintă soluţia, 
ci comuniunea paradoxală şi liberă a 
indivizilor izolaţi, care‑şi trăiesc sin‑
gurătatea împreună. În consecinţă 
– notează autoarea ‑, Situaţioniştii 
susţin debauchery, promovează an‑
ti‑ascetismul şi laudă moravurile libe‑
re. Plus legitimitatea morală a „deri‑
vei”, a existenţei digresive, pe care o 
regăsim deja în De veghe în lanul de 
secară al lui Salinger. Anamaria Selu 
mai observă, foarte profund, că toate 
acţiunile Situaţioniştilor au un final 
deschis, suspendat, ca şi cum Debord 
ar pune la cale o şotie, dar n‑ar mai 

fi interesat de consecinţele sale. „Noi suntem doar 
detonatori – spunea el –, rezultatul trebuie să ne 
scape din mână.” 

Pentru a înţelege „deturnările” spaţiului cita‑
din de către Situaţionişti, Anamaria Selu recurge 
la Lucien Lefebvre (La Production de l’espace) şi la 
Walter Benjamin („arta de a te pierde într‑un oraş 
ca într‑un labirint”), pentru a discuta elementele 
constitutive ale psihogeografiei, bazate pe crearea 
unor aşa‑zise „unităţi de atmosferă”. Dérive devine, 
în acest sens, „un comportament ludic‑constructiv 
de reconfigurare a oraşului”, fiind citat, ca sprijin, 
eseul clasic despre heterotopii al lui Michel Fou‑
cault. Erotica spaţiului nu e evitată, „dorinţa de 
oraş” susţinând, la Debord, savurarea peisajului 
„ca trup feminin”, estetizarea unui timp înşelător 
(le temps trompeur) care, dacă ar fi lăsat să curgă 
în sensul civilizatoriu al majorităţii, ar aflui în mod 
inevitabil înspre „societatea spectacolului”. 

Situaţioniştii propun o contra‑lume – remar‑
că autoarea – „într‑un moment în care lumea se 
prăbuşea”. De aici derivă şi celălalt aspect al de‑
monstraţiei, legat de efemeritatea paradoxală a 
escatologiei debordiene. Situaţioniştii înscenează 
– cu sintaxa belicoasă, militară amintită deja – un 
„Nou Teatru de Operaţiuni în Cultură şi Artă”, 
care este, şi el, un contra‑teatru şi o contra‑artă, 
fiindcă arta şi teatrul lăsate să se dezvolte în voie 
duc la „de‑visceralizarea” omului, în condiţiile în 
care „spaţiul individual al omului este înlocuit cu 
cel acreditat”, fiindcă „oriunde există comunicare – 
susţin Situaţioniştii ‑, nu există Stat”. Or, Statul e 
monstrul care te devoră lent prin intermediul Biro‑
cratului, care „organizează Sistemul”. O spuseseră 
şi cei din Şcoala de la Frankfurt, şi contraculturalii 
americani şi de aiurea, Anamaria Selu operând toa‑
te racordurile intelectuale care se cuvin, cu revolte‑
le studenţeşti pariziene din Mai 1968 sau chiar cu 
patafizicienii, acest din urmă aspect cerându‑se a 
fi, probabil, mai dezvoltat. Cartea se încheie cu un 
capitol dedicat cinematograficului situaţionist, şi el 
un „anti‑cinema”.

Inedită prin formulă intelectuală şi prin 
temă, cartea merită să intre pe poarta regală a exe‑
gezei majore de la noi şi să devină un reper bibli‑
ografic de nădejde. Nu‑mi fac, însă, iluzii că acest 
lucru se va întâmpla de pe o zi pe alta. Sunt prea 
situaţionist pentru a crede că tinerii noştri critici 
vor renunţa la narcisismul agresiv şi la „spectaco‑
lul” de clan închis pe care‑l produc continuu pentru 
a legitima o reuşită care vine din afara ariei lor de 
autosuficienţă. Deşi, de învăţat din această carte 
frumoasă, ar avea ce să înveţe... r
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„Cum trebuie să fie un prozator ade‑
vărat?” – se întreabă alter ego‑ul 
ficţional al lui Radu Ţuculescu 
într‑una dintre blitz‑prozele ulti‑

mului său volum, Uscătoria de partid, apărut în 
2019 la Editura Şcoala Ardeleană din Cluj‑Napo‑
ca. Ironică şi configurată în negativ, anti‑definiţia 
succesivă ţine mai mult de legile adaptative ale 
economiei de piaţă româneşti şi de utopica ferici‑
re auctorială decât de portretul unui prozator în‑
născut, cu un incredibil har de povestitor şi cu un 
impecabil instinct ludic, exersat în fiecare dintre 
romanele şi volumele de proză care‑i poartă sem‑
nătura. 

Inspirate de spectacolul hilar, deseori gre‑
gar şi accentuat ridicol al actualităţii autohtone 
din „iepoca de tranziţie”, prozele adunate în Us‑
cătoria de partid reprezintă rezultatul unei fabu‑
loase microscopii sociale, operate cu un infailibil 
instinct al absurdului, care‑i permite scriitorului 
să decupeze neconcesiv scurte secvenţe de viaţă 
cotidiană, în care kitsch‑ul, stereotipiile ideologice 
şi de comportament, simptomatologia dezagregă‑
rii şi tarele perpetuei tranziţii ocupă prim‑planul. 
Toate aceste elemente configurează un potenţial 
tablou sociografic deprimant pe ansamblu, exorci‑
zat însă de ironia bonomă ce domină în mod pro‑
gramatic stilul întregului volum. E o ironie ce‑şi 
reclamă explicit tradiţia într‑o povestire născută 
accidental în trena ecoului internaţional al roma‑
nului Povestirile mamei bătrâne: „Noi cam asta 
facem, râdem şi atunci când ne doare rău. E cam 
singura noastră armă. Aşa a făcut şi Caragiale, a 
tot râs până nu a mai rezistat şi şi‑a luat lumea‑n 
cap. A pornit‑o într‑o lungă drumeţie fără întoar‑
cere, ignorând capacele de canal şi pupezele din 
fontă...”

Caragiale rămâne o referinţă discretă şi în 
crearea unei noi tipologii umane autohtone – ro‑
mânul erectil –, portretizată explicit într‑o sui‑
tă de povestiri omonime, dar prezentă constant 
în textura social‑ficţionalizată a volumului. „De 
ce românul erectil? – întreabă retoric naratorul, 
înainte de a‑şi justifica construcţia etimologică: – 
Păi, asta e, un viril, un zdravăn, un sănătos [...] 
În general, i se cam rupe de toate, dar asta nu ţine 
de erecţie. Românul erectil nu e verde [cum era la 
Nenea Iancu]. Verde e iarba, crângul şi altele de 
care i se rupe. El este mai mult roşu, adică ples‑
neşte de sănătate, de virilitate şi de altele, despre 
care vom mai scrie”. Marea pasiune a insului cu 
pricina este politica, pe care o practică adaptativ, 
sub presiunea a două constante: şantajabilitatea 
şi manipulabilitatea.

Accidental sau nu, antiteza românului erec‑
til pare a fi Didi, căţeluşa din blitz‑prozele seriale 
Cartierul şi câinii: „Didi nu scuipă şi nu aruncă 
chiştoace de ţigară în lift, nu mănâncă seminţe 
pe casa scărilor şi nu scapă intenţionat ambala‑
je de bomboane şi biscuiţi în acelaşi loc, nu scrie 
pe pereţi îndemnuri erotice, nu dă foc la butoanele 
liftului, nu se ceartă înjurând ordinar, nu borăşte 
la intrare în bloc, nu aruncă saci menajeri plini 
cu mizerii pe alei, nici sticle de plastic, pachete de 
ţigări, coji de banane şi altele la rădăcina blocu‑
lui, nu zgârie capota maşinilor, nu ascultă manele 
cu difuzoarele date la maximum, nu sparge gea‑
muri şi nu te înjură de mamă!” În plus, Didi are 
o blană tricoloră şi beneficiază de simpatia unui 
vecin căruia îi vine ideea de a crea un Partid al 
Oamenilor Cinstiţi, POC pe scurt, condus ideal de 
o entuziastă Didi. Ireproşabil, instinctul ei politic 
se extinde şi dincolo de planurile vecinului, graţie 
reacţiilor sale contradictorii la prezenţa televizată 
a lui Traian Băsescu.

Discursul fragmentar al volumului surprin‑
de cu acuitate coloratura kafkiană a unor secvenţe 
cotidiene care frizează absurdul. Pată de culoare 
paradoxală pe o stradă în general cenuşie, domnul 
Popică este protagonistul fundamental ingenuu, 
inadaptat şi ludic al unei suite de secvenţe, învins 

în final de incompatibilitatea cu sistemul care‑l 
reduce la stadiul de „popic”. În mod simetric, tex‑
tul intitulat În lift este o scurtă istorie contem‑
porană despre identitatea, interogată succesiv şi 
periclitată, a eroului rămas captiv în cuşca liftului 
blocat între două etaje, a omului mărunt nebăgat 
în seamă până când se aneantizează şi devine un 
„nimeni”. În Podul de piatră, ni se relatează, tot 
cu detaşare şi umor, o întâmplare absurdă, în care 

supremaţia legii şi satisfacţia stupidă a agenţilor 
ei sfidează logica şi bunul‑simţ, dar şi limitele re‑
alităţii, mai cu seamă ale acelei realităţi în care 
propensiunea standardizării tinde să anihileze to‑
tul şi coregrafia relaţiilor sociale duce, în general, 
înspre virtuţile adaptative ale deja amintitului 
român erectil.

 Depersonalizarea lui „Nimeni” se insinuea‑
ză, ameninţător uneori, şi în geografia familiară, 
când boemă, când ameninţătoare, a Clujului. În 
Sora Aurica, exigenţele sociale ale satului îşi do‑
vedesc inaplicabilitatea în haosul citadin, deter‑
minând‑o pe protagonistă să conchidă învinsă: 
„Acum, soră‑mea Aurica poate crăpa [...], eu nu 
mai vin niciodată la oraş. Aici, să mă bată Ăl de 
sus, nimeni nu cunoaşte pe nimeni!” Iar „nimeni” 
tinde să se multiplice în intarsiile dezagregante 
ale tranziţiei perpetue.

Ironia dulce‑amară a lui Radu Ţuculescu 
contaminează şi comentariile generate plauzi‑
bil în siajul unor teorii cât se poate de serioase. 
Citind, de pildă, o reflecţie exasperată din Aştep‑
tându‑l... – „Dumnezeule, cât de incomodă este 
libertatea asta! Mai bine să ţi se ordone cum se 
te îmbraci, cum să umbli pe stradă, cum să râzi, 
cum să‑ţi faci planul, cum să aplauzi şi... cum să 
aştepţi trenurile care întârzie necunoscut” –, ne 
trezim în proximitatea tezei lui Erich Fromm din 
Frica de libertate. 

Observată şi amendată sarcastic, pasiunea 
autohtonă pentru instituţii, comisii şi birocraţie 
ocupă multe dintre blitz‑prozele Uscătoriei de par‑
tid. Dusă la extrem, aceasta se converteşte în su‑
biectul unei fantazări utopice tipic intelectualiste, 
istorisite într‑un text intitulat În umbra zvonului. 
„Întotdeauna mi‑am imaginat că există undeva, 

într‑un ţinut necunoscut, o mare întreprindere de 
lansare a zvonurilor, dotate cu cele mai sofisticate 
aparate” – scrie Radu Ţuculescu în debutul scena‑
riului său utopic, deloc străin de ierarhii şi inte‑
rese, interesat de menţinerea unui vag echilibru 
între neîncredere şi speranţă, universal şi vital la 
palierul mulţimilor.

O aparentă distanţare de cotidian îi oferă 
scriitorului delicioasa istorie alternativă din tex‑
tul cu iz antropologic Ciolanul preistoric, unde 
evoluţia umanităţii se scrie în alţi termeni decât 
cei darwinieni. Construită canonic pe canavaua 
tradiţională a basmului – „Era pe la începutul 
omenirii, în urmă cu milioane de ani” –, proza 
continuă secvenţial cu identificarea verticalizării 
oamenilor primitivi, apoi cu analiza trecerii lor de 
la regimul vegetarian la cel carnivor, echivalentă 
cu descoperirea ciolanului: „Gustul cărnii. A fost 
primul mare pas spre civilizaţie. Iar primul cu‑
vânt pe care l‑au rostit sau inventat nu putea fi al‑
tul decât cuvântul ciolan”. În cele din urmă, textul 
sfârşeşte cu o teză fabuloasă, nelipsită de reverbe‑
raţii actuale: „Într‑o zi, un grup de bipezi tocmai 
terminase de devorat carnea de pe un asemenea 
ciolan, din care mai rămase doar un os zdravăn 
şi bine lustruit. Unul dintre bipezi, privi osul o 
vreme, scoţând diverse sunete, îl luă în mână, îl 
privi nedumerit şi, deodată, îl lovi pe‑un confrate 
aflat alături drept în moalele capului, lăsându‑l 
fără suflare, provocând teamă în rândul celorlalţi. 
Aceştia l‑au recunoscut, pe loc, drept şeful lor. Din 
clipa aceea a început istoria lumii. Astfel, în mod 
firesc, putem trage concluzia că la originea arme‑
lor folosite de om împotriva omului stă ciolanul”.

„Am să mă folosesc de cuvinte pentru a spar‑
ge aparenţele şi a da la iveală adevărul! [...] Eu nu 
fac altceva decât să pun semne de întrebare. Stră‑
daniile mele sunt pentru a le găsi exact locul şi 
timpul când trebuie puse. Răspunsuri vor da alţii. 
Dacă nu azi, poate mâine...” – notează naratorul 
Ceştii de ceai. Sunt semne de întrebare puse cu ac‑
cente parabolice (cum se întâmplă în Despre bec), 
cu subtile duble înţelesuri, precum în Papagali, 
unde transferul de conduită de la păsări la oameni 
este de neevitat, cu o precisă disecţie a relaţiilor 
familiale (precum în Cuplu) şi nu numai, dar, mai 
ales, cu o acută observare a gratuităţii gesturilor 
şi acţiunilor cotidiene, a stereotipiilor funcţiona‑
le şi a disfuncţionalităţii sistemice din societatea 
contemporană. 

Sunt scene de viaţă la care asistăm aproa‑
pe zilnic, dar pe care Radu Ţuculescu le decupea‑
ză cu un uluitor instinct pentru relevant, pentru 
spectacular şi, fireşte, pentru ludic. Graţie lui, 
fiecare asemenea eveniment devine un act demn 
de o poveste, un scenariu autonom, integrat unei 
generalizate „scanariade”, vorba unuia dintre per‑
sonajele sale feminine din Un cartof, doi cartofi..., 
care, după ce îşi ia porţia zilnică de ştiri din ac‑
tualitatea românească, exclamă: „Doamne, Doam‑
ne, viaţa asta‑i toată doar o scenariadă”. O sce‑
nariadă derulată în geografia familiară a Clujului 
contemporan, pe strada Horia şi în Piaţa Mihai 
Viteazul, pe lângă Canalul Morii şi la cafeneaua 
River, în cartierul Grigorescu sau la târgul de 
vechituri. O scenariadă desfăşurată pe fundalul 
unui incredibil concert olfactiv şi gastronomic, in‑
tegrat cu o excentricitate agreabilă şi mucalită în 
ţesătura acestor incizii prozastice executate cu un 
instrumentar scriitoricesc extrem de rafinat, exer‑
sat nuanţat în fiecare secvenţă, în fiecare scenă 
a spectacolului lumii, în ipostazierile spectaculare 
ale naturii umane şi în fiecare subtilă hermeneu‑
tică a semnelor universului. r

Caragiale rămâne o referinţă 
discretă şi în crearea unei noi 
tipologii umane autohtone – 

românul erectil –, portretizată 
explicit într‑o suită de povestiri 
omonime, dar prezentă constant 
în textura social‑ficţionalizată a 

volumuluiConstantina Raveca Buleu
Uscătoria de partid  
a lui Radu Ţuculescu

n Lecturi
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Arde; grăbeşte‑te să arzi. Să nu faci 
economie de tine însuţi: oferă tot ce 
poţi, oferă totul, totul, totul; restul 
aproape că nu contează. Când eşti 
obosit, retrage‑te printre ruinele 

templului care ai fost: fă‑te colăcel şi 
respiră, respiră, respiră. Ai grijă să 
rămâi viu, să conservi viul din tine. 

Răsfaţă‑teAura Christi
Prietenul meu, Conte

n Surâsul prinţului Mîşkin

Adunând membrii familiei mele în ju‑
rul lui, prietenul nostru, Conte, după 
o suferinţă atroce, a plecat în ţara 
îngerilor. Am ales să onorăm prie‑

tenia de circa un deceniu cu acest suflet minunat, 
reproducând fragmente din volumul meu Coasta 
lui Apollo, unde este invocat cu recunoştinţă şi 
dragoste pentru tonele, megatonele de frumuseţe 
şi căldură dăruite necondiţionat.

Prietena noastră, Raluca (Dumitru), ne‑a dă‑
ruit un rottweiler. Conte l‑am numit. O splendoare. 
Maică‑sa, un câine‑lup german, este imensă; m‑a 
lins pe faţă când a văzut că i‑am luat, din cei trei 
pui, unul; am asigurat‑o că voi fi o mamă bună şi 
blândă pentru copilul ei. Taică‑său e un rottwei‑
ler imens; m‑a lătrat cumplit când a văzut că‑i iau 
unul dintre copii. Ciudat şi nostim: lui Oscar, tatăl 
lui Conte, îi plac, atenţie, rozele! Pe mama lui Con‑
te o cheamă Nichita.

Octombrie 2010. O existenţă incredibilă. E un 
miracol că uneori eşti la nivelul ei.

Copiii lui Apollo. Da, suntem copiii lui Apollo.

Aceleaşi priviri dogoritoare ale lui Conte. Mă 
agăţ de funiile lor de nevăzut, ca să reînvăţ iubirea, 
seninătatea şi, în clipe de vârf, pofta de a mă juca 
de‑a să fii tu însuţi când nu mai poţi fi.

Să înveţi tot timpul, să‑ţi hrăneşti setea de 
viaţă pretutindeni. Lecţiile lui Conte, rottweilerul 
meu scump, scump foc, dăruit acum mai bine de un 
an şi jumătate de prietena mea, Raluca Dumitru. 
Conte este crescut şi format de mine de la o lună 
şi jumătate – vârstă până la care a fost crescut de 
Maya/ Maria, fiica Ralucăi, „mama” lui Conte: o 
aşchie de fată de vreo cinci ani, extrem de vie, inte‑
ligentă, inventivă şi caldă. Urmărind‑o câteva ore, 
am învăţat cum să mă joc cu Conte. Câinele care 
urma să devină al meu avea doi fraţi. Elegantă şi 
fină, Raluca m‑a îndemnat să aleg eu însămi pu‑
iul care urma să‑mi devină prieten. Erau toţi trei 
frumoşi, îngrijiţi, grăsuni, nostimi, haioşi şi neas‑
tâmpăraţi. I‑am cuprins cu privirea; ce şerpăraie, 
dom΄le, puii nu stăteau o secundă locului, îşi făcu‑
seră o meserie din a o tachina pe Maya. 

M‑am auzit exclamând Conte. Din acel cuibar 
rottweileresc, puiul care urma să devină al meu a 
ridicat privirile, m‑a fixat şi, vesel, copilăros, a ve‑
nit spre mine şi m‑a lins pe mâini, apoi pe faţă. 
Conte m‑a ales pe mine. El era alesul. 

Acum Conte are un an şi cinci luni. În timp ce 
îl învăţam comenzile şi mă ocupam de el, eu însămi 
am învăţat o sumedenie de lucruri de la prietenul 
meu de mai bine de un an. 

Bucură‑te de tot ce îţi iese în cale. Nu rata 
nici o ocazie să te bucuri şi să‑ţi exprimi bucuria. 
Fii deschis până la transparenţă. Aleargă spre 

cei dragi, desfăcându‑ţi larg bra‑
ţele. Lasă‑te atins, mângâiat. Nu 
fii sălbatic. Joacă‑te, nu uita să te 
joci. Nu rata nici o ocazie să tragi 
un pui de somn. Întinde‑te pe iarba 
moale; pământul şi iarba deasă, de 
un verde încins, îţi vor da viaţă şi 
te vor redărui întreg şi curat vieţii 
tale. Fii fidel vocaţiei tale de stă‑
pân. Culege vântul în obraji. Fii cu‑
rat ca zorii de zi din acest octombrie 
dat în pârg. Iubeşte şi spune atunci 
când iubeşti. Minunează‑te de fieca‑
re clipă – poate fi ultima! Dăruieşte 
căldură. 

Arde; grăbeşte‑te să arzi. Să 
nu faci economie de tine însuţi: ofe‑
ră tot ce poţi, oferă totul, totul, to‑
tul; restul aproape că nu contează. 
Când eşti obosit, retrage‑te printre 
ruinele templului care ai fost: fă‑te 
colăcel şi respiră, respiră, respiră. 
Ai grijă să rămâi viu, să conservi 
viul din tine. Răsfaţă‑te; nu te sfii 

să fii copilăros. 

Când nu ai cu cine să te joci şi vrei musai 
să te relaxezi, învârteşte‑te, ha, ha, în jurul cozii. 
Dacă poţi pune lucrurile la punct cu un mârâit, nu 
te grăbi să latri. Dacă altfel nu se poate, latră ca la 
carte; fă‑o însă rar, apăsat. Cea mai bună apărare 
rămâne a fi atacul. 

Când ai nevoie să fii singur, fă‑te colăcel, 
adânceşte‑te în subterana ta, unde vei descoperi 
lucruri greu de imaginat. Coboară înlăuntru în‑
cet, milimetric: e o lume fantastică acolo, jos, foar‑
te‑foarte jos. 

Apără‑ţi terenul, vocaţia, cu unghiile şi cu 
dinţii; şi neapărat singurătatea – gura de aer curat 
a poetului. 

Azi am parcurs o vale dură 
de tot. Conte m‑a simţit: m‑a 
ocolit toată ziua, ocolindu‑mi şi 
privirile. A stat cu botul aşezat 
meditativ pe labe.

Conte. Ce bucurie explo‑
zivă la revenirea acasă, după o 
absenţă de o zi! Cum să nu‑mi 
iubesc rottweilerul? Nimeni din 
lume, când mă vede, nu explo‑
dează aşa!

L‑am învăţat pe Conte câ‑
teva, nu multe, comenzi: şezi, 
culcat, aşteaptă, mănâncă, dă 
laba, la picior, lasă, nu‑i voie; 
cea din urmă nu‑i place, pro‑
testează, mă latră. Le execută 
cu plăcere şi cu bucurie, mai 
ales că îi ofer mici premii: nişte 
biscuiţi de ciocolată pe care îi 
adoră, sau covrigei, sau bucăţi 
de piersică sau struguri. Uneori însă încurcă – nu 
des, dar se întâmplă totuşi – comenzile, aşteptând 
recompensa şi încercând să mă tragă pe sfoară în 
special atunci când îşi pierde răbdarea ori atunci 
când şedinţele de dresaj durează mai mult de zece 
minute şi, în chip firesc pentru rasa lui, îi scade 
capacitatea de a se concentra. Citesc pe internet că 
rottweilerii sunt ultrainteligenţi, rapizi, extrem de 
încăpăţânaţi, dornici să‑şi impună superioritatea şi 
că uneori se cred capabili de a şmecheri stăpânul. 
Mda, asta era. Faptul că vrea să mă tragă pe sfoară 
l‑am remarcat de mai multe ori. Inteligenţa lui este 
sclipitoare; Conte e viu, rapid, dulce, scump, prinde 
foarte repede totul din zbor, vrea să înveţe, este ul‑
tracurios, vrea să pipăie, să miroasă, să ia în dinţi 
tot ce mişcă. Serile ne jucăm frumos. Ceea ce nu mă 
împiedică să remarc faptul că între mine şi Conte 
există o luptă pentru dominare: el vrea să se im‑
pună şi se loveşte de autoritatea mea, îi este ciudă 

când vede că îl domin şi atunci muşcă. (M‑a rănit şi 
pe mine, şi pe Mama, şi pe Andy. Ştiu că nu‑şi dă 
seama de gravitatea rănilor, de faptul că provoacă 
durere. Conte cunoaşte lumea din jur mirosind‑o şi 
încercându‑i gusturile. E nevoie de răbdare ca să‑l 
faci să înţeleagă că nu e voie să muşte, că, spre de‑
osebire de fraţii lui cu care se juca şi se muşca, noi, 
oamenii, nu avem blană, prin urmare, suntem des‑
coperiţi şi fragili etc. Este straniu că găsesc resurse 
de răbdare. E drept că apelez câteodată la trucuri 
atipice în comunicarea cu soarele meu: neştiind 
cum să‑l fac să înţeleagă că nu e bine să‑mi roadă 
mâna când îl dor dinţii în creştere, odată l‑am lă‑
trat şi l‑am muşcat de ureche, ceea ce l‑a făcut să 
mă fixeze stupefiat, provocând hohotele de râs ale 
celor dragi mie.) 

Nu‑l bat. Nu sunt genul. (E drept că l‑am lovit 
de câteva ori când a întrecut orice măsură.) Am vă‑
zut pe internet suficiente filme, care să mă lase cu 
gura căscată şi să mă facă să iau decizia de a nu‑mi 
da câinele la dresat. Nu vreau să cresc o maşină de 
ucis, la care se urlă şi se zbiară, care este bătută 
ca să i se provoace agresivitatea, cum am văzut că 
se face în unele filme care circulă pe internet. Îmi 
doresc un prieten la bine şi la rău. Un prieten că‑
ruia să‑i ofer căldură, blândeţe, timp şi protecţie, 
şi care să‑mi răspundă cu aceeaşi monedă. Ceea ce 
este de fapt Conte cel pornit uneori pe rele. Cel care 
are o mare doză de agresivitate nativă, remarcată 
în câteva circumstanţe; de pildă, atunci când joaca 
plăcută şi nostimă cu fratele lui, Roth, s‑a transfor‑
mat într‑o încăierare cumplită. Abia am reuşit să‑i 
despart, alegându‑mă cu o rană şi o baltă de sânge. 
De atunci îi las să se joace, despărţindu‑i la prime‑
le semne de vagă agresivitate, după care devin de 
două ori mai blândă cu Conte.

L‑am fixat până şi‑a coborât privirile; i‑am 
adus mâncarea, i‑am spus să mănânce, apoi am ri‑
dicat farfuria, dându‑i comanda şezi, apoi aşteaptă. 
Iar după câteva zeci de secunde: mănâncă. Conte 
începe să accepte calitatea mea de stăpân. E drept, 
împotriva firii sale.

Citesc pe internet că noua 
familie pentru un rottweiler 
este, ha, ha, noua lui haită. Le 
spun celor dragi mie: Conte şi‑a 
schimbat haita. Se râde în hoho‑
te. Conte nu ascultă tot timpul, 
fiindcă n‑a priceput deocamdată 
ierarhia din noua haită. Apoi, 
nu e decât un copil. Şi aşa va 
rămâne până la vârsta de 1,5‑2 
ani. Deci, e nevoie de răbdare. 
De fapt, acolo unde există iubi‑
re, răbdarea creşte ca ciupercile 
după ploaie.

E limpede că nu e pregătit 
să‑l las singur: Conte mi‑a de‑
vastat aproape complet camera. 
Bine că a rămas întreg laptopul. 
Sunt intacţi şi ochelarii. N‑a re‑
uşit să ajungă nici la cărţile de la 
capul patului: Proust, Nietzsche 

(Dincolo de bine şi rău), Ion Ianoşi (Autori şi opere), 
Breban (Jiquidi), Ştefan Borbély (Pornind de la 
Nietzsche, căreia trebuie să‑i dau bunul de tipar). 
De faptul că mi‑a fost devastată camera sunt vino‑
vată eu: am lăsat câinele nesupravegheat; el nu e 
pregătit să fie lăsat de capul lui în casă.

Îţi facem cuşcă, ţarc, şi te mutăm în curte, 
boierule. În casă vei fi invitat, când vei fi pregătit.

Un sfert de oră de joacă, şi, uimitor, trece 
aproape totul; praf şi pulbere se fac necazurile, 
cerul lăuntric se înseninează, devin calmă, lumi‑
noasă şi dornică de lucru. Conte e un scump. Un 
scump de zile mari. Ce diversiune! Acum înţeleg 
de ce oamenii fac copii; bine, în afară de imboldul 
dat de foamea de nemurire, ca să mă sprijin un pic 
de iubitul Unamuno şi să nu mă fac de râs 
chiar de tot cu asemenea declaraţii.



10

Anul XXX  t  Nr. 3 (804)  t  2019

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă
Nu te mai frământa măcar uneori ce 

eşti. Eşti iarbă, lut, vânt, eşti creanga po‑
mului care va fi sădit în dreptul ferestrei. 
Eşti mâna maicii Domnului, care dă flori 

cu miros de crini mici, imperiali. Eşti buburuza 
dulce care împunge stângaci aerul. Eşti fluture. 
Da, înainte de toate, barem câteodată, nimic mai 
mult decât un fluture. Şi copilul din vecini, un co‑
pilaş bălai, de trei ani, care susură spre bunică‑sa:

– Albina, nu‑i aşa că Liuba este bunica lui 
Conte? 

Apoi, după o pauză:
– Nu‑i aşa că Aura e mama lui Conte?
Surâzând cu expresia unei fete de şaisprezece 

ani, care a descoperit o şmecherie candidă, Albina 
răspunde:

– Da. Aşa e. Aşa.

Dintre comenzi, lui Conte nu‑i place una sin‑
gură: nu‑i voie. Recunosc că nici eu nu mă omor 
după ea!

Totul este atât de simplu, transparent şi su‑
pus imposibilului.

Irinel, draga mea Irinel, căreia i‑am trimis 
câteva poeme: „Inima mea îţi mulţumeşte pentru 
lumină. Mă salvezi când nu mai pot, când nu mai 
aflu nicăieri ancore. Cum pot eu să mulţumesc pen‑
tru că exişti, pentru că eşti atât de bună? Cui pot 
eu să mulţumesc? Dacă voi reuşi vreodată să ter‑
min lucrurile începute, teza, articolele, toate ţi se 
datorează. Atât de multă lumină îmi dai… Fără să 
înţeleg cum, dar mă umpli de viaţă. Când citesc din 
cărţile tale, când mi te imaginez scriind, aşa, făp‑
tură mică, adunată în faţa unui laptop, cu uriaşul 
Conte la picioare, iubesc viaţa. Şi sunt recunoscă‑
toare lui Dumnezeu că a avut grijă de mine şi mi‑a 
dat un dascăl care să‑mi amintească exact atunci 
când am nevoie de ce sunt vie”.

Rozele mele au explodat; dimineţile alerg la 
ele, ca să văd cât au crescut. Le miros. Conte mă 
fixează şi îmi urmăreşte, savant‑copilăros, gestu‑
rile, pe urmă mă maimuţăreşte copilărindu‑se: se 
întinde graţios spre cupele roşii, albe, roz, roşii, ro‑
şii, apoi, de la capăt: roşii, roz… Le miroase, mă 
priveşte din nou şi sare fericit din loc, bucuros că 
a reuşit să deprindă arta de a mirosi o roză, arta 
de a‑i sorbi cu ochii duhul plin de contradicţii, deci, 
nesperat de viu.

O sete de viaţă enormă. Mă miră că o poate 
adăposti un singur trup.

Absenţa mea de câteva zile, cât au durat pre‑
gătirile pentru Premiile Conte(mporanul), l‑a fă‑
cut să sufere pe Conte, expertul meu în domeniul 
contradicţiilor iscate de roze şi fluturi. Reînvăţ de 
la Conte bucuria de a fi. Bucuria de a mă reduce 
la hotarele unei roze de un roşu înfocat, din care 
muşcă un soare apune, moştenit de la cine ştie care 
zeu. Locuitori ai unei planete cât unghia celui mai 
mare zeu dintre zei suntem. Poate sufletul acelei 
planete a fost cândva „contimporan cu fluturii, cu 
Dumnezeu”.

Trebuie să mă grăbesc să fiu. Valul se apro‑
pie.

Azi, dimineaţa, Conte m‑a fixat cu nişte pri‑
viri devastatoare. Ce ştie bunul meu prieten şi mie 
îmi scapă?

După o pauză, spre seară, ne‑am jucat şi 
ne‑am tăvălit în zăpadă. Conte adoră felul în care, 
trântită la pământ, mă prefac învinsă de tot. Când 
mă prefac că am murit de tot, cedează. Urmăresc 
cum iubitul de mine Conte devine de o tandreţe 
emoţionantă.

Se aude Conte lătrând. Sunt în siguranţă. 
Sunt acasă. Bunule Dumnezeu, de când oare n‑am 
mai spus sunt acasă? Îţi mulţumesc, Domine, pen‑
tru tot ce am, pentru tot ce îmi oferi. Senzaţia de 
plinătate, simţită emoţionant. 

Se aude din nou… acelaşi uruit. De unde 
vine şi ce împliniri anunţă? Împlinirile atrag alte 
împliniri, merg pe urmele proaspete ale celor date 
în pârg. Totul e binecuvântare. Miroase a început 
rostogolit spre această amiază înaltă, coaptă şi atât 
de curată. Şi pentru ea, Doamne, îţi mulţumesc. r

ð

Boris Marian
Alexandru Şafran

n Marginalii

Se împlinesc treisprezece ani de la des‑
părţirea de Alexandru Şafran, care 
s‑a născut  la 12 septembrie 1910, 
la Bacău, România,  şi a decedat la 

27 iulie 2006 la Geneva, Elveţia. A fost doctor în 
filosofie (Universitatea din Viena, 1934), Mare 
Rabin, teolog, filosof, istoric şi scriitor evreu, ro‑
mân şi elveţian, între anii 1939‑1948 şef‑rabinul 
Cultului Mozaic din România, senator de drept în 
Senatul României (1940), iar după 1948 Mare Ra‑
bin al comunităţii evreieşti din Geneva. Membru 
de onoare al Academiei Române. A luptat pentru 
ocrotirea evreilor din România în anii Holocaustu‑
lui şi, ca un sprijinitor activ al sionismului, a avut 
o poziţie independentă şi de respingere a presiuni‑
lor de infiltrare comunistă pe linie religioasă între 
evreii din România, în anii postbelici, fapt pentru 
care a fost demis şi expatriat. A publicat cărţi în 
domeniul religiei, filosofiei moralei şi misticii iu‑
daice. Ataşat de limba şi cultura românească, el a 
fost un activ promotor ai dialogului între iudaism 
şi creştinism. A studiat iudaismul cu tatăl său, 
care era unul dintre cei mai prestigioşi cărturari 
iudaici din vremea sa şi conducător de şcoală tal‑
mudică – beit hamidrash. Deja la vârsta de 11 ani, 
cu doi ani înainte de a fi fost considerat adult (Bar 
Miţva) din punct de vedere religios, Alexandru de‑
venise colaborator apropiat al tatălui său, practic 
secretarul său particular, care participa intensiv 
la munca de elaborare a cărţilor acestuia şi la 
redactarea unor răspunsuri (analize şi percepte 
rabinice) la întrebările a numeroşi învăţaţi în do‑
meniul iudaismului de pretutindeni. La 19 ani era 
deja atestat ca rabin şi terminase cu rezultate ex‑
celente studiile secundare la liceul Ferdinand din 
oraşul natal.

Începând din 1930 a urmat în paralel – con‑
form cerinţelor comunităţilor evreieşti europene, 
care pretindeau de la un mare rabin să deţină şi 
studii superioare laice – atât Institutul Israelit de 
Înalte Studii Teologice din Viena (Seminarul rabi‑
nic din Viena), cât şi Facultatea de Filosofie a Uni‑
versităţii din Viena, luându‑şi doctoratul în filoso‑
fie în anul 1934. La terminarea studiilor, a primit 
autorizaţia de rabin din partea Seminarului Is‑
raelit. În 1934 a obţinut şi titlul de Mare Rabin 

din partea Consistoriului israelit din Bruxelles. A 
refuzat să rămână la Bruxelles, deoarece, în urma 
decesului tatălui său la sfârşitul anului 1929, era 
hotărât să‑i succeadă ca rabin al oraşului natal. 
În anul 1936 s‑a căsătorit la Bacău cu o verişoară 
a sa, Sara Rheinharz, absolventă a Universităţii 
şi a Academiei de Arte Frumoase din Iaşi, cu care 
a avut doi copii: Esther şi Avinoam, ambii profe‑
sori la Universitatea din Geneva. După decesul 
şef‑rabinului Iacob Itzhak Niemirower, la data de 
4 februarie 1940, la vârsta de numai 29 ani, a fost 
ales dintre 8 candidaţi Şef‑Rabinul Cultului Mo‑
zaic din România, funcţie în virtutea căreia a fost 
numit – pentru scurt timp – senator de drept în 
Senatul României. Având o vârstă sub cea de 40 
ani, stipulată de lege, pentru a fi totuşi acceptat ca 
membru în Senat pe banca prelaţilor, a fost nevo‑
ie de o derogare specială din partea Înaltei Curţi 
de Casaţie a României. A luptat pentru apărarea 
intereselor populaţiei evreieşti din România în 
condiţii vitrege, în timpul războiului şi după ter‑
minarea acestuia. Datorită erudiţiei şi meritelor 
sale recunoscute, Alexandru Şafran a fost numit 
în anul 1948 Şef‑Rabin al Comunităţii Evreieşti 
din Geneva, funcţie pe care a îndeplinit‑o până în 
anul 1997. Rabinul Alexandru Şafran a revenit în 
vizită în România, pentru prima oară după aproa‑
pe jumătate de secol, în 1995 (la un an după înce‑
tarea din viaţă a fostului Şef‑Rabin, dr. Moses Ro‑
sen, simpatia limitată dintre cei doi fiind notorie). 

Pe 19 iunie 1997, Şafran a fost ales membru 
de onoare al Academiei Române. Cu acel prilej, 
Alexandru Şafran a prezentat discursul „Percep‑
ţiunea Dumnezeirii în Cabală, în filosofie şi şti‑
inţă”, o expunere privind modalităţile în care a 
fost înţeles Dumnezeu şi o analiză a crizei omului 
contemporan. Opere publicate: Cabala (Editura 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1989), Israelul 
în timp şi spaţiu, Un tăciune smuls flăcărilor: 
Comunitatea Evreiască din România, 1939‑1947 
(Editura Hasefer, Bucureşti, 1996), Înţelepciunea 
Cabalei (Editura Hasefer, Bucureşti, 1997, tradu‑
cere de Ţicu Goldstein), Memorii. Au scris despre 
Alexandru Şafran istoricul izraelian Jean Ancel, 
istoricul româno‑francez Carol Iancu ş.a. r
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
Până la 1 Decembrie 1918, 

românii ardeleni erau socotiţi 
„străini” în propria ţară, adică 

erau discriminaţi, netrecuţi între 
adevăraţii cetăţeni şi supuşi unor 

decizii şi legi pe care nu le făceau ei
Ioan-Aurel Pop
Un secol de la înfiinţarea  
primei universităţi româneşti  
din Transilvania

Transilvania (în sens larg, cu Banatul, 
Crişana, Sătmarul şi Maramureşul) 
reprezintă circa 40% din teritoriul şi 
din populaţia României de astăzi şi 

a avut încă din finalul etnogenezei românilor, de 
când se pot face estimări şi apoi de când s‑au făcut 
primele „sămi” sau recensăminte, majoritate etni‑
că românească. Dar, paradoxal, aceşti români nu 
trăiesc într‑o ţară românească – în sens de structu‑
ră politică şi instituţională românească, alcătuită 
din elite româneşti – decât din 1918 încoace. Până 
la 1 Decembrie 1918, românii ardeleni erau soco‑
tiţi „străini” în propria ţară, adică erau discrimi‑
naţi, netrecuţi între adevăraţii cetăţeni şi supuşi 
unor decizii şi legi pe care nu le făceau ei. Încă de 
la debutul luptei de emancipare naţională, din se‑
colul al XVIII‑lea, singurul român admis în dietă 
(adunarea ţării) – episcopul unit Ioan‑Inochentie 
Micu – şi‑a ridicat curajos vocea, convocând un 
congres naţional românesc şi cerând nihil de no‑
bis sine nobis („nimic despre noi fără noi”). Pro‑
poziţia aceasta eliptică latinească, spusă într‑o 
vreme când istoria românilor începea ab Urbe 
condita („de la fondarea Cetăţii”, adică a Romei 
Eterne), voia să arate că stăpânii nu puteau lua 
decizii pentru majoritatea locuitorilor ţării fără să 
fie întrebaţi şi aceştia, adică românii. Motivarea 
vajnicului vlădică era una specifică epocii, dar şi 
foarte modernă, dincolo de spaţii şi de timpuri: 
dacă românii erau cei mai vechi, mai nobili (fiind 
urmaşii romanilor, stăpânii lumii de odinioară) şi 
mai numeroşi locuitori, dacă ei purtau majoritatea 
sarcinilor publice (produceau cele mai multe bu‑
nuri, plăteau cel mai mare cuantum de impozite, 
aveau cea mai mare pondere în armată şi apărau 
cu sângele lor ţara etc.), atunci ei trebuiau să fie, 
alături de unguri, saşi şi secui, parte alcătuitoa‑
re de stat, adică să exercite puterea în proporţie 
cu numărul lor. Fireşte, stăpânii nici nu au vrut 
să audă, s‑au folosit de exclusivismul puterii lor 
discreţionare şi l‑au exilat pe primejdiosul episcop 
luptător. Acesta, după zeci de memorii adresate 
marilor monarhi ai Europei în numele poporului 
său obidit şi după 24 de ani de înstrăinare – vre‑
me în care nu i s‑a permis niciodată să mai calce 
în Ardeal – a scris un memorabil text‑testament 
în care cere să‑şi doarmă somnul cel lung în ţara 
sa, în mănăstirea Blajului, de el zidită. Nimeni nu 
a crezut, nici atunci şi nici după aceea, că dorin‑
ţa i s‑ar putea îndeplini. A murit singur, părăsit 
şi amărât, fiind înmormântat într‑un loc anonim 
din Roma, într‑o biserică unită ucraineană. Cu tot 
acest scepticism, în 1997, după 229 de ani de la 
„marea sa trecere”, osemintele i‑au fost aduse de 
la Roma în Catedrala Blajului, prin grija Bisericii 
Române Unite şi a naţiunii române în ansamblul 
ei. Motivarea dorinţei lui Inochentie Micu de a se 
odihni în ţară este, însă, unică pentru acea vreme: 
„Nu poţi învia cu‑adevărat decât din pământul 
patriei!”. Prin urmare, el, marele ierarh şi teolog, 
ştia un adevăr tulburător: cei care aşteaptă, ca 
toţi creştinii, obşteasca înviere nu vor putea în‑
via cu‑adevărat, când va veni sorocul, decât din 
pământul patriei. Lucian Blaga, care a descoperit 
textul, a scris că nu a întâlnit vreodată cuvinte 
mai frumoase despre patrie şi despre dragostea de 
patrie. Între faptele care arată această dragoste a 
episcopului pentru patrie şi pentru „turmă”, adică 
pentru poporul său, una este semnificativă: planul 
făcut pentru naşterea înaltelor şcoli româneşti ale 
Blajului, lucru întâmplat în vremea exilului său, 
sub episcopatul lui Petru Pavel Aron, la 1754. Ro‑
mânii ardeleni aveau şcoli româneşti, susţinute 
de ei şi pentru ei, încă din Evul Mediu, pe lân‑
gă biserici şi mănăstiri, în Şcheii Braşovului, dar 
şcolile Blajului erau de rang mai înalt. Ulterior, 
după anii 1800, comunităţile româneşti şi‑au mai 
făcut şcoli la Arad (o preparandie), la Braşov (vii‑
torul Colegiu Naţional „Andrei Şaguna”, la Beiuş, 
la Năsăud, la Caransebeş şi în alte locuri. Niciuna 

dintre ele nu era susţinută de stat! La 1848, lide‑
rii români au cerut universitate românească, dar 
totul a fost în zadar. După încheierea pactului du‑
alist austro‑ungar, autorităţile au creat, la 1872, 
în orgoliul lor nemăsurat, o universitate naţională 
maghiară la Cluj (pe urmele celei latine, fondate 
la 1581), în care singura mărturie de „bunăvoinţă” 
faţă de copleşitoarea majoritate românească era o 
catedră de limbă română. În rest, toate specialită‑
ţile se făceau în ungureşte. Cu alte cuvinte, româ‑
nii care ajungeau la un anumit nivel de instruire 
erau admişi acolo, dar trebuiau să ştie perfect un‑
gureşte şi să înveţe toate disciplinele în limba ma‑
ghiară. Elita românească nu a încetat niciodată se 
ceară universitate românească şi/ sau învăţământ 
superior de stat în româneşte în Ardeal, dar fără 
niciun rezultat. Jalea şi amarul păreau să facă 
parte din destinul românilor ardeleni, meniţi ca 
stăpânii lor să rămână la starea de supuşi inculţi 
şi săraci.

