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■ „Un popor nu se caracterizează atât prin oamenii
mari pe care îi are, ci mai ales prin felul în care îi
recunoaşte şi îi stimează pe aceştia.”
Friedrich Nietzsche
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Eveniment
cademia Română împlineşte anul acesta 153
de ani de la înfiinţare. Pe data de
1/13 aprilie 1866, la numai câţiva ani de la unirea Principatelor
Române, era semnat decretul de
întemeiere a Societăţii Literare
Române, ca instituţie fundamentală a ţării, menită să contribuie
la cultivarea şi dezvoltarea identităţii naţionale şi la consolidarea
tânărului stat român modern.
Transformată, în 1879, în Institut
Naţional cu denumirea Academia Română, instituţia a primit
ca misiune principală cultivarea
„limbii şi a istoriei naţionale, a literaturilor, a ştiinţelor şi frumoaselor arte”, ideal pe care membrii
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săi l‑au slujit vreme de peste un
secol şi jumătate.
Joi, 4 aprilie 2019, membrii
Academiei Române s‑au reunit în
Adunare Generală, pentru a sărbători această aniversare. Evenimentul a avut loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 11.
Sesiunea festivă a fost deschisă de acad. Ioan‑Aurel Pop,
preşedintele Academiei Române,
care a vorbit despre parcursul
istoric al Academiei Române şi
rolul jucat de aceasta în împlinirea destinului poporului român
ca naţiune unită şi independentă.
Au luat cuvântul acad. Victor Spinei şi acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreşedinţi ai Academiei
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Editorial

Nicolae Breban
Visata libertate

u fost, după ’89, din nou cele şapte
vaci grase, ca în istoria biblică a lui
Iosif, într‑un aer euforic, de false şi
grosolan înscenate lupte politice,
într‑o aparenţă generală de normalitate oarecum
regăsită, pe care mulţi disperaseră de a o mai trăi.
Dar, vai, totul era fals, începând cu cele două planuri şi lumi ce păreau a anunţa această normalizare sau visata libertate: lumea mass‑mediei, a
ziarele stufoase ce se vindeau în tiraje enorme şi
titrau – mi‑e teamă că până în zilele noastre! – pe
teme ale faptului divers, trivial, ale noilor vedete
politice şi ale fotbalului sau ale spectacolului rock,
şi lumea, aparent nouă şi extrem de gălăgioasă şi
dominantă, a politicii. Şi tot în acel prim deceniu
după „schimbare” s‑au profilat şi primele semne,
tot mai apăsate, tot mai grave, ale neglijării valorilor şi atenţiei datorate ştiinţei, cercetării, valorilor şi personalităţilor artei, literaturii, umanisticii, o tot mai apăsată nepăsare a guvernelor în
conservarea şi reabilitarea a tot ceea ce regimul
comunist atacase, degradase şi calomniase în ceea
ce, de fapt, semnifica şi legitimase în secolele ultime, reala naştere a unei naţiuni, aptă de a se compara cu unii vecini şi cu statele orgolioase ale Apusului. Apoi, iute şi din nou ca o falsă semnalizare
a libertăţiii sociale! – acordarea de licenţe în vrac,
nu numai pentru televiziuni private, ci şi pentru
edificarea a nu puţine noi institute şi universităţi
private ce urmau, până la urmă, să destabilizeze
binişor şi chiar să creeze forme de inflaţie joasă în
aria unor licenţiaţi ad hoc şi a diplomelor de orice
fel. Şi încă o dată, soarta pecuniară, financiară a
acelor cadre ce trebuiau să susţină educaţia, societatea, învăţătorii, profesorii, medicii, personalul
sanitar şi cel administrativ, masele de amploaiaţi
din teritoriu, lăsată de izbelişte. Odată, se înţelege, cu irupţia unei adevărate noutăţi: apariţia
oarecum sfruntată şi „inexplicabilă” a noilor bogătaşi, într‑o economie decimată, instabilă, care ani
de zile, apoi, nu mai avea să‑şi găsească ritmul,
opţiunile sau baza umana, financiară, în interior,
lipsiţi de asistenţa statului; bonzi, moguli, miliardari iviţi din toate straturile şi colţurile ţării, în
majoritatea lor profitori ai aşa-zisei reforme sau a
reformelor, anunţate cu emfază gălăgioasă de noii
guvernanţi.