Marea şi legitima dorinţă nu s‑a putut îm‑
plini decât după Marea Unire, prin grija Consi‑
liului Dirigent, care a creat o comisie universitară 
şi apoi prin decret regal al suveranului întregitor, 
Ferdinand I, în 1919. Această laborioasă lucrare 
de reîntemeiere s‑a făcut prin adevăraţi „părinţi 
fondatori”. Aceşti „părinţii fondatori” ai Universi‑
tăţii din Cluj – numită acum un secol „Universi‑
tatea Naţională a Daciei Superioare” – au pentru 
noi aceeaşi importanţă pe care ar trebui s‑o aibă, 
pentru toţi românii, „părinţii fondatori” ai Patri‑
ei. Universitatea este Patria spiritului, garanţia 
cunoaşterii şi cheia viitorului nostru. Despre or‑
ganizarea universităţii avem păstrate scrieri de 
temelie ale lui Vasile Pârvan (care a rostit lecţia 
de deschidere a Cursurilor de Istoria Antică şi de 
Istoria Artelor – numită „Datoria vieţii noastre” 
– la 3 noiembrie 1919), ale lui Onisifor Ghibu (se‑
cretar general al resortului de instrucţie din Con‑
siliul Dirigent, deputat în Marele Sfat Naţional 
al Transilvaniei şi organizator pe baze româneşti 
al Universităţii din Cluj) şi ale lui Nicolae Iorga 
(membru al comisiei independente, formate din 
20 de personalităţi). Comisia era formată din 12 
profesori universitari de la universităţile existen‑
te în ţară şi 8 intelectuali ardeleni; preşedintele 
comisiei era Sextil Puşcariu (ardelean, dar venit 
de la Universitatea din Cernăuţi, unde fusese de‑
can), iar membri erau Nicolae Iorga, Vasile Pâr‑
van, Dimitrie Gusti, Petre Poni, Gheorghe Ţiţeica, 
Emanoil Teodorescu, Mihail Cantacuzino, Ştefan 
Longinescu, Ion Teodorescu, Mihail Manicatide, 
Gheorghe Marinescu şi Ernest Juvara. Ardelenii 
(localnicii) selectaţi erau Vasile Goldiş, Ioan Lu‑
paş, Onisifor Ghibu, Alexandru Borza, Emil Ha‑
ţieganu, Petru Poruţiu, Iuliu Moldovan şi Iuliu 
Haţieganu. 

Vasile Pârvan şi cu Onisifor Ghibu au pus, 
cu ştiinţă şi conştiinţă, temeliile Universităţii ro‑
mâneşti din Cluj, i‑au asigurat preluarea de la ve‑
chile autorităţi, transformarea în aşezământ ro‑
mânesc şi dezvoltarea interbelică în postura unei 
instituţii europene. Vasile Pârvan – care a ars ca 
o flacără pe altarul ştiinţei şi al ţării sale – voia 
o universitate modernă, cu orientare pragmatică, 
precum în lumea germană şi americană, dar şi cu 
o aplecare pronunţată spre nevoile sufleteşti ale 
naţiunii, spre specificul naţional, spre propăşi‑
rea poporului român. Cunoscând experienţa celor 
două universităţi moderne ale României – cea din 
Iaşi, fondată la 1860, şi cea din Bucureşti, născu‑
tă la 1864 – Pârvan vedea la Cluj o universitate 
care să nu mai repete erorile trecutului, care să 
fie competitivă, care să aibă institutele de cerce‑
tări integrate, care să îmbine sănătatea trupului 
şi a spiritului, care să se extindă mereu în comu‑
nitate şi să ducă la nivelul cel mai de jos mesajele 
ştiinţei. Onisifor Ghibu, un pedagog al neamului 
său, aduce aici definirea conceptelor de naţiune şi 
educaţie, fixând, în coordonate valabile şi astăzi, 

„patriotismul luminat şi sănătos”, menit să ne în‑
vioreze mereu viaţa, să ne ajute să trăim demn în 
societate, să ne facă oameni între oameni. Ghibu 
vede cultura naţională integrată în universalita‑
te, consideră universitatea drept cea mai înaltă 
expresie a educaţiei şi consideră, în manieră foar‑
te modernă, că femeia îndeplineşte un rol de prim 
rang în acest proces de pregătire a copiilor şi ti‑
nerilor.

Nicolae Iorga vine la finele acestei triade de 
savanţi români şi de „apostoli” ai neamului şi ai 
statului naţional ca o sinteză sau ca o întregire. 
Iorga a fost cel mai erudit dintre toţi istoricii ro‑
mâni, singurul universalist, singurul care a văzut 
toate sursele importante şi care a citit toate lu‑
crările semnificative, cunoscător al câtorva zeci de 
limbi clasice şi moderne, cu o imagine panoramică 
asupra poporului său şi asupra lumii. Marele om, 
intelectual şi istoric a văzut cel mai bine unitatea 
fundamentală a poporului român, prezentă chiar 
şi în manifestările sale regionale, a descoperit dez‑
voltarea omogenă a acestui popor fie şi în diversi‑
tatea localismelor sale, a înţeles transmiterea me‑
sajului unităţii şi latinităţii peste generaţii şi prin 
generaţii şi a intuit vocaţia unirii noastre, care nu 
ne‑a părăsit niciodată din Evul Mediu încoace, de 
la micile agregări numite „Romanii” sau „Vlahii”, 
trecând prin actul simbolic al lui Mihai Viteazul 
şi ajungând până la 1859 şi 1918. Iorga a predicat 
unirea peste tot, elogiind „neamul românesc din 
Basarabia”, „satele şi preoţii din Ardeal”, studen‑
ţii români strânşi la Putna, adică rotunjimea unui 
pământ românesc dăruit de Dumnezeu cu har, cu 
lacrimi şi cu binecuvântare. 

Mărturiile acestor „părinţi fondatori” şi „lu‑
crarea” lor de la Cluj ne aduc mereu aminte, ca să 
nu fie cufundate în uitare „boabe de mărgăritar”, 
file din cartea neamului românesc şi din înţelep‑
ciunea înaintaşilor. În al doilea rând, receptarea 
lor astăzi ne atrage atenţia că au trecut o sută de 
ani de când visul cărturarilor români ardeleni de 
a avea propria universitate pentru poporul lor s‑a 
împlinit. A fost o împlinire aşa de copleşitoare, în 
ciuda unor previziuni sumbre ale detractorilor, în‑
cât lumina şcolii înalte şi a cercetării s‑a revărsat 
cu mult peste hotarele României, ducând „podoa‑
bele limbii noastre în româneşti cuvinte” (ca să‑l 
parafrazăm pe Ienăchiţă Văcărescu). În fine, din 
perspectiva unei istorii a ideilor, a mentalităţi‑
lor, dincolo de întâmplările cunoscute şi studiate, 
aceste mărturii de‑acum un secol oferă material 
de reflecţie specialiştilor pentru descifrarea at‑
mosferei de‑atunci, de când intelectualii şi oame‑
nii de stat plămădeau o lume nouă, conştienţi că 
prin aceasta intrau în nemurire. Marea lor operă 
a făcut epocă în Europa şi în lume, prin nume ca 
Emil Racoviţă şi Victor Babeş, ca Florian Ştefă‑
nescu‑Goangă şi Lucian Blaga, ca Sextil Puşcariu 
şi Hermann Oberth sau prin primul institut de 
speologie, prin primul laborator de psihologie ex‑
perimentală, prin Muzeul Limbii Române şi Arhi‑
va de Folclor, prin Institutul de Istorie Naţională 
şi prin câte altele! 

Aceşti ctitori veniţi la Cluj de pe toată rotun‑
jimea pământului românesc – ctitori la care tre‑
buie să ne gândim mereu cu smerenie – au făcut 
parte dintr‑o generaţie copleşită de Marea Unire, 
o generaţie care a scris „Poemele luminii” şi care 
a lăsat prin testament o ţară întreagă, renăscu‑
tă din propria cenuşă şi numită cu „acest cuvânt 
mare, covârşitor şi foarte frumos, de Ţară Româ‑
nească” (Nicolae Iorga). Astăzi ctitoria lor se nu‑
meşte Universitatea „Babeş‑Bolyai” şi este prima 
universitate a ţării şi una dintre cele de elită din 
această parte a Europei. Ea are succes pentru că 
s‑a ivit pe lume într‑un moment sublim, prin con‑
centrarea energiilor spirituale ale elitei tuturor 
provinciilor istorice româneşti, elite care aveau 
atunci privirea aţintită deopotrivă spre poporul 
lor şi spre Europa. r
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Emil Brumaru este un poet complet 
maturizat încă de la primul volum 
de Versuri, în 1970. Era vorba, de 
fapt, ca în atâtea alte cazuri, dacă nu 

de un debut întârziat de condiţiile politice (Şte‑
fan Aug. Doinaş, Leonid Dimov), de unul în care 
ezitările şi stângăciile lipseau, în care autorul pă‑
rea a se fi fixat într‑o formulă pe care o stăpânea 
perfect. Mulţi dintre poeţii iviţi după dezgheţul 
ideologic de prin 1964‑1965, în special cei din al 
doilea val şaizecist, intră în scenă cu volume de o 
maturitate absolută, care pot fi citite azi ca un fel 
de sinteze avant la lettre a ceea ce avea să devi‑
nă opera lor. Cezar Ivănescu, Ileana Mălăncioiu, 
Mircea Ivănescu, Mihai Ursachi, Virgil Mazilescu 
sunt doar câteva exemple, grăitoare pentru forţa 
pe care o dovedea deodată poezia după o etapă în‑
tunecată, de ostracizare ideologică. Am mai scris‑o 
şi nu încetez să o tot repet: perioada cuprinsă în‑
tre 1965 şi 1989 reprezintă un interval de graţie 
al poeziei româneşti, egal ca valoare, dar mai bo‑
gat ca diversitate, ca apetit experimental, decât 
cel interbelic. În numai 25 de ani, poezia română 
consumă atunci distanţa uriaşă de la realismul 
socialist la postmodernism. Între aceste borne, 
nu există aproape nici un registru, nici o formulă 
neîncercată. Este explicabil că principalele surse 
ale poeţilor români sunt moderniştii, dat fiind că 
o sincronizare perfectă cu ce se scria în Occident 
era mai dificilă (deşi nu imposibilă, şi, în deceniul 
al nouălea, evidentă). Dar se petrece un fenomen 
interesant: presiunea ideologică, cenzura provoa‑
că poezia la tot felul de experimente, pe care în 
condiţii de relativă libertate ea nu le vânează. Ca 
să îşi poată păstra autocefalia, pentru a‑şi con‑
serva, de fapt, libertatea, pentru a evita coman‑
damentul politic, poezia îşi intensifică specificul, 
se plasează într‑o virtuozitate echivocă din punct 
de vedere semantic şi mai ales ideologic, imposi‑
bil de controlat până la capăt, îşi creează teritorii 
alternative, perfect străine cotidianului care este 
desenat partinic. Citită şi din această perspectivă, 
poezia lui Emil Brumaru este foarte provocatoare, 
după cum, receptată şi în afara contextului epocii, 
ea rămâne la fel de vie. E, de altfel, condiţia su‑
pravieţuirii oricărei opere de artă: să răsufle şi în 
afara convenţiei care a făcut‑o posibilă. 

„Vom lua necuvântul  
şi‑l vom face cuvânt!

Emil Brumaru apare, deci, în poezia noastră 
într‑o perioadă de deschidere, de efervescenţă liri‑
că. Ca şi la Leonid Dimov sau, înainte, la Arghezi, 
nu se poate discuta despre o evoluţie propriu‑zi‑
să în opera sa. Toate coordonatele poeziei sunt 
de găsit în prima carte, poate chiar cea mai „re‑
prezentativă” dintre toate. În 1968, în reviste de 
prestigiu precum „Gazeta literară”, „Luceafărul”, 
„Amfiteatru”, Leonid Dimov şi Dumitru Ţepe‑
neag îşi explicau, în texte teoretice sau în cadrul 
unor mese rotunde, conceptul de „onirism estetic”. 
La 1970, deja debutaseră Leonid Dimov, Cezar 
Ivănescu, Mircea Ivănescu, Ileana Mălăncioiu, 

Angela Marinescu; Mihai Ursachi avea să debute‑
ze în acelaşi an. Critica literară încă nu se repli‑
ase şi nu îi unsese drept mari poeţi, dar începea 
să se vadă schimbarea de paradigmă. Nichita Stă‑
nescu dădea încă tonul prin poezia lui abstractă, 
reflexivă, din 11 elegii, Oul şi sfera, Laus Ptolemei 
şi crease o adevărată sfidare a normelor prin Ne‑
cuvintele, întorcând poezia asupra sieşi şi mutând 
limbajul poeziei din contururile sale consacrate. 
În orice caz, această poezie, a abstracţiunilor, cu 
mize metafizice, cognitive, proliferată pe un ton 
apodictic, somptuos, voit sacerdotal (imposibil de 
domesticit cu presiuni ideologice), avea un succes 
fulminant. Toţi poeţii pe care i‑am numit se pla‑
sează din start într‑o relaţie, asumată explicit sau 
nu, polemică faţă de acea direcţie notorie. Volu‑
mul de debut al lui Emil Brumaru, Versuri, de al 
cărui montaj se făcea vinovat Leonid Dimov, atra‑
ge din start atenţia asupra unei maniere aparte, 
care nu seamănă cu nimic din poezia care se făcea 
în acel moment. Universul mărunt, domestic, gas‑
tronomic, recuzita voit anodină, banalitatea cul‑
tivată şi rafinată prin fantezie sunt, de fapt, nu 
atât un mod de a reabilita un univers imaginar 
concret, cât un alt mod de a înţelege poezia. E aici 
un întreg program, nu o întâmplare (în literatu‑
ră, hazardul, se ştie, nu lucrează la întâmplare...). 
De ce nu s‑ar scrie poezia tocmai despre lucrurile 
umile, diurne, de ce nu le‑ar scoate din funcţiona‑
litatea lor; şi, mai ales, de ce nu ar cultiva cuvân‑
tul păstos, de o concreteţe care să răspundă celei a 
lumii fenomenologice? Într‑o scrisoare către Alex. 
Ştefănescu, poetul îşi explică demersul, de pe alte 
poziţii, la destui ani de la debut, când avea deja un 
statut consolidat prin zecile de cronici de care se 
bucuraseră cărţile lui şi prin premiile prestigioase 
primite: „Ne vom aminti uneori de Nichita pentru 
că dânsul, oh, dânsul există, mai ales că ne face 
pe toţi să fim împotriva lui. Vom lua necuvântul 
şi‑l vom face cuvânt! Cana va fi cană. Rana nu va 
fi rană. Suntem disperaţi, desigur, aşa cum este 
disperat un gard că după o scândură urmează altă 
scândură, iar cuiele dor şi stâlpii sunt severi. Vom 
analiza fântâna, vom putrezi, fericiţi, în troacele 
porcilor cu picioare ondulate. Eroarea enormă a 
destinului nostru este că în loc de dovleac am de‑
venit poet. Iubim poezia cum îşi iubeşte dovleacul 
vrejul”1. (s.m.) Atitudinea nu e nicidecum ostilă, ci 
una care recunoaşte excelenţa şi notorietatea (su‑
focantă) ale unui mare poet, fără a admite însă şi 
hegemonia formulei sale poetice. E aici o cu totul 
altă concepţie asupra poeziei, una mai familiară, 
mai neconvenţională, dar la fel de intensă, posibi‑
lă şi chiar necesară într‑un context diferit de cel 
în care îşi făcuse intrarea Nichita Stănescu. E, de 
fapt, un fel de normalizare a discursului poeziei, o 
recuperare a firescului, o reapropiere de imediat, 
după un moment de fugă în abstracţiune, de cău‑
tare premeditată a „temelor mari”, care nu intrau 
sub incidenţa ideologicului. Or, consideră Emil 
Brumaru, prejudecata nu are ce căuta în poezie, 
nu există teme mari şi teme mici, nici cuvinte poe‑
tice prin ele însele. Orice poate fi poetizat (de aici 
a şi ieşit versul „În dulci latrine cu hârtii murda‑
re”), realul nu are o calitate poetică în sine, are cel 
mult potenţial numai dacă pică sub privirea po‑
trivită, dacă întâlneşte simţurile ascuţite şi apoi 
metamorfozate poetic în text.

Critici cu prestigiu, precum Eugen Simion, 
Lucian Raicu sau Valeriu Cristea, observă diferen‑
ţa specifică şi nu întârzie să o noteze, fără a bănui 
că asistă la un întreg proces de schimbare a poe‑
ticităţii. „În vreme ce alţii se grăbesc să‑şi asume 
teribile abisuri, extraordinare cutremure lăuntri‑
ce, cosmic proiectate, el preferă să rămână cumin‑
te în zona sa, aparent derizorie, lăsând totuşi să 
se vadă, pentru cine n‑are prejudecăţi, că ţinteşte 
mai sus”, remarcă Lucian Raicu2. Era imposibil 
să nu citeşti, în epocă, versurile lui Brumaru ca 
o replică la formula poeziei primilor şaizecişti, al 
1 Emil Brumaru. Opere. III. Cerşetorul de cafea, Iaşi, 
Editura Polirom, 2012, p. 319.
2 Lucian Raicu, Critica – formă de viaţă, Bucureşti, Editura 
Cartea Românească, 1976, p. 334.

căror şef de şcoală era Nichita Stănescu. Din acest 
punct de vedere, în pofida unor procedee care au 
putut părea tradiţionale3, poezia lui Emil Bruma‑
ru e deschizătoare de drumuri, plasându‑se într‑o 
poetică simţitor diferită de cea a anilor ’60, orien‑
tându‑se către un cotidian „modest”, „prozaic” în 
sine, dar filtrat senzorial şi livresc. „A scrie, azi, 
despre bucătărie, dormitoare, bulion, ibrice, mo‑
tani etc. este un curaj. Poeţii mai noi vânează, de 
regulă, miturile mari în poeme din care au izgonit 
orice referinţă mai directă la lucruri”, nota Eugen 
Simion la data apariţiei primei cărţi a poetului4. 

Mai e un aspect important, care trebuie avut 
în vedere atunci când discutăm despre emancipa‑
rea rapidă a poeziei române la finele anilor ’60: 
în febrilitatea ei de a deschide noi posibilităţi, de 
a căuta alte zone, de a aduce un ton nou, ea s‑a 
orientat adesea către experimentul livresc, nu în 
exces tehnic. A devenit, altfel spus, elitistă, con‑
tând pe un public avizat, competent. Unul pe care 
îl avea în epocă, dar pe care l‑a pierdut între timp. 
Aşa se şi explică ieşirea din actualitate a multor 
poeţi, altfel foarte buni. Vasile Vlad, Daniel Tur‑
cea, Sorin Mărculescu, Cristian Simionescu, Geor‑
ge Almosnino, Nicolae Ionel şi atâţia alţii au pri‑
mit sufragiile criticilor, dar poezia lor nu a fost, 
ca să spun aşa, „populară”, pentru că natura ei 
livrescă, uneori laborioasă, nu o făcea una pen‑
tru toate gusturile. Poeţii generaţiei lui Brumaru 
sunt mai curând ironici, livreşti, ludici, experi‑
mentalişti, dar nu accesibili. Cititorul se acomo‑
dează în urma unei probe cu poezia lor. Brumaru, 
în schimb, e perfect accesibil (calitate, nu defect al 
poeziei, care a înşelat uneori critica de întâmpina‑
re), cu poezia lui te împrieteneşti din prima. Or, 
tocmai această relaţie colocvială, fără fandoseli, 
cu cititorul a contribuit foarte mult la schimba‑
rea unui gust. Cred că, după Marin Sorescu, Emil 
Brumaru este poetul care a contat foarte mult la 
coborârea poeziei printre oameni, de pe un soclu 
academizant. De aceea, el a pregătit terenul pen‑
tru apariţia optzeciştilor, care, dacă au preluat 
procedee de la autori precum Mircea Ivănescu, au 
adoptat şi firescul discursiv de la Emil Brumaru, 
au inclus poezia printre instrumentele cele mai la 
îndemână de cartografiere a cotidianului. Sigur, 
unul mai prozaic, mai redundant, mai terian, scos 
din registrul miraculosului. Un foarte bun critic 
de poezie, excelent poet la rândul lui, Octavian 
Soviany, explică aportul autorului Cântecelor 
naive la cucerirea unui teritoriu liric abandonat 
o vreme, din raţiuni de strategie literară şi mai 
ales anti‑ideologică: „Înainte de optzecişti, care îşi 
revendică totuşi reorientarea poeziei către «real» 
şi către acuitatea percepţiei, Brumaru scrie o li‑
rică a senzaţiilor, a contactului frust, epidermic, 
cu feţele policrome ale unei realităţi idilic‑para‑
disiace, care provoacă veritabile stări de extaz. O 
«realitate» – trebuie să admitem însă – mai mult 
inventată, construită la modul manierist, prin 
efilări, polizări şi retuşuri, după reţeta viziunilor 
oniriste, în care fiecare detaliu constituie un prilej 
de inflamare a senzorilor şi jubilaţie”5. r

3 Sunt invocate adesea numele unor poeţi precum Dimitrie 
Anghel sau Ion Pillat. Ion Negoiţescu, în Scriitori contempo‑
rani, ediţie îngrijită de Dan Damaschin, Cluj, Editura Dacia, 
1994, p. 55, foloseşte chiar termenul, fără a‑i da însă o nu‑
anţă peiorativă, considerând că Elegia care deschide primul 
volum „ţine de un tradiţionalism literar de necontestat”. Mai 
departe, nu pot fi de acord cu autorul Lămpii lui Aladin, când 
afirmă că poetul „s‑ar fi putut încadra ca de la sine «Gândirii» 
prin clasicitatea expresivă, prin angelologia senzuală...” 
Viziunea sa, metamorfozarea realului în athanorul poeziei, 
procedeele discursive sunt eminamente moderniste.
4 Eugen Simion, Scriitori români de azi, I, ediţia a doua revă‑
zută şi completată, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 
1978, p. 323. 
5 Octavian Soviany, Cinci decenii de experimentalism. 
Compendiu de poezie românească actuală. Volumul I. Lirica 
ultimelor decenii de comunism, Bucureşti, Casa de Pariuri 
Literare, 2011, p. 138.

 „Vom lua necuvântul şi‑l vom face 
cuvânt! Cana va fi cană. Rana nu va fi 
rană. Suntem disperaţi, desigur, aşa 
cum este disperat un gard că după o 
scândură urmează altă scândură, iar 
cuiele dor şi stâlpii sunt severi. Vom 

analiza fântâna, vom putrezi, fericiţi, în 
troacele porcilor cu picioare ondulate. 

Eroarea enormă a destinului nostru este 
că în loc de dovleac am devenit poet. 

Iubim poezia cum îşi iubeşte dovleacul 
vrejul”

Bogdan Creţu
Emil Brumaru. Frenezia 
simţurilor & erotizarea realului

n Eseu

Emil Brumaru
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Pe măsură ce devine tot mai prost, fa‑
cebook‑ul devine tot mai periculos. 
Am renunţat să‑l mai folosesc după 
ce o perioadă am devenit captat de 

această „reţea”. Captat fără să fiu captivat, întru‑
cât – aşa‑zisul „algoritm” îmi punea în faţă pos‑
tările unui număr redus de oameni, la rândul lor 
făcute parcă după o neschimbată formulă. Poate 
că una dintre cauzele dependenţei de facebook 
este tocmai totala lui fadoare, plicitiseala în care 
bălteşte – care, pe de o parte, te poate face să con‑
sumi din ce în ce mai mult facebook, să rulezi pa‑
gina de aşa‑zise „noutăţi” doar‑doar vei da peste 
ceva demn de a fi văzut, şi care, pe de altă par‑
te, te poate irita şi enerva atât de mult încât poţi 
ceda ispitei de a o sfâşia cu ceva ieşit din comun: o 
exprimare extravagantă, o postare deocheată, ba 
chiar cu o împuşcătură sau sinucidere în direct. 
Violenţa în toate formele ei (agresiune verbală, 
imagini cu un conţinut nepotrivit, pornografie, 
sinucidere, ameninţări etc.) a devenit atât de pre‑
zentă pe aşa‑zisa „reţea” încât toate expresiile din 
paranteză au devenit tot atâtea „categorii” în care 
poţi „încadra” o „postare” şi să ceri supravegheto‑
rilor reţelei ştergerea ei. 

Să nu vă imaginaţi că arunc toată vina pe 
plictiseală. De una singură, plictiseala este nepu‑
tincioasă şi la fel de banală, poate chiar şi mai ba‑
nală decât banalitatea pe care o reflectă reactiv şi 
isteric. Ca orice alt nimic, pentru a fi productivă, 
trebuie să se combine cu altceva – cu un duh, cu 
o suflare de viaţă, fie ea bună sau rea, demonică 
ori divină. 

În cazul „demenţei facebook” plictiseala se 
combină cu „duhul” popularităţii, al ratingului, al 
audienţei. Oamenii au ajuns să se comporte – faţă 
de ei înşişi – ca nişte patroni de tabloide sau de te‑
leviziuni comerciale. Îşi măsoară minut de minut 
audienţa, „ratingul”, priza la public – iar ca să o 
obţină trebuie să scormonească secundă de secun‑
dă după senzaţional, să atragă atenţia câtor mai 
mulţi, tuturor... Indivizii au devenit propriii lor 
paparazzi, se pozează singuri – pe ei, îşi fotogra‑
fiază copiii, soţii, mamele şi taţii, se „surprind” în 
ipostaze particulare şi strict private. „Vedeta” este 
vânată pas cu pas de paparazzo...‑ul cu care face 
corp comun. Ce vor cititorii şi privitorii de facebo‑
ok să afle? Ce a mâncat vedeta? Iată – ghiveci. Ce 
a făcut vedeta? A fost la mall şi s‑a simţit – „bine”, 
„amuzată”, „fericită”? O, vedeta a cumpărat cărţi? 
Ia să fotografiem pasajul care i‑a plăcut. E într‑o 
relaţie vedeta? Da, într‑o relaţie complicată. Sau 
s‑a despărţit vedeta, este singură vedeta. La ce se 
gândeşte vedeta? 

Acest vedetism absolut dement – cultivat de 
toate mass‑media româneşti – şi care‑şi găseşte 
prin facebook forma cea mai augmentată de ma‑
nifestare – face victime. Un adolescent român 
ameninţa recent într‑o transmisiune în direct pe 
facebook că se omoară sau că‑şi omoară fratele 
bebeluş dacă vizualizările nu ajung la un anumit 
număr. În altă parte a lumii, doi îndrăgostiţi au 
anunţat „publicul” că vor testa dacă glontele tras 
de „Julieta” cu un pistol trece prin Webster‑ul ţinut 
de „Romeo” în dreptul vintrelor sale. Zis şi făcut. 
Nu mică i‑a fost mirarea Julietei (şi „prietenilor”) 
să vadă că glontele nu s‑a împotmolit în zecile de 
mii de definiţii, trimiţându‑i iubitul într‑o „lume 
mai bună”... Anul trecut şoferul unui microbuz a 
omorât nouă pasageri pentru că, atent la trans‑
misiunea live pe care o făcea pe facebook, a intrat 
pe contrasens direct într‑un tir. Anul acesta s‑a 
repetat aceeaşi poveste cu „numai” cinci oameni... 

Demenţa facebook este aplaudată, susţinu‑
tă şi întreţinută din toate părţile: toate publica‑
ţiile, oricât de serioase ar fi, au pagină facebook, 

au butoane de apreciere şi distribuire a textelor, 
comentariilor sau înregistrărilor audio‑video. In‑
stituţiile publice lucrează cu toată autoritatea şi 
puterea statului în favoarea unui multimilionar 
american – recomandându‑ne să intrăm pe pagi‑
na lor de „facebook”. Radioul public, toate televi‑
ziunile, preşedinţia, guvernul – nu doar la noi, ci 
pretutindeni – acţionează, din pură şi sfântă pros‑
tie, ca agenţi publicitari ai corporaţiei Facebook. 
Mai mult, ca angajaţi ai companiei, angajaţi „fără 
arginţi”, un fel de misionari ai lui Mark Zucker‑
berg. Demenţa facebook a făcut ca o întreagă lume 
să „muncească” pentru „un singur om” – în mod 
voluntar, benevol. Statul este excedat de o aseme‑
nea realitate. În vreme ce publicitatea „mascată” 
este interzisă, reprezentanţii statului folosesc, pe 
faţă, prestigiul autorităţii instituţiilor pe care le 
reprezintă pentru a întări prestigiul şi autoritatea 
unei firme private.

Din aceeaşi dorinţă de rating, de audienţă 
– publicaţiile au lăsat deschise paginile lor co‑
mentariilor. Dementocraţia cultivă şi această spe‑
cie de „scriitură‑nontextuală”. Oamenii oneşti şi 
care chiar au ceva de spus sunt tot atât de greu de 
găsit între comentatori precum sunt îngerii dacă 
i‑ai căuta printre orătănii după criteriul aripilor. 
Scriitura non‑textuală – este corespondentul unor 
emisii non‑verbale în interiorul unei conversaţii 
de tipul căscatului, eructaţiei, suflării nasului, 
strănutului, sughiţului, plescăiturilor sau râsului 
nestăpânit. Căscătura interlocutorului în timp ce 
vorbim (sau vorbeşte) ne deranjează nu doar pen‑
tru că ne transmite că se plictiseşte în compania 
noastră, ci pentru că introduce brutal în cursul 
fluxului articulat un element străin, din alt regis‑
tru, dintr‑un alt regn. Actul vorbirii presupune o 
ruptură, un salt calitativ, o suspendare totală a 
celorlalte funcţii ale gurii, ale organelor implicate 
în ceea ce numim aparat fonator. Invers, când o 
altă funcţie a gurii intervine în timp ce dialogăm 
cu cineva – suntem descumpăniţi, începem să ne 
bâlbâim, nu ne mai găsim cuvintele. Când luăm 
masa cu cineva, ne întrerupem actele deglutiţio‑
nare pentru a‑l asculta, rămânem câteva clipe cu 
furculiţa suspendată, cu paharul în mână, până 
ce comeseanul termină ce are de spus şi până ce‑i 
răspundem. Arta conversaţiei la masă constă toc‑
mai în a reuşi să faci faţă acestui rafinat şi compli‑
cat joc dintre funcţiile verbale şi cele non‑verbale 
ale gurii, fără a le amesteca. Sigur, accidentele 
sunt inevitabile...

Să ne imaginăm însă că cineva – în mod in‑
tenţionat – ne cască în nas în timp ce vorbim sau 
eructează ori începe să sforăie! Exact acest tip de 
comportament îl au aşa‑numiţii comentatori din 
josul paginilor publicaţiilor. Ei ştiu că pot compro‑
mite un text prin simpla emanaţie non‑textuală, 
interjecţională, vocativă. Articularea unui text 
este dez‑articulată, dez‑membrată prin acest tip 
de intervenţii nontextuale ale „comentatorilor”. 
În definitiv, toate comentariile pot fi reduse la un 
concis „hai, sictir!” Mă şi mir că nu a apărut un 
„buton” sau un „icon” cu această semnificaţie. Nu 
ar fi mai simplu să apeşi pe butonul „hai, sictir!” 
în loc să te mai chinui să traduci în cuvinte o râ‑
gâială, un căscat, un plescăit? Iată o propunere de 
care domnii de la facebook ar trebui să ţină cont. 

Un profesor german a argumentat că se poa‑
te vorbi în zilele noastre despre o „demenţă digi‑
tală”. Printre alte implicaţii ale acestei „demenţe” 
am reţinut că simpla prezenţă a unui telefon mo‑
bil pe masă scade vertiginos nivelul de inteligenţă 
al participanţilor la dialog. Acelaşi lucru se poate 
spune despre „demenţa facebook”. Toţi cei care in‑
tră şi postează pe facebook au un nivel de inteli‑
genţă cu mult mai scăzut decât cel din viaţa reală. 

Faptul acesta este realmente foarte periculos pen‑
tru că cititorii tind să identifice cele două „perso‑
naje” – în fapt atât de diferite – şi să acrediteze, 
să ia în serios imbecilităţile postate pe facebook 
de oameni care în viaţa reală pot fi, repet, per‑
soane onorabile şi foarte inteligente. Am văzut pe 
facebook mari scriitori îngăimând afirmaţii dem‑
ne de lexicul şi chiar gramatica maneliştilor. Am 
văzut critici literari incapabili să‑şi argumenteze 
un punct de vedere într‑un mod rezonabil (bine, 
în cazul unora, acelaşi lucru e valabil şi pentru 
cărţile pe care le scriu). 

Sigur, veţi spune – şi aveţi dreptate – că 
facebook‑ul nu a fost şi nu este destinat „scriitu‑
rii”. A fost inventat de nişte studenţi ca un site de 
„relaţii”. Aşa‑zisa „reţea socială” a fost în intenţia 
creatorilor ei, vulgar spus, un site de „agăţare”. 
Pozele, figurile, „feţele” – erau importante pe un 
asemenea site, nu textele, cuvintele, scriitura – 
care nu puteau juca decât rolul derivat dintr‑o 
asemenea conjunctură, mai precis şi tot vulgar ex‑
primat: rolul de „vrăjeală”. Intenţia primă a crea‑
torilor facebook‑ului a configurat în mod definitiv 
structura site‑ului încât, oricâtă amploare şi ro‑
luri secundare ar fi căpătat pe parcurs, structura 
i‑a rămas neschimbată. Fotografiile, clipurile vi‑
deo, transmisiunile live sunt în continuare consu‑
mate şi apreciate de facebooker într‑o disproporţie 
masivă faţă de textele scrise. Acestea din urmă 
trebuie să fie scurte, foarte scurte şi preferabil să 
fie ilustrate de o imagine sau să fie comentarii la 
o imagine (adică exact ca la un site matrimoni‑
al). Linkurile către articole sunt rareori urmate 
– chiar şi de către intelectuali care în viaţa reală 
sunt cititori „înrăiţi”. Facebook îţi „formatează” 
mintea, de cum ai intrat pe site, să nu mai poţi 
suporta „textele lungi”, este un site al „vizualiza‑
torilor” şi nu al cititorilor. Din acelaşi motiv au 
dispărut – deşi într‑o vreme au fost încercate – şi 
postările „muzicale” – înregistrări audio sau video 
ale unor melodii, concerte etc. Nu le mai găseşti 
decât într‑un procent infim. Facebook‑ul te educă 
să ţii cont de structura lui! Probabil – ca orice pe 
lumea asta – în cele din urmă se va prăbuşi în 
propria sa intenţionalitate, va redeveni ceea ce a 
fost conceput de la bun început să fie: un site ma‑
trimonial, un site de „relaţii”. 

Ştiind toate acestea, un scriitor sau un pu‑
blicist ar trebui să evite să se exprime într‑un ase‑
menea loc „nefast”, un loc non‑scriptural sau an‑
ti‑scriptural. Şi mulţi chiar îl evită. De ce atunci 
sunt obligaţi să ţină cont de el de către revistele 
sau publicaţiile on‑line care‑şi plasează siglele fa‑
cebook – butoanele de distribuire, de apreciere – în 
jurul articolelor publicate? De ce să fii obligat să 
defilezi sub steagul facebook chiar atunci când nu 
„eşti pe” facebook sau eşti chiar în contra modei 
facebook? Nu este aceasta un fel de tiranie şi de 
discriminare? Din cealaltă parte a non‑textualită‑
ţii, comentariile presează şi strivesc cu forţa lor 
nearticulată limbajul articulat al articolelor. Dra‑
matizând puţin, am putea spune că ne aflăm în 
faţa unei ofensive a glasului nearticulat, animalic 
al omului împotriva limbajului articulat. Suntem 
puşi în situaţia de a ne adresa oamenilor care 
au renunţat la cuvinte sau care folosesc cuvinte‑
le doar pentru a‑şi „traduce” senzaţiile primare, 
emoţiile fruste, instinctele, idiosincraziile, umori‑
le, plăcerile elementare. Retorica de azi, dacă mai 
există, nu mai are de convins mintea, ci fierea! r

Sigur, veţi spune – şi aveţi dreptate 
– că facebook‑ul nu a fost şi nu este 
destinat „scriiturii”. A fost inventat 

de nişte studenţi ca un site de 
„relaţii”

Horia Vicenţiu Pătraşcu
Demenţa facebook

n Polemice
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În anii optzeci se petrece şi în România o 
schimbare pe care, dacă ar fi fost în contact cu 
Vestul sau dacă nu ar fi fost absorbiţi de politiza‑
rea vieţii literare, criticii ar fi putut‑o compara cu 
emergenţa Noului Istorism: renaşterea interesului 
pentru istorie, dar nu cum a fost, ci percepută prin 
filtre ale prezentului. Era contribuţia generaţiei 
’70, care, prinsă între canonul recunoscut al şai‑
zeciştilor şi cel creat prin inginerii al optzeciştilor, 
s‑a evaporat, deşi, educată în perioada de dezgheţ, 
nu mai prezenta sindromul crizei sociale (întorşi 
din închisori sau din medii unde fuseseră exilaţi 
prin politica de cadre), ci promiteau o operă aşeza‑
tă în educaţie temeinică şi capabilă de acea refle‑
xivitate aşezată, caracteristică epocilor augustine. 
Era timp pentru a regândi trecutul. Au fost Horea, 
Cloşca şi Crişan membri ai unei confrerii, a fost 
Horia trădat? Era o nouă versiune brodată rea‑
list‑imaginativ de Eugen Uricaru în 1784. Vreme 
în schimbare. Cum răbufneşte demonicul în istorie 
de sub înşelătoarele măşti (Mihai Sin, Schimba‑
rea la faţă). Cum vor fi cugetat cei din vremurile 
de demult la care avem acces doar prin intuiţie şi 
imaginaţie (Vasile Andru, Noaptea Împăratului)? 
Au fost tratări libere ale istoriei, care până atunci 
fusese un subiect sacrosant, un joc care a depărtat 
ficţiunea de documente şi arhive şi pe care aveau 
să‑l desăvârşească în parabole metaistoriografice 
Danilov, Ecovoiu, Soviany, Culianu.  

În romanul Joia patimilor (1981), aflat acum 
la a treia ediţie (Editura Şcoala Ardeleană, 2018), 
Horia Bădescu tratează întregirea statului român 
din 1918 mai curând ca un exerciţiu de filosofie 
a istoriei decât ca reconstituire a unui eveniment 
tragic (masacrul românilor din Târgul Lăpuşului 
din decembrie 1918).Violenţa e citită ca simptom 
al sentimentului de uzurpare a dreptului, în vreme 
ce spiritul pacifist izvorăşte din sentimental legiti‑
mităţii. Cele două tabere care se confruntă o fac în 
numele a două principii contrare: ius belli şi jus 
soli, dreptul câştigat prin luptă sau forţa dreptu‑
lui istoric constituit. Construit antiteic, prin para‑
lelism al scenelor (de iubire, de acţiune politică, de 
luptă), romanul are în centru un munte către care 
privesc atât unioniştii, cât şi revizioniştii. Este un 
simbol al muntelui Calvarului pe care vor urca fi‑
gurile cristice ale celor trădaţi într‑o altă Joie a 
patimilor.

Punctul de vedere, unghiul de fugă sunt cele 
mai importante în naraţiunea istoristă. Simbolu‑
rile centrale în O noapte cât o mie de nopţi, roman 
apărut la Cluj în 1911 şi care încheie un ciclu de 
istorie recentă şi demonică, sunt ceasornicul, gara, 
intersecţia. Privind în urmă, ultimul secol pare 
să fi scăpat de sub control. În ciuda cincinalelor, 
planurilor, programelor, istoria, mai ales a popoa‑
relor din est, a părut mai curând o survenire de 
alternative aleatorii pe un traiect al bifurcărilor 
unui multivers. Ne‑am trezit când într‑un lagăr 
când în altul, când într‑un război când în altul. Un 
veac belicos sau carceral, cu rare dezgheţuri din 
dogmatism. Istoria e transferată în plan narativ, 
în memorie. În planul conştiinţei, toate nopţile 
întunecatei istorii devin sincrone, simultane, un 
continuum sau o singură noapte.

Într‑o epocă dominată de minimalism, de‑
constructivism şi postumanism, Horia Bădescu 
îşi îngăduie luxul meditaţiei extrem orientale, al 
glosei heideggeriene despre Fiinţă, al virtuozităţii 
formale (inventând el însuşi combinaţii precum 
ronsetul), al speculaţiei ontologice, al manifeste‑
lor poetice şi etice. Ecourile din spaţiul cultural 
francofon sunt mărturii ale fascinaţiei exercitate 
de efectul negentropic al operelor sale care poate 
anunţă o schimbare de paradigmă. r

Maria-Ana Tupan
Horia Bădescu în oglinda 
canoanelor

Energia cheltuită de români pentru a 
se lepăda de acreditări ale valorii din 
partea altora se poate compara doar 
cu lipsa oricărei energii în achiziţi‑

onarea de certificate de valoare pe cont propriu. 
Aşa se face că atunci când Biblioteca Apostolica 
Vaticana a pus la dispoziţia unor vizitatori din 
România manuscrise ale Evului Mediu de autori 
originari din Sciţia Mică (Dobrogea), singurul co‑
mentariu pe care l‑am auzit de la o membră a Cate‑
drei de limbi clasice a Universităţii din Bucureşti 
a fost „De ce le‑au dat?” (!?) În schimb, în Occident, 
interesul pentru Dionysius Exiguus şi Aethicus 
Ister a explodat. Guide to Aethicus Ister, Aethici 
Philosophi Schytae Cosmographia (University 
of Chicago Library, 2008), teze de doctorat (Exe‑
ter Department of Classics and Ancient History, 
2000), studii (Otto Prinz, Gautier Dalche, Micha‑
el Herren, Heinz Löwe, Ian Wood), istorii literare 
şi enciclopedii (Encyclopedia of World Biography, 
2004 The Gale Group Inc.) au alcătuit rapid un 
corpus edificator, unii comentând şi 
că „necunoscutul” Dionysius a fost 
sursa unora dintre cele mai cunoscu‑
te repere ale lumii, cum ar fi Anno 
Domini, sau expresiile înainte şi 
după Christos. Britanicii s‑au grăbit 
să‑l includă pe Dionysius în Istoria 
Anglo‑Latină (Michael Lapidge, An‑
glo‑Latin Literature 600–899) pentru 
simplul motiv că scrierile lui alcătu‑
iesc un corpus patristic cunoscut ca 
aparţinând Bibliotecii Leiden şi care 
se preda în lumea anglo‑saxonă. Di‑
onysius era cunoscut şi comentat de 
Venerabilul Beda, Theodore of Tar‑
sus sau Adrian of Canterbury. Tot 
ce a circulat în dialect anglo‑saxon, 
galeză sau în latină pe insulele brita‑
nice ale primului mileniu face parte 
din Istoria literaturii Regatului Unit. Cu binecu‑
noscuta lor înclinaţie spre colonizare culturală, ir‑
landezii emit şi ei pretenţia că Aethicus ar fi fost 
un misionar irlandez. Chiar şi când e recunoscut 
drept scit, Dionysius e presupus înrudit cu gene‑
ralul roman Vitalian, care era la origine… got. În 
fine, manuscrisul în care pretinde Hieronymus/ 
Jerome că a prelucrat un original scit e scris într‑o 
latină pe alocuri obscură şi cu semne bănuite a fi 
rune… proto‑turceşti. La mijloc e vorba, credem, 
de două idei ferme ale filologilor români, abando‑
nate în restul lumii. Una este aceea că literatura 
se defineşte prin literaritate ce ţine de conceptul 
neoclasic de gust şi de estetismul decadent al sfâr‑
şitului de secol al XIX‑lea; cealaltă este dependen‑
ţa noţiunii de literatură naţională de existenţa 
statului naţional. Cum acesta, în cazul României, 
e destul de tânăr, efectele sunt notabile. O altă 
condiţie e scrierea în limba naţională, chiar şi în 
condiţiile în care, graţie internetului, barierele de 
limbă au căzut, iar scriitorii sunt cel mai adesea 
plurilingvi şi internaţionali, ceea ce nu conduce la 
radierea lor din canonul propriei culturi.