La început, în primii ani, s‑a vorbit de capitalism, privatizare, comerţ, afacere etc., de parcă întreg vocabularul unei lumi libere se activase
din nou, după o pauză îngheţată de o jumătate de
secol. Apoi, după primul deceniu, a apărut şocul,
şocurile, trezirea, iar substantivele, noţiunile orgolioase de mai sus au început, la fel de repede şi
de impetuos, să fie ironizate public şi să apară nu
puţinora ca forme ale unei ciudate confuzii, poate chiar trădări – ale cui şi în a căror interese?
Nimeni însă nu avea vreo explicaţie probantă,
nimeni nu înţelegea cum un mecanism ce părea
să funcţioneze după legile şi normele democaţiei, producea sărăcie, şomaj crescut, emigraţia în
masă, mai ales a tinerilor şi a specialiştilor, false
şi adeseori impertinente promisiuni electorale, un
parlament pasiv, preşedinţi apatici sau frenetic
activaţi în treburile ce le depăşeau atribuţiile. Şi,
poate lucrul cel mai grav între atâtea evenimente
negative, tot mai copleşitoare, un şir de guverne,
zeci şi zeci de miniştri ce erau aleşi democratic,
e drept, după liste stricte ale noilor partide, dar
care, odată instalaţi în posturi, rupeau făţiş orice
legături cu cei ce i‑au ales, uitând senin, relaxat,
promisiunile şi ofertele generoase, largi, făcute
în campanie. Tot aceşti domni, oarecum abili, au
lansat o nouă campanie ce a luat cu anii o formă
a unei ciudate ideologii: corupţia, cea care trebuia
să explice pierderile, îndatorările enorme la Fondul monetar, creşterea uluitoare a preţurilor în
raport cu salariul mediu, se pare cel mai scăzut
din Uniunea Europeană, confuzia, deruta şi mai
ales iritarea multora. Părea că ea, mult clamată
corupţie, este prima şi esenţial vinovată, dar, cu
timpul, pentru unii observatori mai atenţi s‑a dovedit şi ea reală, dar nu era aceasta întreaga şi
fundamentala explicaţie a mersului şchiopătând
şi uneori dezastruos al economiei. Al unei democraţii visate de mulţi sub dictatură şi din care,
acum, la două‑trei decenii de la Schimbare, mulţi
se trezeau ca dintr‑un ireal coşmar: e oare posibil?
Oare noi nu suntem cu adevărat făcuţi pentru...
democraţie?!...
Şi, ca un fel de gust amar, încă neîncercat
nici măcar sub teribila şi apăsătoarea dictatură
comunistă, însuşi cuvântul, noţiunea de libertate
prindea cumva un aer, un sens... cumva ciudat şi
străin, cu totul neaşteptat. Oare să mintă toate
marile dicţionare ale lumii? Oare, într‑adevăr, ne‑am înşelat, legând noţiunea de liber‑
tate de cea de democraţie, de şansa tuturor,
a celor mulţi, cei care produc bogăţia naţională, a unui trai acceptabil, meritat, la mult
visata demnitate şi respect a cetăţeanului,
de orice categorie, etnie sau fel de a gândi.
Regret nespus pomelnicul făcut mai
sus realităţilor şi falsei, insuficientei şi uneori cu adevărat aiuritoarei evoluţii a unei
Românii ai căror cetăţeni, de multe ori, au
dat, şi sub dictatură, dovada unor capacităţi volitive, profesionale şi uneori şi morale, greu de trecut cu vederea! Nu vreau, la
sfârşit de carieră, în anii de înaltă senectute, cum se spune, să plec, având sub ochi
un peisaj uman şi naţional atât de depresiv,
în discordanţă clară, aş zice, dureroasă, cu
cele ce mi‑am închipuit eu, cu cele ce şi‑au
închipuit familia şi apropiaţii mei, dar şi cu o
bună parte dintre ardelenii care, şi azi, atârnă cu privirile pline de aşteptare, dacă nu de
speranţă, asupra tinerei şi miraculoasei ţări,
ivite şi închegate după un istoric atât de accidentat, în care nu au fost mulţi nu numai
să creadă, dar şi să se împlice, să se avânte,
să lupte, riscând aproape totul, uneori – cu
adevărat, chiar totul! – cariera, liniştea familiei, libertatea persoanei şi, mai ales, acel
articol atât de rar menţionat şi atât de rar
şi de profund nesatisfăcător, ignobil cu adevărat, trăit de noi, foştii moldoveni, valahi

Şi, ca un fel de gust amar, încă
neîncercat nici măcar sub teribila
şi apăsătoarea dictatură comunistă,
însuşi cuvântul, noţiunea de
libertate prindea cumva un aer, un
sens... cumva ciudat şi străin, cu
totul neaşteptat

sau ardeleni: demnitatea persoanei! Articol atât
de preţuit dincolo, în Apusul civilizat, mândru şi
creator de înalte, unice valori, Apus care încă o
dată rămâne departe, o Arcadie visată, aproape
intangibilă deşi..., deşi!...