Dacă filologia clasică prezintă dificultăţi în 
măsură a fi rezolvate doar de echipe de cercetă‑
tori din diverse ţări, în cazul contemporanilor nu 
înţelegem deloc distincţia care se face între publi‑
caţiile în limba română şi cele ale aceluiaşi autor 
apărute în străinătate, în traducere sau scrise di‑
rect în franceză. Horia Bădescu observă intrigat 
faptul că ediţia Dicţionarului general al litera‑
turii române apărută la Editura Muzeului Lite‑
raturii Române în 2016 nu include, în cazul lui, 
nicio referinţă la sursele francofone, acestea fiind 
deopotrivă numeroase şi prestigioase, după cum 
pot constata şi compatrioţii săi care citesc volu‑
mul Reflexe francofone (Editura Şcoala Ardeleană 
2016), îngrijit de Ilie Rad, comentat într‑un nu‑
măr anterior al Revistei Contemporanul de Con‑
stantina Raveca Buleu. Dintre seminţele aruncate 
pe terenul diplomaţiei culturale româneşti în anii 

de început şi speranţă ai epocii postdecembriste, 
Horia Bădescu este probabil pomul cel mai ro‑
ditor. A reuşit, în primul rând, să înlăture pre‑
judecăţile legate de demnitatea publică într‑un 
stat post‑totalitar cu tare ideologice moştenite, 
impunând respect pentru inteligenţa, imagina‑
ţia, cultura şi sensibilitatea sa estetică. Imaginii 
trunchiate din Dicţionar Horia Bădescu doreşte 
să‑i adauge oglindirile sale în cultura franco‑bel‑
giană, cele 71 de cronici, 7 articole de sinteză, 14 
scrisori şi 8 e‑mailuri alcătuind un volum de peste 
400 de pagini. Dacă volumul urma să ofere bibli‑
ografie autorilor Dicţionarului, ediţia îngrijită de 
Ilie Rad ne‑a mijlocit mult mai mult şi diferit de 
scopul iniţial. Citind ne dăm seama de ce artistul 
este un vameş între civilizaţii, un mediator de cul‑
tură, chiar când nu aparţine unei ambasade sau 
institut cultural. Comentatorii lui Horia Bădescu 
sunt distinse personalităţi ale căror merite au fost 
recunoscute prin premii importante, inclusiv ale 
Academiilor din cele două ţări. Glosele lor sunt în 

acelaşi timp discurs epistolar prin le‑
gătura intimă, personală pe care şi‑o 
doresc cu autorul român, dar, dincolo 
de relevanţa exegetică sau afectiv‑co‑
municativă, sunt pagini de scriitură 
admirabilă, inspirată, persuasivă. Şi 
mai interesant este un fenomen pe 
care l‑am putea numi abis al privirii. 
Literatura lui Bădescu e mediul în 
care Robert André, André Doms, Luc 
Norin, Jean‑Luc Wauthier, Georges 
Sédir, Jacques De Decker ş.a. con‑
templă caracterul poporului român, 
destinul lui istoric, expus vitregiilor 
de tot felul, ataşamentul la credinţe 
şi tradiţii. Alteori, dimpotrivă, ajung 
la concluzia că oamenii sunt aceiaşi 
pretutindeni (Max Alhau, Jean‑Max 
Tixier), descoperind datele comune 

ale umanităţii noastre. Este interesant să des‑
coperim stilul exegetic francofon, preocuparea, 
absentă în alte părţi, pentru stil, expresivitate. 
Horia Bădescu este acceptat la edituri de presti‑
giu, în mediul academic, este antologat alături de 
Keats, Hugo, Poe, Baudelaire, Mallarmé, Roger 
Caillois, Ungaretti, Borges ş.a. Ceea ce îi impre‑
sionează pe exegeţii săi este selctivitatea temati‑
că, faptul că Horia Bădescu e atras doar de mari‑
le teme şi interogaţii asupra condiţiei omului, la 
care se adaugă capacităţile de a crea atmosferă 
şi plasticitatea limbajului. Sunt citate versuri în 
care orbirea spirituală a veacului e sugerată de 
un întreg bestiar al umbrelor ce se târăsc ca niş‑
te reptile, la antipodul uranicelor forme noetice 
plotiniene. Poetica lui Horia Bădescu are un pol 
blagian, al matricei stilistice onirice, şi altul hei‑
deggerian, al revelaţiei ontologice: „ [...] poezia este 
memoria Fiinţei. Sau, mai exact, dacă visul este, 
în raport cu subiectul cunoscător, o memorie exis‑
tenţială, poezia este o memorie ontologică. Ea este 
memoria pe care imaginea poetică o păstrează în 
ea, în saltul de la un nivel de Realitate la altul. Iar 
acest salt – care o aduce într‑o altă realitate – are 
loc în câmpul de inducţie a sacrului, acolo unde ori‑
ce lucru devine «lucrul nemaiauzit şi de nespus», pe 
care îl evoca Jean Burgos; saltul către acea Realita‑
te diferită, singura care cere, şi, făcând‑o, poate să 
valideze rimbaldianul „trouver une langue”. Limba 
care să poată povesti poetic acel lucru uimitor şi de 
nespus care e Fiinţa, Necunoscutul” (Dacă Orfeu, 
2015/ Liėge 1996).

Epitetul „esenţial” este folosit de aproape 
toţi comentatorii lui Horia Bădescu. Nu numai în 
poezie, dar şi în proză este autorul orientat către 
experienţe fundamentale. Zborul gâştei sălbatice, 
roman publicat în memorabilul an 1989, era un 
epitaf al erei totalitariste, al cărei sentiment al fi‑
inţei se putea rezuma ca reducţie a existenţei ple‑
nare la mecanica simplei rezistenţe fără ideal şi 
iluzii. 

Dintre seminţele aruncate pe 
terenul diplomaţiei culturale 

româneşti în anii de început şi 
speranţă ai epocii postdecembriste, 
Horia Bădescu este probabil pomul 

cel mai roditor

n Con(texte)
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Liliana Danciu 
Măşti, roluri şi oameni în proza brebaniană

Manipulând idei filosofice 
şi religioase, atât în planul 

macrosocial, cât şi în cel individual, 
polii pot fi răsturnaţi pentru a 

desemna renunţarea la sine drept 
adevărata putere şi supunerea 
oarbă drept adevărata libertate

n Modele

Personajul lui Breban este o individu‑
alitate remarcabilă ale cărui experi‑
enţe de viaţă sunt surprinse în spa‑
ţiul interiorităţii, stăpânit de acea 

voinţă nietzscheană de a se detaşa de existenţa 
banală, de a nu urma normele moralei comune, 
de a fi excepţional. De aceea, peisajul ficţional al 
romanelor brebaniene este înzestrat cu o inedită 
„temperatură de nuvelă”, fiind construit din „si‑
tuaţii şi tensiuni” (Mircea Platon), nu din nara‑
ţiuni. Această demonie interioară care împinge 
întotdeauna personajul înspre limită spre a vedea 
ceea ce se ascunde dincolo de ea oferă esenţa in‑
telectuală a romanului Jiquidi (Bucureşti, Editu‑
ra Art, 2007), ceea ce Alex Ştefănescu numea în 
prefaţă „alcool literar tare”. În această „poveste” 
faustiană cu ecouri erudite pe multiple planuri 
ale cunoaşterii, personajele sunt stăpânite de pu‑
teri, interşanjabile, cu efecte oximoronice în plan 
existenţial – „a vorbi” şi „a tăcea”, „a supune” şi 
„a fi supus”, „a pătrunde peste tot” şi „a nu cere 
nimic” foarte apropiată de aceea de „a fi prezent 
în ciuda absenţei” – care îi obligă să‑şi asume un 
anumit rol (sau chiar mai multe) pe scena vieţii şi, 
implicit, un anume statut uman. Pentru prinţul 
Calimachi, pe urmele celebrului prinţ shakespea‑
rian al Danemarcei, „a vorbi” înseamnă a fi mereu 
prezent şi a‑ţi asuma „curajul impudorii confe‑
siunii”, pe când „a tăcea” presupune statutul de 
companion de cupeu de tren, gata să se încarce 
de greutatea păcatelor şi slăbiciunilor celuilalt. 
Dimpotrivă, companionul prinţului, taciturnul 
Cicerone, „tace cu putere”, asumându‑şi rolul de 
„vasal al urechii”, de umbră. Tăcerea companio‑
nului devine atât de pregnantă, încât îi anulează 
prezenţa, asemeni călătorului anonim, insignifi‑
ant ca persoană, al cărui rol este doar să preia po‑
verile necunoscutului. Spre deosebire de acest tip 
de prezenţă, absenţa bătrânului Jiquidi devine în‑
cărcată de prezenţa‑i, căci el este pretutindeni în 
încăpere prin gesturile vizualizate de cel pe care 
l‑a marcat. 

Rolurile sunt interşanjabile, căci oamenii 
schimbă măştile în funcţie de raportul stabilit 
cu alteritatea: prinţul joacă rolul lui Cicerone în 

relaţia cu bătrânul Jiquidi şi recunoaşte că nu pu‑
tea purta un dialog cu acesta din cauză că ceea 
ce înţelege prin libertate în raport cu lumea este 
complet anulat de un soi de aservire ciudată ve‑
nită dintr‑o formă aparte de iubire. În acest caz, 
două tipuri de marcaje puternice impun fiinţei o 
acceptare necondiţionată, ca un sigiliu – sângele 
şi maestrul, unul dinăuntru înspre în afară, celă‑
lalt în sens invers, ambele interacţionând în abi‑
sul sinelui. Personalitatea complexă a acestui „bă‑
trân adolescent” este construită pe autenticitatea 
relaţiei cu sine însuşi şi a comportamentului în re‑
laţie cu ceilalţi, în care se conservaseră aşa‑numi‑
tele „semne ale copilăriei”, considerată drept un 
soi de nebunie pentru un adult obişnuit să poarte 
măşti pentru a câştiga favoruri, pentru a domina 
scena vieţii, a‑şi înlătura inamicii sau pentru a se 
plia moralei comune. „Aerul de pişicher” (p. 19), 
o „candoare” împletită cu brutalitatea limbaju‑
lui, focusarea exclusivă asupra nevoilor persona‑
le, detaşarea şi chiar ironizarea propriile idei, de 
unde imposibilitatea de a deveni robul acestora, 
asumarea şi cultivarea singurătăţii reprezintă tot 
atâtea surse ale puterii. „Un om puternic este un 
om singur”, gândeşte cu admiraţie prinţul despre 
bătrânul său maestru, iar unul care „are nevoie” 
de prezenţa cuiva este aservit acestuia. Prezenţa 
nu este o realitate materială decât pentru o primă 
„contaminare” – a vederii, pentru a pătrunde prin 
aceasta în intimitatea fiinţei celuilalt, devenind o 
prezenţă spirituală permanentă, independentă de 
modelul care a proiectat‑o. Această prezenţă am‑
prentează spaţiul existenţial cu esenţa spirituală 
şi personalitatea celui absent, ceea ce prinţul nu‑
meşte spiritus loci. Prezenţa este cultivată deopo‑
trivă prin auz, când bătrânul îşi „ascunde” persoa‑
na în spatele vocii înregistrate pe casete audio şi 
lăsate prinţului, în mod „inofensiv” şi aparent cu 
mesaje irelevante.

Romanul are o intrigă de suprafaţă, antre‑
nantă şi vivace, derulată în societatea intelectua‑
lă şi politică a Clujului postdecembrist, populată 
cu tineri inteligenţi, dar fragili, aflaţi în căutarea 
„vârfului vieţii” şi genii, ale binelui şi ale răului, 
care fie hrănesc spiritual pentru a spori fiinţa 

celorlalţi, fie se hrănesc cu păcatele şi slăbiciunile 
semenilor pentru a‑i menţine prizonierii acestora. 
Romanul câştigă cel mai mult în planul monolo‑
gului discursiv de o densitate filosofică impresio‑
nantă, în relaţie directă cu un soi de descriptiv al 
stărilor interioare demne de pana unui psihana‑
list, realizat prin împletirea vizualului cu auditi‑
vul pentru a reda un tablou inedit al ontologicu‑
lui: reveria prinţului aduce în prim‑plan imaginea 
maestrului, concentrată pe fruntea, mâinile şi vo‑
cea lui; bătrânul „are nevoie” de a vedea o femeie; 
asocierea dintre proiecţiile febrile de coşmar ale 
vreunei maladii din copilărie şi frecventarea iniţi‑
atică a „mlaştinilor vii şi orbitoare” ale interiorită‑
ţii şi genialele reprezentări plastice ivite din pana 
unui William Blake sau din creionul unui Goya 
etc. Această tiranie a vizualului în care trăiesc 
personajele brebaniene impune un joc înşelător şi 
tragic între aparenţă, marcată lingvistic de forma 
activă a verbului „a părea”, şi esenţă, redată prin 
intermediul verbului „a fi”, situaţie repetată cu 
regularitate în caracterizarea directă a personaje‑
lor. Astfel, Mărzea „părea prins de afacerile sale”, 
„părea a‑şi bate joc (...)”, dar afirmă despre sine: 
„Eu, Virgil Mârzea, sunt singurul om care nu s‑a 
schimbat în urbe, râd la fel (...)”. 

În cazul portretului studentului Dan‑Andrei 
găzduit de Jiquidi verbul aparenţei este utilizat 
alături de forma impersonală mitologizantă a im‑
perfectului verbului „se spunea” pentru a contura 
imaginea supremei aparenţe şi absenţa esenţei: 
„Studentul care părea a fi trecut binişor de trei‑
zeci de ani (...). Se spunea că Jiquidi îl tolera ca să 
se simtă mai apărat, după o spargere care avusese 
loc cu câţiva ani înainte. Într‑adevăr, despre tânăr 
se spunea că umblă pe la facultate doar de formă, 
în realitate era şeful unei bande, care avea însă 
alte scopuri decât însuşirea banilor străini sau a 
lucrurilor scumpe”. Dincolo de pojghiţa de supra‑
faţă a mitului exemplarităţii esenţiale musteşte 
fondul fantast al utopicului identificării idealului 
în realitatea imediată, de unde, de‑a lungul tim‑
pului, perpetuarea fondului prin intermediul mai 
multor „chipuri”, începând cu „tiranul filosof” (sau 
filosoful tiran?) al lui Platon, trecând prin formula 
de organizare a iezuiţilor medievali, până la for‑
mele aberante de totalitarism ale secolului XX (hi‑
tlerismul şi al său SS şi comunismul şi Se‑
curitatea). Accesarea imaginarului mitic 
stocat în subconştientul colectiv jungian 
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ð alimentează psihozele omului modern al 
cărui conştient este lipsit de suportul so‑
cratic şi psihologic al unei profunde auto‑

cunoaşteri. 
Manipulând idei filosofice şi religioase, atât 

în planul macrosocial, cât şi în cel individual, polii 
pot fi răsturnaţi pentru a desemna renunţarea la 
sine drept adevărata putere şi supunerea oarbă 
drept adevărata libertate. În ciuda unei doze de 
vanitate inerente unei persoane inteligente, prin‑
ţul Calimachi identifică în modalitatea proprie de 
raportare ca neofit la maestru „un fel de ispită a 
unei aserviri” izvorâtă dintr‑o stare difuză extrem 
de apropiată de ceea ce ar simţi un tânăr care se 
îndrăgosteşte de o fată: o „dulce” pierdere de sine 
prin atingerea fericirii într‑o iubire‑aservire me‑
fistofelică, lipsită de impulsuri sexuale, şi cu atât 
mai inexplicabilă. În această relaţie, permiţând 
neofitului să pătrundă în spaţiul intim al exis‑
tenţei sale, în ciuda multitudinii de roluri jucate 
magistral pentru a împiedica mimesisul vulgar, 
maestrul „dezvăluie” nevăzătorului părţi ale „go‑
liciunii” sale fiinţiale, care‑l vulnerabilizează în 
propriii ochi de iniţiat. O fascinaţie inexplicabilă, 
lipsită de orice mobil şi fundament raţional, exer‑
cită părintele Bizoniu pentru cei doi fraţi, Graţi‑
an şi Cecilia Porumb: cum rezultă din scrisoarea 
adresată lui Mârzea, „metalul dur” din care e fă‑
cut inteligentul şi excentricul tânăr „se topeşte” 
în apropierea incandescenţei „metalului slab” din 
care e făcut „micul preot” şi cunoaşte pentru pri‑
ma dată fericirea, „una care ucide, se pare”. Este 
ilustrat „pe dos” raportul dialectic putere/ slăbi‑
ciune şi ceea ce pare slab în ochii fizici ai lumii 
este puternic în planul superior al spiritualităţii. 

Spre deosebire de prinţul Calimachi, Ame‑
deu Dumitraşcu corespunde imaginii clasice a 
splendorii fizice a efebului din Antichitate până în 
literatura modernă şi, încurajat de acest avantaj, 
iniţiază hotărât trei tipuri de relaţie maestru‑dis‑
cipol: cu profesorul universitar clujean Martine‑
tti, un Socrate al prezentului, cu omul de afaceri 
şi jurnalistul Ovidiu Măriuţan, un posibil model 
didactic şi moral de descendenţă christică şi cu 
mefistofelicul Virgil Mârzea. Deşi le proiectează 
în ideal, aceste relaţii aparţin mai degrabă mun‑
danului, prin satisfacerea nevoii carieriste a tână‑
rului. Adevăratul marcaj iniţiatic pare realizat de 
Gabriela, dar nu cât a fost alături de Amedeu, ci 
doar după dispariţia ei, absenţa femeii potenţând 
semnificativ toate ideile exprimate de aceasta în 
viaţă, astfel încât mesajele iniţierii să fie recep‑
tate doar în absenţa ei. O astfel de prezenţă mar‑
cantă a unui „a fi” superior, numit „vârf al vieţii”, 
„stare de prea‑plin, de armonie cu mine şi cu ce 
se află în jur” este obţinută de Graţian Porumb, 
devenind „o făptură de aer” care trăieşte „în făp‑
tura de carne”, fantoma care‑şi bântuie propria 
viaţă. Graţian şi‑a împlinit destinul, s‑a topit în 
graţia divină, transcendând trupul în viaţă fiind, 
de unde şi inutilitatea vieţuirii pe mai departe în 
acea formă din care fondul a dispărut.

La baza raporturilor interumane stă înţele‑
gerea, respectiv totala neînţelegere a cuvintelor 

care sunt sau nu sunt „auzite” şi receptate cu 
sensurile lor originare, de unde o adevărată teo‑
rie a limbajului, conform căreia cuvintele uzuale 
s‑au contaminat de sensuri parazitare străine de 
sensurile originare. De aceea, urmând conceptele 
filosofice nietzscheene, omul trebuie să renunţe la 
bunul‑simţ comun, respectiv frica de a gândi al‑
tfel decât în clişee şi (pre)judecăţi şi de a avea „cu‑
rajul de a privi sensul – nu adevărul! – ci sensul 
unor cuvinte extrem de curente, de obişnuite, însă 
dezvelite, dezghiocate de toate sensurile «parazi‑
te» care s‑au agăţat de ele într‑o viaţă de grup, 
comunitară (...)”. În procesul înţelegerii mesajului 
comunicat prin limbaj, a auzi cuvântul şi a‑i vedea 
sensul sunt acţiuni indispensabile, consideră stu‑
dentul Dan‑Andrei, care trebuie cultivate cu de‑
dicaţie. „Sufletele tari” camilpetresciene „vedeau 
idei”, de unde prezenţa unui soi de idealism fatal 
care le imprima, inevitabil, un destin de victimă 
al societăţii corupte, condamnată la sinucidere. 
Esenţele umane tari brebaniene se bazează pe auz 
pentru a detecta „falsitatea ideilor”, iar un iniţiat 
ştie cât de importantă e lecţia umilinţei, care‑l fe‑
reşte să devină sclavul propriilor idei, cărora tot el 
le‑a dat greutatea aroganţei.

Sceptic, trăitor de mult timp „în afara so‑
cietăţii” oamenilor „de bun‑simţ”, mediocri, au‑
tosuficienţi şi lipsiţi de rezistenţă morală, prin 
experimentarea unui soi de „vagabondaj profetic” 
în anii postbelici tulburi ai instaurării comunis‑
mului, bătrânul Jiquidi nu crede în verbul „a înţe‑
lege”. De‑a dreptul jungian, el nu crede în capaci‑
tatea oamenilor de „a înţelege” ceva din „urletul” 
prevenitor al oricărui profet al prezentului care, 
prin „firescul” comportamentului, ar putea atra‑
ge atenţia contemporanilor cu privire la absurdul 
şi ilogicul realităţii, caracteristici deopotrivă ale 
viitorului imediat. Comportamentul firesc este 
rezultanta acţionării în afara oricărui motiv, obli‑
gaţii, dorinţe, aşteptări, dintr‑un pur altruism 
aflat sub blânda tiranie a unui „trebuie” superior, 
christic, cum e cazul părintelui Bizoniu şi al Ce‑
ciliei Porumb. Societatea umană este, în schimb, 
o masă de indivizi cu mentalitate convenţională 
în care individul abdică de la crezul personal, de 
la firescul unui „a fi el însuşi” pentru a supravie‑
ţui, a aparţine sau a conduce. Astfel, ajunge să fie 
manipulat de un „drac bătrân şi hârşâit”, maestru 
al farselor, precum Mârzea, chiar dacă, fără s‑o 
bănuiască, acesta nu este altceva decât unealta 
unei alte voinţe, superioară lui, cea divină. Doar 
în singurătate deplină, „nelegat” sentimental sau 
vocaţional de cineva, independent de respectarea 
cutumelor sociale, individul redevine „stăpân pe 
timpul şi pe reflexele mele”. Pentru că în sensul 
comun a înţelege înseamnă a te lega şi a te supu‑
ne, Jiquidi alege „să înţeleagă pe dos” pentru a fi 
liber, respectiv a fi copil. 

Jiquidi este un roman al discuţiilor rafi‑
nate, de o perfectă gratuitate, confesiuni „impu‑
dice” la limita pălăvrăgelii despre nuanţele care 
diferenţiază radical formele atât de complexe de 

manifestare a ontologicului – ironie, servilism, ri‑
dicol, putere, slăbiciune, umilinţă, aroganţă etc. 
Prin această nuanţă de pălăvrăgeală, autorul 
trădează prezenţa unei înclinaţii socratice de a se 
apropia de cititorul său şi a‑i atrage atenţia asu‑
pra acestor pericole. Personajele brebaniene nasc 
şi întrupează idei, volatile, instabile, dar puterni‑
ce tocmai prin faptul că, odată ce au prins viaţă 
şi supravieţuiesc în om, se transferă în planul re‑
alităţii. Omul îşi pierde libertatea copilului de „a 
gândi pe dos”, de a se sustrage gândirii logice şi 
bunului‑simţ comun şi devine la început sclavul 
ideilor celorlalţi însuşite drept proprii, pe care are 
nesăbuinţa arogantă de a le impune ulterior socie‑
tăţii. Oamenii sunt eminamente mediocri, egali cu 
ei înşişi, aceiaşi în constanta vieţii cotidiene, dar, 
uneori, pentru intervale scurte de timp, asemeni 
actorilor pe scenă, sunt „locuiţi” de un „altul” com‑
plet străin. Conştientizarea acestei posesii superi‑
oare îl determină pe prinţul Calimachi să trăiască 
„un sentiment de centaur”, jumătate eul dintot‑
deauna, jumătate „străinul” care uimeşte atât în 
interior, cât şi „mica turmă «de jos» care ne priveş‑
te şi ne ascultă”, spectatorii. Ne aflăm pe un tărâm 
ideatic în care sunt reunite teoria gnosticismului 
mithraic şi cea a arhetipurilor lui Jung. „A juca un 
rol” şi „a imita” conştient şi asumat pe cineva sau 
ceva, mimesis, a fi oglinda idealului înseamnă a te 
ridica deasupra condiţiei unei existenţe ordinare. 
Alteori, tot jucând teatru, schimbând atâtea măşti 
în lume, rafinând neîncetat arta spectacolului, de‑
părtându‑se de adevăratul sine, „geniul personal” 
(acelaşi cu „geniul inimii” evocat în romanul în 
versuri omonim al Aurei Christi?) îl abandonea‑
ză pe omul care nu mai reuşeşte să se imite pe 
sine însuşi, să se prefacă a fi el însuşi. În limbaj 
jungian, acesta e procesul de diferenţiere între di‑
versele personalităţi interioare, momentul cheie 
al existenţei când zidurile din jurul fiinţei colap‑
sează şi adevărata faţă se oglindeşte, în toată go‑
liciunea ei nemernică, penibilă sau, dimpotrivă, în 
toată splendoarea ireală. 

A avea curajul de a‑ţi descoperi şi privi în 
oglinda interiorităţii faţa reală duce la conştienti‑
zarea adevăratului rol în viaţă. Cunoaşterea inti‑
mă şi sinceră a totalităţii Sinelui produce întâlni‑
rea cu Zeul, în termenii alchimiei chineze, „corpul 
de diamant”, corpul etern sau „embrionul de aur, 
copilul de aur”. Romanul Jiquidi devine astfel o 
parabolă complexă despre procesul deopotrivă 
psihologic şi alchimic al individuaţiei, necunoscut 
şi inaccesibil omului comun, dificil, riscant şi, cel 
mai adesea, eşuat chiar de indivizii superiori.
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Sorin Lavric
Decoct de femeie

„Scrisă performant şi de o stranie originali‑
tate a subiectului, în contrast cu ceea ce a publi‑
cat până acum Sorin Lavric, cartea uimeşte prin 
amestecul insolit de conceptualizări cât mai abs‑
tracte şi evocări din zona erosului acut. Identific 
în paginile ei, bine mascat, un misoginism exis‑
tent la mai toţi gânditorii de filosofie, aici rezul‑
tat al privirii reci a celui care cândva a frecventat 
sala de disecţie medicală. Sub bisturiul de azi este 
feminitatea, perenă sau căzută în efemer. Ficţiu‑
nea literară este convocată să ilustreze tipologii 
pe care autorul le transferă cititorului complice.

Din câte îmi pot da seama cunoscându‑l de 
mult timp, Sorin Lavric imaginează tipologii fe‑
minine precum altădată Rubens picta aceeaşi 
voluptuoasă femeie văzută din unghiuri diferite, 
multiplicând‑o de parcă ar fi fost tot alta; sau pre‑
cum Maillol o modela în marmoră sau bronz ex‑
clusiv pe Dina, modelul său plastic şi apoi soţie, 
ilustrând astfel figuri simbolice: fluviul, muntele, 
marea, ba chiar prin siluete robuste şi Ars Aman‑
di a lui Ovidiu.” 

Ion Papuc

Sub unghi liric, rostul femeii e să fie 
muză, după ce a încetat să‑ţi fie iubi‑
tă. Situaţia inversă, când nimbul de 
muză e dat de carenţa pancraţiului 

epidermic, nu are însemnătate. Fiind o suresci‑
tare a fanteziei ivită dintr‑o amânare a sorocului 
plăcut, nimbul trece după ce carenţa a dispărut. 
Tocmai de aceea condiţia de muză nu se capătă 
oricum, ci numai a posteriori, în virtutea unei 
naturi al cărei farmec scoate femeia din regimul 
placid al mironosiţelor şterse. Trebuie să ai stofă 
ca, întipărindu‑te în mintea unui satir, să‑i inspiri 
amintiri la ani după ce fornicaţia s‑a încheiat. Ori 
eşti nimfă cu blazon de ereditate grea, şi atunci te 
întipăreşti precum o dâră de acid voluptuos, ori 
eşti odaliscă fadă, fără puterea de a trezi jind, şi 
atunci conturul îţi dispare în sorbul uitării. Când 
întipărirea are loc, femeia trece de la treapta unei 
apariţii individuale la gradul de cuprindere a unei 
speţe. 

Fiinţele despre care e vorba aici nu sunt ca‑
zuri singulare, ci tipuri feminine. Nu sunt exem‑
ple, ci figuri exponenţiale, a căror rasă s‑a des‑
prins din plebea numeroasă a fatuităţii calide. 
„Fatuitatea calidă” înseamnă serbezimea pros‑
tească a fiinţelor fără muchie izbitoare, găunoşe‑
nia ascunsă sub mlădieri de cochetărie autoimpu‑
să. Din acest motiv, femeile pe care le voi evoca 
sunt cariatide dotate cu prerogativă de gene, şi nu 
iederi atârnând de braţele unui copac. Iederele nu 
intră în atenţia cărţii fiindcă nu au atributul no‑
bleţei pe care ţi‑l dă timbrul înnăscut al femeii de 
rasă. Timbrul înnăscut nu e nimic altceva decât 
acea ţâfnă rarisimă, cu alura aristocrată, a cărui 
prezenţă preschimbă o femeie într‑un exemplar 
unic, cu atât mai valoros cu cât e irepetabil. Cu un 
asemenea timbru te naşti sau nu, înzestrarea an‑
cestrală fiind de o inechitate strigătoare la cer, pe 
care nici o revoltă etică nu o poate înlătura. O mie 
de femei erudite strânse laolaltă nu fac cât fas‑
cinaţia uneia singure din cele care au privilegiul 
nurilor. A fi cu nuri e un clenci congenital, o mană 
providenţială graţie căreia rangul ţi‑e dat din ca‑
pul locului, fără nici un efort menit a spori câmpul 
de atracţie. A nu avea nuri e o calamitate pe care 
o porţi toată viaţa, fără ca vreo altă calitate să‑i 
poată compensa lipsa. Între rangul unei nimfe cu 
năzbâtii în pori şi teapa unei metrese fără fara‑
fastâc în sânge e o prăpastie a cărei adâncime se 
măsoară cu ajutorul logaritmilor: puterea la care 
trebuie să ridic baza spre a obţine numărul este 
cizelarea la care trebuie să ridic timbrul unei fe‑
mei spre a‑i obţine farmecul. Când baza (timbrul) 
lipseşte, nici o potenţare menită a atinge rangul 
de fiinţă nurlie nu poate avea loc. Rangul unei fe‑
mei stă în ifosul congenital ce‑i răzbate în pori, şi 
nu în cultura pe care s‑a canonit s‑o capete sub in‑
fluenţa anturajului. Fără harul congenital al nu‑
rilor, senzaţia insipidă că priveşti o farsă a naturii 
nu poate fi înăbuşită.

Cum nu sunt neapărat un admirator al 
sexului frumos, pe femeile de aici nu le‑am ales 
fiindcă mi‑au plăcut, ci pentru că mi s‑au impus 
atenţiei în virtutea unei înzestrări de excepţie. 
Strict vorbind, personajele de aici îmi sunt cu 
totul indiferente, şi nici urmă de duioşie nu mă 

încearcă scriind despre ele. Scopul meu este să fac 
filosofia femeii, nu apologia ei. Din acest motiv, 
nici o intenţie de elogiu nu va tulbura zaţul pagi‑
nilor, cum nici o poftă de ditiramb nu le va încreţi 
suprafaţa. Eu vreau să intuiesc în chip verosimil 
femeia, vreau s‑o definesc, şi nu s‑o evoc postiş în 
virtutea unei reţete lăudăroase. Iată de ce portre‑
tele de aici vor fi tăioase, fără tentă patetică, ba 
chiar nedrepte, dar în schimb vor avea privilegiul 
de a descrie femeia aşa cum se înfăţişează unui 
ochi a cărui umoare e străbătută de exerciţiul con‑
ceptelor. A ridica femeia la concept e un ordali‑
ţiu pe care numai mintea satirului îl poate face. 
Cum n‑am de gând să menajez vanităţile, e firesc 
să afirm că chinul gândirii abstracte e prerogativa 
cuvenită intelectului masculin.

Mărturisesc că piedica pe care am întâmpi‑
nat‑o a stat în cuvintele de care am făcut uz. A 
filosofa pe seama femeii cere o limbă aparte, ale 
cărei nuanţe trebuie să se potrivească fermenţilor 
ce‑i mocnesc în vine. Nu poţi descrie un surâs cu 
un vocabular scolastic, la fel cum nu poţi surprin‑
de un miros cu ajutorul jargonului dialectic. Dar 
nici nu poţi face filosofie în marginea femeii mes‑
tecând tropii pe care limba literară le flutură ca pe 
nişte clişee obligatorii. De aceea, cuvintele insoli‑
te pe care le voi folosi nu sunt rodul unui imbold 
snob, ci consecinţa unei adaptări la muchiile atât 
de schimbătoare pe care nimfa o arată ochiului. 
O tresărire infimă, ca mişcarea colţului buzelor 
sau clătinarea unui sân, nu poate fi sesizată de 
convenţiile ce domnesc în limba de uzanţă comu‑
nă. Am croit noţiuni cu alură bizară fiindcă nu am 
avut încotro, disperat de neputinţa de a capta în 
vorbe unduirea unui tiv de rochie sau ascuţimea 
unei sprâncene încruntate. 

Şi cum femeia, în esenţa ei, duce lipsă de un 
miez cu rol de centru, am creat noţiuni menite a 
sugera această lipsă. Procedeul a stat în trei paşi: 
în primul rând, am adus la expresie nimfa, adi‑

că i‑am zugrăvit un portret concret, în al doilea 
pas am ridicat‑o la concept, adică am prins‑o în 
câteva scheme abstracte, pentru ca în pasul trei 
să compar între ele schemele, cu dobândirea unui 
simbol prin care definesc esenţa din spate‑
le portretului. Dar fiindcă aplicarea unor 
scheme asupra unui caz concret cere ca 

Cum nu sunt neapărat un admirator 
al sexului frumos, pe femeile de aici 
nu le‑am ales fiindcă mi‑au plăcut, ci 
pentru că mi s‑au impus atenţiei în 
virtutea unei înzestrări de excepţie

Sorin Lavric

Semnal editorial • Editura Ideea Europeană
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mai întâi să le ai la îndemână, am înfăţi‑
şat schemele înaintea exemplelor. În felul 
acesta, aparatul analitic precedă exemple‑

le ce vor fi supuse analizei. Mai mult, exemple‑
le sunt rodul unei fantezii căreia, pentru a‑i da 
o tentă verosimilă, i‑am întipărit o suită de deta‑
lii biografice luate din mine. Altminteri, numele, 
împrejurările şi deznodământul lor sunt toate de 
ordin fictiv.

Se subînţelege că procedeul acesta este ili‑
cit sub unghi literar, numai că ceea ce năzuiesc 
e să prind esenţa femeii cu ajutorul abstracţiilor, 
vreau să‑i prind formula, ceea ce înseamnă că fie‑
care portret stă pe copca unor noţiuni reci, al căror 
iz general mă ajută să scap de tonul unei evocări 
complezente. Dacă literatura se hrăneşte din am‑
biguitate, eu am pretenţia unor noţiuni a căror 
precizie să depăşească în expresivitate orice am‑
biguitate. Ceea ce e totuna cu a spune că filosofia 
e mult mai grăitoare decât literatura.

La prima vedere, un portret alcătuit din cea‑
ţa unor abstracţiuni e tot ce poate fi mai contrain‑
dicat în materie de evocare, cu lux de amănunte, a 
fiinţei feminine. E poate trăsătura cea mai stranie 
a acestei cărţi, aceea că specificul fiecărei femei 
e dat de ridicarea portretului la invarianţa mo‑
notonă a unor scheme aspre. Portrete poate face 
oricine cu condiţia să posede însuşirea histrionică 
a talentului, dar putinţa de a le trece carnea prin 
sita abstractă a unor scheme bizare, care par să 
nu aibă nici o legătură cu etosul femeii, putinţa 
aceasta cere o impostaţie a minţii pe care numai 
ordaliţiul conceptelor ţi‑l poate da. De aceea, dacă 
am o pretenţie asupra travaliului din care au ie‑
şit aceste portrete e să i se recunoască sâmburele 
speculativ. 

Să prinzi generalul în particular e marota 
dintotdeauna a minţii speculative, şi pentru a 
da satisfacţie acestei marote am făcut uz de zece 
scheme din încrucişarea cărora a ieşit tivul idio‑
patic al fiecărei nimfe. Spun „nimfă” tocmai pen‑
tru a scoate femeia de sub accepţia meschină pe 
care uzul plebei i‑l dă. Mai mult, voi întrebuinţa 
cuvinte precum „nimfă” şi „satir” pentru a scăpa 
de repetiţia exasperantă a vocabulelor „femeie” 
şi „bărbat”. Fără o astfel de variaţie, o psalmodie 
înfiorătoare, monotonă ca o stepă uscată, ar cople‑
şi mintea cititorului. În plus, nici una din femeile 
din această carte nu e frumoasă în sensul comun 
al termenului. Nici una nu intră în categoria me‑
diocră a lui mulier pulchra1. Căci fiecare are privi‑
legiul unei stihii care o rupe de masa figurilor de 
duzină. Femeile de aici nu sunt nici chipeşe şi nici 
reuşite, ci aşchii cu totul rupte de norma apariţi‑
ilor plăcute.

Schemele pe care le voi aplica sunt rodul 
unei elementar simţ al observaţiei, ceea ce în‑
seamnă că la ele am ajuns urmărind răscolirea de 
defecte şi calităţi din care e urzită fandacsia femi‑
nină. Simplă inducţie pe bază de observaţie, atât 
şi nimic mai mult. 

Prima schemă este gestus‑motus‑actus2 şi 
se referă la clasificarea gesturilor unei femei în 
funcţie de ochiul care o priveşte. Gestus trimite la 
suita de atitudini pe care le are în spaţiul public, 
motus la mişcările ei în spaţiul intim, pentru ca 
actus să poarte asupra actelor la care ea ia parte 
în cursul relaţiei cu unul din cei trei zei cărora, în 
virtutea naturii ei, îşi închină viaţa: bărbatul, co‑
pilul sau Dumnezeu. Cum asupra maternităţii nu 
am a mă pronunţa decât frizând impostura, le voi 
atinge doar pe celelalte două acte: cel erotic şi cel 
mistic, cu apăsarea accentului pe cel de‑al doilea 
act. A scrie despre erotica feminină e act postiş 
de conformare la tiparul searbăd al epocii, dar a‑i 
surprinde mistica e impuls nobil de a o ridica în 
rang. Când ai de ales între un degetar de sucuri 
(erotica) şi un gherghef de taine (mistica), arunci 
stropii de licoare şi păstrezi bolta de arcan.

Când o femeie stă picior peste picior la o 
întrunire simandicoasă, postura ei e un gest pu‑
blic. Când se închină într‑o biserică, la fel. Numai 
când se scrutează în oglindă sau îşi face toaleta 
intimă, e în imperiul lui motus: mişcări discrete 
ce nu au menirea de a ajunge sub privirea altora. 
De altminteri, toate mişcările pe care o femeie le 
face când e singură intră în categoria lui motus. În 
schimb, când tot ea, departe de ochii lumii, se află 
în preajma unui bărbat, gesturile pe care le face 
nu mai sunt gesturi, şi nici mişcări, ci acte în ac‑
cepţia riguroasă a termenului. O mângâiere e un 
act, un oftat aşijderea, pe când plimbarea pe aleea 
unui parc e gest, în vreme ce depilarea e mişcare. 

1  Femeie frumoasă (lat.)
2  În latină, forma la singular a celor trei termeni sinonimi – 
gestus, motus, actus – trimite invariabil la gesturi, mişcări 
sau acţiuni. Am preferat ca distingerea lor să o fac după 

Se subînţelege că numărul gesturilor e cu mult 
mai mare decât mişcările de care e în stare, la fel 
cum acelaşi număr depăşeşte răspicat panoplia de 
acte la care e înclinată. De pildă, cochetăria e un 
vodevil gravitând în jurul lui gestus, intimitatea e 
un ritual având drept centru noţiunea de motus, 
pentru ca amorul să se înscrie cu totul în conturul 
lui actus. Că spun actus, coit sau „ciocnire symple‑
gadică”3 e acelaşi lucru. Trecută prin filtrul aces‑
tei triade, fiecare femeie îşi dezvăluie alt coefici‑
ent de cinetică secretă. 

A doua schemă e timbru‑ferment‑pigment. 
Să plec de la un exemplu banal. Când privesc un 
copac, culoarea verde a frunzelor mi se pare o 
însuşire definitorie a lor, un „ce” ireductibil fără 
de care frunzele şi‑ar pierde îndreptăţirea să se 
numească frunze. Dar acum intervine o bizarerie 
optică: din cele şapte culori câte alcătuiesc spec‑
trul luminii solare, frunza le absoarbe pe toate 
cu excepţia uneia: frecvenţa de undă ce corespun‑
de culorii verzi, culoare pe care, respingând‑o, o 
trimite spre ochiul meu, urmarea fiind că eu iau 
drept calitate a frunzei tocmai culoarea pe care ea 
o refuză. Situaţia e grea de aporie: definim frun‑
zele printr‑o culoare ce le este cu totul străină. 
La fel se întâmplă cu femeia: deseori luăm drept 
calităţi intrinseci rezultatul unei respingeri din 
cauza căreia femeia aruncă în afara aparenţe pe 
care, în sinea ei, le detestă. Din acest joc de apa‑
renţe, ochiul bărbatului, precum o pupilă oarbă, 
nu poate distinge însuşirile pe care nimfa le ab‑
soarbe cu ardoarea cu care frunza, înghiţind tot 
spectrul, azvârle în afară numai culoarea verde. 
Altfel spus, ochiul nătâng al satirului ia drept pro‑
priu femeii ceea ce ea consideră drept simulacru. 
Masca cochetăriei e jocul de prestigii la care fe‑
meia recurge spre da imperiului lui gestus o apa‑
renţă atrăgătoare, dar ea ştie ca nimeni alta că 
punerea în scenă, ca veritabil simulacru cu rol de 
îmbiere, e menită unui singur ochi: pupila satiru‑
lui pândindu‑şi nimfa. Dar ce este un prestigiu? Şi 
de ce femeia e o „făcătoare de prestigii”? În latină 
praestigium înseamnă truc optic făcut de un sca‑
mator. Prestigitatorul săvârşeşte prestigii, adică 
trompe‑l’oeil‑uri veritabile. Forma italiană de „di‑
gitaţie rapidă” – „prestidigitaţie” – e redundantă 
fiindcă pune acccentul pe iuţeala mâinii, pe când 
„prestigitaţia” latinească, fără silaba „di”, pune 
accentul pe iluzia vizuală. Femeia este o mânui‑
toare de prestigii în sens latinesc, supunându‑şi 
înfăţişarea unor trucuri menite a crea un efect vi‑
zual. Pigmentul ei este chiar şirul de prestigii la 
care recurge atunci când ochiul silenului se află în 
apropiere.

În spatele pigmentului femeii se află tresări‑
rea ei de temperament, adică vâltoarea care, ase‑
menea unui ferment, îi animă bioritmul de fiinţă 
ciclică. Ce dospeşte în cutele sufletului e drojdia 
dătătoare de fibră peculiară, partea idiopatică, in‑
confundabilă, pe care o simţi atunci când, renun‑
ţând la farafastâcul lui gestus, trece la discreţia lui 
motus. Atunci din ea răzbate acea radiaţie specia‑
lă ce‑i alcătuieşte timbrul profund, un soi de undă 
ce vine spre silen spre a i se întipări sub forma 
unei trepidaţii. Abia acum femeia e susceptibilă 
de a săvârşi un actus. Timbrul lăuntric al femeii 
poate fi armonios sau spart, rotund sau ascuţit, 
crăpat sau neted. Despre timbru nu poţi vorbi în 
termeni tactili, auditivi sau vizuali, ci doar în no‑
ţiuni sugerând plinul, golul, netezimea sau fisura. 
Sunt femei surpate pe dinlăuntru, cum sunt altele 
plutind în echilibru serafic. Asta înseamnă că far‑
mecul unei femei e dat de ferment, pe când esenţa 
ei e dată de timbru, în timp ce pigmentul, jocul de 
prestigii simandicoase, e simplu marafet menit a 
îmbrobodi tagma satirilor.

A treia schemă e tetradică: etuvă‑diapa‑
zon‑incubaţie‑elucubraţie. Graţie naturii pe care 
o posedă, femeia e predestinată travaliului, fie 
în varianta apăsătoare a muncii, fie în varian‑
ta convulsivă a eclampsiei ce precede naşterea. 
Lipsindu‑i predispoziţia de a se răzvrăti şi stră‑
duindu‑se să intre în adecvare cu mediul în care 
trăieşte, fiinţa ei excelează în răbdare, acribie şi 
rucodelie. Într‑un cuvânt, în lucrul tenace făcut cu 
mâna. După motivaţia care o îndeamnă la oficiul 
sârguinţei active, femeile se împart în patru cate‑
gorii. Prima e femeia de tip etuvă, unde emoţia e 

un criteriu mai puţin prozaic: persoana sub al cărei ochi se 
mişcă femeia.
3  „Symplegadele”, în mitologia greacă, sunt cele două 
stânci ciocnindu‑se în strâmtoarea Bosforului. Actul 
coliziunii surprinde violenţa din cursul lui actus, 
cruţându‑mă de efortul de a căuta alte eufemisme 
pentru a‑i descrie trăsătura specifică: satirul dă, nimfa 
primeşte, deznodământul purtând numele de sparagmos: 
ruperea lăuntrică, precum o dezmembrare, din momentul 
climaxului.

principala sursă a efortului. Precum într‑o etuvă a 
cărei incintă închisă încinge aerul la temperaturi 
mari, sufletul femeii poate clocoti sub presiunea 
unui sentiment de durată. În cazul ei, motivaţia 
stă în sentimentul ce o leagă de o instanţă superi‑
oară ei, atâta doar că, odată stinsă emoţia, încrân‑
cenarea cu care îşi urmăreşte ţinta se destramă. 
Dintr‑o fiinţă volitivă debordând de energie, fiin‑
ţa i se preschimbă într‑o rufă stoarsă din a cărei 
matcă pofta de a lupta dispare. E cazul făpturilor 
abulice pe care stingerea pasiunii pentru un băr‑
bat le preschimbă în victime viagere. 