Eu rămân, cum se spune, cel ce am fost dintotdeauna: un vitalist, un ucenic al marilor paşoptişti înflăcăraţi de un ideal ciudat, cel al unei
patrii viitoare, în ciuda şi în mijlocul sarcasmelor
contemporanilor lor, interni, dar şi al celor din
afară, nu puţini – al unui Heliade, Eminescu, Kogălniceanu, I.C. Brătianu. Ucenic înflăcărat – da,
încă înflăcărat la vârsta mea! – al acelui umanist
ciudat, care a provocat iritarea a mai tuturor universitarilor vremii sale, încă cu prima lui carte,
Naşterea Tragediei – da, l‑am numit pe Friedrich
Nietzsche, care din tinereţe m‑a impresionat nu
numai printr‑o radicalitate intelectuală ce depăşea, atunci, la sfârşitul secolului al XIX‑lea orice
normă gravă şi înţeleaptă a vremii, dar şi prin
ceea ce şi azi pare de domeniul fantasticului social
şi moral: credinţa că viaţa, cea care ni s‑a dăruit şi
de care ne bucurăm, atât cât ne permite nu numai
regimul social sau naţional în care ne‑am născut,
dar şi propria fire, norocul nostru strict privat –
da, că viaţa, ceea ce numim astfel, este un dar al
Zeilor şi al propriei noastre naşteri. Şi că ea este
în esenţă forma supremă a norocului, după care
alergăm uneori cu minţile răvăşite, nesocotind, ba
uneori chiar dispreţuind ceea ce avem cu adevărat
în posesie! Viaţa, da, ca o formă a posesiei esenţiale, unice cu adevărat, pentru unii, chiar destinale!
Apropo de... schimbare. E un termen de care
s‑a făcut atâta caz şi în care puţini au crezut, din
varii motive, ce nu ţineau totdeauna de raţiune
sau logică. Da, Schimbarea, sau revoluţia – de
care filosoful francez Jean Pierre Faye, într‑o discuţie cu mine în Contemporanul. Ideea europea‑
nă, credea nu numai că avusese loc, dar şi că era
unica revoluţie în ţările din Est scăpate de jugul
moscovit. Argumentul lui era violenţa de care Românii au fost capabili, jertfindu‑se mulţi, tineri
mai ales, pentru o altă viaţă! Cred şi azi încă, da,
acestea şi altele au avut loc şi, în acelaş timp, cum
ni se întâmplă uneori în vis, dar şi, ce ciudat, în
plină şi turbulentă, zisă istorică, viaţă socială şi
politică, ele nu au avut loc!
Când, în primii ani după 1989 nu puţini tineri scriitori veneau să mă întrebe de ce nu‑mi
schimb stilul, deoarece, nu‑i aşa, s‑au schimbat
vremurile!, răspundeam, cu o naivitate evidentă
şi cu o ironie prost mascată, întrebându‑i dacă...
da‑da, dacă cu toţii erau cu adevărat siguri că...
totul se schimbase! Nu cumva... nu se schimbase
aproape nimic şi a trebuit să treacă, iată, vreo trei
decenii ca unii dintre noi, nu foarte mulţi, probabil, să constatăm încă o dată, împreună cu unii,
celebri sceptici nu numai ai istoriei, dar şi ai firii
umane, că... nimic nu se schimbă sau, ca să fim
mai exacţi şi să‑l urmăm încă o dată pe filosoful şi
pe profetul lumii de mâine, pe Nietzsche, să afirmăm că realele schimbări vine pe neauzite şi, mai
ales, cum spune el însuşi, pe picioruşe de porumbel! Pe neobservate şi în cu totul alte forme, timpi
şi rezonanţe de cât ne‑am aştepta. Iar, logic şi real
totodată, formele şi reflexele, schimbările, chiar şi
cele vizibile şi strident aparente care ni se înfăţişează peremptoriu şi ne dansează sub ochi, sub
simţuri şi uneori chiar – minciuna minciunilor! –
statistic, sunt forme de... vis! Am zis de... vis?! O,
am fost pentru o dată prea timid. Nu, nu e vorba
de vis, nici de un vis social, evenimenţial, ci chiar
de forme halucinatorii şi perfect reale de... coşmar
social. r
■ Fragment din vol. Viaţa mea (II)
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Marian Victor Buciu
Naţionalismul pozitiv în
Uniunea Europeană
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Profiluri

artea lui Răzvan Theodorescu, Cele
două Europe, ediţia a II‑a, revăzută
şi adăugită (Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2018), a apărut întâi
cu titlul preluat acum pentru partea cea mai extinsă a ei, a doua, Europa noastră şi noi (Editura Capitel, 2008). Cuprindea doar şapte studii. A
fost, atunci, aproape nedifuzată. Cele două contexte diferă semnificativ. Istoria se mişcă în viteză. Pare a avea şi viteze nevăzute.