A doua categorie e femeia de tip diapazon. 
De data aceasta, pârghia care o împinge spre efici‑
enţă este înclinaţia mimetică. Aidoma unui muzi‑
cian care nu poate începe interpretarea partiturii 
dacă nu‑i dai, cu ajutorul diapazonului, nota de 
pornire, unele femei au nevoie de un model iniţial 
din a cărui imitaţie să intre în ritm. E cazul fiinţe‑
lor cărora e îndeajuns să le dai direcţia, dându‑le 
o schemă prestabilită din care să nu fie nevoite să 
iasă, pentru ca diligenţele lor să se rostogolească 
prompt, fără ezitări sau întreruperi, spre o agita‑
ţie cu randament mare.

A treia categorie e de departe cea mai ele‑
vată, întrucât cere o fulguraţie a minţii de ordin 
aproape spiritual. Spun „aproape” fiindcă relaţia 
femeii cu spiritul e de ordin pasiv: ea e recepta‑
culul spiritului şi nu agentul lui. Femeia de tip 
incubaţie e prin excelenţă o fiinţă a ideilor bruş‑
te, o posedată de stări fantaste sau pur şi simplu 
o natură extatică dominată de trăiri bizare. Din 
această categorie fac parte naturile mistice, cu 
predispoziţie religioasă, sau artistele bântuite de 
răbufniri creative. Munca lor nu e urmarea unei 
emoţii şi nici rezultatul unei imitaţii. Ele reacţio‑
nează teribil la un imbold subit, venit de nu se ştie 
unde, la fel cum, în Antichitate, fetele ce înnop‑
tau în incinta unui oracol erau vizitate de incubi, 
spirite nocturne a căror prezenţă le insuflau stări 
extatice. 

A patra categorie e întruchiparea voinţei de 
a răzbi cu orice preţ, în virtutea unei tenacităţi 
de cârtiţă viageră. În Imperiul Roman, elucubra‑
ţia desemna munca de migală săvârşită în timpul 
nopţii, de obicei la lumina opaiţului. De pildă, ru‑
codelia amănunţită făcută până la epuizare sau 
muncă de rob pritocind chichiţe: ace, petice, ţe‑
sături, împletituri. Prin extensie, elucubraţia e 
efortul susţinut în numele unei idei statornice, e 
strădania pusă în slujba unei obsesii. Printr‑o de‑
viere semantică de rău‑augur, elucubraţia a ajuns 
astăzi să însemne aberaţie, bazaconie sau prostie. 
De acest sens mă lepăd din capul locului, păstrân‑
du‑l pe cel latinesc. Femeile devorate de o obsesie 
căreia nu‑i pot găsi o întruchipare decât muncind 
pe răpunere fac parte din categoria fiinţelor de tip 
elucubraţie. Primele două categorii (femeia‑etuvă 
şi femeia‑diapazon) cuprind făpturi cu precădere 
viscerale, al căror impuls vine din străfunduri, 
asemenea unei ţâşniri instinctive. Celelalte două 
(incubaţie şi elucubraţie) sunt cerebrale, căci la 
ele stimulul provocator izbucneşte în minte: o ful‑
guraţie sau o obsesie. r

Fragment din volumul Decoct de femeie, 
Editura Ideea Europeană, 2019
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Răzvan Theodorescu • 80

De multă vreme nu am mai citit cu 
atâta încântare un volum de istorie 
culturală scris de un istoric român. 
Piaţa e dominată fie de făcături 

(sper că făcătura primordială a ieşit definitiv din 
schema de producţie odată cu recentele dezvălu‑
iri care îi identifică discursuri şi activităţi trecu‑
te ocultate în scopul discursurilor şi activităţilor 
de azi, radical opuse celor de ieri!), fie de oameni 
care, deşi altminteri bine pregătiţi, au o agendă 
ideologică extrem de vizibilă, pe care şi‑o poartă 
ca pe o floare de plastic la butonieră, stricând im‑
presia. Această agendă ideologică poartă numele 
de demitizare, dar e vorba mai puţin de o elucida‑
re lucidă a unor chestiuni istoriografice controver‑
sate şi mai mult de o bagatelizare a unor puncte 
de rezistenţă ale istoriei naţionale, bagatelizare 
operată, atunci când nu e făcută la modul bru‑
tal‑amatoristic impus de făcătura‑primordială, 
cu instrumente nominaliste, adică prin apelul la 
definirea, redefinirea şi prefirarea până la destră‑
mare a unor concepte, personalităţi şi momente 
istorice. Lucrurile/ personalităţile/ instituţiile de‑
vin cuvinte (familia, de exemplu, devine un con‑
tract), iar cuvintele sunt înmulţite până la totala 
dispariţie a sensului. La final, rămânem cu istoria 
ca „poveste spusă de un idiot”, „plină de zgomot şi 
de furie şi neînsemnând nimic”.

Clişeele istoriografice sau culturale – de gen 
„Eminescu, poetul nepereche” sau „Blaga, poetul 
mut ca o lebădă” sau „tradiţionala ospitalitate/ vi‑
tejie românească” – nu pot fi combătute prin an‑
ti‑clişee istoriografice sau culturale. Ochiul minţii 
nu vede nimic nici în lumină orbitoare, nici în bez‑
nă totală. Ai nevoie de contururi ferme şi de colorit 
nuanţat. La urma urmelor, oricât de postmoderni 
ne‑am da, nu ne raportăm la realitate prin prisma 
Demoazelelor din Avignon decât dacă suferim de 
vreo afecţiune a sistemului nervos. În viaţa de zi 
cu zi majoritatea celor mai postmoderni dintre noi 
e extrem de clasică, adică de pragmatică, căutând 
o existenţă de contururi ferme, aventuroasă doar 
în detalii, nu în structură. 

Clişeele exaltat‑şcolăreşti nu pot fi combătu‑
te cu ajutorul „demitizărilor”, ci doar cu ajutorul 
aprofundărilor, al lărgirii cadrului de referinţă 

acolo unde e cazul. De exemplu, nu are rost să 
fugi de clişeul unui Ion Creangă sfătos şi inocent 
oprindu‑te în halta de capăt de linie a unui Crean‑
gă mare liubovnic. Combatem clişeul cu anecdota. 
Ar fi mult mai interesant de scos la lumină ac‑
tivitatea de mare sprijinitor al copiilor săraci a 
lui Creangă, de apostol al mahalalelor Iaşiului, 
pentru că asta ne‑ar spune ceva nou şi relevant şi 
despre Creangă, şi despre lumea în care trăia el. 

Dar pentru a face acest gen de aprofundări 
cu ajutorul microistoriei şi al istoriei culturale sau 
economice pe durate lungi ai nevoie de multă şti‑
inţă de carte şi de pasiune pentru subiectul cerce‑
tat. Pentru că universalul nu poate fi bagatelizat 
cu ajutorul particularului – al voltaireanismului 
istoriografic, al nominalismului postmodern – de‑
cât acolo unde nu ştim a citi universalul în par‑
ticular şi a înţelege structura ascunsă în spatele 
individualului. Istoria conţine şi se naşte şi din 
accidente, dar nu poate fi alcătuită numai din în‑
tâmplări. Dacă ar fi aşa, ar trebui ca, în loc de căr‑
ţile demitizatorilor de vârf, editura lor să vândă 
lozuri în plic cu răvaşe istoriografico‑filosofice.

Tocmai această ştiinţă de carte şi această 
credinţă în substanţialitatea straturilor de istorie 
prelevate şi explorate, straturi care nu sunt tra‑
tate ca detritus lipsit de semnificaţie, ci ca păr‑
ţi consistent‑semnificative ale realităţii trecute, 
prezente şi, uneori, şi viitoare, m‑a entuziasmat 
la cartea lui Răzvan Theodorescu. Dacă erudiţia 
academicianului nu e de natură să mai surprindă 
pe cineva, aplombul eseistic al lui Răzvan Theo‑
dorescu mi s‑a părut irezistibil. E o carte care, se 
vede de la o poştă, are miză pentru autorul ei, o 
carte barocă, bizantină, aşa cum e şi spaţiul de 
predilecţie al istoricului de artă, în care luminile 
şi umbrele, trompe‑l’oeil‑ul, punctele de fugă iezu‑
ite şi distincţiile subtile şi pline de miez se succed 
cu nonşalantă celeritate.

Din start, reacţionând implicit la tehnicile 
nominaliste de care vorbeam, care tranformă „Ro‑
mânia” în „Românii”, „identitatea” în „identităţi”, 
în fine, singularul ontologizant în plural relativi‑
zant, reacţionând, aşadar, împotriva celor care ne 
tot înmulţesc, pentru a le dilua, „identităţile” în 
numele unor entităţi monolitice şi din punct de 

vedere conceptual, şi ideologic (nu avem o Patrie, 
ci „patrii”, mici, desigur, sau „Românii”, dar o sin‑
gură „EUropă”), Răzvan Theodorescu se uită în 
lumină la conceptul de „Europa” arătând că, aşa 
cum e folosit de birocraţiile politice şi mediatice 
dominante, pare un concept cu aer de „cazarmă”. 
E singularul unui absolut conformism ideologic/ 
cultural pe care Theodorescu îl respinge în nu‑
mele realităţii unei Europe Răsăritene pe care o 
teoretiza cândva şi Constantin Noica: „Într‑o ipo‑
teză [...] care îmi pare şi verosimilă şi atrăgătoare, 
Europa viitorului va fi din nou divizată după acest 
moment de iluzorie unitate. Absolut iluzorie, pen‑
tru că Europa consumeristă a Apusului şi Europa 
ideocratică a Răsăritului sunt realităţi tangibile în 
fiecare zi [...] Europa va dura, va fi înainte de toa‑
te Europa regiunilor, continentul tradiţiilor uma‑
niste, cel al unor mari descoperiri ştiinţifice, un 
superb teritoriu al nostalgicilor instalaţi în amin‑
titele tradiţii. Dar istoria cea mare se va face, pro‑
babil, în altă parte. Aceste gânduri m‑au condus, 
mai demult, la discutarea celor două Europe com‑
plementare care, în mod limpede, spulberă iluzia 
unei Europe unice cu iz de cazarmă, ţine seama 
de criteriile etnice, economice, religioase şi con‑
fesionale ce separă psihologiile comunitare, pune 
în lumină naţionalismele pozitive în cadrul unui 
internaţionalism globalizant”. 

Începută în această cheie, cartea se încheie 
aşijderea, cu precizarea că, în anul Centenarului, 
se cuvine ca oamenii de carte din România să iasă 
dintre limitele autocenzurii – limite care îi fac pe 
lexicografi să dea, în DEX, o definiţie a naţiona‑
lismului mult mai prudent‑îngustă decât cele din 
Oxford English Dictionary sau din Larousse – şi 
să afirme răspicat, alături de toţi marii oameni de 
cultură care au ctitorit România, de la Alecsandri, 
Bălcescu şi Kogălniceanu la Iorga, Lucian Blaga 
şi Pârvan, că: „În numele acestei istorii a ideilor 
româneşti, afirmată de câteva ori chiar în acest 
loc, în anul Centenarului se cuvine ca aici, în aula 
Academiei Române, să declarăm sonor că naţiona‑
lismul este o doctrină pozitivă şi că celebra sintag‑
mă a lui Kipling my country right or wrong poate 
fi însuşită de orice fiinţă normală care, în mijlocul 
mondializării, are o patrie. Iar pentru foarte mulţi 
dintre noi patria aceasta se numeşte încă Româ‑
nia” (338).

Judecând doar după aceste două citate, am 
putea crede că, între coperţile ei, cele trei sute pa‑
truzeci de pagini ale cărţii sunt un continuu apel 
la răzmeriţă antieuropeană, la populism xenofob 
sau la izolaţionism păşunist. Cam aşa ne‑ar impu‑
ne cheia de lectură europeană sau EUro‑Atlantică 
(nu am înţeles niciodată de ce SUA se ascund în 
această sintagmă în valurile oceanului, de parcă 
nu ar fi fost încă descoperiţi), care vânează delicte 
de opinie şi extremism în orice text care vorbeşte 
în numele unor identităţi sau comunităţi altele 
decât cele imaginare/ inventate sau civice.

În fapt, Răzvan Theodorescu ne oferă, în 
această carte, o binevenită lecţie de naţio‑
nalism pozitiv, civilizat, constructiv, culti‑
vat, benefic, istoricul elaborând atât ideea 

Mircea Platon
Răzvan Theodorescu şi Cele două Europe

Conexiunile pe care le face el 
amplifică, dar nu sfrijesc  

identitatea românească, pentru că 
vorbesc de rădăcini şi de întregul 

ecosistem cultural‑istoric care 
a nutrit, în mod discret, această 

identitate. Cartea lui Răzvan 
Theodorescu nu ne arată doar de 

unde venim sau de unde ne tragem, 
ci mai degrabă ce ducem cu noi
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ð României ca parte a unei Europe Răsări‑
tene sau Pontico‑Mediteraneene – unde 
s‑au pus, şi de multe ori s‑au şi rezolvat în 

moduri specifice, de elasticitate organică, proble‑
me de convieţuire multiculturală care se vor as‑
tăzi rezolvate birocratic –, cât şi traseul edificării 
identităţii naţionale a românilor. Din ambele per‑
spective, modul în care Răzvan Theodorescu îmbi‑
nă istoria artei cu istoria culturală şi politică şi cu 
istoria socială este extrem de stimulant, amintind 
de exerciţiile similare întreprinse de Iorga – care 
a construit naţionalismul românesc şi prin nume‑
roase cărţi de călătorie, prin reportaje – sau de 
Gh. I. Brătianu, ale cărui perspective geopolitice 
sunt aici revalorificate lucid.

Din prima categorie fac parte textele grupa‑
te în secţiunea „Europa cea mare şi noi”, în care 
Theodorescu explorează substanţa specificului 
cultural‑politic euromediteran, în al cărui arc se 
înscriu şi continuităţile istoriei Ţărilor Române. 
Răzvan Theodorescu e sceptic faţă de „geografiile 
halucinante, croite după criterii politice obscure”, 
care încearcă să dea substanţă unei „Mitteleuro‑
pa” care ar fi altceva decât expresia „Austrocra‑
ţiei” (51‑58) şi care, în schimb, fac din Europa 
Răsăriteană o simplă anexă a Uniunii Sovietice, 
o realitate ideologic modelată, iar nu o realitate 
istorică, geografică şi culturală preexistentă Răz‑
boiului Rece şi care i‑a şi supravieţuit pentru că e 
legitimă (19). Oricine a studiat sau a predat isto‑
ria într‑o universitate nord‑americană se va fi mi‑
rat de prezenţa limbii române în departamentele 
de limbi slavice, iar nu în cele de limbi romanice, 
prezenţă motivată nu de criterii epistemologice, ci 
de considerente instrumental‑politice. 

Contrar idEUlogiei care a făcut ca temeiurile 
creştine ale Europei să fie eliminate din aşa‑zisa 
„constituţie” a unui continent‑baracă – baracă de 
cazarmă militară sau de lagăr de refugiaţi –, Răz‑
van Theodorescu accentuează că singura unitate 
a continentului rezidă „într‑un singur punct” care 
e şi „unicul său liant: este vorba de creştinismul 
său tradiţional”: „Căci, nu trebuie uitat, «europe‑
nitatea» rămâne, înainte de toate, apartenenţa la 
tradiţiile Ecclesiei”. A fi european mai presupune 
şi „conştiinţa de a aparţine unui loc mirabil care a 
generat atitudini şi sentimente fundamentale ale 
oamenilor – antropocentrism, filantropie, măsu‑
ră în sfera esteticii şi în cea a moralei –, semni‑
fică orgoliul că, dincolo de tehnologiile sofisticate 
americane, dincolo de misticile panteiste asiatice, 

continentul tău rămâne cel căruia i se datorează 
pagini esenţiale ale culturii umanităţii” (25). În 
acest context, specificul Europei Răsăritene e dat 
şi de „transmiterea adevărului creştin către fieca‑
re popor, în limba sa naţională”, de sinodalitatea 
şi ecumenicitatea Ortodoxiei, precum şi de rolul 
pe care îl joacă laicii în Răsăritul Ortodox. Prin 
urmare, Răzvan Theodorescu ne îndeamnă să nu 
uităm că Europa s‑a născut „la poalele Acropolei 
ateniene, în inima Răsăritului balcanic” şi că, toc‑
mai de aceea, vechile moduri de a se autoconstrui 
şi autocultiva ale acestui spaţiu socio‑istoric au 
valoare de axe istorice.

Una dintre aceste axe istorice este cea a 
„coridoarelor culturale” ale Europei de Sud‑Est, 
adică a drumurilor sau culoarelor medievale de‑a 
lungul cărora au circulat mărfuri şi idei, soldaţi 
şi erudiţi, de la Sud la Nord, „legând Bizanţul, 
Bulgaria, Albania, Serbia, Ungaria, ţările româ‑
ne, fără să uităm spaţiul dalmat, italo‑pontic, po‑
lono‑lituanian şi microasiatic, într‑un singur şi 
acelaşi organism cultural, viu şi activ” (72). Sem‑
ne ale acestor culoare sunt şi drumurile creştinis‑
mului popular, axele marcate de cultul Sfântului 
Dumitru (de la Salonic, prin Macedonia, Serbia, 
până în Ungaria Meridională, la Szeged) şi, dife‑
rit, de cel al Sfântului Gheorghe (de la Bosfor la 
gurile Dunării) (85).

Dacă în prima parte a cărţii Răzvan Theo‑
dorescu trasează această hartă a Europei de Ră‑
sărit, în a doua parte dă viaţă în minuţios detaliu 
acestui peisaj cu ajutorul unei formidabile evocări 

a începuturilor culturii române din prima moder‑
nitate, cea a secolului al XVI‑lea. Răzvan Theodo‑
rescu apelează la artele plastice pentru a detecta 
structurile mentale şi culturale ale românilor, în‑
cercând să coreleze cultura scrisă cu arta şi făcând 
din artă un preţios indiciu al mentalităţilor româ‑
neşti chiar şi pentru epoca premergătoare prime‑
lor documente scrise în limba română. 

Tot de domeniul verificării plastice a unor 
ipoteze formulate şi rezolvate doar cu argumen‑
te de istorie literară şi sociologie a culturii ţine 
şi extrem de via evocare a lumii munteneşti a se‑
colelor XVII‑XIX, prin comparaţie cu lumea mol‑
davă a acelor secole, Theodorescu confirmând şi 
nuanţând ideile lui Garabet Ibrăileanu despre 
originea aristocratic‑moldavă a spiritului „critic”, 
adică sceptic faţă de înnoiri formale, conserva‑
tor, în cultura românească. Energia stării a treia 
valahe, din care au urcat boieri, revoluţionari şi 
boieri‑revoluţionari, discursul literar sau plastic 
al negustorimii şi al clerulului de mir valahe, cu 
energia şi sincronismele lor revoluţionare, sunt 
minunat scoase la lumină, confirmând parcă intu‑
iţiile lui Răzvan Theodorescu din unele din minu‑
natele sale medalioane istorice din Istoria văzută 
de aproape (1980).

Neştirbită rămâne şi admiraţia lui Theo‑
dorescu pentru Moldova rădăcinilor sale, pagini‑
le dedicate bisericii din Mihăileni, ctitorie a lui 
Mihail Sturdza, sau Bisericii Precista din Galaţi 
fiind nu doar savante preumblări care aduc amin‑
te de buna tradiţie a eseului istoric din secolul al 
XIX‑lea, ci şi, cel puţin articolul dedicat ctitoriei 
lui Mihail Sturdza, un fastuos exerciţiu de smere‑
nie, o elaborată punere în scenă a modestiei epis‑
temologice scrisă cu vervă şi cu un cald umanism.

Contrar „demitizatorilor”, care aruncă asu‑
pra subiectelor tratate o plată lumină de neon, 
rece, analitică şi coclit‑verzuie, care nu descoperă 
vreo adâncime, radiografiile spaţiului european 
profund, ascuns în istoria românilor, şi ale ră‑
dăcinilor răsăritene ramificate în aceste straturi 
profunde, învăluie cartea lui Răzvan Theodorescu 
într‑o aură caldă, născătoare de identitate naţio‑
nală, iar nu tribală. Conexiunile pe care le face el 
amplifică, dar nu sfrijesc identitatea românească, 
pentru că vorbesc de rădăcini şi de întregul ecosis‑
tem cultural‑istoric care a nutrit, în mod discret, 
această identitate. Cartea lui Răzvan Theodo‑
rescu nu ne arată doar de unde venim sau de unde 
ne tragem, ci mai degrabă ce ducem cu noi. r

„În numele acestei istorii a ideilor 
româneşti, afirmată de câteva 
ori chiar în acest loc, în anul 

Centenarului se cuvine ca aici, 
în aula Academiei Române, să 

declarăm sonor că naţionalismul 
este o doctrină pozitivă şi că celebra 

sintagmă a lui Kipling my country 
right or wrong poate fi însuşită de 

orice fiinţă normală care, în mijlocul 
mondializării, are o patrie. Iar 

pentru foarte mulţi dintre noi patria 
aceasta se numeşte încă România”
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Un tom uriaş
Mihaela Helmis: Stăm să avem, domnule 

profesor, domnule academician, în faţă, în faţa 
ochilor, şi pentru tot sufletul românesc două volu‑
me într‑o casetă, se intitulează Arta din România, 
pentru a ne simţi aşa cum suntem, cât de bogaţi 
suntem din punctul acesta de vedere. Dar înainte 
de a ajunge la aceste două fabuloase volume care 
dau sama despre tot ceea ce s‑a întâmplat pe „pă‑
mânturile noastre”, daţi‑mi voie să le spun aşa, ar 
trebui să vă întreb ce a stat în locul acestor volume. 
În vremea formării dvs. unde vă găseaţi informa‑
ţiile de acest gen?

Răzvan Theodorescu: Întrebarea dvs. 
este foarte potrivită, mă face şi uşor melancolic. 
Acum 50 de ani, exact acum 50 de ani, când eram 
tânăr cercetător în Institutul de Istorie a Artei, 
mi s‑a făcut onoarea să fiu cooptat într‑o echipă 
care a realizat o Istorie a Artelor Plastice în Ro‑
mânia. A apărut în ’68 volumul I, în ’70 volumul 
al II‑lea, care trata epoca veche, epoca medievală, 
sau cum îi spun eu acum într‑o periodizare care 
într‑un fel îmi aparţine, Evul Mediu şi Premoder‑
nitatea, până la sfârşitul secolului al XVIII‑lea. 
A fost un tratat care pentru oamenii de cultură, 
pentru studenţi, a ţinut 50 de ani, a fost o carte 
de căpătâi, spuneam că sunt melancolic pentru că 
am constatat că sunt singurul supravieţuitor din 
acea echipă.

Acum echipa este numeroasă, dar...
Acum am format o echipă de oameni tineri, 

de foşti studenţi de‑ai mei mulţi dintre ei, foşti 
studenţi ai universităţii clujene de asemenea, 
pentru că a fost o colaborare foarte fructuoasă cu 
şcoala de la Cluj. Acum 50 de ani existau nişte 

adversităţi academice între Cluj 
şi Bucureşti, astăzi ele nu nu‑
mai că nu mai există, dar cei doi 
coordonatori ai volumului sunt 
academicianul Marius Porumb 
şi cel care vă vorbeşte. Îi datorez 
lui Marius Porumb aş spune foar‑
te mult, pentru că el s‑a ocupat 
foarte direct de adunarea texte‑
lor, sunt aproape 50 de colabo‑
ratori, adunarea ilustraţiei, am 
tratat prin el cu o excelentă edi‑
tură şi îi fac publicitate, Editura 
Mega, care a colaborat cu Editura 
Academiei pentru a scoate aceste 
volume. Deocamdată aveţi volu‑
mul I, volumul I a ieşit, volumul 
al doilea este sub tipar şi, cum 
spuneaţi dvs., într‑o casetă vor fi 
două volume care însumează cam 
1200 de pagini, peste 1000 de 
ilustraţii color, doamna Helmis, 
ceea ce este extraordinar, pentru 
că putem să ne prezentăm cu toa‑
tă frumuseţea, bogăţia, diversita‑
tea, europenitatea artei noastre 
din preistorie până în contempo‑
raneitate. 

Şi trebuia să apară acest 
impresionant proiect al Academi‑
ei Române de a da sama despre 
fiecare dintre domenii cu tot ce 
era mai important, mai impresi‑
onant în fiecare dintre creşterile 
acestora pentru ca aceste două 
volume, acest tom uriaş să apară?

Cele două volume ale noas‑
tre care, prin faptul că au o ilus‑
traţie color, prin faptul că sunt 
atât de masive, impresionante, 
se detaşează, spun eu ca unul 
din redactorii responsabili, se 
detaşează în câmpul acestei pro‑
ducţii foarte bogate a Academiei 
din acest an. Trebuie spus că mai 
ales colegul meu de academie, vi‑
cepreşedintele Academiei Victor 

Spinei a făcut o muncă extraordinară de coordo‑
nare a numeroase – cred că sunt 20, dacă nu mă 
înşel – volume pe domenii: istorii ale diverselor 
domenii ştiinţifice, din ştiinţele tari, din ştiinţe‑
le umaniste, de curând au ieşit două volume ale 
colegului meu Octavian Lazăr Cosma, Istoria mu‑
zicii, şi Istoria artelor merge în paralel; trebuie să 
adaug şi va fi marea surpriză, cele două volume 
sinteză de istorie a României, eu sunt unul dintre 
coordonatorii, sunt autorul unui capitol şi ştiu ce 
spun, este o sinteză care va suplini o lipsă foarte 
mare. Nimeni nu citeşte zece volume de Istorie a 
României, dar două volume sunt la îndemâna stu‑
dioşilor, studenţilor, oamenilor de cultură. Acum, 
doamna Helmis, ajung la o parte dureroasă, dar 
îmi place să‑i dau drumul pe unde: aceste texte 
trebuie şi traduse şi aici este o politică, sper, că 
ICR‑ul, Institutul Cultural Român ne va ajuta în 
acest sens, dorim, de pildă, să traducem Istoria 
Artelor în englezeşte, cel puţin în englezeşte, cu 
nativi, cu oameni care să ne dea o traducere foarte 
bună.

„Absenţi în marile biblioteci ale 
lumii şi în marile universităţi”

De altfel, e vehiculul indus şi impus fiecăru‑
ia dintre volume, pentru că toate domeniile acestea 
merită, trebuie să fie cunoscute în marile biblioteci 
ale lumii şi în marile universităţi.

Absolut. Noi suntem foarte absenţi în marile 
biblioteci ale lumii, suntem foarte absenţi în Bi‑
blioteca Congresului, am făcut de curând la Bibli‑
oteca Naţională din Paris o cercetare şi este tristă 

Clubul Ideea Europeană

n Mihaela Helmis în dialog cu Răzvan Theodorescu

„Frumuseţea, bogăţia, diversitatea,  
europenitatea artei noastre...”

prezenţa noastră, cel puţin pentru domeniul meu, 
pentru domeniul umanioarelor, şi sper să putem 
suplini multe absenţe editoriale prin ceea ce a fă‑
cut Academia în ultimul an.

În ultimul an de când sunteţi şi în funcţia 
de vicepreşedinte al Academiei şi vorbim despre o 
echipă care „trage tare”.

E o echipă, într‑adevăr, dumneavoastră 
m‑aţi provocat, e o echipă bună, în care ştiinţele 
omului, umanioarele, au un loc important, preşe‑
dintele este un foarte distins tânăr istoric, colegul 
meu, Spinei, şi el vicepreşedinte, e istoric, eu sunt 
istoric şi istoric de artă şi ceilalţi colegi din con‑
ducere, academicienii Bogdan Simionescu, Victor 
Voicu şi Ion Dumitrache, sunt nişte oameni care 
sprijină toate eforturile acestea editoriale. Poate 
este o echipă bună. În orice caz vreau să spun că 
acest volum n‑ar fi apărut, nici el şi nici volumul 
doi, dacă n‑ar fi fost colegul meu clujean Marius 
Porumb, care mi‑a luat o serie întreagă de sarcini 
de pe umăr şi s‑a ocupat ca un benedictin de acest 
volum şi vreau să‑i mulţumesc public pentru acest 
lucru. Vom lansa, doamna Helmis, acest volum, 
cum vom lansa şi Istoria României într‑un cadru 
special, Istoria aceasta a Artelor va fi lansată aici, 
la Academie, în luna martie sau la începutul lui 
aprilie.

Rămânem la ceea ce faceţi în fiecare zi şi 
vorbim despre structura acestei Istorii a Artei din 
România până la urmă a felului în care a crescut 
acest domeniu. Ar trebui să stabilim clar un lucru: 
istoricul de artă, cred, nu poate să fie decât şi isto‑
ric, aşa cum sunteţi.

Da. În sfârşit, eu sunt cazul unui istoric care 
foarte timpuriu s‑a ocupat de istoria artei, ca pro‑
fesor fac Istoria civilizaţiei şi istoria artei, pentru 
mine arta este o parte din „cultura mentis”, cum 
o numeau latinii, care la rândul ei face parte din 
civilizaţie. Legătura este directă şi întotdeauna 
am încercat să fac şi în cazul românesc, şi în cazul 
sud‑est european, de care mă ocup iarăşi de o via‑
ţă întreagă, să fac aceste conexiuni.

Fiecare dintre autorii sau coordonatorii vo‑
lumelor sinteză de acest fel din marele proiect al 
Academiei sunt sigură că doresc să aibă „prinţese”, 
să‑şi prezinte volumele şi de fapt activitatea...

Putem spune chiar regine.
Chiar regine. Dar aceste două volume, sigur, 

graţie specificului, au şi acest aspect fabulos şi, mai 
mult decât atât, au o structură la care aţi ţinut.

Da, am ţinut foarte mult şi m‑a bucurat 
că toţi colaboratorii mei mai tineri au aderat la 
această periodizare care pentru mine este funda‑
mentală, secolele al XVII‑lea şi al XVIII‑lea sunt 
deja secole de premodernitate, tot mai mult vor‑
bim pe plan internaţional de o premodernitate 
care este aceea de după Renaştere şi până în Epo‑
ca Luminilor inclusiv. În spaţiul românesc nu mă 
gândesc acum neapărat la sincroniile lovinescie‑
ne, dar spaţiul românesc se sincronizează perfect 
cu Europa din acest punct de vedere, există un 
baroc care nu este numai al Transilvaniei, este şi 
un baroc al ortodoxiei polibizantine, exis‑
tă un clasicism care este oarecum în Mol‑
dova, mai ales în Moldova are trăsăturile 

Am încercat în marea unitate 
a artei româneşti să vedem şi 

diversele specificităţi regionale 
care sunt foarte importante. Ca 

şi Europa, spaţiul nostru trebuie 
văzut în diversitatea sa de pajişte, 
nu de cazarmă, nu în unitatea unei 

cazărmi. Eu vorbesc mult despre 
aceste lucruri

Răzvan Theodorescu cu cardinalul Paul Poupard 
în Saloanele Sixtine de la Vatican
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ð sale specifice. Am încercat în marea unita‑
te a artei româneşti să vedem şi diverse‑
le specificităţi regionale, care sunt foarte 
importante. Ca şi Europa, spaţiul nostru 

trebuie văzut în diversitatea sa de pajişte, nu de 
cazarmă, nu în unitatea unei cazărmi. Eu vorbesc 
mult despre aceste lucruri. De curând a apărut o 
carte a mea în ediţia a doua, publicată de Editura 
Ideea Europeană, Cele două Europe, unde vorbesc 
de diversitatea europeană, de diversitatea conti‑
nentului nostru din punct de vedere artistic, te‑
ologic, economic, politic. Ceea ce fac la nivelul Is‑
toriei civilizaţiei am încercat să aplic şi la nivelul 
Istoriei Artelor şi m‑am bucurat să văd că lecţiile 
profesorului nu s‑au pierdut în van şi avem aici o 
periodizare care este noua periodizare modernă a 
istoriei artelor româneşti.

Şcoala de la Bucureşti, şcoala de la Iaşi, 
şcoala de la Cluj. În ce fel tratează, de pildă, o 
temă precum aceea care ne împinge foarte departe 
pe noi, cei care locuim aici, în istorie odată cu o 
cultură cel puţin fabuloasă şi incomplet înţeleasă 
precum Cucuteniul. 

Cucuteniul, de pildă, care‑şi are locul său 
la începutul volumului, este poate prima noastră 
ofrandă de notorietate mondială. Legăturile care 
se pot stabili între spaţiul acesta neolitic al Cucu‑
teniului şi spaţiile chineze, de pildă, care au rea‑
lizări absolut similare, spun foarte multe despre 
felul în care Eurasia, în cazul de faţă, se prezenta 
cu milenii în urmă. Sper că acest volum, şi cu ce‑
lelalte lucruri care sunt, post‑cucuteniene, cu arta 
bronzului, cu arta dacică, prezintă chipul unui 
spaţiu românesc protoistoric demn de cel mai 
mare interes, dar nu pot să nu adaug de îndată că 
am şi tristeţea că unele cetăţi dacice de prin Mun‑
ţii Orăştiei sunt total neglijate de administraţii‑
le locale. Nu realizăm ce bogăţie avem, asta v‑o 
spun şi ca ministru al culturii, am reuşit să intro‑
ducem în patrimoniul mondial UNESCO multe, 
multe ansambluri. Avem peste şapte ansambluri 
care încep cu preistoria şi termină cu secolul al  
XVIII‑lea. Am ratat altele, de curând, cum este ca‑
zul Brâncuşiului de la Târgu Jiu, din motive asu‑
pra cărora nu mă opresc acum. Noi trebuie să ştim 
foarte bine că prezervarea acestei moşteniri este 
marea noastră carte de vizită, noi cu asta intrăm 
în istoria lumii, cu arta noastră, cu monumente‑
le noastre. Literatura nu este traductibilă întot‑
deauna, muzica contează foarte mult. Sigur, tipul 
lui Enescu este o culme. Dar cu aceste lucruri vizi‑
bile, cu monumentele care nu mint niciodată, cum 
spunea un istoric de artă englez, „monumentul 
nu minte, monumentul exprimă o epocă pe care 
o înţelegi chiar dacă ai o cultură mai redusă”... 
Impresionează vizualul, artele vizuale au această 
extraordinară capacitate de a transmite imediat 
nişte emoţii şi nişte cunoştinţe.

„România? O Europă în 
miniatură”

 La un moment dat, şi nu e demult de când în 
sprijinul Ministerului Culturii venea printr‑o ini‑
ţiativă interesantă un Senat, un Sfat al înţelepţilor 

care să susţină activitatea de legătură între ceea ce 
avem şi ceea ce trebuie să păstrăm de fapt, între 
avere şi banii care să susţină prin administrare 
corectă şi înţeleaptă.

Da, într‑adevăr, dar lucrurile au rămas oa‑
recum într‑o fază incipientă. Sper că se vor dez‑
volta cu timpul, pentru că trebuie înţeles ceva: 
monumentele, monumentele istorice aduc bani, 
nu cer numai bani. Spania, Grecia, Turcia trăiesc 
din monumentele lor, care sunt vizitate şi răsvi‑
zitate. La noi lucrurile nu stau chiar aşa. Avem 
nişte centre importante unde se poate face turism, 
dar nu pot să nu vă dau un exemplu. Când eram 
ministru am încercat cu cei de la turism să facem 
o legătură între grupul monumentelor UNESCO 
din Bucovina, bisericile pictate, şi grupul monu‑
mentelor UNESCO din Maramureş, bisericile de 
lemn. La un moment dat însă mi s‑a spus: există 
un mic impediment. Între Borşa şi Iacobeni sunt 
30 de km de drum prost şi este foarte greu să 
uneşti cele două. Vă daţi seama? Vizitatorii care 
ar fi fost într‑un loc şi într‑altul ar fi văzut nişte 
minunăţii, ar fi lăsat şi nişte bani aici, pentru că 
turismul cultural este un turism care aduce bani. 
Asta se întâmpla în 2004. În 2018 am făcut o vizi‑
tă la Baia Mare. Am ţinut o conferinţă în care am 
spus: iată cum era situaţia în 2004, sper că acum 
ea sigur s‑a ameliorat.

Sunt mai mulţi kilometri...
Şi mi s‑a spus: nu, nu s‑a ameliorat deloc, 

e mai rău. Asta ca să vă dau un exemplu de cum 
turismul, monumentele, cultura pot să ajute sau 
nu la dezvoltarea economiei. Din acest punct de 
vedere suntem, doamna Helmis, foarte departe de 
ce ar trebui să fim.

Dintre temele acestea atât de diverse care al‑
cătuiesc arta noastră, spre care ne îndemnaţi să 
ajungem cu pasul? De altfel, sunt atât de vii şi de 
grăitoare aceste imagini, încât îţi vine să te duci în 
fiecare dintre aceste locuri. Ştiu că e greu să ale‑
geţi; sunt cu toţii copiii dvs.

Ar trebui descoperită mai bine Oltenia, 
monumentele din Oltenia. Nu spun numai mo‑
numentele de tipul Hurezi, care este monument 
UNESCO, dar există în Vâlcea, în Gorj, în Me‑
hedinţi ctitorii ţărăneşti de secol al XVIII‑lea şi 
început de secol al XIX‑lea, epoca lui Tudor Vladi‑
mirescu, există biserici, există culte care sunt spe‑
cifice acestei zone şi care merită să fie văzute. De 
asemenea, foarte importantă este arta Banatului, 
care este mai puţin cunoscută, cu monumentele 
sale de modernitate, Banatul era extrem de des‑
chis spre Viena, spre arta neoclasică sau barocă 
vieneză. Odată mi s‑a cerut să spun ce gândesc 
despre România, cum aş defini‑o, şi am spus: o 
Europă în miniatură. De ce? Pentru că este sin‑
gurul loc după căderea Iugoslaviei, după destră‑
marea Iugoslaviei, în care un turist venit de pe un 
continent îndepărtat poate să vadă în 24 de ore 
toată arta europeană de la Cucuteni la Avangar‑
dă, la Art Nouveau şi la Deco sau la cubism. Poate 
în acelaşi timp să vadă toate, dincolo de artă, toa‑
te cultele, toate confesiunile Europei, de la uni‑
tarienii maghiari la islamicii tătari. Suntem din 
acest punct de vedere un unicat pe care nu ştim 
să‑l exploatăm suficient. Eu aş organiza, fiindcă 
avem aceste volume în faţă, aş organiza adevărate 
tururi ale României pentru străini, în care putem 
să arătăm evoluţia nu numai a artei noastre, evo‑
luţia continentului european. Suntem capabili să 
facem asta, dar avem nevoie şi de puţină imagi‑
naţie.

Şi de buna folosire a resurselor, aşa încât să 
nu se lungească distanţa între Maramureş şi nor‑
dul Bucovinei. 

Exact. Să se paveze drumul dintre Borşa şi 
Iacobeni. E simplu.

Ar trebui oare să stea în puterea Academiei 
şi asta?

Academia poate să atragă atenţia, Academia 
poate să prezinte starea patrimoniului nostru şi 
din când în când vocile Academiei ar trebui ascul‑
tate. Noi nu obosim să spunem aceste lucruri, dar 
nu există suficiente urechi care să ne audă. Există 
o insulă, insule în care să face mult bine şi acest 

Cucuteniul, de pildă, care‑şi are 
locul său la începutul volumului, 
este poate prima noastră ofrandă 

de notorietate mondială. Legăturile 
care se pot stabili între spaţiul 

acesta neolitic al Cucuteniului şi 
spaţiile chineze, de pildă, care au 
realizări absolut similare, spun 
foarte multe despre felul în care 

Eurasia, în cazul de faţă, se prezenta 
cu milenii în urmă

Răzvan Theodorescu cu Koichiro Matsuura, director general UNESCO

Răzvan Theodorescu între Nichita Danilov şi Mihai Cimpoi
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lucru. O să dau ca exemplu Alba Iulia. La Alba 
Iulia s‑au folosit fonduri europene pentru cetate 
şi sunt o bijuterie acum cetatea şi reţeaua hoteli‑
eră creată în jurul ei. Zona Branului, iarăşi, a fost 
inteligent exploatată turistic. Dar sunt zone care 
sunt absolut abandonate, dacă te duci în Munţii 
Orăştiei şi vrei să vezi acele unicate care sunt ce‑
tăţile dacice...

Te duci cu felinarul, aproape.
Exact, te duci cu felinarul. Lipsa unui Mi‑

nister al Turismului, cred că nu mai există un 
Minister al Turismului, dovada că nu sunt sigur 
înseamnă că lucrurile nu merg foarte bine; altfel 
aş şti. O conlucrare. Când eram eu foarte tânăr 
Academia conlucra cu Ministerul Turismului şi 
cercetătorii de la Academie făceau cursuri pentru 
diverse domenii pentru cei care dezvoltau turis‑
mul. Erau anii ’60, anii aceia interesanţi ai unei 
liberalizări care conta. Mă întâlnesc încă cu oa‑
meni care ascultau atunci prelegerile noastre şi 
care mărturiseau că şi‑au făcut după aceea carie‑
ra de ghizi, o carieră foarte interesantă, aproape 
patriotică; să stai să explici străinilor, dar şi cona‑
ţionalilor, în ce constă valoarea unui monument 
mai vechi sau mai nou.

„O propunere din zona 
disperării”

Vorbeaţi despre, şi aţi pus în paranteză sau 
aţi pus chiar punct, Brâncuşiul nostru de la Târgu 
Jiu. Ce ar trebui să dea totuşi unitate şi greutate 
acestui dosar, aşa încât să poată să fie trecut acolo 
unde merită?

Îmi puneţi o întrebare foarte grea. S‑au 
făcut atâtea prostii acolo, încât am lucrat la un 
moment dat, când eram ministru, cu aşa‑numitul 
World Monument Fund, din Statele Unite, care 
ne‑au ajutat într‑o serie întreagă de lucruri. S‑au 
făcut nişte restaurări interesante, dar după aceea 
a intervenit cu tot soiul de lucruri, de arhitectură 
peisageră aiurea. Parcă au făcut acolo plantaţii, 
parcă erau într‑o cazarmă. Jiul, care curge în apro‑
piere şi care avea o legătură pentru Brâncuşi, era 
un omagiu pentru eroi. Jiul care curgea în apro‑
piere a fost zăgăzuit, s‑au pus nişte plăci uriaşe 
nu ştiu din ce motive. Sunt foarte sever, acum îmi 
dau seama, dar la Târgu Jiu poţi să vezi într‑un 
fel că în unele zone ale culturii ne‑am mahalagi‑
zat, doamna Helmis, ne‑am mahalagizat. Această 
superbă desfăşurare monumentală de la Coloană 
până la Poarta Sărutului a fost stricată, acea „via 
sacra” dacă vreţi, care trebuia păzită, care trecea 
printr‑o biserică şi atâta tot, trebuia păzită cu 
sfinţenie. Ei nu, s‑au făcut locuri, s‑au făcut hote‑
luri, cu o rea voinţă şi cu o incultură care egalează 
aproape epoca în care, cum ştiţi, s‑au pus nişte 
lanţuri pe Coloană şi au vrut s‑o dea jos şi s‑o dea 
la fier vechi. Sunt lucruri pe care eu nu le înţeleg 
şi, bineînţeles, UNESCO, este ansamblul sculptu‑
ral aproape unic în lume care putea să intre pe 
poarta cea mare a patrimoniului mondial. Dar nu, 
a fost respinsă pentru că ceea ce se întâmplă acolo 
este de neiertat. Sunt foarte sceptic în legătură cu 

viitorul ansamblului de la Târgu Jiu. Deie Domnu 
să mă înşel.

Mi‑aţi sugerat lanţurile, cele puse pe Coloa‑
na lui Brâncuşi, dar în acelaşi timp mi‑aţi sugerat 
prin lanţuri şi poate ideea că, aşa cum s‑a întâm‑
plat la Bucureşti pentru a se păstra anumite bi‑
serici în calea demolărilor, s‑ar putea şi la Târgu 
Jiu retrage de pe „via sacra” acele construcţii care 
ne fac să nu fim suficient de credincioşi şi de ele‑
ganţi pentru a ne păstra valoarea.

Doamnă, sigur că asta ar fi o soluţie, eu sunt 
mai drastic. Şi demolarea ar fi o soluţie. Merită să 
creezi un spaţiu aşa cum îl văzuse Brâncuşi, între 
„Piaţa de Fân”, cum se numea, o piaţă foarte sără‑
căcioasă în care venea să se înalţe acest simbol şi 
apa Jiului, dar nu îi văd pe edilii noştri, nu‑i văd 
nici pe guvernanţii noştri făcând acest..., având 
mentalul necesar... Există chiar o idee, cu care eu 
n‑am fost de acord, o idee disperată a unora de 
mutare a întregului ansamblu în altă parte, pen‑
tru ca el să trăiască într‑un spaţiu dat. Mie mi 
se pare că aşa ceva nu se poate. Există, dar exis‑
tă această propunere, o propunere care vine din 
zona disperării, pentru că un monument de valoa‑
rea acestuia nu poate să devină un monument de 
prestigiu mondial. 

Să ne punem nădejdea că se va găsi acea so‑
luţie care să nu taie rădăcinile energetice pe care le 
găsea Brâncuşi pentru marile sale ofrande pentru 
Târgu Jiu şi pentru România şi pentru până la 
urmă dezvoltarea artei contemporane. 

Absolut. Noi intrăm în arta contemporană 
cu fruntea sus printr‑un Brâncuşi, în primul rând, 
dar şi prin alţi mari artişti pe care i‑a dat Româ‑
nia sau care au lucrat în România, dar nu ştim 
încă să preţuim aceste valori. De curând făcusem 
o prelegere în legătură cu arhitectura modernă. Şi 
nu numai eu, şi alţi colegi ai mei, unii din Acade‑
mie, arhitecţi, spuneau: câţi bucureşteni ştiu că 
Bulevardul Magheru este una dintre cele mai fru‑
moase artere din Europa în materie de arhitectu‑
ră modernă? Uitaţi‑vă la el cum arată, îngrozitor!

Ar fi putut să fie. A fost.
Câţi bucureşteni ştiu că în Piaţa Charles de 

Gaulle s‑a aflat şi se mai află, dar e aproape o ru‑
ină, o bijuterie care este Blocul Bazaltin din 1935, 
al lui Marcel Iancu, acest mare arhitect şi pictor 
de talie internaţională şi care zăcea aproape de 
izbelişte, în ruină. Sunt lucruri care dor. Din acest 
punct de vedere eu iubesc foarte mult Orientul, 
dar n‑aş vrea să fiu un oriental, însă un mare poet 
francez, Cocteau, spunea undeva: „Orientul începe 
acolo unde nu mai întreţii nimic”. Din acest punct 
de vedere mă simt uneori cu tristeţe un oriental.

Faţă de primele volume pe care le dedicaţi bi‑
sericilor şi artei religioase din nordul Bucovinei şi 
ceea ce avem acum, Arta din România, cum simţiţi 
că au evoluat lucrurile? În fond, profesorul care 
sunteţi, profesorul atâtora dintre artiştii plastici şi 
istoricii noştri de artă trebuie să simtă cum merg 
lucrurile, cum stă şcoala aceasta?

Mulţumesc pentru întrebare. Avem o foar‑
te bună şcoală în momentul de faţă, judec după 
tinerii pe care i‑am introdus ca autori şi care au 
făcut o treabă excelentă. Îi ştiam şi din lucrările 
lor de doctorat de foarte multe ori. Avem o şcoală 

foarte bună. Faţă de echipa noastră de acum 50 de 
ani, din care, repet, sunt singurul supravieţuitor, 
avem acum o şcoală, o echipă care este absolut re‑
marcabilă. Datorăm înaintaşilor tot ce datorăm. 
În situaţia asta şi eu sunt un înaintaş. Avem acum 
o generaţie sau două care sunt demne de nivelul 
cel mai înalt al istoriei de artă, al criticii de artă 
din Europa sau din Statele Unite. Din acest punct 
de vedere ceea ce a reprezentat şi reprezintă încă 
arta plastică românească, reprezintă şi istoriogra‑
fia şi critica de artă românească.

Revenind la acest amplu tom în două volu‑
me, intitulat Arta din România din preistorie în 
contemporaneitate, până unde anume ajungeţi cu 
această cercetare, dare de seamă, oglindă?

Până în zilele noastre. Sunt colegi mai tineri 
care au studiat epoca sau arta epocii de dinainte 
de ’89, care a avut momente foarte interesante. 
Cultura românească în vremea aceea era departe 
de a fi o „Siberie a spiritului”, cum s‑a spus grăbit 
şi prosteşte. Sunt colegi istorici de artă şi arhitecţi 
care merg până în anii 2000 cu realizările care 
sunt, unele, încă discutabile în materie de arhi‑
tectură a ultimelor două decenii. În legătură cu 
arta monumentală a ultimelor două decenii, este 
o intervenţie poate critică în legătură cu ce se în‑
tâmplă astăzi în România în peisajul artistic.

Nişte nume precum Sorin Dumitrescu, Paul 
Neagu, Râmniceanu, cum stau?

Toţi îşi găsesc locul lor, toţi sunt evocaţi şi 
din acest punct de vedere. Sper că va fi un echi‑
libru deplin. N‑am intervenit în textele colegilor 
mai tineri, n‑am intervenit în zonele acestea pe 
care unii dintre noi le‑am trăit direct, dar vă asi‑
gur că panorama artistică românească este com‑
pletă.

În câte exemplare va apărea acest tom, aşa 
încât să putem să vedem ceea ce până acum am 
descris doar?

Graţie colegului meu, academicianul Marius 
Porumb, graţie lui, subliniez, care s‑a zbătut să 
obţină comenzi în toată ţara, pot să vă spun că 
vom tipări aceste volume în 3000 de exemplare. 
Ceea ce cu ani în urmă părea derizoriu, astăzi 
este ceva impresionant. Cărţile nu vor fi nici foar‑
te scumpe. Două volume din acestea într‑o casetă 
din câte am înţeles nu vor depăşi 200 de lei.

Îmi pare simbolic la cât se adună aici şi dacă 
aş sta să „preţăluim” toată valoarea pe care o în‑
corporaţi aici. Mulţumim. r

Răzvan Theodorescu şi Liliana Ţuroiu
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Theodor Codreanu
Românii şi Europa bicefală

Colecţia „Istoria mentalităţilor” a Edi‑
turii Ideea Europeană s‑a îmbogăţit, 
în 2018, cu o nouă carte semnată 
de acad. Răzvan Theodorescu: Cele 

două Europe, o ediţie revăzută şi adăugită a lu‑
crării Europa noastră şi noi (Bucureşti, Editura 
Capitel, 2008). Problema existenţei a două Europe 
este veche, după cum s‑a putut vorbi, la scară na‑
ţională, de Cele două Franţe (Mihai Ralea, 1956), 
de Cele două Românii (Mircea Vulcănescu, în 
Dreapta, decembrie 1932), până la Alexandru Ni‑
culescu: Cele două Românii (articol din România 
literară, nr. 48/ 2000), putând extinde dihotomia 
şi la alte spaţii, culminând cu cele două Germanii, 
ca realitate istorică, strict statală, la un moment 
dat (RFG şi RDG) etc. Eminescu e printre cei din‑
tâi care s‑a confruntat cu existenţa a două Româ‑
nii, una a „păturii superpuse” şi alta a ţăranilor, 
realitate crudă denunţată şi de Martha Bibescu 
(născută în anul morţii lui Eminescu), aceasta 
constatând o adevărată prăpastie între cele două 
Românii, ca, de altfel, şi Mircea Eliade în articolul 
Piloţii orbi (1931), sau de Mircea Vulcănescu, în 
1932. Istoricul Alexandru Niculescu, în schimb, 
era revoltat de atitudinea unor românişti străini 
de prestigiu, care, în cultură, n‑au avut ochi decât 
pentru România lui Zaharia Stancu, din Desculţ, 
şi a lui Marin Preda, din Moromeţii, ignorând Ro‑
mânia culturală a lui Vintilă Horia, cea din Dieu 
est né en exil. 

Disjungerile domnului Răzvan Theodorescu 
sunt de o natură mult mai complexă, în care se 
ancorează, holomeric, pluridisciplinar, interdisci‑
plinar şi transdisciplinar o întreagă istorie de cul‑
tură şi de civilizaţie, implicând, în prima parte, 
europenitatea până dincolo de marginile ei (Euro‑
pa cea mare şi noi), iar în a doua parte, condiţia 
istoriei şi culturii româneşti în contextul existen‑
ţei celor două Europe (Noi în Europa şi acasă). 
Simetria contrastant‑complementară a celor două 
secţiuni ale cărţii se arhitecturează, aş zice, chias‑
matic, pornind de la cele două titluri, sugerând, 
transdisciplinar, intercondiţionarea celor două 
Europe, în care ţările române devenite România 
n‑au fost niciodată o simplă „margine” sau un te‑
ritoriu ex‑european, cum se mai automistifică des‑
tui pseudo‑adepţi ai integrării europene. Altmin‑
teri, autorul citează, la un moment dat, un ilustru 
reprezentant al uneia dintre „cele două Europe”, 
Jurgis Baltrušaitis: „Esenţialul se petrece pe mar‑
gini”. Cartea lui Răzvan Theodorescu vine într‑un 
moment de criză europeană provocată de invazia 
ideologiei marxismului cultural cunoscut, viclean 
eufemistic, ca political correctness. Astfel, viziu‑
nea domniei sale consonează cu Apelul celor 101 
academicieni români, publicat sub genericul Iden‑
titate, suveranitate şi unitate naţională (8 februa‑
rie 2017), dar şi cu Declaraţia de la Paris (mai 

2017), cu subtitlul O Europă în care putem crede, 
semnată de 13 personalităţi de anvergură din zece 
ţări europene. În esenţă, din atare perspectivă, se 
disting cele două niveluri de Realitate europeană: 
Europa naţiunilor şi Europa dispariţiei naţiuni‑
lor. Prima fundată pe rădăcinile creştine şi cultu‑
rale de peste două milenii, a doua – pe neantiza‑
rea acestora.

Punctul de plecare al domnului Răzvan 
Theodorescu, „preistoria” existenţei celor două 
Europe, invocă aprecierile lui Nicolae Iorga din 
1928 despre inevitabilele „întâlniri” dintre Eu‑
ropa răsăriteană şi cea occidentală: „Existenţa a 
«două părţi de Europă» separate cu începere de la 
sfârşitul lui «imperium romanorum», de la icono‑
clasm şi de la Carol cel Mare sau de la «devastatio 
constantinopolitana» a celei de a patra cruciade 
– potrivit opiniilor atât de divergente ale istori‑
cilor – este acceptată în chip universal, în timp 
ce nu puţini savanţi împărtăşesc opinia potrivit 
căreia «se găsea ceva din Orient în Occident», 
acel Occident «în plină formare dureros retarda‑
tară»”. Ruptura, pe fondul creştinismului primar 
al celui dintâi mileniu, s‑a produs odată cu Ma‑
rea Schismă de la 1054, când Biserica Apuseană a 
devenit, după căderea Bizanţului, polul revanşei 
civilizaţionale şi culturale. Invocatul deja Jurgis 
Baltrušaitis ar fi putut spune că marea schismă a 
fost, în realitate, o anamorfoză radicalizantă, căci 
de fiecare parte referenţială deformările specula‑
re au fost atribuite celeilalte părţi: catolicismul 
n‑a încetat secole întregi să‑i acuze pe „schismati‑
cii” ortodocşi, deşi ruptura li se datora, producând 
intruziunea câtorva dogme: Filioque (considerată 
de ortodocşi ca erezie trinitară), purgatoriul, in‑
failibilitatea Papei. În pragmatica istorică, de‑
monstrează cu numeroase exemple autorul, cele 
două părţi creştine s‑au comportat, cel puţin două 
secole după schismă, ca în mileniul creştinismu‑
lui unitar, inclusiv cu treceri dintr‑o confesiune în 
alta, inclusiv duble convertiri (dus‑întors), precum 
cazul domnitorului moldovean Laţcu (1368‑1375), 
trecut la catolicism din pricini politice antima‑
ghiare, dar îngropat ca ortodox (soţia sa Ana re‑
fuzând convertirea, iar domnitorul rămânând, în 
realitate, un ortodox). Un exemplu celebru este 
al albanezului Gheorghe Kastriota Skandenberg 
(1405‑1468), născut ortodox, trecut la islam, apoi 
convertit la catolicism. Năzuinţa diversităţii în 
unitate a formulat‑o scolasticul Pierre Abélard 
astfel: diversa non adversa. În plus, până la căde‑
rea Constantinopolului (1453) a existat un primat 
al „Commonwealth”‑ului bizantin, după inspirata 
numire a oxfordianului Dimitri Obolensky (1971), 
formulă imitată, în Răsărit, de ceea ce s‑a numit 
Rusocraţie (ambiţia de a fi a treia Romă) şi de 
Turcocraţie (p. 18, 37). 

În schimb, celălalt imperiu, Austrocraţia, a 
creat imaginea unei a treia Europe, Mitteleuropa, 
cu trasee imprevizibile, unele halucinante, „croite 
după criterii politice obscure” (p. 19), idee mijind 
până în zilele noastre, legată de un supravieţuitor 
al Habsburgilor, Otto de Habsburg, şi susţinută, 
după 1989, de unii intelectuali şi oameni politici 
vestici, sugerând o posibilă despărţire a Banatului 
şi Transilvaniei de „România orientală” a vechiu‑
lui regat, perspectivă grefată şi pe doctrina lui 
Samuel A. Huntington dintr‑o carte ce a stârnit 
ecouri şi la noi (Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea 
ordinii mondiale, versiune românească la Antet, 
1998). Huntington invoca linia despărţitoare din‑
tre ortodoxia esticilor, pe de o parte, şi catolicis‑
mul şi protestantismul vesticilor, pe de alta, har‑
ta „refacerii ordinii mondiale” considerându‑i pe 
transilvăneni şi bănăţeni catolici şi protestanţi în 
masă! Iată cum Marea Schismă a perpetuat men‑
talităţile antinomice europene, atenuate prin în‑
ţelepciunea Papei Ioan Paul al II‑lea, care a făcut 
paşi hotărâtori în reapropierea ecumenică a celor 
două Europe, un moment important fiind vizita is‑
torică în România, din 7‑8 mai 1999. Răzvan The‑
odorescu invocă scrisoarea apostolică Orientale 
Lumen a Papei Ioan Paul al II‑lea (emisă cu acest 
prilej), de o mare însemnătate pentru ortodoxie şi 
pentru întreaga Europă, subliniindu‑se patru tră‑
sături1 hotărâtoare pentru contemporaneitate şi 

conchizând: „Ortodoxia nu trebuie să‑şi risipească 
şansele de a se arăta congruentă cu noua Euro‑
pă, păstrându‑şi întreaga moştenire, acolo unde 
s‑a(u) născut morala şi estetica celei mai vechi bi‑
serici creştine care ar putea deveni, de asemenea, 
una dintre cele mai moderne în cel de‑al XXI‑lea 
secol” (p. 29). În context, „ortodoxia românească – 
cea mai numeroasă după aceea din Rusia – ar pu‑
tea juca un rol polarizant, mai ales prin trăsătura 
sa majoră de unică ortodoxie latină a lumii, unind 

1 1) „Transmiterea adevărului creştin către fiecare 
popor, în limba sa naţională – de unde vine şi tradiţia 
diversităţii limbilor liturgice, care ne trimite la Rusalii”; 
2) structura sinodală, „colegialitatea episcopală a 
ortodoxiei, contrastând cu tendinţa monarhică a altor 
biserici”, ceea ce este concordant cu democraţia modernă; 
3) ecumenismul ortodoxiei care aspiră la unitate creştină; 
4) rolul binecunoscut al laicilor în ortodoxie, ca unire a 
spiritualului cu secularul (p. 27).

Dacă în marile dicţionare Oxford 
şi Larousse, observă Răzvan 

Theodorescu, se spune limpede că 
naţionalism înseamnă promovare 

a tradiţiilor, drepturilor şi 
aspiraţiilor naţionale, autorii 

români ai DEX‑ului (1996), spre a fi 
„corecţi politic”, adaugă sintagma 

„uneori exagerată”
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Expoziţia „Cultură şi 
civilizaţie persană în 

România”

Biblioteca Academiei Române a verni‑
sat expoziţia „Cultură şi civilizaţie 
persană în România”, joi, 14 februa‑

rie 2019. Expoziţia este organizată de Cabine‑
tul de Manuscrise şi Carte Rară al Bibliotecii 
Academiei Române, în colaborare cu Ambasada 
Republicii Islamice Iran la Bucureşti. Eveni‑
mentul a avut loc în Sala de expoziţii „Theodor 
Pallady” din Calea Victoriei 125 şi a fost onorat 
de prezenţa acad. Răzvan Theodorescu, vice‑
preşedinte al Academiei Române, şi a ES Ha‑
mid Moayyer, ambasadorul Republicii Islamice 
Iran în România, care a vorbit despre bogăţia 
culturii persane şi contribuţia ei la patrimoniul 
cultural universal. Expoziţia prezintă publicu‑
lui o selecţie de manuscrise persane, cărţi rare 
şi hărţi reprezentând Persia, ce fac parte din 
colecţiile Bibliotecii Academiei Române. Ma‑
nuscrisele selectate, cu ilustraţii excepţionale, 
însemnări şi comentarii, cu legături artistice, 
oferă vizitatorilor întâlnirea cu o cultură veche 
de peste 3000 de ani, iar cercetătorilor o sur‑
să documentară inegalabilă în ceea ce priveşte 
receptarea culturii persane în România. Între 
manuscrisele expuse se află opere definitorii ale 
celor mai mari reprezentanţi ai poeziei persane: 
Hāfez, Saadi Shirazi, Djāmi, Ferdowsi. Cura‑
tor: Gabriela Dumitrescu, şef Cabinet Manus‑
crise, Carte Rară, Biblioteca Academiei Româ‑
ne. Expoziţia a fost deschisă în perioada 14‑22 
februarie 2019.

Biroul de presă al Academiei Române

raţionalismul moştenit din tradiţia Romei cu ela‑
nurile mistice ale Orientului creştin” (p. 28‑29). 
Cu alte cuvinte, România se prezintă cu imagi‑
nea eminesciană de „limbă cumpenei universului” 
creştin al Europei, păstrând rădăcinile şi a ceea ce 
vrea să spună conceptul Mitteleuropa. O recoman‑
dă şi vechea tendinţă occidentalofilă a Răsăritului 
înainte de 1453, menită să contracareze forţele 
antioccidentale, cu mult mai numeroase. Astăzi, 
imaginea Mitteleuropei se conturează mai ales 
din punct de vedere cultural (dar şi cu tentaţia de 
ordin economic, pusă la cale de cele patru primă‑
rii vestice: Timişoara, Cluj‑Napoca, Arad, Oradea, 
care a stârnit imediat suspiciuni mitteleuropene 
politice!), înlocuindu‑se conceptul Europei de Est 
cu unul mai adecvat: Europa Centrală (şi de Est), 
nerestrânsă doar la spaţiul Ortodoxiei. Argumen‑
te puternice, în acest sens, se găsesc în lucrările 
lui Cornel Ungureanu (vezi, între altele, O istorie 
secretă a literaturii române, ediţia a II‑a, Bucu‑
reşti, Editura Tracus Arte, 2016).

Notele particularizante din sânul diverselor 
părţi ale Europei sunt absolut fireşti. Răzvan The‑
odorescu invocă nu doar imaginea unei Europe de 
Est, ci, în cadrul acesteia, o Europă sud‑estică 
(Balcanii) şi alta nord‑estică (ucraineană, cauca‑
ziană şi rusă). La care ar trebui să adăugăm şi 
Ţările Baltice. Un caz interesant este al Ungariei, 
trecută printr‑o dublă vocaţie, orientală şi occi‑
dentală. După bătălia de la Mohács (1526) a de‑
venit paşalâc turcesc timp de 150 de ani, urmările 
trecând şi peste acest interval, pacea de la Kar‑
lowitz (1699) ducând‑o sub autoritate austriacă. 
De adăugat jumătatea de secol sub regim sovie‑
tic, odată cu celelalte ţări central şi est europene. 
Balcanii, la rându‑le, au cunoscut şi ruptura între 
cele trei confesiuni şi imperii: ortodoxie, catoli‑
cism şi islam. Poate tocmai acestea au creat, si‑
multan, temeiurile medievale ale unei „orizontale 
euromediteraniene”, având ca poli traseele dintre 
Bizanţ şi Italia, complementare euroatlantismu‑
lui (p. 39).

În spaţiul diferenţelor complementare, in‑
tră şi conceptul de Renaştere, abordat de Răzvan 
Theodorescu în capitolul „Renaşterea iluzorie” 
a Europei de sud‑est. În virtutea tradiţionalului 
sincronism românesc occidentalocentric, a curs 
multă cerneală spre a se dovedi că ţările române 
au creat Renaştere, începând cu epoca lui Ştefan 
cel Mare cu prelungiri până la cronicari şi la Di‑
mitrie Cantemir, ultimul cotat drept cumpănă în‑
tre Renaştere şi Iluminism. Imaginea s‑a impus 
în învăţământul preuniversitar şi în istoria lite‑
raturii. Răzvan Theodorescu neagă pretinsa Re‑
naştere în spaţiul românesc bizantin, susţinând, 
în schimb, pentru Răsărit, un „internaţionalism 
medieval târziu” integral comparabil cu „goticul 
internaţional” aristocratic şi princiar al Apusului 
(p. 42). Aşadar, ar putea fi vorba de izomorfii orga‑
nice diferite, nu de construcţii cu aceeaşi temelie. 
Cele două trasee intră, mai degrabă, în categoria 
de coridoare culturale, concept creat de Răzvan 
Theodorescu şi asimilat de specialiştii Asociaţiei 
Internaţionale de Studii Sud‑Est Europene, al că‑
rei spiritus rector a fost istoricul Emil Condurachi. 
Disjuncţia între cele două coridoare culturale ar 
veni din moştenirea platoniciană, pe linie plotini‑
ană, a misticii răsăritene (împlinite în isihasmul 
palamit), pe de o parte, şi a celei aristotelice, raţi‑
onaliste, intrată în Apus pe uşa deschisă de Toma 
d’Aquino, pe de alta. Isihasmul palamit, atrage 
atenţia Răzvan Theodorescu, „profund medieval 
şi mistic – niciodată şi nicăieri [n‑a fost] asimilat 
unei forme efective de Renaştere”. A atins apo‑
geul „în Moldova ştefaniană unde «scriptoria» şi 
monumentele au fost atât de legate de o formulă 
ideologică a Evului Mediu târziu, cea a «cruciadei 
perpetue» (regăsită, este drept, ca zestre medie‑
vală a unui ideal politic şi cavaleresc, până la Qu‑
attrocento‑ul italian) – nu poate semnifica, în pofi‑
da unor morfologii inovatoare, noutatea crucială a 
Renaşterii” (p. 43). Care noutate însă n‑a mai atins 
profunzimile ontologice ale logicii trinitare, ca în 
capodopera Sfânta Treime a lui Andrei Rubliov şi 
în realizările ştefaniene cu similarităţi muntene 
de felul Monastirii Argeşului, ar fi de adăugat. De 
altfel, observă Răzvan Theodorescu, tentaţia sin‑
cronizantă a istoricilor literari s‑a făcut în dauna 
adâncimilor spiritualităţii internaţionale/ trans‑
naţionale reprezentate în Balcani şi de aromânul 
Grigore Ţamblac (cca 1365‑1420), cel atât de legat 
de spaţiul românesc. Această medievalitate târ‑
zie, fără Renaştere proprie, din secolele XIV‑XV, 
şi‑a luat totodată revanşa pregătind prima moder‑
nitate românească din secolele XVI‑XVII, paralelă 
cu Renaşterea şi cu Barocul Europei Occidentale 
şi Centrale (p. 50). „Clivajul mental” faţă de Oc‑
cidentul „pragmatic şi aristotelic” nu înseamnă 

rămânere în urmă, ci ataşare la misterul apofatic 
descinzând deopotrivă din gândirea platonică, dar 
şi din economia agrară şi din naţionalismele locu‑
lui (p. 117), la care se adaugă, în spaţiul românesc, 
latinitatea ortodoxiei, „singura latinitate ortodoxă 
cunoscută vreodată, păstrând, de la etnogeneză 
încă, amintirea sedentarităţii pe o «terra» bine 
definită, cu «ţări» şi cu «ţărani», ca şi amintirea 
unui creştinism popular în cuvântul desemnând 
edificiul sacru, «biserica», rapel bine ştiut – dar 
singular printre limbile neo‑romanice – al latinei 
«basilica», cu ecouri, în fine, în arhitecturi, în cos‑
tum, în cromatică, în obiceiuri, de la cele săteşti la 
cele monahale, aşa cum le ştim din vremea înte‑
meierilor de state” (p. 118).

Coridorul cultural latino‑ortodox, creator 
de primă modernitate, este plasat de Răzvan 
Theodorescu pe urmele lui Nicolae Iorga, care 
vorbea despre un „secol de istorie modernă faţă 
de Evul Mediu ce fusese până atunci”, între anii 
1550‑1600, cu diferenţe structurale între Moldova 
şi Ţara Românească. Schimbările se dovedeau pe 
deplin contemporane cu cele occidental‑europene 
(p. 120), nu numai în Moldova şi în Muntenia, dar 
şi în Transilvania, în contextul unirii efemere a 
celor trei state româneşti de către Mihai Viteazul, 
care a deschis calea celei de a doua uniri, de la 
1859. G. Ibrăileanu (dar nu numai el) a surprins 
diferenţierile dintre Moldova şi Ţara Româneas‑
că, în Spiritul critic în cultura românească: prima, 
cu spiritul critic, aristocratic, înnoitor din interior, 
a doua cu spiritul revoluţionar, receptiv la trans‑
plantarea formelor noi din Apus, având şi o clasă 
de mijloc. La sfârşitul secolului fanariot, în cea 
de‑a doua modernitate, era recunoscută superiori‑
tatea culturală, arhitecturală a Iaşilor faţă de Bu‑
cureşti, existând, aşadar, şi decalaje interstatale. 

Între mentalităţile comune, cea mai izbi‑
toare a fost cea tranzacţională, intrată profund 
în comportamentul românilor, explicabilă prin 
dominaţia Turcocraţiei, în prim interval istoric, 
urmată de Rusocraţie şi Austrocraţie dinspre Est 
spre Vest. Rezistenţa antiturcească a marcat, con‑
sideră Răzvan Theodorescu, o atitudine „proto‑
modernă” „faţă de viaţă, de semeni, de străini, de 
stăpânitori, implicând ceea ce îndeobşte sunt so‑
cotite scăderile noastre etice”, tratate superficial 
de judecători improvizaţi: „Poate nu întâmplător 
deplina întrupare a omului din vremea Turcocra‑
ţiei rămân două personaje istorice, domneşti şi 
antagonice, dinainte şi de după 1700, Constan‑
tin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir” (p. 145). 
Tranzacţionalismul românesc a fost sesizat de 
Mihai Ralea, în Fenomenul românesc (1927): „În 
toate luptele pe care le duce, românul preferă 
întotdeauna spiritul tranzacţional”. Acest spirit 
poartă în el o întreagă moştenire istorică a supra‑
vieţuirii, cu părţile ei bune şi rele, oglindite în fi‑
rea naţională: scepticism, nezăbava în metafizică, 
înclinarea spre erezii, ingeniozitate, individua‑
lism, putere de adaptare, disimulare, nestatorni‑
cie politică, lupte pentru dregătorii, diplomaţia de 
balans între marile puteri. Toate acestea nu pot fi 
înţelese fără contextualizare istorică, românii fi‑
ind „singurii est‑europeni care, negociind cu toţi şi 
mereu, tranzacţionând tronuri, cariere şi vieţi, au 
păstrat un factor esenţial de viaţă istorică: stata‑
litatea” (Ibidem). Spiritul tranzacţional, bine folo‑
sit la nivel de diplomaţie, a fost important în mo‑
mentele cruciale ale istoriei moderne, în cele două 
Uniri, 1859, 1918. Actualizând, autorul apreciază 
că abilitatea tranzacţională s‑a concretizat, în de‑
ceniul 1990‑2000, într‑o orientare spre „cultura de 
supravieţuire” opusă „culturii de dezvoltare” (p. 
147). După eşecul diplomaţiei interbelice în tra‑
tativele cu Uniunea Sovietică (în ciuda geniului 
diplomatic al lui Nicolae Titulescu) şi după ieşi‑
rea din Sovietocraţie, te‑ai fi aşteptat ca spiritul 
tranzacţional tradiţional să lucreze pentru salva‑
rea ţării din periferia politică şi economică a Eu‑
ropei. Nenorocirea e că spiritul tranzacţional a ră‑
mas numai la nivel de interese individuale, nu şi 
de comuniune statală şi naţională. Aşa se explică 
de ce au negociat politicienii noştri atât de prost 

„Dacă astăzi România nu mai 
are nici un proiect de ţară şi nici 
un veritabil om de stat, absenţa 

fibrei naţionaliste ar putea fi 
trista explicaţie”. Restul nu‑i decât 

mistificare ideologică.  
Iată mesajul unui intelectual de 

uriaşă erudiţie şi intelectualitate

intrarea în Uniunea Europeană, încât au cedat 
masiv resursele naturale, băncile, industria (în 
numele unor privatizări dubioase, demolatoare), 
pădurile şi pământurile, alimentând, în schimb, 
individualismul rapace, cu comisioane2, cu o co‑
rupţie canceroasă care a declanşat exodul româ‑
nilor în cele patru zări ale lumii, exod nemaiîntâl‑
nit vreodată, toate devenind „mediul natural” al 
României postdecembriste, „corect politice”, care 
şi‑a propus să fie orice i se cere, numai nu „naţio‑
nalistă”.

Nu întâmplător Răzvan Theodorescu îşi în‑
cheie cartea cu o Addenda intitulată Ceva despre 
„naţionalism” la centenar. Conceptul de „naţiona‑
lism”, ne reaminteşte autorul, a intrat întâia oară 
în spaţiul public cultural şi politic prin ziarul Le 
Figaro, la 4 iulie 1892, printr‑un articol cu titlul 
La querelle des nationalistes et des cosmopolites al 
lui Maurice Barrès. De fapt, problema dilemei na‑
ţionalism/ cosmopolitism a fost pusă întâia oară de 
către Eminescu, în romanul Geniu pustiu, la 1869, 
cu o profunzime greu de egalat. În esenţă, poetul 
argumentează că antinomia naţionalism/ cosmo‑
politism este una falsă, noţiunile fiind două feţe ale 
aceleiaşi medalii, cu alte cuvinte este o antinomie 
transfigurată, cum o va numi Lucian Blaga. În mo‑
dernitate, a curs multă cerneală pentru a repune 
pe tapet „cearta” dintre naţionalişti şi cosmopoliţi, 
cel dintâi termen fiind confundat, cel mai adesea, 
cu „xenofobia”. Dacă în marile dicţionare Oxford 
şi Larousse, observă Răzvan Theodorescu, se spu‑
ne limpede că naţionalism înseamnă promovare a 
tradiţiilor, drepturilor şi aspiraţiilor naţionale, au‑
torii români ai DEX‑ului (1996), spre a fi „corecţi 
politic”, adaugă sintagma „uneori exagerată” (p. 
340). În virtutea acestor „precauţii”, ideologii actu‑
ali pot oculta ceea ce numim proiect de ţară, încât 
România corecţilor s‑a lepădat de o asemenea „pri‑
mejdie”, condamnând la uitare idealurile care au 
făcut posibile momente decisive din istoria noastră 
modernă, culminând cu Marea Unire: „Dacă astăzi 
România nu mai are nici un proiect de ţară şi nici 
un veritabil om de stat, absenţa fibrei naţionaliste 
ar putea fi trista explicaţie”.

Restul nu‑i decât mistificare ideologică. r

2 Cuvântul mită, observă Răzvan Theodorescu, apare 
întâia oară, la noi, într‑o cronică anonimă din epoca 
brâncovenească.



26

Anul XXX  t  Nr. 3 (804)  t  2019

CO
NT

EM
PO

RA
NU

L.
 ID

EE
A 

EU
RO

PE
AN

Ă

Irina Airinei
Harry Bar‑Shalom: între Chagall şi Ravel

Un roman circular, ca o melodie 
ebraică de Ravel, cu o structură 

intervalică variată, expresivă, cu o 
ritmică variată, uneori monocordă, 

introspectă, alteori polifonică, 
având o simetrie a dezvoltării 

planurilor narative

n Lecturi

Apărut în 2017 la Editura Hasefer, 
Sfârşitul migrării fluturilor este un 
roman uimitor. Prin fluxul intro‑
vertit al evocării pe care‑l ghicim 

autoconfesiv, romanul entuziasmează, uimeşte, 
intimidează. Harry Bar‑Shalom creează, aici, un 
poem în proză traversat de fiorul liric al iubirii 
pierdute. Motivul iubitei evanescente, al dialogu‑

lui imaginar cu Rona în zborul ei de fluture uriaş 
din India anilor înceţoşaţi de droguri şi până în 
ţara salvării, Israelul, acest „efect Chagall” se con‑
stituie ca un adevărat fond muzical al romanului 

care te învăluie cu poezia lui dureros mătăsoasă 
a interferării tuturor simţurilor. Israelul apare 
în toată poezia naturii de pe Carmel, cu privelişti 
confundate cu nemărginirea care îţi taie respi‑
raţia. Israelul apare şi cu zile întregi de război, 
bombe, sânge sau schije care lasă răni deschise în 
trupurile şi sufletele personajelor.

 Ajuns în România natală, arhitectul devenit 
grădinar în Israel, prin forţa împrejurărilor, dar şi 
ca predestinare, purtând permanent o minusculă 
schijă în creier care îi dă momente de pierdere a 
conştienţei, Edy, vocea principală a cărţii, îşi re‑
găseşte tatăl, creştin, acum bolnav în fază termi‑
nală, a cărui soartă pare esenţialmente identică 
cu a lui. Tatăl, iubind necontenit, toată viaţa, o 
singură femeie, soţia care l‑a părăsit împlinin‑
du‑şi implacabil destinul de a trăi în Ţara Sfântă. 
Forţa destinului de evreică? Un roman pe a că‑
rui scenă evoluează cu naturaleţe figuri precum 
aceea a verişoarei Diana, spirit exploziv, violent 
în sinceritate şi în expresia sentimentelor, pusă 
în situaţii‑limită, dar şi fragilă până la a o perce‑
pe numai cu al şaselea simţ... Un roman mereu 
proaspăt şi provocator, armonic în muzicalitatea 
lui interioară aşa cum numai un poet al cuvântu‑
lui poate să scrie. Romanul pare a fi un perpetuu 
joc de‑a viaţa în care, chiar dacă moartea răpeşte, 
uneori, fiinţa fizică, preaplinul iubirii celor rămaşi 
îneacă durerea, estompând lacrimile şi închizând 
rănile cele mai adânci. Un roman circular, ca o 
melodie ebraică de Ravel, cu o structură intervali‑
că variată, expresivă, cu o ritmică variată, uneori 
monocordă, introspectă, alteori polifonică, având 
o simetrie a dezvoltării planurilor narative la ni‑
vel dialogal şi monologal: acestea se dezvoltă în‑
tr‑o formă de fugă, cu alternanţa voce şi contravo‑
ce (trecutul interferează cu prezentul, amintirile 
cu percepţiile timpului trăit în sincronie, India cu 
România, Israelul cu India, Israelul cu România 
şi tot aşa). Un poem simfonic sublimat în metafo‑
ra câmpului acoperit de fluturii Monarh nemişcaţi 
şi cu aripile întinse, un poem simfonic vibrând 
la atingerea amintirii fluturilor printre care e şi 
Rona, iubita unică, acum de negăsit. Amintirea 
fluturilor morţi.

Acelaşi lirism inconfundabil în Clopotele Ie‑
rusalimului (Hasefer, 2012), hebraistul de înalt 

nivel care este Harry Bar‑Shalom transmiţând, 
parcă, din deschidere, un mesaj subliminal al celui 
plecat dintr‑un univers creştin spre care priveşte 
mereu îndărat, printre gene, cu ochii sufletului. 
Ierusalimul esenţial despre care Yehuda Ami‑
chai scria: „I heard bells ringing with the faiths 
of the times,/But the wailing I heard inside me /
Was always of my desert Yehuda.” (Poems of Je‑
rusalem‑Jerusalem 1967). Un roman la fel de eva‑
nescent ca o pânză de Monet în care impresiile se 
topesc în amestecul de nuanţe ale unui cromatism 
al trăirilor, de o fineţe în care bănuim vocea aucto‑
rială, spiritul lipsit de sens practic, dar mereu ab‑
sorbit în vortexul propriilor visări în care încearcă 
să‑şi atragă iubita, pe jumătate reală, pe jumătate 
imaginară... „Tant de saisons heureuses,/ prédites 
dans le creux de chaque main/ tant de bonheur 
d’un soir déjà un peu/ ancien/ roulé dans la pous‑
sière d’un pauvre lendemain...” (Jacques Prévert). 
Un joc de‑a viaţa şi de‑a moartea în care, în cel 
mai pur spirit iudaic, cel dispărut din viaţă sau 
din iubire revine în circuitul naturii, firesc, pentru 
a continua existenţa fără sfârşit: „Explozia se des‑
făşoară fără zgomot. Mă aflu în mijlocul ei, trec 
astfel pragul Răsăritului – unde devin, eu însumi, 
un punct în orizontul de lumină...”

O culegere de schiţe fermecate a fost publi‑
cată în două ediţii tot la Hasefer. „Lung e drumul 
până‑n Orientul Apropiat”. Şi cum să nu fie lung 
când el începe de la Marea Caspică, după cum îi 
spune copilului Harry, unchiul care îi vorbeşte 
pentru prima dată de rădăcinile lui khazare: „Ştii, 
noi, de fapt, suntem tătari. Bunicul meu a sosit la 

Bacău venind din Baku, tocmai de la Marea Cas‑
pică!”. O mărturisire ca un şoc electric refăcând, 
instantaneu, o întreagă genealogie, ca un salt 
mortal în istoria omenirii. O carte pentru acum 
şi pentru mai târziu, ca o muzică, ori o operă de 
artă vizuală esenţială care, în loc să‑şi piardă po‑
tenţialul după prima lectură, te atrage mereu cu 
un fel de mister mocnit. Să revii la vis, întorcând 
paginile, căzut pe gânduri, căutând parcă răspun‑
suri, poate în Talmud, poate în Kol Nidrei, poate 
în bejenie, poate într‑o întâlnire bizară cu un prinţ 
khazar ori cu un vagabond atotştiutor... Cu toţii 
privind la aceeaşi boltă astrală şi dezlegând, în 
sfârşit, taina Lumii şi a Universului de la Origini 
şi până‑n Ziua cea de Apoi! r



27

Martie 2019

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Vasile Muscă
Fundament spiritual european

n Eseu filosofic

Marile culturi ale lumii, între care, 
desigur, şi cea europeană, se ca‑
racterizează printr‑o puternic 
marcată individualitate, care se 

susţine pe un fundament spiritual propriu. Aces‑
ta le hotărăşte forma lor exterioară, dar şi con‑
ţinutul lor interior, dar le determină şi destinul 
lor în timp, în care accidentalul şi imperativul is‑
toric se amestecă, lucrează mână în mână. Aşa a 
fost aceasta în trecut cu marile culturi ale omeni‑
rii: ebraică, indiană, chineză sau arabă, aşa este 
aceasta astăzi în cazul culturilor mai tinere: rusă, 
japoneză, americană, pentru a ne referi doar la 
cele mai cunoscute dintre ele. 

Acest fundament spiritual poate fi dat de o 
mare concepţie filosofică, dar şi de o puternic în‑
rădăcinată credinţă religioasă. În cazul culturii 
europene sunt doi factori: filosofic – platonismul, 
ceea ce ne străduim să dovedim pe parcursul aces‑
tui eseu, şi teologic – creştinismul.

Sau mai bine zis un platonism trecut prin 
filtrul intereselor istorice ale creştinismului, care 
a colorat specific cu valorile şi principiile sale in‑
confundabile întreg conţinutul culturii europene. 
Trebuie admis hotărât şi clar, chiar de la început, 
că Europa, în structura sa fundamentală, este 
creştină. Este o ciudăţenie greu de înţeles şi ex‑
plicat că ea îşi declină cu atâta uşurinţă această 
calitate (nerecunoscută în aşa‑zisa proclamaţie a 
Constituţiei europene), în timp ce alte culturi ştiu 
să‑şi afirme zgomotos, chiar violent orientarea lor 
religioasă.

Dar, pentru a lămuri lucrurile chiar de la 
început, trebuie adăugat imediat că abia solidari‑
tatea strânsă dintre creştinism şi platonism a con‑
stituit forţa care a împins platonismul în această 
postură de fundament spiritual al culturii europe‑
ne. Legătura dintre platonism şi creştinism nu a 
fost una accidentală, o alăturare doar exterioară. 
Cele două nu s‑au întâlnit întâmplător pe drumul 
lor prin istorie, ci le leagă o mai profundă afinitate 
spirituală, prin care platonismul a anunţat câte‑
va dintre marile principii ale creştinismului. Un 
excelent studiu al platonismului, Alfred Fouillée, 
în celebra sa monografie în patru volume dedicată 
lui Platon, va declara în acest sens – „Toate marile 
principii ale filosofiei platoniciene se regăsesc în 
creştinism, ridicate la o nouă putere şi conciliate 
cu alte doctrine greceşti sau orientale. Teoria Ide‑
ilor, Binele care le încoronează, sufletul universal 
care se realizează în lume, Ideile, totul este rezu‑
mat în forme mai pure şi mai adevărate, în acele 
dogme ale trinităţii creaţiei” (Alfred Fouillée – La 
philosophie de Platon – Paris, Librairie Hachette, 
1929, vol III, p. 286). În lungul şir al celor care au 
susţinut această strânsă apropiere dintre plato‑
nism şi creştinism să pomenim şi un român, Gri‑
gore Tăuşan – „Platon … a pus bazele teologiei 
creştine cu cinci secole înainte de Cristos” (Filoso‑
fia lui Platon în Orientări filosofice, B.P.T., Editu‑
ra Universală Alcalay & Co.)

*** 
Cel care a pus în lumină clară legătura in‑

timă, de apropiată înrudire, pe care o vom lua şi 
noi în discuţie în consideraţiile noastre, dintre 
platonism şi creştinism a fost marele filolog cla‑
sic şi filosof al culturii Friederich Nietzsche. El a 
lansat cunoscuta formulă – „creştinismul este un 
platonism pentru popor – căci ce altceva este creş‑
tinismul decât platonism pentru popor” (Dincolo 
de bine şi de rău – Prefaţă). Afirmaţia trebuie lua‑
tă în perspectiva opoziţiei cu care a lucrat filosofia 
antică, între cei mai buni (hoi aristoi) şi cei mai 
mulţi (hoi polloi). Cum susţinea aceasta Platon, 
referindu‑se la filosofi, cei mai buni nu pot fi în 
nici un caz cei mai mulţi; ei sunt totdeauna cei 
mai puţini. La vremea sa, în Antichitatea clasi‑
că, dar şi după aceea, platonismul nu a cunoscut o 

largă răspândire populară. El era obiect de studiu 
în şcoala filosofică a Academiei pentru o categorie 
restrânsă de membri ai acesteia. Aşa cum a decla‑
rat Platon, ei erau „hoi aristoi” (cei mai buni), dar 
şi „hoi olligoi” (cei mai puţini). Datorită creştinis‑
mului, va spune Nietzsche, platonismul a cunos‑
cut o destinaţie populară, de masă, devenind al 
celor mai mulţi (hoi polloi). Prin intervenţia creş‑
tinismului platonismul îşi pierde caracterul său 
aristocratic, iese din izolarea la care a fost con‑
damnat ca obiect de studiu în şcolile de filosofie 
şi în Academiile Antichităţii târzii (postplatoni‑
ciene). El devine, datorită creştinismului, un bun 
spiritual comun, cu caracter popular.

***
Apare imediat o întrebare care îşi aşteaptă 

nerăbdătoare un răspuns: ce anume leagă atât de 
solid creştinismul şi platonismul? Răspunsul nu 
e dificil de dat, stă la îndemână – este vorba de 
doctrina comună a celor două lumi (zwei Welten‑
theorie), cea de aici şi cea de dincolo. Doctrina des‑
pre Idei constituie piesa centrală în economia de 
ansamblu a concepţiei platoniciene. Teoria despre 
Idei este destul de bine cunoscută pentru a intra 
într‑o prezentare mai amănunţită. Cu ea Platon 
a dăruit culturii europene fundamentul ei spiri‑
tual, pe care l‑a consacrat creştinismul. Doctrina 
despre Idei constituie un dualism radical atât în 
plan ontologic, cât şi în plan gnoseologic. Aceasta 
în sensul că ceea ce există cu adevărat sunt Ideile, 

iar ceea ce cunoaştem cu adevărat sunt, de aseme‑
nea, Ideile. În opoziţie cu Ideile perfecte, eterne 
şi imobile, lucrurile sunt doar nişte imitaţii, copii 
palide, fără o consistenţă existenţială. Conform cu 
doctrina despre Idei, realitatea se despică în două 
lumi nu doar diferite, ci şi radical opuse: lumea 
perfectă a Ideilor şi lumea imperfectă a lucrurilor.