Metoda de lucru, între alte forme, este, aici,
contemplaţia sau reflecţia stăruitoare, continuă,
de un tip, aş spune, (im)personal. Procedura e a
propensiunii: autorul se descoperă „aplecat nu o
dată” asupra obiectului. Iată o a(l)titudine, nu şi o
stilistică, originar, proprie mai curând eseului decât studiului. Ea nu exclude
imaginaţia în contemplaţie şi
se produce, de pildă, „refăcând
cu ochii minţii ceea ce se va fi
petrecut între 1939 şi 1943 la
Mihăileni...”, cum scrie despre
o biserică a lui Vodă Mihail
Sturdza, necunoscută, chiar
ca fost ministru al culturii,
de autor. Generalist, la fel de
(im)personal este cercetătorul
şi când aplecarea ori contemplaţia mentală se sprijină „într‑un spirit critic şi comparatist”. Ori când recunoaşte la
un altul „spiritul pluridisciplinar şi comparatist al lui Pater
(Emil Condurachi – n.n.)”.
Reverenţios, într‑un spirit
trans‑individual, de echipă,
se mai arată cu „magistrului
meu Emil Lăzărescu”.
Altfel, se scrie, aici, cu
adresabilitate specială, specializată, evident redusă şi precisă. Repet: obiectul i‑o impune. Despre tindele bisericeşti
(nartexuri), se scrie la vedere,
dacă nu făţiş, pentru istoricii
de artă şi ai bisericii, iar în extensie pentru arhitecţi şi teologi. Restrângerea firească a expertizei
accentuează preocuparea strategică acută, încrederea, după caz, de pildă, într‑„un interes deosebit
pentru istoricul culturii, al artei, al mentalităţii
româneşti premoderne”. Şi nu doar premoderne;
vom vedea curând cum autorul lărgeşte şi etapizează generos (în spirit asumat naţionalist, teoretic pozitiv) modernitatea românească. Amân
pe moment abordarea conceptuală, în toate sensurile, discutabilă. Nu o dată fixaţia provocatoare
o susţine. Cărturismul vâlcean şi folclorismul, se
crede, au generat „în orizontul primei modernităţi
româneşti după 1700 (...) – o scriam cu mai bine
de un pătrar de secol în urmă şi o repet aidoma,
mai convins decât atunci – secolele noastre din
urmă, cel «clasic» şi cel «modern»”. Ori „sugeram
cu mai bine de un sfert de secol în urmă”, şi e citat
consensual, neaşteptat, simptomatic, vâlceanul
Eugen Negrici, din Imanenţa literaturii, pentru
stilistica nonliterară. Persistenţa rămâne o aspiraţie tradiţionalistă a modernului căutător artistic şi cultural.
Studiosul este un subiectiv asumat cu sau
fără voie, poate chiar de nevoie, într‑un domeniu
al obiectivităţii, un declarat nerealist, însă un
ferm indecis, scontând o alianţă cu autoritarismul
neîmblânzit. „Dar noi, slujitori ai ştiinţei, dincolo
de duritatea politică şi a realităţilor contondente,
preferăm să rămânem nişte idealişti.” Avertizează în chip seducător că „fără o gândire nuanţată
a savanţilor, acţiunile echilibrate ale politicienilor sunt de neconceput. Dacă, bineînţeles, există
încredere şi bună‑credinţă”. Face ştiinţă pentru
echilibru, practică şi etică, într‑o cunoaştere direcţională, sacrificând mijloacele în favoarea scopurilor. O formă inevitabilă de politizare ştiinţifică.