Prin doctrina sa despre Idei, Platon a pre‑
parat terenul spiritual pe care lumea modernă îşi 
va clădi propriul edificiu spiritual. Construind pe 
schema dualistă preluată din platonism (lumea de 
aici – lumea de dincolo), creştinismul şi‑a imple‑
mentat propriul sistem al credinţei, cu propriile 
principii şi valori. Am putea spune că sistemul 
platonician al raţiunii a primit adaosul unui sis‑
tem al credinţei creştine. Este un succes pe care 
noua religie îl susţine într‑o formă totuşi paşnică, 
fără a ajunge la un război propriu‑zis, violent, cu 
rivala sa, elenismul. Este, putem afirma, aceas‑
ta o mare realizare pentru istoria universală, în 
trecerea sa de la elenism la creştinism, că a reu‑
şit să evite un război nimicitor. Omenirea a ocolit 
soluţia unor războaie sângeroase, punând în faţă 
doar nişte rivalităţi doctrinare între raţiunea ele‑
nă şi credinţa creştină. Vor urma în istoria creş‑
tinismului câteva secole de lămuriri şi clarificări, 
în care credinţa îşi va regla conturile cu raţiunea, 
în cadrul procesului pe care Adolf von Harnack îl 
va numi „elenizarea creştinismului” (vezi Istoria 
dogmei – Bucureşti, Herald, 2018). r

Prin doctrina sa despre Idei, Platon 
a preparat terenul spiritual pe care 
lumea modernă îşi va clădi propriul 

edificiu spiritual. Construind 
pe schema dualistă preluată din 
platonism (lumea de aici – lumea 

de dincolo), creştinismul şi‑a 
implementat propriul sistem al 

credinţei, cu propriile principii şi 
valori
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Cum asistăm la destructurarea lumii 

vechi, un „paradis în destrămare”, 
Tudora Patrichi reciteşte romanul 
în cheie postmodernă şi nu ezită 
a‑l califica drept „postmodern”, 
înfăţişând „obrăzare zoomorfe”

Adrian Dinu Rachieru
„Enigma” Mitrea Cocor

n Polemos

În amurg de carieră, cu o impozantă 
operă, de indiscutabil rafinament sti‑
listic, dedulcit la o viaţă tihnită, boie‑
rească, ritmată patriarhal, cu evidente 

tabieturi (inclusiv narative), plonjând – asincron, 
atemporal – într‑un contemplativism rupt de ten‑
siunile epocii, iubind ceremonialul, monoliticul 
Sadoveanu părea a suna retragerea. Chiar dacă 
avea încredere în „evoluţia nobilă a democraţiei” 
şi cutezase, între apropiaţi, având informaţii pe 
filieră masonică, a condamna „dezmăţul bolşevic”. 
E drept, atacat dinspre dreapta, se refugiase la 
Valea Frumoasei, unde va izvodi, în anii confla‑
graţiei mondiale, Poveştile de la Bradu‑Strâmb 
(1943) şi Anii de ucenicie (1944); anterior însă, lui 
„Jidoveanu” îi fuseseră arse cărţile de cei care „nu 
l‑au citit” (bănuia) şi aceste execuţii publice l‑au 
mâhnit şi, desigur, l‑au îndemnat, lipsit – ciudat 
– de reacţie faţă de tragediile ţării, să părăseas‑
că scena. Ca „exerciţii de retragere” (Ungureanu 
2007 : 310), exploatând un filon fabulos, mitul 
vechimii şi o „natură istorizantă” (M. Ralea), ele 
n‑aveau cum vesti brusca sa convertire, incredi‑
bila disponibilitate şi alinierea promptă la exi‑
genţele propagandei roşii. Adeziunea, presupune 
Eugen Negrici, ar fi fost, totuşi, „o decizie drama‑
tică” (Negrici 2002 : 86). Cert e că, în epocă, făcând 
saltul de la antibolşevism la acea „altă evanghe‑
lie a lumii nouă”, cu ale sale „explozii de lumină” 
(Constituţia URSS), Sadoveanu dobândeşte sta‑
tutul oficial de prim‑scriitor al ţării (Boia 2011 : 
321). Se alătură, „fără rezerve”, regimului impus 
de ocupant, dobândeşte funcţii importante, fiind 
vicepreşedinte al Prezidiului MAN (1947‑1961) 
şi preşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor 
(1956‑1961), deschide lista „merituoşilor” în bi‑
lanţul lui Leonte Răutu (vezi Dezvoltarea lite‑
raturii în RPR, în Scânteia, 21 februarie 1954). 
Altfel spus, cel care evitase politicul într‑o operă 
molcomă, vetustă, livrând cărţi neutre (Popa 2001 
: 706), care cântase, prin lecturi „primitive”, des‑
cifrând hieroglifele lumii orientale, „poezia peisa‑
giului”, slăvea acum entuziast cultura raţională 
(„câştiguri tehnice”) şi realizările marelui vecin, 
falsificându‑se. Cu evidente şi căznite eforturi de 
adaptare, suportând chiar reproşuri ideologice. 
Proiectul comunizării forţate impunea ruptura 
de tiparele matriciale, un dureros „dezvăţ”. Să ne 
amintim, de pildă, de Ofelia Manole, cea care îi 
denunţa lipsurile, insinuând că Sadoveanu l‑ar 
fi copiat pe Korolenko. Dar regimul avea nevoie, 
în efortul de statuare a „clasicismului socialist”, 
de numele mari, încât recuperarea clasicilor de‑
venise o urgenţă, obligând la „o reglare a tirului” 
(Boia 2011 : 320), conformă reţetei proletcultiste. 
Atmosfera literară productivă, hei‑rupistă, şi sti‑
mulentele consistente îmbiau pe zeloşii oportu‑
nişti. Mulţi dintre scriitorii „cu trecut” începeau 
o nouă carieră, autorescriindu‑se. Compromisul 
revenirii, reintrarea în circuit, tentau şi rentau. 
Profitorii se înghesuie, articolele şi volumele sunt 
bine stipendiate, comisarii ideologici veghează. 
Unii aleg tăcerea, nu puţini cunosc „binefacerile” 
detenţiei, alţii (numeroşi) practică un entuziasm 
politic simulat. Dar cei omologaţi de regim, girân‑
du‑l, de fapt, îşi asigură supravieţuirea literară, 
se bucură de mari onoruri, traversând „viclenia” 
evenimentelor (după o sintagmă predistă). Firesc, 
şi Sadoveanu îşi aduce „obolul”; dar el, deşi de‑
mofil, va trebui „ajutat”. Intelectualii, constata M. 
Ralea, sunt „debitori” mulţimilor. Or, urgenţa sar‑
cinilor din RPR, centrate pe munca educativă, vi‑
zau – în opinia lui I. Chişinevschi – „reînarmarea” 
vechii intelectualităţi şi construirea uneia „noi”, 
odată cu reconfigurarea compoziţiei de clasă. Se 
vor găsi mereu scriitori avortoni şi condeie obedi‑
ente, respectând linia ideologică. Totuşi, să notăm 
că însuşi Sadoveanu, răspunzând unei anchete 

(v. Unde merge literatura?, în Tribuna poporului, 
decembrie 1944), constata că „intelectualitatea se 
dovedeşte reacţionară”. În repetate ocazii, ea ma‑
nifestă egocentrism, indiferenţă, oportunism etc.; 
încât suspiciunea şi vigilenţa copoilor ideologici 
sunt de înţeles în efortul de reeducare, reexami‑
nând rolul intelectualilor şi angajarea lor politică. 

Or, Sadoveanu se pregătea pentru inevitabi‑
la sovietizare a ţării, străduindu‑se să „evolueze”, 
în ton cu directivele de partid. Fiindcă literatura 
trecutului plătise un „tribut tragic”, constatase 
Ovid S. Crohmălniceanu, invocând „nenorocul” 
lui Eminescu (prizonier al unei concepţii reacţio‑
nare), reconsiderarea ei, în folos propagandistic, 
era o urgenţă. Prin „exclusivizarea criteriului po‑
litic de valorificare” (Popa 2001 : 420) teza rup‑
turii se impune decisiv în examinarea moştenirii 
culturale. Intrat în autoconservare, adaptabilul 
Sadoveanu, ca interbelic de vază, trece în „tabăra 
roşie”, ocupând înalte demnităţi. Geo Bogza nota 
că autorul Baltagului a reuşit „să se strecoare”, 
refuzând carnetul roşu. Conservator, oportunist 
progresist, democrat independent (credibil), ar‑
ghirofil şi mason, academicianul Sadoveanu (din 
1921, reconfirmat în 12 august 1948) îl refuză pe 
Dumitru Corbea, cel care avea misiunea înrolării 
(scriptice), dar probează o „înmărmuritoare lipsă 
de scrupule” (cf. Daniel Cristea‑Enache). Trage‑
diile ţării îl lăsau rece; el îşi împlinise, în tihnă, 
„o operă molcomă”, evitând politicul şi, într‑o ţară 
brusc sovietizată, aderă, livrând compuneri la co‑
mandă, devenind o „icoană oficială” (Popa 2001 : 
637). E drept, nu fără probleme. Utopia agricolă 
din Păuna Mică n‑a convins; Mitrea Cocor era o 
scriere nesadoveniană; Nicoară Potcoavă (capodo‑
peră de bătrâneţe) proslăvea internaţionalismul 
slavizant, schimbând perspectiva din Şoimii.

În producţia tematizată a epocii, încorsetată 
ideologic, Mitrea Cocor (1949) nu era doar „o de‑
monstraţie de adeziune” la noua religie, pe potriva 
înnnoirilor salutate triumfalist, ci chiar „un ma‑
nual de reeducare” (Ungureanu 2007 : 316), mă‑
lurenii parcurgând, sub conducerea fostului prizo‑
nier, „drumul spinos al înţelegerii”. Examinat în 
acel peisaj prozastic (pauper), romanul sadoveni‑
an putea fi un model de măiestrie artistică, res‑
pectând preceptele realismului socialist, invocat 
obsesiv la Şcoala de literatură, intens popularizat; 
peste ani, el devine un produs „ruşinos”, întreţi‑
nând o „senzaţie vomitivă” (Negrici 2002 : 88). Cu 
o paternitate dubioasă, taxată de unii comentatori 
drept o „operă colectivă”, aventura (legenda) Mi‑
trea Cocor, iniţial, o nuvelă pentru Albina, aduce 
în prim‑plan un personaj „fără ideologie” (I. Cris‑
toiu, 1980), un răzvrătit natural, crescut pe tipa‑
rul vechilor eroi sadovenieni; şi care, ne asigură 
autorul, „începea a pricepe” (vede, înţelege şi înva‑
ţă), pregătind saltul ideologic.

În „pană” fiind, Sadoveanu alege soluţia re‑
scrierii unor cărţi. Păuna Mică (1948) fusese, însă, 
criticată, „tovărăşia” de acolo dovedindu‑se – se‑
siza inclementul I. Vitner – „necorespunzătoare 
realităţii”; mai mult, evidenţia ignoranţa politică 
a convertitului, recomandând prin acel falanster 
rural o utopie agricolă (autarhism), străină de li‑
nia oficială. Nici politizata Nada Florilor (1950), 
Clonţ de fier (1951) sau, mai apoi, Aventură în 
Lunca Dunării (1954) nu impresionează. Ca să 
nu mai vorbim de romanele neterminate Lisaveta 
şi Cântecul Mioarei. Concluzia lui Nicolae Mano‑
lescu sancţionează deruta anilor de amurg: „pu‑
ţinul publicat” în perioada de după război, scrie 
criticul, este lamentabil, deopotrivă literar şi mo‑
ral (Manolescu 2008 : 598). Totuşi, o nedreptate 
se strecoară în această judecată‑ghilotină. M. Sa‑
doveanu rescrie Şoimii şi publică, în 1952, Nicoa‑
ră Potcoavă, categoric o capodoperă a senectuţii, 
ca „gest tardiv de răscumpărare” (Zamfir 2017 : 

263), chiar dacă împănată cu arhaisme slavone. 
Cu observaţia că sovietizarea postbelică, elogiată 
publicistic, convoacă aici romanesc o pledoarie fi‑
lorusă, un „federalism slavizant”, slăvind interna‑
ţionalismul şi prietenia de veacuri cu marele ve‑
cin, ca „text de linguşire a ocupantului”, cum s‑a 
spus, îmboldit de slavofilismul denunţat de un M. 
Niţescu.

„Timpurile noi” au trezit adeziunea ime‑
diată a scriitorului. Cel ce nu se sincronizase cu 
epoca, părând scos din timp, plutind peste vreme, 
s‑a angajat în tumultul ei, regăsind lumea Răsă‑
ritului. Prestigiul sadovenian era un argument; 
necitit în profunzime, dar omagiat, Sadoveanu 
funcţiona, printr‑un ciudat paradox, ca model, în 
pofida programului utopic. Sadoveanu nu s‑a re‑
tras, da tonul optimismului politic, dar continua 
să privească îndărăt. 

*
Să fi anunţat oare Mitrea Cocor virajul, im‑

plicit o altă naştere? Reamintim că, în pofida eti‑
chetelor depreciative, Sadoveanu a fost, neîndoiel‑
nic, un om instruit. Dacă iniţierea şi activismul 
său în masonerie au fost probate, în pofida biogra‑
fiei ocultate, în plan politic instrucţia sa a fost pre‑
cară. De altfel, coordonata politică lipsea prozei 
sadoveniene, până când marele scriitor şi‑a pus 
pana în slujba noului regim, „linguşind ocupan‑
tul”. Mitrea Cocor rămâne, oare, opera exemplară 
a realismului socialist autohton? Romanul pare, 
izbitor, un corp străin în integrala sadoveniană. 
Să nu omitem că Sadoveanu a fost primul scriitor 
român, care, după război, a vizitat Uniunea Sovie‑
tică şi a scris în termeni ditirambici despre Revo‑
luţia rusă. El a răspuns prompt „marii înnoiri” de 
după 1944. 

M. Sadoveanu intra în acel prim val al in‑
telectualilor coabitând cu noua putere. Obedien‑
ţa era o practică des întâlnită, chiar pentru mari 
nume, în relaţiile cu Puterea. Să invocăm doar, 
în cazul lui Sadoveanu, „tămâierea” lui Carol al 
II‑lea (vezi RFR, 1940), ceea ce probează o con‑
damnabilă continuare a encomionului, fireşte, în 
alt registru şi cu alt stăpân. Operele noi, pe „li‑
nie”, dovedesc şi o precaritate a elementului refle‑
xiv, eşuând în tezism. Roman ratat, Mitrea Cocor 
a făcut furori în epocă. Sadoveanu semnase, însă, 
pactul cu noua putere şi, fireşte, se va bucura de 
toate onorurile, culminând cu Premiul Lenin pen‑
tru pace (1961).

*
Indiscutabil, Sadoveanu rămâne un autor 

fundamental. Lumea sadoveniană nu se restrânge 
la câteva capodopere şi din magna ei mitopoetică, 
tălmăcindu‑i emblemele, viitorimea va afla mereu 
lucruri noi, în pofida uzurii didactice. Fiindcă „un 
mare scriitor e inepuizabil” (Simuţ 2012 : 57). Su‑
pus rechizitoriului politic, implicit revizionismu‑
lui canonic, marginalizat, nepublicat (!) în seria de 
Opere fundamentale, cu profesori revoltaţi (cazul 
Cristinei Tunegaru şi scandalul Baltagul, în nu‑
mele ideologiei political correctness) şi elevi dez‑
interesaţi, Sadoveanu poate fi redescoperit, Paul 
Cernat anunţând „resurecţia” (Cernat 2017 : 18). 
Gheorghe Jurma, ocolind producţia propagandis‑
tică, era, la rându‑i, ferm: „Mihail Sadoveanu este 
un scriitor prea mare pentru ca semănătorii de 
vânt să‑i clintească opera” (Jurma 2002 : 6).

Operă fără egal în cuprinsul literaturii noas‑
tre, monada sadoveniană aparţine unui vrednic 
cititor de semne, coborând într‑o autohtonie pro‑
fundă, descoperind – pentru noi – „ecouri abisale” 
şi „tipare uitate” (Ciopraga 1981 : 351). E drept, fi‑
xată reductiv în trainice „formule de manual”, cre‑
aţia sa ciclopică se deschide îmbietor exegeţilor, 
cu speranţa dezlegării, fără istovire, a „forţelor 
palingenetice” (Cheie‑Pantea 1982 : 85). Vom scă‑
pa greu de „obliterantele clişee” (elementaritate, 
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Andrei Marga
Dificultăţile reacţiei ateologice.
Religia şi istoria

n Eseu filosofic„geniu primitiv”, „forţă a naturii”, „poet în proză”, 
„cântăreţ al naturii” etc.) care, orbind critica lungă 
vreme, au învăluit opera sadoveniană, ignorând 
sensul iniţiatic, sesiza Alexandru Paleologu; dim‑
potrivă, Sadoveanu „e un artifex până în vârful 
unghiilor” (Paleologu 1980 : 246). Iscodind „mie‑
zul lucrurilor” prin împărtăşire directă, oamenii 
lui Sadoveanu cercetează „arătările adevărate 
ale vieţii”; regresiunea spre arhaic ne coboară în 
preistorie (o permanenţă, după Blaga) şi oferă po‑
vestirii, vertebrată ritualic, un „substrat filosofic” 
şi un „rost existenţial” (Cheie‑Pantea 1982 : 96). 
Fiindcă, doar prin anamnesis, avertiza Eliade, ne 
eliberăm de acţiunea dizolvantă a timpului.

Cum integrala Sadoveanu a provocat, în 
timp, o copleşitoare bibliografie, cum alaiul her‑
meneuţilor s‑a apropiat de acest „fascinant uni‑
vers semiologic” exploatându‑l sârguincios, reciti‑
rea „continentului” Sadoveanu (pentru o percepţie 
sporitoare, întregitoare) nu va oferi, prea curând, 
credem, adăugiri de o şocantă noutate, revoluţio‑
nând exegeza. Iată că, neaşteptat, surpriza vine 
din partea profesoarei Tudora Patrichi, pornind 
de la o lucrare de grad (în 1996), reluată, revizu‑
ită, completată, „polisată”, gândită în cheie lovi‑
nesciană (e vorba, precizăm, de esotericul Vasile 
Lovinescu), trasă în numeroase ediţii, de succes, 
aşadar, dar aproape necomentată, sub titlul De la 
Mioriţa la Mitrea Cocor sau de la „Ianua Caeli” 
la „Ianua Inferni”, devenit, în 2018, Între două 
porţi. Acest „eseu în 6 părţi” (noi consultând edi‑
ţia a IV‑a, Editura Papirus Media, Roman, 2015) 
anunţă o revoluţie exegetică.

Nedrept, efortul autoarei, răsfrânt, cu sub‑
tilităţi analitice, asupra întregului sadovenian a 
trezit interes doar prin cazul Mitrea Cocor. Ne 
vom restrânge, şi noi, aici, la acest roman, o carte 
care, în ochii amintitei exegete, „condamnă bolşe‑
vismul”! O reafirmă apăsat şi într‑un recent inter‑
viu (v. Convorbiri literare, nr. 11/2018, pp. 12‑17). 
Şi face din Mitrea Cocor „un înfrânt”. Or, dacă 
aşa stau lucrurile, este evident că Mitrea Cocor 
este un roman politic. Ar fi, însă, limitativ, zice 
cu îndreptăţire Tudora Patrichi, să‑l considerăm 
„doar un roman politic”; dar, în primul rând, sub‑
liniem, este un roman politic, chit că, recitindu‑l 
din perspectiva integralei Sadoveanu, exegeta îi 
transferă „inserţii hermetico‑alchimice” şi că, folo‑
sind „o altă cheie”, are pretenţia de a fi identificat 
„adevăratele resorturi”, convocând amprenta mi‑
tică sau „subtextul esoteric”. Este un exces care, 
ignorând primul strat (adică evidenţele), forţând 
demonstraţia, sondează cu pedanterie informată 
(poate şi cu orgoliul singularităţii) chestiuni de 
substrat, ţinând de viziunea sadoveniană, valabi‑
le la o lectură in integrum, descifrând hieroglifele 
lumii. Inclusiv titlul (splendid!) Între două porţi, 
oferit celei mai proaspete reeditări (a XVII‑a!).

Mitrea Cocor apare ca „o natură luciferică”, 
ar fi un Mithra demonic; cultul mithraic e deviat, 
depreciat, întunecat etc., conducând la „ofilirea 
elementelor iniţiatice” (Patrichi 2015: 59). Cum 
asistăm la destructurarea lumii vechi, un „para‑
dis în destrămare”, Tudora Patrichi reciteşte ro‑
manul în cheie postmodernă şi nu ezită a‑l califica 
drept „postmodern”, înfăţişând „obrăzare zoomor‑
fe” (Patrichi 2015: 133). Încât concluzia vine inevi‑
tabil. Că lumea sadoveniană este „prin excelenţă 
mitică” nu încape îndoială, scriitorul simţind ne‑
voia, în propensiunea către Spirit, de a se „cufun‑
da în mitul şi sufletul autohton”, sub „oblăduirea 
vechiului nostru Boerebista”, cum deseori a măr‑
turisit; dar rafinata exegetă e convinsă că acest 
controversat roman, „o capodoperă”, alături de 
Baltagul, Creanga de aur, Ochi de urs, intră pe 
lista selectă a acelor titluri care „îl vor reprezenta 
în veacul următor” (Patrichi 2015 : 116). Mitrea 
Cocor, scrie ferm Tudora Patrichi, răsturnând toa‑
te interpretările, anunţă „zorii postmodernismu‑
lui”. Sub aceste auspicii, în pofida tributului pro‑
pagandistic, ipoteza „reeducării” marelui prozator 
se clatină. Iar îndemnul d‑nei Patrichi sună răs‑
picat: Mitrea Cocor, un „aşa‑zis roman comunist”, 
trebuie recitit; desigur, printr‑o astfel de relectu‑
ră, de adâncime, „în spiritul ciclului descendent”, 
palpând tiparul mitologic. r

În primii ani ai secolului actual, generali‑
zând rezultatele a trei European Surveys 
(vezi Hermann Denz, Hrsg., Die europäis‑
che Seele. Leben und Glauben in Europa, 

Czernin, Wien, 2002), s‑a tras concluzia, bine susţi‑
nută de date factuale, că religiozitatea sporeşte pe 
continent. Pe de altă parte, fenomenul terorismului 
motivat religios a arătat că trăirile religioase au din 
nou un impact direct în comportamente politice şi că 
influenţa religiei, fastă sau nefastă, a sporit. Unii 
filosofi şi teologi au propus să se apeleze la religie 
ca forţă în a rezolva crize din modernitatea târzie 
şi au argumentat teza conlucrării religiei, ştiinţei 
şi filosofiei (Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger. 
Dialectica secularizării. Despre raţiune şi credinţă, 
Apostrof, Cluj, 2006). Această teză a câştigat teren 
(pe larg în Andrei Marga, Religia în era globalizării, 
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010) şi nu 
a fost pusă decât rareori la îndoială.

La recunoaşterea nevoii unei noi relaţii între 
ştiinţă, religie, filosofie, bazată pe conlucrare, au 
fost reacţii. Ele nu au mai luat neapărat forma de 
odinioară, când Rudolf Carnap a cerut oamenilor de 
ştiinţă să considere propoziţiile religiei şi ale filo‑
sofiei tradiţionale ca lipsite de sens, căci nu permit 
verificarea empirică, sau când Karl Barth a cerut 
teologilor să nu se lase duşi în ispită de interminabi‑
lele controverse filosofice. Mai nou ele au forme oa‑
recum extreme, de substituire fără rezerve a religiei 
de către ştiinţe, de respingere a intruziunii religiei 
în domeniul ştiinţei şi filosofiei, ca şi forme de critică 
fără rezerve a religiei.

Extremă a fost mai întâi reacţia lui Paul Kurtz 
(What is Secular Humanism? Prometheus, Amherst, 
2007), care a reluat un proiect clasic: „respingerea 
abordării supranaturale a realităţii” în vederea „unei 
optimizări a împlinirii vieţii umane în universul na‑
tural” (p.8) cu argumentul că orice ieşire în afara 
datelor ştiinţifice ar însemna afectarea negativă a 
vieţii oamenilor. „Umanismul secular” al eminentu‑
lui editor de scrieri ale clasicismului american trece 
peste două întrebări de neocolit. Nu cumva oamenii 
întâmpină în viaţa actuală probleme ce depăşesc po‑
sibilităţile ştiinţelor? Nu cumva religia dispune de un 
potenţial propriu de abordare a unor probleme?

Nu departe a fost reacţia lui Herbert Schnä‑
delbach (Religion in der modernen Welt, Fischer, 
Frankfurt am Main, 2009), care a ţintit la a demon‑
ta diagnoza „postseculară” aplicată epocii actuale de 
către Klaus Eder şi Habermas. „Pretinsa revenire a 
religiei – scrie el – este înainte de toate o revenire 
a interesului pentru religie, care este observabilă în 
întrebările ce se pun pe tărâm cultural” (p.129). Ar 
fi vorba de simptome ale unei disponibilităţi pentru 
religie, nu de mai mult. Filosoful berlinez consideră 
că dacă „postsecular” înseamnă „revenirea religiei 
(Wiederkehr der Religion)”, atunci epoca este mai 
curând una „postreligioasă”. 

Argumentele sale sunt multiple. Primul este 
că „revenirea religiei” ar fi doar o teză dinăuntrul 
religiei actuale, ce nu poate fi făcută plauzibilă cu 
alţi indicatori. Ar fi aici o nevoie a religiei, dar nu 
mai mult – nu ceva care schimbă statutul recunos‑
cut de iluminism religiei. Al doilea argument este 
că sondajele care se fac cu privire la religiozitate su‑
gerează o înclinaţie spre a recunoaşte o putere mai 
înaltă în lume, dar nu religiozitate profundă (p.34). 
Al treilea argument este că se operează mai mult 
intuitiv, oricum fără clarificări terminologice cores‑
punzătoare, cu termeni precum „religie”, „credinţă”, 
„raţiune”, „adevăr” încât oamenii religiei nu ar fi 
trecut încă prin acceptarea „criticii raţiunii” (p.42). 
Al patrulea argument este că „numai suveranitatea 
împărţită sub excluderea oricărei reminiscenţe teo‑
logice face posibilă o constituţie a libertăţii.... Demo‑
craţia ancorată în reglementări de drept ale statului 
poate renunţa complet la teologia politică; noi tre‑
buie să trăim şi în domeniul politic cu profanitatea” 
(p.120). Al cincilea argument este că Europa de as‑
tăzi s‑a desprins de mult de religie, iar unora le este 
teamă de ceea ce va veni cu o morală care nu mai 
are de a face cu trecutul şi reacţionează paseist. Ar 
avea loc de fapt o „instrumentalizare a religiei pen‑
tru scopuri extrareligioase” (p.146). Or, aceasta nu 
ar fi ceva de îngăduit.

Nici impetuoasa critică adresată de Herbert 
Schnädelbach tezei „postsecularizării” nu este imu‑
nizată faţă de critici. În definitiv, nu este uşor să 
trasezi o linie de despărţire între „interesul” pentru 
religie şi „disponibilitatea” la religiozitate, ce nu se 
poate contesta, fiind fapte bine stabilite, şi pe care 
filosoful berlinez le admite, şi „revenirea religiei” în 
avanscena vieţii culturale şi chiar mai mult. Impor‑
tant este ceea ce trăiesc oamenii, iar trăirea confir‑
mă „revenirea religiei”. Putem, desigur, aborda cu 
mijloace epistemologice rafinate această „reveni‑
re” şi putem pretinde mult discuţiei despre ea, dar 
aceasta nu este îndoielnică. 

Dacă unii critici de astăzi opun religiei ştiinţe‑
le, socotite reperul ultim al adevărului, alţii conside‑
ră critica iluministă a raţiunii ca definitivă. Michel 
Onfray procedează altfel. El s‑a lansat tot pe direcţia 
criticii religiei după ce a pus în mişcare programul 
unui „materialism hedonist” (L’Art de jouir. Pour un 
materialisme hedonist, Grasset, Paris, 1991; Inven‑
tion du plaisir. Fragments cyrenaiques, LGF, Paris, 
2002) şi a apărat ideea ancorării în corpul uman a 
aspiraţiilor şi valorilor.

Punctul de sprijin al filosofului francez într‑o 
scriere crucială a curentului (Traite d’Atheologie. 
Physik de la Metaphysique, Grasset, Paris, 2005) este 
Nietzsche, din Ecce Homo. Cum se ştie, aici celebrul 
filosof respinge „ideea de Dumnezeu” ca „antiteză a 
vieţii” şi corelatele religioase, care ar fi „invenţii” cu 
scop precis: „lumea de dincolo” pentru a devaloriza 
lumea dată în experienţă, „sufletul” ca suport al unui 
dispreţ al corpului, „sacrul” spre a scădea valoarea 
lucrurilor accesibile, „păcatul” pentru a avea un in‑
strument de tortură. Şi Michel Onfray constată „cât 
de mult fabulează oamenii pentru a evita să priveas‑
că realul în faţă. Crearea de lumi în spatele a ceva 
nu ar fi atât de gravă dacă ea nu ar duce la plătirea 
unui preţ mare: uitarea realului, deci neglijenţa cul‑
pabilă a singurei lumi care este” (p. 23). Metafizica 
presupune un astfel de preţ enorm. Ţinta lui Michel 
Onfray este „o fizică a metafizicii, deci o reală teorie a 
imanenţei, o ontologie materialistă” (p. 34).

Această ţintă este urmărită meticulos prin 
analize ce reiau teoria nietzscheană a evadării din 
nihilism, acuză constrângerile tiranice ale monoteis‑
melor asupra gândirii, ocultarea realului în numele 
credinţei, alimentarea statului totalitar cu ideologii 
justificative sau măcar cu anestezice. Evaluarea lui 
Michel Onfray este în favoarea laicităţii, dar o laici‑
tate care s‑a eliberat nu de o religie sau alta, ci de 
orice religie, ca şi de orice metafizică. Ateismul ar 
deveni astfel consecvent şi complet.

Ceea ce susţine Michel Onfray poate suscita 
impresia spiritului liber. Numai că pare un spirit 
liber cam obosit de luptele pe care le‑a dus deja în‑
tr‑un context, cum este cel european actual, înainte 
de orice francez, în care filosofii găsesc anevoios o 
cale de a face faţă presiunii dinspre diversificarea 
culturală ce însoţeşte noua migraţiune a popoare‑
lor. Simpla decretare a relativităţii oricărei opinii 
nu este soluţie, ci abia începutul problemei, căci 
oamenii nu sunt practic dezlegaţi de obligaţia de a 
distinge între adevăr şi fals, bine şi rău, drept şi ne‑
drept, legal şi ilegal, legitim şi nelegitim. De aceea, 
soluţia abia trebuie construită, fie şi plecând de la 
istoria nemijlocită. 

Iar folosirea religiei în cursul istoriei, care nu 
a fost adesea fericită – chiar în Europa oamenii re‑
ligiei luând mult timp partea celor puternici – nu 
mai este un argument de critică a religiei. În defini‑
tiv, mai nou, să zicem în a doua parte a secolului al 
XX‑lea, din religie au plecat impulsuri pentru eman‑
cipare şi eliberare în societăţile moderne.

Pe alt plan privind lucrurile, problemele ridi‑
cate de religii nu se dezleagă suspectând originea 
lor. Aceste probleme sunt adesea reale şi cer altă re‑
acţie decât ştergerea cu buretele. Nietzsche, care cu‑
noştea ca puţin alţii istoria religiei, gândea într‑un 
context care nu este, totuşi, cel de astăzi. r
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Maria Floarea Pop
Diplomaţie culturală şi poezia cunoaşterii

Revelaţia, drumul spre centru, spre 
cunoaştere este, de fapt, poezia, aşa 
cum scrie Alexandru Busuioceanu 
în Poesia y epifanismo, unul dintre 
cele mai subtile eseuri despre rolul 

metaforei în gândirea şi logica 
poetică

n Corespondenţă din Madrid

Exilul sau, în cuvintele lui Iosif Brods‑
ki, „condiţia numită exil”, este, îna‑
inte de toate, un „eveniment lingvis‑
tic” care şi‑a pus profund amprenta 

asupra istoriei europene, prezentându‑se sub as‑
pecte variate, cu semnificaţii şi motivaţii diferite, 
de fiecare dată. În ceea ce îi priveşte pe români, 
Mircea Eliade afirma chiar că exilul face parte din 
destinul românesc şi, privind uriaşul puzzle de 
destine literare ale secolului al XX‑lea, descope‑
rim multiple frământări şi peregrinări geografice, 
interioare sau în căutarea unui „acasă”.

Semnificativ este exilul intelectualilor ro‑
mâni în Spania, începând din a doua jumătate 
a secolului al XIX‑lea, dar mai cu seamă după 
1944, caracterizat prin numeroase trăsături co‑
mune, deşi fiecare poveste este diferită în esenţa 
ei: contextul politic determinant, voinţa de a‑şi 
păstra propria limbă şi identitate etnoculturală, 
lupta continuă pentru promovarea culturii şi a is‑
toriei românilor, precum şi visul reîntoarcerii în 
patrie. Dureroasa înstrăinare, solitudinea şi cău‑
tarea unui sens au nutrit opere valoroase născute 
în exil, în limbi şi culturi care au oferit o „patrie” 
atâtor scriitori români. 

Această singurătate patetică sau mai degra‑
bă o aspiraţie, un altundeva proiectat utopic, un 
conflict permanent între dimensiunile existenţei 
este dominanta poeziei lui Alexandru Busuio‑
ceanu, exponent de seamă al exilului românesc, 
dar şi al diplomaţiei culturale în spaţiul hispanic. 
Literatura, „crainic al adâncului”, izvor de curăţa‑
re sufletească, i‑a fost casă polivalentului om de 
cultură Busuioceanu în etapa sa spaniolă, atât de 
intens trăită încât a fost considerat de critică un 
autentic poet spaniol. Un exil lingvistic, aşadar, 
adăugat condiţiei existenţiale, care dă poeziei sale 
acea „nelinişte metafizică”, între două lumi, două 
structuri stilistice şi expresive, formă spaniolă şi 
fond românesc într‑o perfectă armonie. A dedicat o 
bună parte din viaţă cercetării afinităţii culturale 
dintre România şi Spania, în mai multe domenii. 

Alexandru Busuioceanu (1896‑1961) este 
una dintre cele mai importante personalităţi ale 
exilului intelectual român în Spania, cu o vocaţie 
interdisciplinară şi studii în mai multe ţări, ocu‑
pându‑se de antropologie, critică literară, istorie, 
poezie şi istoria artei. Colaborează cu versuri şi 
articole la reviste şi ziare precum Arena, unde 
a fost co‑redactor împreună cu Nichifor Crainic, 
iar apoi director, Luceafărul (1919) sau Gândirea 
(1921‑1938), printre ai cărei fondatori se numără, 
asigurându‑şi astfel o reputaţie de scriitor şi cri‑
tic literar. În 1922 îi va fi publicată culegerea de 
articole şi studii Figuri şi cărţi. Pentru a continua 
cercetările, un an mai târziu, pleacă la Şcoala Ro‑
mână din Roma graţie lui Vasile Pârvan, profesor 
şi model intelectual, ceea ce va prilejui multe din 
scrierile sale succesive despre arta italiană, dar şi 
studii de istorie într‑o linie de continuitate spiri‑
tuală cu lucrările lui Pârvan. Urmează o intensă 
perioadă franceză, care a fost încununată cu orga‑
nizarea marii expoziţii El Greco la Paris în 1937, 
pentru ca în 1942 să părăsească România, numit 
consilier cultural al Ambasadei României din Spa‑
nia şi, totodată, director al Institutului Român de 
Cultură de la Madrid. Este, de fapt, începutul exi‑
lului, dat fiind că, în urma noile schimbări politice 
din guvernul de la Bucureşti, nu va mai putea să 
se întoarcă în ţară pentru a‑şi revedea soţia şi fii‑
ca, limitându‑se deci doar la un raport epistolar. 
Va fi profesor titular la catedra de limba şi litera‑
tura română din Madrid până la sfârşitul vieţii, 
desfăşurând o intensă activitate publicistică şi li‑
terară. Colaborează la cele mai prestigioase publi‑
caţii culturale şi literare spaniole de după război 
(Isla, Platero, Algaba şi Deucalion) cu poeme, stu‑
dii de istorie a artei, eseuri şi cronici de artă, tra‑
duceri din poezia română şi din cea franceză sau 
prezentări ale unor personalităţi ale literaturii ro‑
mâne moderne, cum ar fi, de pildă, Lucian Blaga 
şi Liviu Rebreanu. În ţară tradusese cu măiestrie 
din Rilke, Von Hofmannsthal, Whitman, Tagore, 

dar şi numeroase opere din poezia spaniolă şi din 
lirica mistică a sfântului Ioan al Crucii.

În spiritul înaltei diplomaţii culturale caută 
să valorifice elementele istorice şi culturale comu‑
ne dintre cele două ţări şi să promoveze constant 
valorile culturale româneşti şi rolul tradiţiei. Ca 
discipol al lui Vasile Pârvan, cultivă „ideea nos‑
talgică a omului antic” şi se ocupă cu pasiune de 
„mitul dacic în istoria şi cultura Spaniei”, căutând 
în arhive sau în lucrări erudite din Evul Mediu 
spaniol urme ale istoriei românilor, şi ajungând 
la descoperiri şi concluzii importante. Cercetarea 
sa Mitul dacic în istoria şi legendele spaniole, ră‑
masă neîncheiată, va fi publicată postum, în ţară, 
în 1985.

În 1943 a întemeiat Institutul Român de 
Cultură de la Madrid (1943‑1945), gândit ca un 
organism permanent de apropiere culturală între 
Spania şi România, prin diseminarea activităţilor 
culturale şi menţinerea relaţiilor strânse cu inte‑
lectualii şi instituţiile din ambele ţări. A alcătuit, 
în acest sens, un amplu program al Institutului 
care prevedea constituirea unei biblioteci drept 
centru de documentare care să asigure informa‑
ţii despre România, Europa Orientală şi relaţiile 
româno‑spaniole. Mai mult, era prevăzută dota‑
rea bibliotecilor din Spania cu publicaţii, mereu 
actualizate, privind România. Programul cultural 
includea stabilirea contactelor şi colaborărilor cu 
universităţile şi instituţiile culturale dintre cele 
două ţări, organizarea de conferinţe şi schimburi 
culturale şi academice, vizite reciproce ale intelec‑
tualilor şi personalităţilor mediului artistic, pre‑
cum şi încurajarea traducerilor operelor literare şi 
a studiilor despre România în limba spaniolă. De 
asemenea, directorul intenţiona realizarea unei 
publicaţii ştiinţifice a Institutului şi a primului 
dicţionar român‑spaniol în colaborare cu studenţii 
spanioli. Este surprinzător cât de actual este încă 
acest program şi cât de diversificată era activita‑
tea de diplomaţie culturală a Institutului, graţie 
ferventului său director şi a deschiderii către di‑
verse orientări ştiinţifice şi estetice. Întreaga sa 
operă literară a fost, de asemenea, un omagiu 
continuu celor două ţări, cea a rădăcinilor şi a do‑
rurilor sale şi cea a activităţii şi contingenţei. El 
însuşi spunea despre poezia sa că este „scrisă în 
spaniolă, dar gândită în română”, deşi volumele 
de versuri scrise direct în spaniolă l‑au consacrat, 
cum importanţi critici iberici au afirmat, poet spa‑
niol de întâia mărime. Mărturiseşte că se simte 
poet român, dar simte impulsul de nestăpânit de 
a scrie în spaniolă, astfel că, în metrică, poetul 
foloseşte cu dezinvoltură universul consonantic 
şi tendinţa spre aliteraţie din limba maternă, cu 
morfosintaxa oarecum aspră şi rigidă.

Versurile lui Busuioceanu din etapa spani‑
olă sunt diferite faţă de cele publicate în română, 
care erau de sorginte pro‑
fund intelectuală, accentu‑
ând un anume „vitalism de 
factură nietzscheană”. 

Pilar Gomez Bedante 
spunea despre Busuioceanu 
că este unul dintre cei din‑
tâi ce vorbeşte despre poezie 
ca formă de cunoaştere, şi 
nu doar literatură, concept 
direct preluat din cultura 
română. Ideea sa de „poezie 
a cunoaşterii” se materia‑
lizează în 3 cărţi scrise în 
spaniolă între 1946 şi 1951.

Poemas pateticos pro‑
pun o altă dimensiune liri‑
că, aproape deloc vizibilă în 
versurile româneşti: cea sen‑
timentală, dominată până la 
obsesie de plăsmuirea fan‑
tasmatică a femeii ideale, o 
poezie a simţurilor şi a vi‑
braţiilor erotice, menţinând 
însă un stil elegant, sobru, 

disciplinat. Dragostea este aici refugiul. Criticii 
literari spanioli au apreciat compenetrarea cu fi‑
inţa poetică a altei limbi, făcută cu „dezinvoltură” 
(José Luis Cano), unde greu se poate citi un poet 
străin – „toată cartea este de fapt un lung vers de 
dragoste, în care... poetul cântă bucuria şi liber‑
tatea câştigate în dragoste, o iubire ce vine din‑
tr‑o ţară a zăpezii, în contrast cu ţara soarelui”. În 
1948, Pablo Cabañas, în Cuadernos de literatura, 
semnează articolul „Lui Busuioceanu, poet spani‑
ol”, dat fiind că spontaneitatea, naturalitatea şi 
fluiditatea imaginilor par ale unui poet ce scrie 
în limba maternă. Bartolomé Mostaza apreciază 
capacitatea expresivă într‑o „spaniolă îmbătătoa‑
re”, „gândirea nobilă... o lume a începuturilor, fără 
peisaj, ca în Geneză, este fundalul armonic” şi îl 
compară cu Vicente Alexaindre, marele poet spa‑
niol al suprarealismului, neoromantismului sau 
existenţialismului şi prieten al poetului român. 
Melchor Fernandez Almagro, membru ale Real 
Academia, laudă hispanismul scriitorului român, 
identificând o „relaţie între formele plastice ale 
picturii spaniole şi poezia acestuia, atât de fină, 
dar tangibilă, moale”, iar agonica sa creaţie este 
definită „dinamism fantasmagoric” (Eugenio Fra‑
tos).

Odată cu trăirea exilului, poezia devine 
mărturia tragicei experienţe existenţiale, desco‑
peră vibraţia cosmică a însingurării şi a medita‑
ţiei metafizice „în căutarea rosturilor unui destin 
individual, dar şi istoric”: „Dar tu nu eşti pe cerul 
meu / zadarnic stelele colind / Doar gheara ta cum 
calcă greu / în jungla inimii o simt”, căci „eu caut 
în zenitul sumbru”, nu altceva decât „cumpăna 
mare a vieţii mele”. Poetul este copleşit de neliniş‑
te, chinuit de dorul ţării, iar poeziile sale par ru‑
găciuni, blesteme, o eternă prăbuşire în nefiinţă. 
O poezie a disperării, o antipoezie. Moartea este 
văzută ca eliberare, „nenumită lumină”, trecerea 
„într‑un viitor veşnic, de cristal/ fluidă goliciune 
fără noapte, fără trup” (Trup curtean dumneze‑
iesc de trist şi Stingere, două minunate poeme), 
iar poezia, o căutare a unui nou mod de a trăi, 
echilibru între o acută sensibilitate şi erudiţie, 
sondând, mai ales în ultimul său volum – Propor‑
cion de vivir (1954) –, raţiunile adânci ale fiinţei şi 
„introducând în poezia spaniolă o ciudată senzaţie 
de nelinişte metafizică” (Mircea Anghelescu). Ale‑
xandru Ciorănescu vorbea despre demersul poetic 
al lui Busuioceanu drept „căutare a frumuseţii în 
expresia ei cea mai autentică şi transformarea în 
cuvânt”.

Revelaţia, drumul spre centru, spre cunoaş‑
tere este, de fapt, poezia, aşa cum scrie Alexandru 
Busuioceanu în Poesia y epifanismo, unul dintre 
cele mai subtile eseuri despre rolul metaforei în 
gândirea şi logica poetică, element esenţial al înăl‑
ţării artei spre lumile superioare ale epifaniei. r 
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Viaţa în faţa raţiunii, amoralismul, 
contestarea moralei creştine îl 
apropie pe Pio Baroja (1872‑1955) 
de ideile lui Nietzsche. Confrun‑

tarea dintre viaţă şi raţiune, constante în opera 
lui, aminteşte de apolinic şi dionisiac. Totuşi, fi‑
losofia afirmativă a lui Nietzsche nu corespunde 
în întregime spiritului deziluzionat şi pesimist al 
generaţiei de la 1898, generaţie ce trăia din plin 
decadenţa Spaniei. Din acest motiv, Schopenhau‑
er este, atât pentru Pio Baroja, cât şi pentru cei‑
lalţi intelectuali ai generaţiei de la 1898, ghidul 
intelectual suprem.

Opera filosofică esenţială a lui Pio Baroja 
este un roman, El árbol de la ciencia, catalogat de 
obicei ca un roman filosofic. Titlul romanului re‑
produce pe jumatate doar titlul unuia din capitole, 
El árbol de la ciencia y el árbol de la vida. Tema 
romanului, de esenţă existenţialistă, este contra‑
punerea vieţii cu cunoaşterea, a arborelui vieţii cu 
arborele ştiinţei. Pio Baroja pleacă de la legendara 
grădina a Edenului, în care „Dumnezeu a făcut să 
răsară din pământ tot felul de pomi plăcuţi la ve‑
dere şi buni la mâncare şi po‑
mul vieţii în mijlocul grădinii 
şi pomul cunoştinţei binelui 
şi răului” (Geneza, cap.2/ 9). 
Consumarea roadelor pomu‑
lui vieţii însemna câştigarea 
nemuririi (interpretare pro‑
prie lui Baroja); consumarea 
roadelor pomului ştiintei în‑
semna asumarea de către om 
a misiunii cunoaşterii, care 
îl pune pe un traseu deviant 
faţă de viaţă. Pio Baroja, prin 
intermediul personajului său 
Andres Hurtado, presupune 
că Dumnezeu, atunci când a 
prevenit omul în privinţa po‑
mului cunoaşterii, i‑a spus că 
„acest pom vă va face să vreţi 
să vă doriţi cunoaştere, ceea 
ce vă va distruge”. Starea în 
care omul îşi doreşte cunoaş‑
tere compromite viaţa; cu cât 
omul îşi doreşte mai multă 
cunoaştere, cu atât se înde‑
părtează mai mult de viaţă; cu 
cât se concentrează mai mult 
pe viaţă, va avea acces la mai 
puţină cunoaştere. Baroja con‑
struieşte cuvântul biofil (iubi‑
tor al vieţii), pe care îl contra‑
pune filosofului, preocupat de 
cunoaştere. Omul însetat de 
cunoaştere apare la finalul 
unui ciclu în care instinctul 
vital îşi pierde din forţă, este 
ca un fluture care rupe crisali‑
da pentru a muri. Don Quijote 
însuşi este greşit interpretat, 
el fiind în opinia lui Baroja un 
simbol al afirmării vieţii. Ba‑
roja crede că, pentru a expe‑
rimenta sentimentul autentic 
al vieţii, omul are nevoie de 
ficţiune, nu de cunoaştere. Or, 
tocmai ficţiunea este prima 
victimă a ştiinţei. Omul care 
credea în mitul lui Poseidon, 
care stârnea furtunile, avea 
la îndemână o ficţiune care îl 
fascina, îl entuziasma, îi stâr‑
nea imaginaţia. Omul care, 
în urma acţiunii cunoaşterii, 
ştie cu certidutine că furtuni‑
le se produc din cauza unor 

diferenţe de temperatură nu mai experimentează 
nici o emoţie. 

Contrapunerea celor doi arbori înseamnă în 
esenţă următoarele: individul care consumă roa‑
dele arborelui vieţii este un individ optimist, pu‑
ternic şi sănătos, pe când individul care consumă 
din roadele arborelui ştiinţei este un individ pe‑
simist, slab şi bolnăvicios; „adevărul în bloc este 
rău pentru viaţă”, afirmă Baroja prin personajele 
sale. Vitalismul duce la o stare de minciună feri‑
cită (mentira feliz), în timp ce cunoaşterea duce la 
adevăruri dureroase. Vârsta umanităţii reprodu‑
ce vârsta omului; la fel ca omul vechi, şi copilul 
se hrăneşte din mituri şi legende (ficţiuni), care 
îl fascinează şi îi aţâtă imaginaţia şi sentimentul 
vital, oferindu‑i o senzaţie de fericire. Trecerea la 
faza adultă înseamnă cunoaştere, care aduce după 
sine doar dezolare şi scepticism. Trecând de la 
vârsta arhaică la epoca modernă, omul trece de la 
o ignoranţă fericită la o cunoaştere tristă. Indivi‑
dul dedicat vitalismului trebuie să se înconjoare 
de nori, să‑şi limiteze spaţiul şi nevoia de cunoaş‑
tere, creând un spaţiu ficţional pe care îl are sub 

control şi în care este fericit, chiar dacă acest spa‑
ţiu poate fi desemnat ca minciună (mentira). Ar‑
borele ştiinţei este precum un clasic portocal sub 
a cărui umbră se moare.

Este momentul pe care Baroja îl numeşte 
criză existenţială; aceasta se resimte în persona‑
jele romanului El árbol de la ciencia. Omul (An‑
dres Hurtado, student) este în conflict cu lumea, 
conştiinţa lui este în conflict cu realitatea; Baro‑
ja caută, prin personajele sale, un mod de a trăi 
(una fórmula de vida), scoţând în evidenţă temele 
fundamentale ale existenţialismului: responsabi‑
litatea în faţa propriei existenţe, asumarea exis‑
tenţei, căutarea unei esenţe care să fie asociată 
existenţei. Omul îşi asumă căutarea în studii, în 
filosofie, în relaţiile familiale, în relaţiile persona‑
le, în dragoste. Nimic din toate acestea nu oferă 
sensuri vieţii; dimpotrivă, fiecare dintre aceste 
domenii de introspecţie existenţială se dovedeşte 
iluzoriu; nici filosfia nu oferă răspunsuri; singurul 
filosof apreciat este Schopenhauer, care nu oferă 
soluţii propriu‑zise problemelor existenţei, pentru 

a o ajuta să capete sensuri, ci 
doar pune în evidenţă într‑un 
mod excepţional lipsa sa de 
sens, accentuând pesimismul 
şi dezolarea. Plin de iluzii la 
începutul vieţii adulte, omul 
ajunge la concluzia că nu are 
nici un control asupra propriu‑
lui destin şi că nu există un 
sens al vieţii, sens care să o facă 
să merite să fie trăită. Baroja 
nu are nici o soluţie, nici un 
punct de sprijin; traseul omu‑
lui este inevitabil spre ateism 
(Dumnezeu nu‑şi face simţită 
prezenţa) şi pesimism (Baro‑
ja s‑a declarat întotdeauna un 
pesimist prin instinct şi prin 
experienţă), care este o tenta‑
ţie de neînlăturat, „un adevăr 
aproape matematic”. În fine, 
conştiinţa morţii inevitabile 
face ca proiectul vieţii să fie 
considerat neviabil; personajul 
Andres Hurtado se sinucide, 
neajungând la soluţia credinţei 
(Kierkegaard, Unamuno).

Momentul existenţial 
zero al umanităţii este acela 
în care Adam şi Eva au mân‑
cat din fructele Pomului cunoş‑
tinţei binelui şi răului; nu este 
doar momentul în care ei înşişi 
au intrat în starea de conştien‑
ţă a binelui şi răului, ci, simul‑
tan, şi momentul în care răul a 
fost el însuşi creat în acest fel; 
omul a ales să experimenteze 
răul şi moartea. Cunoaşterea a 
golit viaţa de frumuseţe, trans‑
formând‑o într‑o problemă; is‑
toria umanităţii este, aşadar, 
un efort neîntrerupt de cău‑
tare a unor sensuri care să fie 
date existenţei pentru a o face 
să merite să fie trăită; ştiinţa, 
filosofia, religia sau arta sunt 
strădanii subsumate acestui 
obiectiv. În nici una din ele Ba‑
roja nu identifică soluţii la pro‑
blemele existenţei, în schimb 
trăieşte din plin experienţa 
morţii. Sfârşitul vieţii persona‑
jului său, Andres Hurtado, este 
şi sfârşitul suferinţei. r

Momentul existenţial zero al 
umanitaţii este acela în care Adam 

si Eva au mâncat din fructele 
Pomului cunoştinţei binelui şi 

răului; nu este doar momentul în 
care ei înşişi au intrat în starea de 
conştienţă a binelui şi răului, ci, 

simultan, şi momentul în care răul 
a fost el însuşi creat în acest fel; 

omul a ales să experimenteze răul şi 
moartea

Mirel Taloş
Omul edenic, între arborele 
vieţii şi arborele ştiinţei 

n Nouă mii de semne
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Livia Cotorcea
Un nume adunat pe‑o carte – 
Luca Piţu

Scriitorul ieşean şi‑a arogat 
„anarhismul”, în auzul întregii lumi, 
şi pentru a depărta de sine eticheta 
de dizident, care i se punea cu prea 
mare insistenţă, dar şi pentru a‑şi 

sublinia convingerea că nu controlul 
comunist – sau de alt fel – impus din 
exterior, ci disciplina interioară a 

eului şi libertatea, bine înţeleasă şi 
constant exercitată, a sinelui sunt 

cu adevărat formatoare

n Cărţi

La puţin timp de la plecarea lui Luca 
Piţu spre alte lumi, au apărut deja 
două cărţi care‑i evocă prezenţa, ca 
om şi ca scriitor, într‑un timp şi un 

spaţiu pe care, deşi le‑a trecut constant prin „râ‑
zătoare” şi a fost forţat să le trăiască precum un 
străin, le‑a iubit cu o tandreţe timidă şi plină de 
ingenuitate. Greu de perceput de cei care au făcut 
din el un „vânat” perpetuu, această iubire i‑a în‑
soţit existenţa de la un capăt la altul şi i‑a marcat 
toate gesturile culturale făcute întru decriptarea 
şi înţelegerea spiritului locului în care i‑a fost dat 
să‑şi ducă existenţa. Căci ce altceva înseamnă 
prima lui carte (despre Creangă), Le chasseur de 
corbeaux, apărută în Franţa, în 1986, precum şi 
celelalte, multe care au urmat, cu tot cu Naveta 
esenţială şi Sentimentul românesc al urii de sine 
din 1991, ce‑l duc spre ultima lui declaraţie de iu‑
bire, din 2015, Lexiconul figurilor căşvănare? 

Dotat nu numai cu o fineţe de spirit, de ne‑
conceput pentru cei care vedeau în el doar un „ţă‑
rănoi” şi‑un „mârlan”, dar şi cu o rară profunzime 
a gândirii, înarmat cu o erudiţie de invidiat şi cu o 
greu de găsit capacitate de a trăi limba‑limbile di‑
năuntru, Luca Piţu a ştiut să se servească de toate 
aceste daruri cu un spirit de libertate la care nu 
a renunţat nicicând, devenind unul dintre puţinii 
hermeneuţi autentici pe care‑i avem şi afirmân‑
du‑se ca un eseist şi scriitor de mare har. 

„Apolitic activ”, cum se defineşte pe sine la 
10 octombrie 2009, într‑un interviu dat lui N.C. 
Munteanu la Europa Liberă – „rămîn conform 
tradiţiei familiei mele, un apolitic. Dar un apolitic 
activ” – Luca Piţu, de fapt, şi‑a apărat mereu nor‑
malitatea, devenită delict şi urmărită ca atare de 
organele securităţii. Un dosar al acestei urmăriri 
va publica el în Documentele antume ale grupului 
de la Iaşi, pe care le adnotează cu acribie şi râ‑
zând de nimicnicia întreprinderii ca atare, iniţiate 
de o instituţie care avea alte rosturi şi care, atunci 
când s‑a ocupat cu astfel de lucruri, a parazitat 
cu succes societatea românească decenii la rând. 
Ironizându‑i pe cei care credeau în aceste „ros‑
turi” ale organelor de informaţii şi se angajau să 
consemneze cel mai mic semn din manifestare a 
ceea ce el considera perfect normal: normalitatea 
de a‑şi procura cărţi, de a împărtăşi idei şi gân‑
duri cu prieteni, de a se mândri cu satul său şi cu 
oamenii lui, de a păstra, într‑un loc măcinat de 
impostură, de conflicte, ambiţii, laşităţi şi ipocrizii 
de tot felul, tot ceea ce‑i oferise spaţiul lui natal 
bucovinean – dragostea de muncă neprecupeţită, 
multilingvismul, toleranţa, corectitudinea cu ori‑
ce preţ, cinstea şi demnitatea, respectul pentru 

firesc, frumuseţe, inocen‑
ţă şi fidelitate! În numele 
acestor valori care pentru 
el însemnau normalitatea, 
Luca Piţu se declară anar‑
ho‑eseist, pentru a se de‑
taşa de mediul „supuşilor”: 
a informatorilor voluntari 
sau siliţi de împrejurări, de 
turma neputincioşilor inte‑
lectual care ocupau o cate‑
dră universitară, aşteptând 
doar pensia şi plângându‑se 
constant de „pericolul so‑
cial”, de „indisciplina” şi 
de „imoralitatea” colegului 
turbulent. Scriitorul ieşean 
şi‑a arogat „anarhismul”, 
în auzul întregii lumi, şi 
pentru a depărta de sine 
eticheta de dizident, care i 
se punea cu prea mare in‑
sistenţă, dar şi pentru a‑şi 
sublinia convingerea că nu 
controlul comunist – sau de 
alt fel – impus din exterior, 

ci disciplina interioară a eului şi libertatea, bine 
înţeleasă şi constant exercitată, a sinelui sunt cu 
adevărat formatoare şi semnificative pentru zidi‑
rea unei colectivităţi sociale sănătoase. 

În acord cu declaraţia scriitorului ieşean, Do‑
rin Tudoran va nuanţa ipostaza de anarho‑eseist 
a acestuia: „Lupta lui Piţu cu dictatura nu putea 
sfârşi decât cum a început – de la şi prin cuvânt”. 
Un „cuvânt” propriu, plin de spirit, de viaţă şi de 
toate întrebările existenţiale, inconfundabil ca 
personalitate, opus, permanent, „limbii de lemn”, 
comune, egalizatoare şi ucigătoare de gândire. Cu 
acest sens, „limba de lemn” devine motiv obsesiv 
în poezia Lucăi Piţu, pe care Şerban Foarţă o de‑
dică scriitorului ieşean la plecarea acestuia din‑
tre noi, arătând, astfel, anume spre inamicul re‑
dutabil al normalului, căutat de autorul „temelor 
deocheate ale timpului nostru”. Ca şi Luca Piţu, 
poetul timişorean vede în „limba de lemn”, a cărei 
compactitate se cere mereu sfâşiată de cuvântul 
poetic, liber şi rebel, o sursă şi, în acelaşi timp, un 
efect al funcţionării deviate şi deviante a conştiin‑
ţei umane în comunism. 

Astfel este perceput scriitorul ieşean de citi‑
torii şi de mulţi din contemporanii săi, nemarcaţi 
de prejudecăţi şi de laşităţi de tot felul. În speci‑
al, astfel şi‑l reprezintă generaţiile pe care acesta 
le‑a format ca profesor şi care au putut asista la 
lecţiile şi la geneza operei lui, impresionante ca 
originalitate, dotate cu o capacitate uimitoare de a 
se mişca prin cele mai diverse probleme: de filoso‑
fie, de antropologie culturală, de filosofia limbii şi 
a limbajului, de teoria formei şi a formei literare, 
de tipologii ale gândirii şi ale stilului etc. 

Între aceşti cititori şi trăitori în raza vieţii 
şi gândirii lui Luca Piţu, îl regăsim şi pe Gabriel 
Mardare, discipol talentat al maestrului, autorul 
cărţii Elpi(Luca Piţu), publicate de Editura Juni‑
mea. 

Semnatar a nouă cărţi în care a comentat şi 
analizat, din diverse unghiuri şi cu materiale din 
cele mai felurite, funcţia comunicativă a limbii şi 
registrele rostirii, Gabriel Mardare se dovedeşte 
un bun narator al „poveştii vorbei care umblă”, 
atât în spaţiul social, cât şi în spaţiul culturii. Cu 
teza lui de doctorat, Cronotopia rostirii, dar şi cu 
cărţile pe care le‑a publicat într‑un ritm susţinut: 
Registrul confidenţial – identitatea şi măştile eu‑
lui, 1998, Povestea vorbei care umblă (noul regis‑
tru confidenţial), 2001, Arca lui Noica, luntrea 
lui Cioran (Registre de bord), 2003, Economism şi 
ecumenism, o introducere neogramatică în artele 
comunicării, 2008, profesorul Gabriel Mardare ne 

pune în faţa constatării că despre marile proble‑
me ale lingvisticii şi culturii se poate scrie deta‑
şat şi ludic, însă, pe temeiul unei mari erudiţii şi 
menţinând, în permanenţă, discuţia pe esenţial şi 
semnificativ. Întru aceasta, i‑a avut drept model, 
declarat sau implicit, pe Emil Cioran, Mihail Ba‑
htin şi Luca Piţu. 

Cea mai nouă carte a lui Gabriel Mardare 
de care ne ocupăm acum, purtând un subtitlu de 
sugestie narativ‑medievală, Registrele navale şi 
psihonautice ale Magistrului de la Cajvana. De‑
fragmentate de G. Master X şi Dr. A. Kulakov, este 
un adevărat „exerciţiu de admiraţie” care constru‑
ieşte, după sistemul puzzle, tabloul „aventurilor” 
existenţiale, intelectuale şi afective ale unui om 
aflat în continuă efervescenţă creatoare de atitu‑
dini, idei, cuvinte, stiluri.

Pentru a putea surprinde complexitatea, vi‑
vacitatea, paradoxalul şi deplina semnificaţie cul‑
turală a acestui tablou, Gabriel Mardare îşi înte‑
meiază construcţia pe multiplele semnificaţii ale 
bahtinianului „vnenahodimosti” (care, tradus lite‑
ral, înseamnă „situare în afara unei limite de lo‑
calizare în timp şi în spaţiu”). Astfel, în obţinerea 
cadrului general, pentru realizarea ramei, dintre 
multele sensuri ale operatorului teoreticianului 
rus, el le va privilegia pe următoarele: condiţie 
imanentă a omului ca fiinţă ce se oferă pe sine 
pentru a construi o nouă realitate cu realităţi pe 
care şi le apropriază, printr‑un veritabil dialog cu 
acestea; punct de coincidenţă al sinelui cu eul – de 
regulă, necoincidente – pentru a câştiga distanţa 
necesară perceperii propriei identităţi, dar şi pen‑
tru a favoriza privirea analitică asupra alterităţii. 

Semnificaţiile de mai sus devin utile atât în 
citirea cât mai adecvată a lui Luca Piţu, cât şi în 
structurarea interiorului cărţii care, cum ne previ‑
ne Gabriel Mardare, îşi povesteşte eroul şi ispră‑
vile lui, trecând totul prin „ciurul HermaNauticii 
şi prin dârmonul Ridertronului”. Astfel, îndepăr‑
tarea creatorului (autorului cărţii) de discurs, de 
propria poziţie discursivă (prin participarea „celor 
trei Revizori de la Răsărit” la construcţia textului: 
As, Master X, Dr. A. Kulakov) îi permite acestuia 
să pună în act dialogismul funciar al discursului 
ca atare, dar şi calitatea dialogală prin excelenţă a 
existenţei şi operei lui Luca Piţu (Misiunea Celor 
trei Revizori de la Răsărit). 

În acest cadru general, se vor broda câteva 
biografeme, alese cu subtilitate, mizând pe func‑
ţia lor reprezentivă în poveste: intrarea copilu‑
lui în lume la chemarea „cuvântului” vrăjit (Des)
cântul ivirii pe lume şi jocurile na(ta)ţionale ale 
viitorului Argonaut de Bach‑Louis); exersarea 
înotului‑plutirii pe iazul din fundul grădinii în 
vederea evadării (oricând, de oriunde şi oricum) 
(Teritorialitatea idiomatică a înotătorului de  
cursă lungă); profesoratul la universitatea ieşea‑
nă şi întâlnirea cu „lacul‑smârcul” informatorilor 
de tot felul (Pidosnica oglindă a ţesătoarelor de ta‑
piserii socializde sau dincolo de text(ură) şi psiho‑
craţie); înseminări de teme caşvanare în discursul 
cultural (Locarea Cajvanemelor şi cajvantlâcuri‑
lor; Raporturi textuale cu inseminări de teme). 

Dezvoltate pe noi sensuri ale „operatorului” 
bahtinian amintit mai sus: diferenţa dintre interi‑
oritatea şi exterioritatea subiectului reprezentat, 
distanţa dintre ceea ce este acest subiect în sub‑
stanţa lui şi cum este văzut el în oglinda defor‑
matoare a alterităţii, necoincidenţa dintre subiect 
şi locul lui în lume („eternul asistent Luca Piţu” 
faţă în faţă cu ipostaza lui aristocratică în ordinea 
talentului didactic de a moşi socratic informaţiile 
oferite studenţilor, a intelectului lui ieşit din co‑
mun şi a realizatelor lui performanţe ştiinţifice, 
invidiabile şi invidiate), biografemele respective 
se dovedesc a fi esenţiale pentru personalizarea 
tabloului adevărat al vieţii şi creaţiei eroului căr‑
ţii. r

Luca Piţu
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duhoarea grămezii de bălegar, scoate de acolo un 
bob de mărgăritar. Dumneavoastră nu sunteţi miop 
şi puteţi găsi uşor acest bob – şi atunci mă întreb: la 
ce bun o singură grămadă? Daţi‑mi bobul de măr‑
găritar, pentru ca din amintirea mea să se şteargă 
toată murdăria mediului: de la dumneavoastră eu 
am dreptul să cer asta, iar pe cei care nu sunt în 
stare să deosebească şi să găsească omul în mul‑
ţimea de animale cu patru picioare eu nu‑i voi citi 
(...) Poate că ar fi fost mai bine să tac, însă ard de 
nerăbdare să vă mustru şi pe dumneavoastră şi pe 
redactorii dumneavoastră, care vă distrug talentul 
cu atâta indiferenţă. De‑aş fi redactor, eu, în inte‑
resul dumneavoastră, v‑aş restitui acest foileton”.

Cehov îi răspunde pe larg şi pe puncte într‑o 
scrisoare expediată din Moscova la 14 ianuarie 
1887. După ce, cu mult umor şi mai ales cu ironie, 
o sfătuieşte pe Kiseliova să se pregătească pentru o 
replică „răzbunătoare”, încurajând‑o să „fie tare” şi 
„să se ţină strâns de spătarul scaunului”, el formu‑
lează o serie de consideraţii dintre cele definitorii 
privind concepţia sa despre condiţia literaturii şi 
datoria scriitorului de a şi‑o asuma, despre rapor‑
tul dintre literatură şi morală. Extrag doar câteva: 
„Eu, ca şi dumneavoastră, ca şi criticii din întreaga 
lume, nu dispun de nici un fel de date sigure, ca 
să am dreptul să neg această literatură (de factu‑
ra celei a povestirii Mocirla – n. m.). Nu ştiu cine 
are dreptate: Homer, Shakespeare, Lope de Vega, 
în general scriitorii vechi, care nu se temeau să se 
afunde în «grămada de bălegar», dar care erau mult 
mai constanţi în privinţa moralei, sau scriitorii con‑
temporani, meticuloşi pe hârtie, însă atât de reci 
şi de cinici în suflet şi în viaţă? (...) Trimiterea la 
Turgheniev şi la Tolstoi, care au evitat «grămada 
de bălegar», nu clarifică problema. Dezgustul lor nu 
demonstrează nimic; înaintea lor, a existat o gene‑
raţie de scriitori care considerau că este murdar nu 
numai să prezinţi «ticăloşi şi ticăloase», ci şi să de‑
scrii funcţionari de un rang inferior celui de consi‑
lier titular. Nici o perioadă, oricât de înfloritoare ar 
fi, nu ne dă dreptul să tragem concluzia în favoarea 
unui curent sau altuia. (...) Publiciştii, juriştii şi me‑
dicii iniţiaţi în toate secretele păcatului omenesc nu 
sunt cunoscuţi ca imorali; scriitorii realişti de cele 
mai multe ori sunt mai morali decât arhimandriţii. 
Şi, în definitiv, nici o literatură nu poate, cu cinis‑
mul ei, să întreacă viaţa reală”. Cehov concede că 
lumea este plină de „ticăloşi şi ticăloase”, dar atra‑
ge luarea aminte că datoria literaturii nu constă în 
scoaterea din grămada lor a unui „bob de mărgări‑
tar”. Asta ar echivala cu „negarea literaturii însăşi” 
pentru că, îşi afirmă el convingerea: „Literatura 
artistică de‑asta şi se numeşte artistică, pentru că 
înfăţişează viaţa aşa cum este în realitate. Scopul ei 
este adevărul necondiţionat şi cinstit. (...) Sunt de 
acord: «bobul de mărgăritar» e un lucru bun, însă 
literatul nu este cofetar, nici cosmetician şi nici ani‑
mator; el este un om angajat, care are un contract 
cu propria conştiinţă şi datorie”. Această scrisoare, 
apreciază Sorina Bălănescu, este „o pledoarie pen‑
tru adevărul artistic, împotriva falsei pudori şi a 
falsului moralism. Se dovedeşte o dată în plus că 
scriitorul Cehov depăşeşte nivelul percepţiei esteti‑
ce comune. Scrie pentru alte vremuri, pentru alt tip 
de cititor”. Apoi, aş observa, consideraţiile lui Ce‑
hov ne conving încă o dată, dacă mai era nevoie, că 
literatura presupune şi reflecţia asupra literaturii. 

Închei remarcând ţinuta impecabilă a ediţiei. 
Notele, comentariile, referinţele critice şi bibliogra‑
fice, prefaţa acestui prim volum dau impresia că 
Sorina Bălănescu ştie totul despre Cehov, despre 
lumea şi epoca sa, ca şi despre posteritatea marelui 
scriitor. Este o şansă rară pentru orice casă edito‑
rială care se respectă să beneficieze în realizarea 
unor asemenea proiecte (sunt prevăzute să apară 
încă două volume din corespondenţa lui Cehov) de 
competenţa unor specialişti ca Sorina Bălănescu. 
Editura Polirom nu o putea rata. r

Constantin Coroiu
Cehov în scrisori

Un eveniment autentic, unul dintre 
cele ce reîncarcă acest cuvânt de 
adevăratul lui sens, este apariţia la 
Polirom a corespondenţei lui Cehov, 

volumul I, intitulat O viaţă în scrisori, ediţie îngri‑
jită de reputata specialistă în literatura şi cultura 
rusă, editoare şi exegetă a operei lui Cehov, Sorina 
Bălănescu, căreia îi aparţin deopotrivă traduce‑
rea, selecţia textelor dintr‑o perioadă de peste 11 
ani (1879‑1890), notele, comentariile şi prefaţa. Un 
substanţial volum selectiv (773 de pagini) din cores‑
pondenţa lui Cehov a mai apărut la noi, în 1963, la 
fosta Editură pentru Literatură Universală, într‑o 
excelentă traducere semnată de Otilia Cazimir şi 
Nicolae Guma. 

 Prima scrisoare din volumul de faţă – struc‑
turat tematic – e datată aprilie 1879, când Cehov 
avea 19 ani. Este expediată din Taganrog fratelui 
său Michail, aflat la Moscova. Ultima îi este adresa‑
tă la 23 decembrie 1890 lui A.S. Suvorin şi se referă 
la povestirea Gusev, apărută în ziarul Novoe vremea 
în numărul din 25 decembrie 1890. Scrisoarea ce 
deschide volumul nu este însă prima dintre cele tri‑
mise de Cehov, ci prima din cele care s‑au păstrat, 
căci, notează editoarea, se ştie din surse sigure că 
minimum 100 de scrisori ale lui Cehov din perioada 
adolescenţei şi a tinereţii s‑au pierdut definitiv.

În opinia lui Emil Cioran „adevărul despre un 
autor este de căutat mai degrabă în corespondenţă 
decât în opera sa. Cel mai adesea opera este o mas‑
că”. Pare că autorul Exerciţiilor de admiraţie îl avea 
în vedere şi pe Cehov când făcea această afirmaţie. 
Dar să fi citit oare „aristocratul îndoielii” corespon‑
denţa genialului rus, unul dintre scriitorii săi pre‑
feraţi?! Oricum, corespondenţa lui Cehov confirmă 
avant la lettre pe deplin aserţiunea marelui mora‑
list. Nu pot să nu mă gândesc cu regret că un plus 
de relevanţă în linia adevărului de care vorbeşte 
Cioran l‑ar fi adus numeroasele scrisori, trimise ori 
primite de Cehov, ce s‑au pierdut (circa 1500) sau 
altele care au fost distruse. De pildă, cele ale lui 
A.S. Suvorin, scriitor, personalitate de prim‑plan a 
epocii, între altele, editorul celui mai influent ziar 
rusesc – Novoe vremea – şi proprietarul celei mai 
mari edituri din Petersburg, căruia, notează Sorina 
Bălănescu, Cehov i‑a făcut confesiuni de maximă 
importanţă. În ele Cehov şi‑a dezvăluit „partea cea 
mai enigmatică şi mai bizară a trăirilor sale”. Din 
păcate, pe când se afla în exil, Suvorin a ars toate 
cele 337 de scrisori pe care i le adresase lui Cehov, 
după ce le‑a recuperat de la sora scriitorului, Maria 
Pavlovna Cehova. Suvorin le revendicase fiindcă 
ele ar fi conţinut „multe secrete ale istoriei ruse, 
care ar fi trebuit să rămână secrete pentru opinia 
publică”. Totuşi, conţinutul lor, menţionează Sorina 
Bălănescu, a fost reconstituit, probabil atât cât s‑a 
putut reconstitui, din memoriile şi jurnalul perso‑
nal al lui Suvorin. 

Talentul epistolier al lui Cehov nu e cu nimic 
mai prejos în comparaţie cu cel al prozatorului şi 
dramaturgului. Un talent enorm pe care l‑a slujit cu 
pasiune. Cehov ilustrează, şi ca autor al unei vas‑
te corespondenţe, postulatul goethean: geniul nu 
e numai o chestiune de calitate, ci şi de cantitate. 
Sorina Bălănescu consemnează în prefaţa acestui 
prim volum că în numai 29 de ani, adică între 1875 
– când era încă elev de liceu şi trimitea misive din 
localitatea natală Taganrog familiei sale ce se mu‑
tase la Moscova – şi 28 iunie 1904, dată la care ex‑
pedia din staţiunea balneară germană Badenweiler 
ultima sa scrisoare, Cehov a trimis 4400 de epistole. 
Ele au alcătuit substanţa a nu mai puţin de 12 vo‑
lume din seria Opere complete, publicate sub egida 
Academiei Ruse între 1974 şi 1983. 500 de scrisori 
cu caracter preponderent intim sunt păstrate, con‑
form mărturiei lui Donald Rayfield, cel mai avizat 
biograf al lui Cehov, la care face trimitere şi Sorina 
Bălănescu, în fondurile muzeelor Cehov din Mosco‑
va, Ialta, Sumî şi Taganrog, precum şi în arhivele 
Bibliotecii de Stat din Moscova. 

Scrisorile lui Cehov sunt texte ce nu au doar 
scopul de a informa sau de a relata un fapt; unele, 
nu puţine, sunt evocări şi analize ample, iar altele, 
precum cele expediate din diferite puncte şi etape 
ale fabuloasei călătorii în insula Sahalin, alcătuiesc 

un jurnal sui generis scris sur le vife. Când a mai 
avut timp şi energie ca, în cele trei luni şi câteva 
zile de şedere în îndepărtata insulă, să facă recen‑
sământul întregii populaţii şi să întocmească 10 mii 
de fişe statistice şi documente e de domeniul mira‑
colului. Este recolta unei experienţe (călătoria a du‑
rat peste şase luni) cât o întreagă viaţă, ba chiar cât 
mai multe vieţi, experienţă care l‑a maturizat brusc 
ca om şi ca scriitor. La întoarcere mărturisea: „Îmi 
ajunge! Pot să zic: am trăit! Am fost şi în iad, fiind‑
că aşa îmi rămâne în memorie Sahalinul, şi în rai, 
adică pe insula Ceylon”. Corespondenţa este pentru 
el „o necesitate vitală. Cehov scrie scrisori aşa cum 
respiră – sunt zile când expediază trei sau patru 
scrisori”, consemnează Sorina Bălănescu, sublini‑
ind totodată valoarea documentară a acestei cores‑
pondenţe: „Pentru istoricii literari, scrisorile sunt 
un bun nepreţuit, o cardiogramă precisă care sur‑
prinde palpitul vieţii şi al creaţiei autorului de ge‑
niu, depăşind valoarea strict biografică”. Depăşind, 
aş zice, nu doar valoarea strict biografică, ci şi pe 
cea istorico‑literară, căci în ele, cu verbul editoarei, 
palpită, aşa‑zicând, şi spiritul unei epoci, încât nu 
doar istoricii literari pot beneficia de conţinutul lor, 
ci şi istoricii culturii în general. În scrisori, Cehov 
este prozator, moralist, critic exigent şi sincer cu al‑
ţii şi cu sine, consultat şi solicitat de diferiţi autori 
să‑şi spună opinia despre scrierile lor, cu o concep‑
ţie clară, modernă privind arta literară („concizia 
este sora talentului”) şi rolul literaturii, în fine, un 
analist lucid şi aplicat, situat departe de ideologii, 
de curentele tradiţionale sau de cele la modă şi de 
diversele teorii care nu o dată sterilizează opera li‑
terară şi parazitează lectura ei. E limpede că în con‑
cepţia sa religia creatorului trebuie să fie adevărul 
vieţii, iar tema fundamentală: drama existenţei şi a 
condiţiei umane. Dar, dincolo de toate, ceea ce im‑
presionează este calitatea literară a coresponden‑
ţei lui Cehov. Avea dreptate A.N. Pleşceev, scriitor 
contemporan cu el, citat de Sorina Bălănescu, să 
spună că lectura ei este precum cea a unei „opere 
literare scrise cu talent”. De altfel, relevarea valorii 
literare a corespondenţei lui Cehov a stat şi în in‑
tenţia editoarei: „Ne‑a ispitit ideea de a convinge, 
prin selecţie, că această corespondenţă este, înainte 
de toate, literatură de primă mână. Epistolaria nu‑
treşte opere de ficţiune, dar o şi concurează, ca har 
al invenţiei şi construcţiei poetice”.

Epistolarul atestă concepţia estetică a lui Ce‑
hov bazată pe lecţia de neocolit a marilor creatori 
ai artei şi literaturii universale până în prezentul 
său, privirea fiindu‑i însă îndreptată mereu spre 
viitor. Un viitor pe care îl intuieşte şi îl preconizea‑
ză. Simptomatic este, de pildă, un dialog epistolar 
care are ca temă raportul dintre estetică şi morală, 
dintre literatură şi, aşa‑zicând, morala comună. O 
consecventă cititoare şi mare admiratoare a sa, Ma‑
ria Vladimirovna Kiseliova, proprietara unei moşii 
unde familia Cehov şi‑a petrecut vilegiatura în trei 
veri la rând, ea însăşi scriitoare, îi trimite o episto‑
lă extrem de critică, pe un ton „tăios”, e cuvântul 
ei, privind povestirea lui Cehov Mocirla, apărută 
în Novoe vremea. Scrisoarea este reprodusă aproa‑
pe integral de Sorina Bălănescu în secţiunea Note 
şi comentarii. Citez din textul ei ca probă de cri‑
tică dintr‑o perspectivă moralistică superficială şi, 
dincolo de aparenţe, profund inadecvată la natura 
obiectului supus discuţiei, opera literară: „Încep 
prin a spune, preabunule Anton Pavlovici, că foile‑
tonul pe care mi l‑aţi trimis nu‑mi place deloc, dar 
deloc, deşi sunt convinsă că la părerea mea se vor 
asocia extrem de puţine persoane. Foiletonul este 
bine scris – cititorii‑bărbaţi vor regreta că soarta nu 
le‑a scos în cale o Suzană ca aceea a dumneavoas‑
tră, care ar fi în stare să dea frâu liber destrăbălă‑
rii; femeile o vor invidia în secret, însă mare parte a 
publicului va citi cu interes şi va spune: «Are curaj, 
Cehov ăsta, bravo lui!»./ Probabil că cele 15 ruble 
vă sunt pe plac, la fel şi ecourile critice, însă mie 
personal mi‑e ciudă că un scriitor de valoarea dum‑
neavoastră, adică un om hărăzit de Dumnezeu, îmi 
arată numai «o grămadă de bălegar». De murdărie, 
de ticăloşi şi ticăloase colcăie lumea, iar impresia pe 
care o lasă nu este nouă, în schimb, cu câtă recunoş‑
tinţă privim scriitorul care, când trece prin toată 

Scrisorile lui Cehov sunt texte ce nu 
au doar scopul de a informa sau de a 
relata un fapt; unele, nu puţine, sunt 
evocări şi analize ample, iar altele, 
precum cele expediate din diferite 

puncte şi etape ale fabuloasei 
călătorii în insula Sahalin, 

alcătuiesc un jurnal
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Alexa Visarion
Impostura în perimetrul vocaţiei

„Arta nu este o necesitate imediată pentru 
societatea umană, iar artiştii vor fi veşnic 
nişte excepţiuni (...) Cu cât mai târziu a 
venit artistul sau gânditorul pe lume, cu 
atât îi trebuie mai multă originalitate şi 
mai mare putere de concepţie, pentru a 
covârşi capitolul din ce în ce mai sporit 
de gândire umană şi pentru a găsi forma 
nouă.” 

I. L. Caragiale

Cel mai dureros lucru, dar şi cel mai 
activ astăzi la noi este faptul că im‑
postura slujeşte reforma… 

Reformă fără criterii şi fără 
implicarea valorii… umor şi predestinare...

În universul instabil, ce nu solicită în mod 
real participarea, creativitatea şi responsabilita‑
tea, trăim supuşi şi confuzi un timp al maculării 
prin tirania vociferărilor şi erupţiilor perfid – ge‑
neroase...

Trebuie să fim responsabili de adevărurile 
prezentului şi avem obligaţia să descifrăm incer‑
titudinile viitorului pentru a realiza şi impune o 
existenţă demnă şi o creaţie cu amplitudini esen‑
ţiale, vie şi densă, românească şi europeană deo‑
potrivă..

Şi totuşi, înlocuim necesităţi stringente de 
atitudini şi acţiuni cu sloganuri, tabuuri, ...şi mi‑
metism slugarnic.

Experienţele altora, cunoscute după ureche, 
devin automat obiectivele noastre, ţeluri, ţinte de 
implementare, fără însă a le înţelege şi a le apro‑
funda măcar la un prim prag de onorabilitate şi 
decenţă profesională.

Deceniul actual cultivă, întâmplător sau 
conştient, fariseic sau interesat, în cârdăşie sau 
naivitate, proliferarea structurii de mediocritate.

Democraţia, reforma, economia de piaţă, 
justiţia, autonomia, restructurarea, creaţia libe‑
ră etc., etc... devin din nobile cerinţe obiective ale 
dezvoltării „chestiuni arzătoare la ordi nea zilei” şi 
alibiurile imposturii.

Trăim în România, având, din nefericire, o 
descifrare înceţoşată a viitorului...

***
Învăţământul vocaţional nu mai poate să‑şi 

acorde nicio perioadă de relaxare în ceea ce pri‑
veşte perspectiva menirii sale.

Semnalul de alarmă a fost tras, de mult… 
şi…nimic…

Învăţământul artistic este şi el oglinda vre‑
murilor.

Semnificaţia unor structuri eficiente de or‑
ganizare, rod al unui proces îndelungat de selecţie 
calitativă, a unei dinamici a ideilor este substi‑
tuită cu şi prin oportunitatea conjuncturală.

Dezechilibrul valoric în învăţământul voca‑
ţional românesc s‑a acutizat în urma unui întreg 
şir de eşecuri în constituirea unei viziuni de sub‑
stanţă în articularea tuturor componentelor de 
strategie reformatoare în exprimare şi conţinut.

Mistificăm cu satisfacţie, fiind tentaţi de 
imitaţia facilă, de şablonul rudimen tar, de clişeul 
secătuit de energie vitală al unui fenomen profund 
de renaştere de care avem atâta nevoie.

Câteodată te cruceşti cum se ticluiesc CV‑uri‑
le artistice astăzi, nici o vorbă despre făptuirile 
celui care se împăunează cu titluri şi portofolii… 
Sunt „artişti” fără artă, necunoscuţi – îmi spunea 
regretatul mare actor Ilie Gheorghe.

Supravieţuim astfel, acceptându‑ne degra‑
darea, sau ne opunem prin gândi re şi acţiune?

***
Într‑un climat democratic necesar împlinirii 

unui proces de reformă, criteriile trebuie să pri‑
meze în faţa arbitrariului şi subiectivismului, mai 

ales în alegerea responsabilă a celor care constru‑
iesc şi conduc destine.

Moral vorbind, Profesorul întru creaţie tre‑
buie să întreţină o stare de spirit la nivel uman, 
profesional şi artistic, emulaţie creatoare, de ex‑
plorare şi cooperare, de competitivitate internă şi 
externă distinsă, loială şi demnă.

Managerul în artă, atât de terorizant şi ob‑
sesiv impus într‑o deturnare simplificatoare de 
sensuri, trebuie să fie în primul rând un lider de 
opinie autentic, un spirit analitic profund, un co‑
leg generos, un specialist cu o viziune integratoa‑
re, o personalitate vizibilă deschisă dialogului şi 
conlucrării. 

 „Nu pot să fiu condus de oameni pe care nu‑i 
respect”, spunea profesorul Radu Penciulescu. 
Trebuie să nu uităm acest lucru.

Într‑un învăţământ artistic vocaţional, pri‑
oritatea fiind modelarea per sonalităţii studen‑
tului, întregul concept trebuie să se concentreze 
asupra acestei misiuni. Opţiunea studentului este 
prioritară şi determină structura învăţământului, 
iar calitatea profesorului este esenţială, atât la 
nivelul practic, cât şi la nivelul teoretic, mai ales 
acum, când artistul este socotit, din păcate, o mar‑
fă în contextul societăţii de consum.

Universitatea este a studenţilor, dar este vie 
prin competenţa artiştilor profesori.

Cercetarea academică riscă să devină tribu‑
tară unei tradiţii obosite şi degradate de un con‑
servatorism steril ce obstrucţionează iniţiativele 
promovate de necesităţile mileniului trei, sau să 
ne iluzionăm facil cu noutăţi şocante şi sterpe lip‑
site de conceptualitate, dar susţinute patetic de o 
occidentalizare hegemonică.

Pornind de la realitate... şcoala vocaţională 
trebuie să fie proaspătă, tânără, inventivă, pro‑
fundă.

Selecţia prin concursul de admitere trebuie 
sincronizată cu ţelurile unui concept unitar pri‑
vind performanţa în creaţie, competivitatea şi tot‑
odată ţinând cont de ofertele pieţei, ca exprimare 
ce trebuie să stimuleze concurenţa şi selecţia şi 
nu să favorizeze arbitrariul. Stagiul de trei ani 
cuprinde doar informare, documentare, iniţiere şi 
primii paşi în domeniul de referinţă. Accentul va 
cădea în acest prim palier al instruirii artistice pe 
cunoaştere, reflexi vitate şi imaginaţie creativă…

Următorul stagiu de doi ani este echivalen‑
tul specializării. Abia după ter minarea acestui ci‑
clu personalizat şi distinct se poate obţine licenţa.

Astfel, masterul, într‑un perimetru de cre‑
ativitate, repre zintă nivelul de cercetare aplica‑
tă care defineşte cu claritate personalitatea aptă 
să‑şi desăvârşească într‑un studiu de sinteză, pro‑
vocator şi original, experienţa acumulată în cei 
trei ani ai învăţământului de cunoaştere şi forma‑
re artistică.

Scopul este selecţia în deplină cunoş tinţă de 
cauză a studenţilor, stoparea imposturii şi protec‑
ţia necesară acordată talentelor în crearea unui 
destin artistic ce certifică performanţa şi cariera 
viitoare.

Tinereţea şi prospeţimea sunt atuuri im‑
portante pentru creativitate. Experienţa susţine 
această atmosferă şi se deschide unui climat fertil 
de conlucrare şi dialog. 

Schimbul de idei şi metode de studiu la nivel 
naţional şi internaţional, parteneriate de creaţie, 
pot susţine şi dezvolta personalitatea studentului.

Cunosc, respect şi apreciez activitatea unor 
profesori de înaltă competenţă didactică şi artis‑
tică de la universităţile şi facultăţile de profil din 
Iaşi, Cluj, Bucureşti, Târgu Mureş şi Sibiu. Con‑
stantin Chiriac, actor, profesor şi manager cu re‑
zultate remarcabile, care a implementat un con‑
cept viguros de dezvoltare şi interacţiune teatru 
– şcoală – societate, mărturiseşte: 

Din păcate, şcolile de teatru şi, în general, 
învăţământul artistic vocaţional nu au impus ca 
sistemul Bologna să fie adaptat la realităţile ro‑
mâneşti, astfel că am ajuns ca, de la un învăţă‑
mânt în care ni se păreau puţini 4 ani ca să for‑
măm un actor sau un regizor, să realizăm studiile 
de licenţă în numai 3 ani. 