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Rare urme lexicale lasă obiectul istoric al cercetării: „Trei judeţe ale provinciei (Basarabia) răşluite”. Expresia, involuntar, cinic‑frivolă („salbă
de războaie”!) şi cea tautologică („întotdeauna,
fără vreo excepţie”) aduc excepţia stilistică faţă
de notaţia savantă, mobilizată tot mai preţios de
la o parte la cealaltă a cărţii. Discursul „cercetaş”
devine blindat de citări sau recitări. Frazarea se
întinde uneori mult peste teritorialitatea gramaticală obişnuită, iar autorul lucrează la alte limite
cu enunţarea. Informaţia (de)curge aproape scurtcircuitând lectura. Stilul savant, mobil, preţios
expandează mai cu seamă în partea a doua, adică
în două treimi din volum. Erudiţia „uscată”, o vastă documentaţie, revărsate, fac numeroase pagini
dificil de rezumat. Depărtarea, printr‑un pomelnic nominal cvasiexhaustiv,
ajunge vecină cu apropierea:
nobile şi vechi familii îi sunt
istoricului de artă şi cultură familiare, aşa cum ele şi
nouă ne devin.
Diferitele comunicări
ştiinţifice ocazionale, adunate acum, nu scapă de repetarea ori reluarea contextuală
a unor teze, începând cu cele
directoare, împrumutate ca
neologismele într‑o limbă:
istoria ca geografie în mişcare, a lui Herder, sau ideea de
„timp geografic”, a lui Braudel. Geografia ajunge suverană, ea stăpâneşte şi economia
ori religia. Nu etnopsihologie, dar psiho‑imagologie etnicistă, face autorul, prin intermediari ca Henri Focillon,
francezul fascinat de „mândria, bucuria, calitatea eroică
şi visătoare a unui mare suflet”, cel românesc.
Istoria atârnă greu, glorios. Se pătrunde dincolo de
ceea ce moralistul La Fontaine spunea într‑o fabulă: că nepotul nu se poate
făli cu gloria străbunilor, care trebuie cinstiţi aşa
cum au fost. Uneori memoria poate să devină un
substitut succesor al aşteptării în lenevie, iar continuitatea rămâne mai curând utopică. Acestea
sunt aici (în spaţiu) şi acum (în timp) îndepărtate
ca excepţii.
Spaţiul geografic marchează istoricitatea:
Europa sud‑orientală, ca fiind cândva „o paradigmă a toleranţei şi a bogăţiei”; Balcani, drept „cel
mai dramatic colţ de continent” („Asia Europei”,
notase Georges Duhamel, după cum P. Valéry numeşte Europa „pensinsulă a Asiei”). Şi tot în ordine geografică, a (de)localizării, s‑ar reţine cum
cercul straniu şi paradoxal transfigurează geometria, desigur, în spaţiu: „Astăzi excentricul este
cel care se găseşte în centru” (Jurgis Baltrušaitis,
într‑un interviu din 1988). Spaţiul geografic i‑a inspirat lui Răzvan Theodorescu revelarea unor „coridoare culturale” (1974) apreciate, cum ne încunoştinţează, de un director general al UNESCO,
Koïchiro Matsuura.
Timpul omogen marchează istoricitatea nu
mai puţin decât spaţiul. Persistenţa leagă punctele ca un pod amândouă capetele, asigurând continuitatea ca sincronicitate, dincolo de diacronie:
„«Supravieţuirea» ţine de acel «timp încetinit...
unde trecutul este contemporan prezentului»…”
(citat H. Focillon). Răzvan Theodorescu, promotor
repetat al conlucrării dintre politicieni şi savanţi
(probabil la iniţiativa politicienilor cu bună credinţă şi încredere în sugestia savanţilor), e adept
al „duratei, al continuităţii, al vitalităţii dincolo
de marile fracturi ale spaţiului, ale timpului, ale
ideologiei”, ca să redau din rândurile concluzive la
partea întâi a cărţii.

Naţiunea, în contemplaţia şi
propensiunea autorului, are
plural, cum are prezent şi viitor.
E determinată şi religios, creştin,
răsăritean. Ortodoxia (desigur,
naţională) posedă viitor, fiind
„profund contemporană şi un
reper în Europa naţiunilor, a
pluralismului, a democraţiei”

De la Europa, „o mică peninsulă a continentului asiatic” (P. Valéry), rămasă expusă într‑o
„iluzorie unitate”, pleacă temerea pentru viitor.
Se adaugă, prin urmare, metoda istorismului contrafactual. Prevederea îngrijorată ar fi că revine
lumina dintr‑un Orient, economic şi politic avântat în „marea istorie” a viitorului. Dintr‑o Europă
divizată etnic, economic, religios, Răzvan Theodorescu „pune în lumină naţionalismele pozitive în
cadrul unui internaţionalism globalizant”. Vechi
cuvinte tind să capete sensuri noi, dar trebuie să o
spun: fără a le fi uşor să se elibereze de sensurile
anterioare. Realităţile trebuie să conducă riguros
lecturile.
Europa „noastră”, cea din sud‑est, îi inspiră
istoricului de artă şi ideologului cultural interesat
de dialog politic, legat de „naţiune”, calea de autocunoaştere spre „acceptare”.
Prima parte, Europa cea mare şi noi, e doar
prima treime a cărţii, care are şi ilustraţii, doar
într‑o culoare, neagră. Studiile strânse aici refac
istoria europeană ca temei pentru prezent. Pledează pentru rezonabilitate şi contra utopiei. Urmăresc raporturi geo‑politice (sudism‑centrism)
ori opoziţii istorice. (Re)fac „coridoare culturale”,
dar şi economice ori religioase. Fixează o închipuire a insului balcanic. Dezvăluie la urmă arta de
„supravieţuire”.
Naţiune, naţional, naţionalism, ultranaţio‑
nalism sunt vechi termeni cu care se (re)operează
tarele continentului nostru încercat şi surprins
oarecum în derivă.
Naţiunea, în contemplaţia şi propensiunea
autorului, are plural, cum are prezent şi viitor. E
determinată şi religios, creştin, răsăritean. Ortodoxia (desigur, naţională) posedă viitor, fiind „profund contemporană şi un reper în Europa naţiunilor, a pluralismului, a democraţiei”. Ortodoxia
naţională, ca parte a uneia multi‑naţionale, se
configurează într‑o accepţie simili‑ecumenică. „În
acest context posibil, ortodoxia românească – cea
mai numeroasă după aceea din Rusia – ar putea
juca un rol polarizant, mai ales prin trăsătura sa
majoră de unică ortodoxie latină a lumii, unind
raţionalismul moştenit din tradiţia Romei cu elanurile mistice ale Orientului creştin.” Ortodoxie
latină, iată, aşadar, un plus faţă de naţionalismul
latin, pus aici în sarcina liber cugetătorului liberal E. Lovinescu. Religia, determinată şi diminuată, totodată este plusată în raport cu politica, alterând logica printr‑o speranţă amorală, de vreme
ce naţionalul rămâne pretextual: „Într‑o Europă a
naţiunilor libere şi egale, acest caracter naţional
al ortodoxiei reprezintă un avantaj ce nu e deloc
neglijabil”.
În pofida existenţei unor „orgolii naţionale”,
românii, de dinaintea naţionalităţii istorice, nu
ar cunoaşte fenomenul „emigraţiei politice” ca alţii, crede autorul în beneficiul tezei sale, ei fiind
toţi şi în totul nişte tranzacţionişti. Amoralitatea
îmblânzeşte omul ca zoon politikon. Să ne amintim că tranzacţionismul, la I.L. Caragiale, în O
scrisoare pierdută, se regăseşte, potrivit evreului
creştinat N. Steinhardt, în înclinaţia spre împăcare şi iertare.
Naţionalul, adiţional, ar fi extras din profunzimile de tip regional, potrivit lui J. Rougerie,
reluat dintr‑o lucrare din 1966 despre „departamentalizarea istoriei Franţei”.
O proiecţie retro‑ideologică este şi acest ghilimetat „«internaţionalism» cosmopolit şi eclectic
al Evului Mediu”, din studiul al treilea al primei
părţi, unul marcat de scepticism, „Renaşterea ilu‑
zorie” a Europei de Sud‑Est.
Autorul recunoaşte în primul studiu al părţii
întâi („Presistoria” celor două Europe) ca execrabile unele „exacerbări naţionaliste şi ortodoxe”. r
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Motto: „Bine e să ştii, la moarte, că o dungă laşi, un nume,
C‑ai săpat la zidul nopţii, c‑ai muncit să‑ţi scoţi în lume
Din al creierului zbucium, ca pe‑un diamant, ideea.
Urma‑ţi fi‑va cunoscută pe‑unde ţi‑ai purtat scânteia...
Ş‑o scânteie‑n alergare e o rază...”
A. Vlahuţă, Din prag
„Focul acesta grozav prin care am trecut, şi care încă
nu e stins, trebuie să ardă tot putregaiul, toată
stricăciunea din noi, ca să ne putem învrednici de viaţa
cea nouă care ne aşteaptă la capătul atâtor suferinţi.
Altfel toată dreptatea pentru care am sângerat şi toate
revendicările noastre, dincolo de munţii şi de apele care
ne‑au despărţit, nu ne vor folosi la nimic. Vom fi aceiaşi
ticăloşi, pe‑o suprafaţă mai mare.”