Cred că bătălia şcolii româneşti ar trebui în‑
dreptată în acest sens şi atunci noi, fiind puşi în 
faţa unei situaţii hotărâte de politicienii şi deci‑
denţii din zona educaţională, la stabilirea căreia 
noi nu am putut participa, am căutat să corectăm 
şi să găsim soluţii, în aşa fel încât şcoala să nu 
fie făcută pentru profesorii care primesc bani, ci 
pentru studenţii care pot să devină cu adevărat 
artişti. 

Ar fi trebuit, din punct de vedere legislativ, 
ca un student să devină actor după ce finalizează 
studiile de licenţă şi de masterat, în aşa fel încât 
perioada de formare să se extindă la 5 ani. Răul fi‑
ind deja făcut, mă îndoiesc că poate cineva să mai 
vină cu iniţiativa legislativă prin care acest lucru 
să fie posibil. 

Din această cauză, m‑am zbătut ca studiile 
de master să aibă consistenţă, astfel că am dez‑
voltat un parteneriat între Teatrul Naţional Radu 
Stanca Sibiu şi Şcoala de Teatru din cadrul Uni‑
versităţii Lucian Blaga Sibiu, în cadrul căruia ac‑
torii teatrului sunt şi profesori la această şcoală. 
Eu sunt cel care vede toate examenele, la toate 
disciplinele, în aşa fel încât să fiu convins că profe‑
sorii care predau acolo merită sau nu acest statut. 

În acelaşi timp, am încercat ca toate opor‑
tunităţile pe care Teatrul Naţional Radu Stanca 
Sibiu le aduce – pornind de la distribuţia în spec‑
tacole, la întâlnirea cu unii dintre cei mai mari 
regizori ai lumii, coregrafi, muzicieni, scenografi, 
să fie în beneficiul scolii. 

Am făcut, de asemenea, un parteneriat în‑
tre Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu 
şi Şcoala de Teatru şi, de doi ani, Şcoala organi‑
zează, anual, în mijlocul Festivalului Internaţio‑
nal de Teatru de la Sibiu, un festival autonom al 
şcolilor de teatru din lume. Toţi marii artişti care 
vin la Sibiu se întâlnesc, în primul rând, cu stu‑
denţii noştri, fac ateliere pentru ei, iar conferinţe‑
le speciale şi spectacolele‑lectură le‑am extins pe 
perioada întregului an, în aşa fel încât avantajele 
acestor activităţi dezvoltate de festival să se des‑
făşoare pe parcursul întregului an.

Am dezvoltat proiectul „Manifest pentru di‑
alog”, în care cei mai buni regizori tineri vin la Si‑
biu: de 5‑6 ani, aceşti regizori au lucrat cu actorii 
importanţi ai teatrului şi cu studenţii de la mas‑
ter, făcând spectacole în cooperare. Producţia re‑
zultată an de an merge în turneu roată împrejurul 
României. Spectacolele sunt urmate de dezbateri 
publice şi sunt prezentate cu sprijinul unui mare 
şi important sponsor.

În The Practice of Management, Peter Druc‑
ker ne spune că „managementul înseamnă să faci 
lucrurile aşa cum trebuie, iar conducerea este să 
faci ceea ce trebuie”.

Piaţa fixează şi domină cererea şi oferta...
În acest context şcoala caută liantul rezis‑

tent, organic între idealuri şi reali tate, pentru a 
găsi şansa coexistenţei acestor atitudini atât de 
antagonice.

Nu putem ignora piaţa, topul valorilor, con‑
curenţa, dar în numele acestor standarde pragma‑
tice să nu ucidem prin stupidă inconştienţă, sau 
pur şi simplu incompetenţi fiind, meditaţia creati‑
vă, palmaresul măiestriei, unicitatea şi talentul… 
r

Ar fi trebuit, din punct de vedere 
legislativ, ca un student să devină 
actor după ce finalizează studiile 
de licenţă şi de masterat, în aşa 
fel încât perioada de formare să 

se extindă la 5 ani. Răul fiind deja 
făcut, mă îndoiesc că poate cineva 
să mai vină cu iniţiativa legislativă 
prin care acest lucru să fie posibil

n Cealaltă scenă
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Majoritatea opiniilor despre anul 
cinematografic 2018 au coincis 
în ideea că „a fost anul femeilor”. 
Fără nicio legătură cu agitata 

mişcare americană #metoo, de revanşă a cineas‑
telor şi actriţelor discriminate şi marginalizate 
la Hollywood, în România lui 2018 au fost pur şi 
simplu lansate mai multe filme cu semnături fe‑
minine. Totul a început cu Ursul de aur obţinut 
de Adina Pintilie la Festivalul internaţional de 
la Berlin cu lungmetrajul ei Nu mă atinge‑mă/ 
Touch me Not, un premiu care reconfirmă locul 
important pe hartă a cinematografului românesc, 
dar marchează o distanţă faţă de caracteristicile 
„noului nostru val”.

Alegând o formulă la intersecţia dintre ficţi‑
une şi documentar, foarte curajos în reprezenta‑
rea corpului şi a problemelor lui legate de eros, Nu 
mă atinge‑mă a generat numeroase controverse, 
dar şi un interes internaţional respectuos, întreţi‑
nut de invitarea în alte multe festivaluri şi eveni‑
mente cinematografice de pe mapamond. Prezen‑
tarea la Museum of Modern Art din New York a 
fost unul dintre momentele de vârf ale turneului 
internaţional întreprins de primul lungmetraj al 
Adinei Pintilie.

Acest traseu pe diferite meridiane şi para‑
lele a întârziat însă mult lansarea propriu‑zisă 
a filmului în România (data oficială a premierei 
este 15 martie a.c.), unde a fost prezentat deocam‑
dată la câteva festivaluri. Apreciat de Adina Pin‑
tilie ca „o cercetare personală despre intimidate”, 
în care „fiecare dintre personaje se confruntă cu 
o acută contradicţie între nevoia de intimitate şi 
frica de aceasta”(după cum îmi mărturisea autoa‑
rea în interviul din revista „Film” nr. 2/2018), Nu 
mă atinge‑mă poate şoca prin scenele de reprezen‑
tare a nudităţii sau prin declaraţiile despre sex 
ale unor eroi atipici (un transsexual, un bărbat cu 
handicap locomotor sever). Conştienţi că publicul 
nostru nu pare destul de pregătit pentru a recepta 
un astfel de film, el a început să fie prezentat în 
cadrul unor evenimente însoţite de dezbateri pe 
tema „Politicile corpului”, cum a fost cea găzduită 
de Universitatea de Vest din Timişoara. Poate că 
lansat mai devreme, filmul ar fi generat un inte‑
res şi mai mare în sălile de acasă, şi aşa prea puţi‑
ne şi nu prea împăcate cu profilul „de artă”.

Dar lungmetrajul Adinei Pintilie şi‑a cuce‑
rit un loc important în istoria cinematografului 
nostru post‑revoluţionar şi a marcat începutul 
unui an, 2018, în care femeile au avut cu adevă‑
rat un cuvânt de spus. El a fost urmat, cronologic, 
de lansarea unui alt debut marcant, Soldaţi. Po‑
veste din Ferentari, realizat de debutanta Ivana 

Mladenoviċ după cartea lui Adrian Schiop. Proza‑
torul a acceptat să joace în film rolul sociologului 
care, pentru documentarea lucrării sale de docto‑
rat despre cultura manelelor, trăieşte câteva săp‑
tămâni în cel mai rău famat cartier bucureştean, 
unde are o relaţie gay cu un fost puşcăriaş rom. 
Descrierea foarte autentică a acestei lumi aflată 
în stare de retard social şi cultural vădeşte curajul 
unei cineaste care investighează în profunzime un 
mediu pe care nu îl priveşte cu dezgust, ci cu em‑
patie şi cu interes antropologic.

Un alt debut remarcabil în regia de lung‑
metraj este Lemonade, realizat de Ioana Uricaru 
aproape integral pe teritoriu american. Povestea 
unei asistente medicale care, plecată să lucreze în 
Statele Unite, se căsătoreşte pentru a obţine per‑
misul green card, care să‑i permită accesul băia‑
tului ei „la o viaţă mai bună”, devine istoria unor 
abuzuri repetate asupra unei emigrante depen‑
dente de bunăvoinţa bărbaţilor. Actriţa Mălina 
Manovici (remarcată în Bacalaureat de Cristian 
Mungiu) joacă foarte convingător lupta acestei 
femei cu mentalitatea patriarhală şi cu propriile 
contradicţii generate de repetatele umilinţe. Şi 
acest debut a avut un parcurs festivalier remarca‑
bil (a fost selecţionat în peste 30 de festivaluri de 
pe mapamond şi distins cu mai multe premii im‑
portante, ca, de pildă, „Inima oraşului Sarajevo” 
pentru Cel mai bun regizor). Cineastă cu impor‑
tante recunoaşteri internaţionale la activ, ca, de 
pildă, Marele Premiu la Annecy (pentru Crulic), 
Anca Damian a revenit în 2018 cu lungmetrajul 
de ficţiune Moon Hotel Kabul (un thriller trans‑
naţional distins pentru regie la Festivalul de la 
Varşovia) şi cu un scurtmetraj animat (Telefonul, 
selecţionat şi premiat la mai multe festivaluri de 
specialitate prestigioase). 

Un alt lungmetraj lansat la Festivalul de la 
Sarajevo, Un prinţ şi jumătate, poartă altă semnă‑
tură feminină, Ana Lungu, care confirmă intere‑
sul generat de opera prima Autoportretul unei fete 
cuminţi. Cineasta propune din nou o poveste cu 
iz autoportretistic şi o distribuie în rolul principal 
pe co‑scenarista sa, Iris Spiridon. Cunoscută regi‑
zoare de teatru, aceasta pare că se joacă în bună 
măsură pe sine însăşi într‑o poveste despre un 
grup de prieteni aparţinând şi ei lumii teatrale. 
De tot interesul este descrierea autoironică a aces‑
tui mediu, ale cărui probleme sunt discutate cu 
personaje provenite din el, precum regizorii Radu 
Afrim, Răzvan Mazilu sau actorii Marius Mano‑
le, István Teglas, Lászlo Mátray. Merită apreciat 
umorul metacinematografic al filmului, plin de 
inside jokes, pe care le gustă, desigur, în primul 
rând cunoscătorii de teatru.

Semnătura unor cineaste se cuvine remar‑
cată şi în domeniul documentarului. Este vorba 
despre Dacii liberi, semnat de Monica Lăzurean‑ 
Gorgan împreună cu Andrei Gorgan, de un umor 
devastator în descrierea dacopatiei. Şi în filmul 
de animaţie au apărut semnături feminine de tot 
interesul, apreciate în festivaluri naţionale şi in‑
ternaţionale. La festivalul Anim`est Premiul pen‑
tru scurtmetraj românesc a fost câştigat de Laura 
Pop cu Monstrul, iar Elena Ciolacu a fost nomina‑
lizată, cu Micul erou, la Premiile Gopo la capitolul 
Cea mai bună speranţă.

Avem motive să ne bucurăm de accesul fe‑
meilor în prim‑planul industriei noastre de film. 
Nu trebuie să privim acest lucru ca pe o „revanşă 
a sexului slab”, ci ca pe o componentă a procesului 
de diversificare a cinematografului românesc, mai 
ales că filmele lor au adus teme şi abordări noi, o 
tratare mai subtilă şi mai nuanţată a problemati‑
cii omului modern, citadin până în vârful unghii‑
lor. Nu putem decât să o credem pe Adina Pintilie 
când afirmă (în interviul citat mai sus): „Suntem 
deja beneficiarele unei schimbări progresiste de 
mentalitate.” r

Semnătura unor cineaste se 
cuvine remarcată şi în domeniul 

documentarului. Este vorba despre 
Dacii liberi, semnat de Monica 

Lăzurean‑Gorgan împreună 
cu Andrei Gorgan, de un umor 

devastator în descrierea dacopatiei

Dana Duma
Anul femeilor‑cineast

Abonaţi‑vă la Abonamente
România: 84 lei/an
Străinătate: 50 euro/an
Taxele de expediere 
sunt incluse.

12 numere/84 lei – 12 lei reducere = 72 lei

Atenţie: Dacă v‑aţi abonat plătind cu mandat poştal sau prin virament bancar vă rugăm 
să trimiteţi dovada plăţii împreună cu talonul de abonament (nume, adresă) la 
Asociaţia Contemporanul, OP‑22, CP‑113, Sector 1, Bucureşti, Cod 014780 sau 
prin fax: 021‑212.56.92 sau prin email: office@contemporanul.ro.

Nume (Societatea)______________________________________________________ 
CUI__________________ Str. ____________________________________________ 
Nr._______ Bl.________ Sc._____ Ap.___ Localitatea _________________________ 
Judeţ/Sector______________ Cod poştal__________ Telefon ___________________ 
Email__________________________________
Am achitat suma de 72 lei cu mandat poştal/ordin de plată nr.____________________ 
din data de ____________________________ în contul Asociaţiei Contemporanul CUI 
26718854 nr. RO61 RNCB 0072 1154 7936 0001, deschis la BCR Filiala Sector 1 Bucu‑
reşti. Abonamentul va începe din luna ______________________________Ta
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Constantin Lupeanu
Teatrul românesc

Romane pe‑un picior 
n Corespondenţă din China

Elev la actualul Liceu Carol din Craio‑
va, am locuit patru ani într‑o clădire 
cu două etaje, situată pe latura su‑
dică a terenului de sport din spatele 

liceului, clădire care adăpostea Internatul. Pe vre‑
mea aceea, în liceul nostru funcţiona Teatrul Na‑
ţional Craiova, care împrumutase Sala de festivi‑
tăţi, amenajând‑o cum se cuvine. Locuind în liceu, 
ori de câte ori voiam să merg la teatru, urcam la 
etaj, împreună cu prietenii, de unde pătrundeam 
în teatru, printr‑o fereastră interioară. Ajungeam 
sus, La Cucurigu, iar când sala era goală, plasa‑
torii ne făceau semn să coborâm şi să ne aşezăm 
confortabil în fotoliile pluşate. Ştiau că suntem 
elevi ai liceului şi nu aveam bani suficienţi să 
cumpărăm bilete. Banii, când primeam de la pă‑
rinţi, îi dădeam pe cărţi, pe dulciuri, fumătorii pe 
ţigări. Nu îmi amintesc să fi auzit că cineva bea. 
Eu însumi am intrat pentru prima oară în viaţă 
într‑o cârciumă din spatele English Park, după ce 
dădusem examenul de bacalaureat şi aşteptam, 
deloc stresaţi, rezultatele. Astăzi, tinerii îmbătrâ‑
nesc rapid?! 

La teatru, juca pe‑atunci marele maestru 
Manu Nedeianu şi am avut bucuria să‑l urmăresc 
de atâtea ori pe scenă şi să‑i cunosc pe frumoşii 
tineri ai promoţiei de aur, cu numai câţiva ani mai 
mari decât noi, elevii, aduşi în grup de de profe‑
sorul lor, Vrăjitorul, regizorul Vlad Mugur: Silvia 
Popovici, Gheorghe Cozorici, Constantin Rauţchi, 
Dumitru Rucăreanu, Amza Pelea şi alţii. Cine nu‑
şi aduce aminte de Cozorici în primul „Hamlet”, 
de după război, în anul 1957, regizat de Vlad 
Mugur! Cozorici, cel cu glasul cald, catifelat, dar 
ferm, care „îmbrăca sunetele cu haine de fire de 
aur şi de mătase” (Aurel Storin).

Cum teatrul mi‑a intrat în sânge de mic, 
Institutul Cultural Român din Beijing a prezen‑
tat an de an câte o piesă românească, în ordine: 
„Funcţionarul destinului” de Horia Gârbea, „Ini‑
mă de gheaţă” de Tristan Tzara, în viziunea lui 
Dan Victor, „Angajare de clovn” de Matei Vişniec, 
„Meşterul Manole” de Sebastian Ungureanu, „In‑
finitul Brâncuşi” de Valeriu Butulescu, „Oscar şi 
Buni Roz” de Eric Emmanuel Schmitt, „Prima zi a 
ultimei luni” de Ilie Cristescu, piesă dedicată Ma‑
rii Uniri. Urmează, în luna august a.c., „Infrac‑
torii” de Ana‑Maria Bamberger, cu Dan Tudor şi 
Ada Navrot. 

Magie ritualică europeană, ipostaze ale su‑
fletului românesc, lecţii de artă, calupuri de civili‑
zaţie românească.

Graţie festivalurilor de teatru şi deopotri‑
vă strădaniilor noastre, mari actori şi colective 

teatrale din România au câştigat publicul chinez 
cu arta interpretativă a actorilor români. În 2018, 
Ion Caramitru şi Teatrul Naţional I.L. Caragiale 
din capitală au prezentat spectacolul „Furtuna” 
de Shakespeare, iar George Mihăiţă şi Teatrul 
de Comedie din Bucureşti au jucat „Revizorul” 
de N.V. Gogol, reuşind, şi unii şi alţii, câte trei 
seri la rând, să umple sălile de teatru şi să pri‑
mească elogii la scenă deschisă. Casele închise, 
sălile de câte 1 000 – 1 500 de locuri arhipline, 
am remarcat prezenţa mai cu seamă a tinerilor. 
În urmă cu trei ani, acelaşi covârşitor succes l‑au 
cunoscut Constantin Chiriac şi Teatrul Naţional 
Radu Stanca din Sibiu, cu scenariul original al 
lui Silviu Purcărete „Oidip”, după Sofocle, iar în 
2018 teatrul sibian a participat cu acest spectacol 
la Festivalul de teatru din Shanghai. Cu şi fără 
sprijinul Institutului Cultural Român, Constantin 
Chiriac, acest neobosit om de teatru, actor de sub‑
stanţă, manager, animator de artă etc., a înregis‑
trat performanţa să aducă ani în şir în China câte 
un spectacol românesc de înaltă ţinută artistică. 
Îmi amintesc de recitalul său uluitor Eminescu – 
Creangă, intitulat: „Domnule şi frate Eminescu”, 

♦ Mihai Eminescu
Poezii 
Ediţie bilingvă româno‑chineză 
alcătuită de Ding Chao
Ediţia adună 50 dintre cele mai 
reuşite traduceri din română 
în chineză de Ge Baoquan, Xu 
Wende, Li Ninglai, Feng Zhichen
Editura de Studii şi Cercetări 
Academice a Universităţii de 

Limbi Străine din Beijing (China)
Institutul Cultural Român din Beijing

Prima istorie a românilor 
tradusă în limba chineză

♦ Ioan‑Aurel Pop
Istoria românilor
Traducere din limba 
română în limba 
chineză de Lin Ting şi 
Zhou Guanchao
Editura Universitară 
Renmin (China)

* Editura Universităţii Renmin este una dintre cele mai 
mari şi mai prestigioase edituri, cu librării proprii în marile 
oraşe ale Chinei. Lansarea a fost stabilită de comun acord la 
Târgul de carte de la Beijing, din august 2019, când România 
va fi Ţară Invitată de Onoare

Evenimente editoriale în ajunul aniversării de 70 de ani 
de relaţii diplomatice româno‑chineze

în faţa studenţilor şi profesorilor de la Universita‑
tea de Teatru din Shanghai, după care audienţa 
a solicitat ad‑hoc o lecţie de actorie. O lecţie mai 
lungă decât recitalul, ascultată cu sfinţenie.

Şi aceasta numai între 15 iulie 2015 şi 31 
august 2018, cât timp am fost posesorul baghetei 
dirijorale a Institutului Cultural Român de la Bei‑
jing. Am răsfăţat publicul chinez cu şapte piese de 
teatru româneşti şi cu încă pe atâtea din drama‑
turgia mondială, în viziunea românilor! 

Piesele de teatru cu care au venit artiştii 
români au însemnat premiere absolute în China 
şi în Asia. Interpretarea covârşitoare a transmis 
emoţie artistică în lanţ şi a deschis în inima spec‑
tatorilor chinezi un Templu al Artei numit Româ‑
nia.

Februarie 2019

Şi aceasta numai între 15 iulie 2015 
şi 31 august 2018, cât timp am fost 

posesorul baghetei dirijorale a 
Institutului Cultural Român de la 

Beijing. Am răsfăţat publicul chinez 
cu şapte piese de teatru româneşti 

şi cu încă pe atâtea din dramaturgia 
mondială, în viziunea românilor!
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Dragoş Nelersa
A fi sau a nu fi premier

Este pentru prima dată în istoria Israelului când un 
premier în funcţie se confruntă cu acuzaţii penale. 
Perioada nu este aleasă întâmplător. Mai este doar 

foarte puţin timp până la alegerile din data de 9 
aprilie

O bombă politică a declanşat în Israel procurorul general al 
statului, Avichai Mandelblit, care a anunţat că prim‑minis‑
trul Benjamin Netanyahu poate fi judecat pentru luare de 
mită, fraudă şi înşelarea încrederii. Asta nu înseamnă că 

premierul va ajunge în sala de tribunal pentru a fi judecat. Vor urma au‑
dieri cu procurorii, după care se va decide dacă Netanyahu poate fi trimis 
în faţa judecătorilor sau nu.

Este pentru prima dată în istoria Israelului când un premier în func‑
ţie se confruntă cu acuzaţii penale. Perioada nu este aleasă întâmplător. 
Mai este doar foarte puţin timp până la alegerile din data de 9 aprilie, iar 
anunţul procurorului general scutură drastic politica israeliană şi aruncă 
o umbră grea asupra campaniei electorale a lui Netanyahu.

Prim‑ministrul poate fi acuzat de fraudă, mită şi înşelare a încre‑
derii în trei cazuri separate. Procurorul Mandelblit, în decizia sa, a scris 
că există suspiciuni că premierul „a afectat imaginea serviciului public şi 
încrederea publică” şi că este suspectat că a abuzat de poziţia şi de statutul 
său de funcţionar public în schimbul primirii de mită. 

Până acum, publicul a fost informat asupra acuzaţiilor care i se aduc 
lui Netanyahu numai din speculaţiile presei. După anunţul procurorului 
cetăţenii Israelului nu se mai bazează pe bârfe, ci pe date oficiale. Oare 
vor decide israelienii realegerea prim‑ministrului sau se vor lepăda de el?

Există încă mulţi alegători care, chiar dacă cred fiecare cuvânt scris 
de Mandelblit în decizia sa, consideră că Netanyahu este un excelent 
prim‑ministru şi că preţul corupţiei, reflectată în câteva cutii de trabucuri 
şi de şampanie oferite de nişte miliardari premierului, este insignifiantă 
faţă de cum conduce acest om ţara.

Mulţi dintre cei mai admiraţi lideri de‑a lungul istoriei au avut stan‑
darde morale foarte scăzute în viaţa lor personală. Şi deci nu este deloc 
sigur că decizia lui Mandelblit va influenţa alegătorii pentru a‑şi schimba 
votul, chiar dacă consideră că procurorul şi poliţiştii au dreptate.

Aşadar, avem două întrebări. 1) Decizia procurorului general va pro‑
voca daune electorale lui Netanyahu? şi 2) Poate Netanyahu să continue 
să servească drept premier?

Răspunsul la prima întrebare îl vom afla în curând. Sondajul efectu‑
at imediat după anunţ nu poate fi relevant. Este posibil ca anunţul pro‑
curorului general să reducă un procent dintre alegători prim‑ministrului, 
dar este greu de crezut că va pierde alegerile.

Răspunsul la cea de‑a doua întrebare este mai problematic. Un 
prim‑ministru nu poate funcţiona la capacitate maximă în umbra ame‑
ninţării cu procesele. El nu poate să se apere în instanţă şi să gestioneze 
în mod corespunzător afacerile statului. Nu există posibilitatea să‑şi con‑
centreze energia asupra problemelor grave cu care se confruntă Israelul 
în acelaşi timp în care se luptă în instanţă să‑şi demonstreze nevinovăţia.

Desigur, legea israeliană permite unui prim‑ministru să continue 
să‑şi îndeplinească mandatul până la o hotărâre judecătorească definiti‑
vă, dar aceasta nu este doar o chestiune legală. Ţara Sfântă merită un 
prim‑ministru care este dedicat în întregime problemelor statului. 

n Eveniment

Maria Florea Pop, Andrei Borţun, Liliana Ţuroiu

ICR Madrid îşi primeşte oaspeţii 
într-o nouă casă

Ceremonia de inaugurare a noului sediu al Institutului Cultural 
Român de la Madrid a avut loc pe 14 februarie 2019, în prezen‑
ţa doamnei Liliana Ţuroiu, preşedintele Institutului Cultural 
Român, a Excelenţei Sale doamna Gabriela Dancău, ambasado‑

rul României în Regatul Spaniei, şi a doamnei Maria Floarea Pop, directorul 
reprezentanţei ICR de la Madrid. La eveniment au participat şi numeroşi 
reprezentanţi diplomatici acreditaţi în capitala Spaniei, personalităţi din 
mediul academic şi editorial, alături de reprezentanţi ai institutuţiilor cul‑
turale locale şi a directorilor institutelor de cultură. „În relaţia bilaterală cu 
Spania, dimensiunea culturală nu poate fi ignorată, fiind un important pilon 
de cooperare între popoarele noastre. Îmi exprim convingerea că noul sediu va 
permite Institutului Cultural Român de la Madrid să facă un salt calitativ în 
promovarea proiectelor culturale de amploare într‑un context cultural spani‑
ol competitiv”, a declarat E.S. doamna Gabriela Dancău, ambasadorul Româ‑
niei în Regatul Spaniei. Noul sediu al ICR Madrid este amplasat în Plaza del 
Cordón, în imediata apropiere a centrului istoric, politic şi cultural al capita‑
lei Spaniei, la câteva minute de Palatul Regal, Teatrul şi Opera Naţionale, 
Plaza Mayor şi Puerta del Sol, dar şi alături de alte institute străine precum 
Institutul Italian de Cultură. Sediul, situat la parterul unui edificiu istoric, 
este prevăzut cu o sală de expoziţii, o bibliotecă cu 3000 de titluri şi săli 
de curs. „În noua casă a Institutului Cultural Român din Madrid, publicul 
spaniol şi internaţional va putea descoperi industriile creative, poveştile de‑
signerilor, artiştilor, arhitecţilor, muzicienilor bucureşteni, chiar din prima 
zi a deschiderii sale oficiale. Nu puteam avea un sediu mai bine plasat, aici, 
în inima Madridului clasic. În spatele oricărui proiect de succes şi a oricărei 
instituţii puternice se află oameni, care depun eforturi şi pasiune. Vreau să 
mulţumesc echipei ICR Madrid şi colegilor din Ministerul Afacerilor Externe, 
în special doamnei ambasador, pentru efortul pe care l‑au făcut”, a decla‑
rat doamna Liliana Ţuroiu, preşedintele Institutului Cultural Român. „La 
Madrid, participăm prin reprezentanţa noastră, la două festivaluri culturale 
importante: MADATAC – New Media ART, Videoart şi Tehnologii – şi la Ma‑
drid Design Festival, cu expoziţia Made in Bucharest Creative Quarter, care 
inaugurează de fapt noua noastră sală de expoziţie. Proiectele de diplomaţie 
culturală desfăşurate atât la sediu, cât şi în spaţii culturale consacrate au 
rolul de a pune pe harta creativă din Madrid evenimente româneşti, ce se vor 
bucura de o mare vizibilitate. Faptul că zeci de vizitatori au intrat în sediul 
nostru încă din primele zile este un lucru încurajator atât pentru echipă, cât 
şi pentru artiştii participanţi în proiectele noastre”, a apreciat preşedintele 
ICR.

ICR Madrid susţine participarea românească la Madrid Design Fes‑
tival în colaborare cu The Institute/Romanian Design Week, în perioada 15 
februarie – 31 martie 2019. Participarea românească va beneficia de o sec‑
ţiune aparte, rezervată oraşelor invitate, denumită: „Proiect invitat – Carti‑
erul Creativ din Bucureşti”. „Strategia reprezentanţei Institutului Cultural 
Român de la Madrid este de a susţine şi promova creaţia culturală şi artistică 
contemporană, incluzând şi acele activităţi din sfera industriilor culturale şi 
creative care pun în valoare geniul românesc, dar au şi un important impact 
economic şi social. Vom realiza numeroase proiecte în acest sens”, a subliniat 
doamna Maria Floarea Pop, directorul Institutului Cultural Român de la 
Madrid. (Biroul de Presă al ICR)

Benjamin Netanyahu, Avichai Mandelblit
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Eveniment • 70 de ani de diplomaţie sino‑română

Sub semnul Ideii Europene
La invitaţia Fundaţiei Culturală Ideea Europeană – 

Editura Ideea Europeană, cinci reprezentanţi ai Grupului 
Editorial Liaoning din Shenyang, China, s‑au aflat într‑o vi‑
zită în România. În parteneriat cu revista Contemporanul, 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutul Cul‑
tural Român şi Biblioteca Judeţeană Galaţi „V.A. Urechea”, 
Fundaţia Culturală Ideea Europeană a organizat o serie de 
evenimente dedicate aniversării de 70 de ani de diplomaţie 
sino‑română, prieteniei şi colaborării între România şi Chi‑
na. 

La masa rotundă şi dezbaterile organizate sub semnul 
diplomaţiei au participat doamna Shao Yuying, vicedirector 
general Liaoning Publishing Group, doamna Zhao Minchao, 
vicedirector general Liaoning Press&Publishing, doamna 
Guan Runchi, director adjunct al Departamentului de Ma‑
nagement al Grupului Editorial din Northern United Pub‑
lishing&Media, doamna Ai Mingqiu, asistent al editorului 
şef al Editurii Populare Liaoning, domnul Chen Hao, direc‑
tor, Departamentul de marketing al Liaoning People’s Pub‑
lishing, doamna Aura Christi, scriitor, editor, redactor‑şef al 
revistei Contemporanul, domnul Mirel Taloş, vicepreşedinte 
al Institutului Cultural Român, domnul Zanfir Ilie, director 
general al Bibliotecii Judeţene Galaţi „V.A. Urechea”, dom‑
nul Andrei Potlog, director al Fundaţiei Culturale Ideea Eu‑
ropeană, doamna Ionela Voicu, traducător, sinolog, domnul 
Adrian Ionuţ Preda, director de imagine al Fundaţiei Cultu‑
rale Ideea Europeană. Pe parcursul întrevederii desfăşura‑
te în incinta Casei Academiei au fost abordate următoarele 
subiecte: relaţiile de colaborare şi prietenie dintre cele două 
state, aflate în preajma aniversării de 70 de ani, cultura ră‑
mânând un instrument diplomatic, de cunoaştere şi promo‑
vare a celor două civilizaţii, elaborarea şi încheierea unui 
parteneriat de durată între Ideea Europeană şi Liaoning, 
parteneriat menit să pună în valoare culturile celor două 
ţări, înfiinţarea Bibliotecii de literatură chineză în România 
la Fundaţia Culturală Ideea Europeană şi la Biblioteca Ju‑
deţeană Galaţi „V.A. Urechea”. Centenarul Ideii Europene e 
un fast prilej de a inaugura filiale ale Bibliotecii de cultură 
chineză sub semnul Ideii Europene, admirate de invitaţii 
noştri chinezi. 

Oaspeţii ţării noastre au vizitat Valea Prahovei, Cas‑
telul Peleş, oraşele Bucureşti şi Galaţi. În legendara urbe 
de pe malul Dunării, pe a cărei faleză spectaculoasă ne‑am 
plimbat îndelung, la Biblioteca Judeţeană Galaţi „V.A. Ure‑
chea”, unde oaspeţii chinezi au fost primiţi cu pâine şi sare, 
a fost inaugurată cu fast prima filială a Bibliotecii de carte 
chineză, sub semnul Ideii Europene, din România, editorii 
invitaţi având posibilitatea să consulte impresionaţi fondul 
de carte rară, expoziţiile de pictură şi stampele rembrandti‑
ene aflate în patrimoniul gălăţean, ghidaţi fiind de amfi‑
trionul Zanfir Ilie, care a răspuns la întrebările apărute ca 
ciupercile după ploaie. În cadrul Salonului „Axis Libri”, în 
prezenţa a peste o sută de invitaţi, după ce cantautoarea 
Ana Maria Dănăilă, şcolită la Pekin, a cântat în limba chi‑
neză două piese de excepţie, au fost lansate volumele Robo‑
tul chinezesc de Wang Hongpeng, Ma Na, Ostrovul Învierii 
de Aura Christi, Wuhan: Viteza clipei de Zanfir Ilie şi Zilele 
noastre mărunte de Cezar Amariei. 

„O enciclopedie istorică”
Referindu‑se detaliat la volumul Robotul chinezesc, 

apărut în condiţii grafice de excepţie la Editura Ideea Euro‑
peană, doamna Dorina Bălan a precizat că noţiunea de robot 
a fost folosită pentru prima dată în anul 1920 de scriitorul 
ceh Karel Čapek, „pentru a denumi Robota, nume dat unei 
maşinării în piesa sa de teatru – Roboţii Universali Rossum. 
Conceptul modern al termenului robot a început să fie dez‑
voltat în perioada Revoluţiei Industriale, când s‑au putut 
utiliza sistemele mecanice complexe şi era accesibilă utiliza‑
rea curentului electric”. Cartea această exemplară, tradusă 
în limba română, conţine detalii generoase privind „contri‑
buţia cercetătorilor chinezi la dezvoltarea roboticii”, „înfiin‑
ţarea brandului Xinsong şi istoriile de succes sau de eşec ale 
personajelor”, care „oferă cititorului ocazia de a învăţa de la 
oamenii” „cu viziune” faptul că „succesul nu este întotdeauna 
garantat, că şi nereuşitele pot să inspire, important este să‑ţi 
urmezi visul”. Astfel, „lucrarea se constituie într‑o adevărată 
enciclopedie istorică, brodată pe fapte reale, dar şi pe poveşti 

Liaoning – Ideea Europeană

Zanfir Ilie, Ai Mingqiu, Guan Runchi, Andrei Potlog, Shao Yuying, 
Mirel Taloş, Aura Christi, Ionela Voicu, Zhao Minchao

Ana Maria Dănăilă, Andrei Potlog, Shao Yuying, Zanfir Ilie, Zhao Minchao,
Aura Christi, Ionela Voicu, Guan Runchi, Ai Mingqiu

Ionela Voicu, Shao Yuying, Zhao Minchao, Guan Runchi
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de viaţă ale protagoniştilor, implicaţi în aceste realizări fan‑
tastice, de un real folos omenirii”. Izbânda este una evidentă 
şi recunoscută pe mapamond. „Oamenii de ştiinţă chinezi”, 
„prin intermediul roboţilor, au spart barierele impuse de alte 
popoare şi au adus industria chineză a maşinilor inteligente 
la un nivel mondial de recunoaştere, câştigându‑şi demnita‑
tea prin intermediul acestor echipamente superdotate, care 
poartă emblema Made in China”.

Enigmaticul popor chinez
Doamna Violeta Popa a prezentat jurnalul de călăto‑

rie semnat de Zanfir Ilie, Wuhan: Viteza clipei, menţionând 
faptul că notele de călătorie încep cu „o serie de repere isto‑
rice care ne conduc pe traseul unei civilizaţii misterioase şi 
fascinante, mai ales pentru europeni, aceea a chinezilor, cei 
care se pot mândri cu invenţii şi descoperiri ce au marcat 
evoluţia umanităţii: praful de puşcă, hârtia, tiparul şi buso‑
la”. Astfel, Zanfir Ilie prezintă generos şi inspirat regiunea 
Hubei şi capitala acesteia, Wuhan – „oraş înfrăţit din 1987 
cu municipiul Galaţi”. Scriitorul român descrie asemănările 
dintre cele două oraşe „unite prin relaţii de colaborare, por‑
nind de la faptul că ambele sunt reşedinţe ale unor regiuni” 
şi „continuând cu observaţia că sunt aşezări vechi, aflate la 
«îngemănare de ape»”. Cititorii sunt conduşi prin legendele 
celor două Cetăţi apărute pe malul a două fluvii: Dunărea şi 
Yangtze sau Fluviul Albastru. „Comparaţia dintre cele două 
oraşe” e pusă în valoare „la nivel industrial, cât şi la cel al 
evoluţiei culturale şi al sistemului de învăţământ”. Wuhan 
are „cam jumătate din numărul de locuitori ai României, iar 
Hubei” e „o regiune cu o populaţie de trei ori mai mare decât 
cea a ţării noastre”. Cartea se constituie într‑un fragment 
exemplar „din cultura şi civilizaţia enigmaticului şi atipicu‑
lui popor chinez”.

Un roman‑psalm
Despre Ostrovul Învierii, roman în versuri semnat de 

Aura Christi, doamna Catrina Căluian a mărturisit că e „o 
altfel de carte”, „cu copertele viu colorate, cu imaginea po‑
etei între flori, zâmbind a înţelepciune şi pace”, cu poeme 
„scrise cu litere de foc, care transmit bucuria de a trăi: «Să 
iubeşti din alt unghi viaţa, să bei pe săturate din amfora 
ei, sorbind totul, totul, totul, pe măsura focului». «Fii pur 
şi simplu tu însuţi», ne îndeamnă poeta, «culege iubire de 
peste tot» şi iubeşte tot ce primeşti pentru că iubirea este 
«lecţia de aur» care stă la temelia viului”. „În paginile aces‑
tui volum am descoperit o Aura regăsită, împăcată cu sine 
însăşi, care se simte binecuvântată pentru fiecare zi în care 
a învăţat să «ardă de vie». Echilibrată, ordonată, stăpână pe 
ceea ce simte şi gândeşte, pe Aura nu o mai sperie puternica 
lovitură de ţărm, pentru că acum ştie că nu este niciodată 
singură, «căci se pare că cineva mai ştiutor şi mai prevăză‑
tor ca tine are grijă aşa cum tu niciodată nu vei avea grijă 
de tine...»”. „O poetă plină de viaţă, «bolnavă de dragoste», 
îndrăgostită de «vraja de vară», de frumuseţea ei teribilă 
şi culorile sfâşiate de amurguri, de lumina soarelui, albine, 
greieri şi roze, nectar şi magie, miresme şi «fluturi‑pereche», 
«opriţi în crini şi platani». De altfel, fluturele negru cu aripi‑
le arse este ales de poetă ca laitmotivul poeziilor din primul 
capitol al cărţii, intitulat Arderi de tot, şi nu întâmplător. 
Fluturele este simbolul schimbării, metamorfozei, învierii, 
speranţei şi vieţii, simbolizând, încă din creştinismul tim‑
puriu, sufletul omului”.

A.G. Secară a reamintit invitaţilor că, „din multe 
puncte de vedere, cel de‑al doilea roman în versuri al Aurei 
Christi este un roman‑psalm” şi că Ostrovul Învierii – o con‑
tinuare a celuilalt roman în versuri, Geniul inimii – îi amin‑
teşte de un mare mistic, Ibn Tufayl sau Abentofal sau Abu‑
bacer, gânditorul şi savantul cunoscut şi prin aceste nume. 
E „unul dintre marii gânditori arabi andaluzi, care, se pare, 
surprinzător sau nu, l‑ar fi influenţat pe Daniel Defoe la 
scrierea romanului său cu cel mai celebru naufragiat… De 
la Ibn Tufayl s‑ar fi păstrat o singură carte, considerată o 
capodoperă a misticii medievale: Hayy bin Yaqzan (Cel viu 
fiul Celui treaz)” – „povestea unui om care creşte singur, pe 
o insulă pustie, din fragedă pruncie până la adânci bătrâ‑
neţi. Cunoscătorii spun că i‑ar fi influenţat pe Maimonide, 
Albert cel Mare, Toma de Aquino, Descartes, Spinoza, Leib‑
niz”. „Nu ştiu dacă Aura Christi a ştiut despre cartea an‑
daluzului, dar se poate face o minimă legătură” între cele 
două cărţi. O legătură „poate nu decisivă în ceea ce priveşte 
afirmaţia mea că Aura Christi este unul dintre cei mai mari, 
mai importanţi poeţi mistici ai lumii, contemporană cu noi”.

Cei prezenţi în seara de joi, 21 februarie 2019, au vor‑
bit despre civilizaţiile chineză şi românească, despre cultu‑
rile celor două ţări‑prietene şi despre nevoia de a face şi mai 
cunoscute cultura chineză în România şi cultura română în 
Ţara lui Confucius.

Andrei Potlog, Shao Yuying. Biblioteca de Literatură chineză

Salonul Axis Libri. Galaţi

Shao Yuying, Aura Christi, Guan Runchi, Zhao Minchao, Ai Mingqiu, Ionela Voicu, Chen Hao
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„Scrisă performant şi de o stranie originalitate a 
subiectului, în contrast cu ceea ce a publicat până acum 
Sorin Lavric, cartea uimeşte prin amestecul insolit de 
conceptualizări cât mai abstracte şi evocări din zona ero‑
sului acut. Identific în paginile ei, bine mascat, un mi‑
soginism existent la mai toţi gânditorii de filosofie, aici 
rezultat al privirii reci a celui care cândva a frecventat 
sala de disecţie medicală. Sub bisturiul de azi este femi‑
nitatea, perenă sau căzută în efemer. Ficţiunea literară 
este convocată să ilustreze tipologii pe care autorul le 
transferă cititorului complice.

Din câte îmi pot da seama cunoscându‑l de mult 
timp, Sorin Lavric imaginează tipologii feminine precum 
altădată Rubens picta aceeaşi voluptuoasă femeie văzută 
din unghiuri diferite, multiplicând‑o de parcă ar fi fost 
tot alta; sau precum Maillol o modela în marmoră sau 
bronz exclusiv pe Dina, modelul său plastic şi apoi soţie, 
ilustrând astfel figuri simbolice: fluviul, muntele, marea, 
ba chiar prin siluete robuste şi Ars Amandi a lui Ovidiu.” 

Ion Papuc

„Geniul inimii al poetei Aura Christi este un dialog 
de excepţie între om şi divinitate, între cer şi pământ. 
Prin viziunea sa pătrunzătoare, exuberanţa de idei, deli‑
cateţea sentimentală şi limba plină de forţă şi tensiune, 
autoarea ne‑a dezvelit un suflet pur, candid şi viu, care, 
de altfel, într‑o lume contemporană cu pluraritatea valo‑
rică, ocurenţa zilnică de conflicte şi anxietate, ne alintă 
inimile ca o adiere de vară, o lumină în beznă şi o ardere 
renăscătoare şi dătătoare de căldură pe gerurile iernii.”

Ding Chao (China)

„Cartea Aurei Christi Geniul inimii pare o stâncă 
masivă, singuratică, într‑un peisaj «mioritic». Geniul ini‑
mii are originalitate şi forţă. (…)

Aura Christi poate fi mândră de o realizare majo‑
ră, cu totul originală. Probabil, nu l‑a citit pe romanticul 
britanic Wordsworth; dar el e cel care a scris (sau a înce‑
put să scrie) o memorabilă autobiografie în versuri. Pu‑
ţini l‑au continuat. Am putea spune că Aura se numără 
printre cei puţini. (…) Geniul inimii pare o gigantică rocă 
aşezată într‑o câmpie: nu seamănă cu nimic.” 

Virgil Nemoianu

„E dificil de găsit un poet sau un filosof care să 
poată, cu lirica sa, să‑ţi acapareze simţurile, sufletul, să 
lase un semn profund asupra felului tău de a privi lumea. 
Prin complexa ei simplitate, care este forma unei infinite 
bogăţii interioare, Aura Christi îl conduce pe cititor în 
viscerele fiinţei. Cruciali pentru poetica Aurei Christi 
sunt ochii, izvor de viaţă, piatră pe care totul se zideş‑
te: în actul de a vedea Aura regăseşte întreaga mistică 
a fiinţei, ce vede şi visează vortexul planetelor din înal‑
turi până în abisurile începutului, când totul se inventa 
«din Ochi». Pe acţiunea de a vedea se bazează, deci, totul, 
inclusiv posibilitatea de a cunoaşte, dar nu e o vedere 
apolinică, nici platonică, ci mai degrabă vederea ce naşte 
din întuneric, o capacitate de cunoaştere ce nu vrea să 
înţeleagă, să exorcizeze suferinţa, ci o consideră matricea 
fiinţei. Aura exprimă filosofie când scrie poezie, exprimă 
poezie când face filosofie, şi face asta pentru că, tocmai în 
acest cerc hermeneutic, se află propria ei viaţă.”

Francesco Corsi (Italia)

„Avem în faţă o artistă bogată în imaginaţie, liberă 
şi stăpână pe propria‑i artă, o surprinzătoare mistică mo‑
dernă pe care o salut din Madrid.” 

Héctor Briosos (Spania)