A. Vlahuţă, Strigătul vremii

						

A

lexandru Vlahuţă (1858‑1919) a rămas încleiat în zaţul memoriei publice în calitate de „minor”: e un poet
„eminescian” vag amintit din anii de
şcoală de cei care au învăţat înainte de 1989, un
prozator şters şi un publicist ignorat cu desăvârşire. Mai sunt oameni care ştiu că „minciuna stă
cu regele la masă”, care mai scriu pe cruci sau pe
oracolul postmodern care e fb‑ul că „nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei”, dar aproape nimeni nu mai ştie că aceste versuri îi aparţin lui
Vlahuţă. Născut la 5 septembrie 1858 în Pleşeşti,
Tutova, adică în localitatea Vlahuţă (Pleşeşti) din
judeţul Vaslui de azi, ca fiu al unui mic proprietar
de pământ, Nicolae, care şi‑a răpit soţia, Ecaterina,
din mănăstire şi i‑a făcut şase copii, deşi era mai
mult plecat de acasă, pe la vânători şi pe drumuri,
Vlahuţă a avut o copilărie singuratică, la răscrucea
de vânturi a dealurilor lutoase care alcătuiesc orizontul melancolic al locului naşterii. Apoi, anii de
şcoală l‑au purtat la Bârlad şi la Iaşi, la Bucureşti
şi la Târgovişte. Avocat cu oarecari studii de drept,
dar fără clienţi, succes ori gust pentru şicană, institutor, ziarist, profesor la şcoala militară de la Mânăstirea Dealului (1881‑1884), corector la Analele
parlamentare, şef de birou la Ministerul Domeniilor în guvernul P. P. Carp din 1892‑1896, revizor
şcolar, secretar al comisiei permanente şi industriale din Ministerul Domeniilor1, Vlahuţă îşi atinge
apogeul de funcţionar al statului ca referendar la
Casa Şcoalelor, post înfiinţat special pentru el şi G.
Coşbuc de Spiru Haret, care dorea să economisească banii statului, punându‑i pe cei doi scriitori să
aprobe ce cărţi tipărea Casa Şcoalelor, editura Ministerului Instrucţiunii, al cărui pod se îndoia sub
povara nevândutei producţii editoriale clientelare
a Casei Şcoalelor. Vlahuţă a ocupat acest post din
1901 până în primăvara lui 1918, când, plecat în
refugiu la Bârlad şi Iaşi, în partea de ţară rămasă
liberă, a fost suprimat de Simion Mehedinţi, ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice în guvernul
Marghiloman, calitate în care, printre lucruri lăudabile, a făcut şi gafa de a‑l da afară din motive de austeritate bugetară pe unul dintre cei mai
mari scriitori români, Vlahuţă, care, prin funcţia
pe care o ocupase, scutise statul de multe şi mari
cheltuieli2. În decembrie 1918, Vlahuţă a fost „reintegrat”, cu plata retroactivă a lefii, de noul ministru al Instrucţiunii, I. G. Duca. Pe 19 noiembrie
1919, Vlahuţă moare. Parcursul lui cultural – atât
de legat de modernizarea societăţii româneşti în
a doua jumătate a secolului al XIX‑lea şi începutul secolului al XX‑lea – şi opera lui literară intră
cumva în uitare, mai ales din cauza prezenţei lui
în manualele interbelice şi comuniste cu fragmente
palid descriptive din cea mai „pe linie” scriere a lui,
România pitorească, reeditată de nenumărate ori
şi după 1948, cu croşete desfigurante, mai ales în
ceea ce privea familia regală şi Basarabia.
V. M. Sassu, Viaţa lui Alexandru Vlahuţă (Bucureşti,
Cartea Românească, 1938), 7.
Vezi Nichifor Crainic, „Nestorul ardelenilor: d. S.
Mehedinţi”, Revista critică, 1 martie 1919 (revista a apărut
în intervalul 4 ianuarie – 1 martie 1919).

Cam pe aici mă aflam şi eu în privinţa lui Vlahuţă în 1995, când, întrebându‑l pe Pan Vizirescu
(1903‑2000), scriitor gândirist, intim al lui Nichifor Crainic, om implicat adânc în istoria culturală
a României interbelice, despre atmosfera epocii de
după Primul Război Mondial şi despre condiţiile în
care a apărut revista Gândirea, am primit următorul răspuns: „Între cele două războaie mondiale,
apariţia revistei Gândirea a fost un eveniment care
completa victoria noastră politică. Aşa aş putea
spune. Noi aveam nevoie de o cultură, fiindcă, să
ştii, cultura e a doua religie a unei ţări, nu e un
lucru banal, nu e un lucru pe care să‑l laşi pe mâna
tuturor veneticilor. Imediat după război a fost un
haos politic şi cultural, fiindcă toţi duşmanii profită de momentele acestea când caută să se infiltreze ca să poată domina: prin bani, prin ispitiri
[…] Politica prost făcută compromisese mulţi oameni. Mitul nostru care fusese generalul Averescu,
care întruchipa eroismul ce a realizat Unirea, îşi
pierduse din prestigiu pentru că se amestecase în
politică şi politica l‑a compromis. [...] Veniseră oameni care mai de care, dăduseră năvală să se lege
de pulpana mareşalului şi să‑şi facă afacerile. Ei
bine, în situaţia asta, cultura noastră nu mai avea
o orientare. Literatura începuse mai anevoie să
se afirme, fiindcă partea principală era existenţa
materială. Scriitorii care făcuseră războiul aveau
«legământul tranşeelor», adică să nu se oprească
la ceea ce au făcut pe câmpul de luptă, ci să consolideze această Unire. Printre aceştia s‑au ales
Cezar Petrescu şi Gib Mihăescu. Crainic conducea
revista Luceafărul la Bucureşti. Ei participaseră la
o adevărată mişcare culturală iniţiată la Bârlad, în
timpul războiului, unde mentor le fusese Vlahuţă.
Vlahuţă murise, dar el fusese un element mobilizator în ceea ce priveşte cultura naţională şi ei, cu
legământul şi influenţa pe care o primiseră de la
Vlahuţă, ce acum e dat uitării pe nedrept, au plecat la Cluj şi au întemeiat revista Gândirea. Aveau
mijoace puţine, dar suflete extraordinar de mari”3.
Ideea că Vlahuţă a fost, cumva, părintele fondator al Gândirii mi‑a părut, atunci, exotică din
perspectiva unei istoriografii a literaturii române
care, şi sub pecetea lui Călinescu, l‑a tratat pe Vlahuţă drept „epigon eminescian” sau „mediocru” autor de „proză şcolară”, de manual. Din când în când
totuşi reluam gândul lui Pan şi, de‑a lungul timpului, am încercat să încălzesc şi pe alţii la această
idee. Fără succes.
În toamna anului 2018 însă, intrând într‑un
anticariat din Galaţi, am dat peste un volumaş răvăşit de vreme, intitulat Calendarul nostru pe 1918
(Bârlad: Tipografia C. D. Lupaşcu, 1917). Calendarul cuprindea bucăţi literare, şi patriotice, din M.
Eminescu, I.L. Caragiale, Panait Cerna, Petre Liciu, B. Şt. Delavrancea, Nichifor Crainic, G. Coşbuc, N. Iorga, I. Simionescu, Pamfil Şeicaru, Vasile
Voiculescu, Tudor Pamfile, G. Tutoveanu, M. Lungeanu, P. Partenie, D. Iov, Alexandru Vlahuţă ş.a..
Văzându‑i pe Crainic şi pe Voiculescu alături
de Vlahuţă, la Bârlad, în 1917, înconjuraţi de o falangă sămănătoristă pe cinste (Lungeanu, Cerna,
Partenie, Pamfile, Tutoveanu, M. Lupescu, Maria
Cunţan), am înţeles mai bine ce mi‑a spus Pan Vizirescu. Şi am înţeles cu atât mai bine cu cât, între
timp, citisem şi colecţia revistei Lamura, iniţiată
în octombrie 1919 de Vlahuţă, care i‑a fost director
doar un număr, al doilea număr al revistei, din noiembrie 1919, anunţând deja moartea fondatorului
ei. Dar, încă din primul număr, în Lamura semnau:
Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, G. D. Mugur, Nichifor Crainic şi Alexandru Busuioceanu – pe lângă tradiţionalişti precum I. Agârbiceanu, I. Simionescu, I. D. Ştefănescu şi Nicolae Ghica‑Budeşti,

■ Fragment din prefaţa volumului Alexandru Vlahuţă, Primul şi ultimul, ediţie de Mircea Platon,
Editura Timpul, 2019, Iaşi, în curs de apariţie
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„Istoria nu se face prin ea însăşi, o face Dumnezeu”:
Interviu inedit cu scriitorul Pan M. Vizirescu [1995]/
realizat de Mircea Platon, publicat în Convorbiri literare,
An. 149, Nr. 4 (aprilie 2016), p. 11‑14.
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4
Vasile Voiculescu, Amintiri despre Vlahuţă (Slobozia:
Institutul de Arte Grafice şi Editură „Lumina Poporului”,
1927), 14‑15.
5
Voiculescu, Amintiri despre Vlahuţă, 15.
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Mircea Platon
„O scânteie‑n alergare”:
Alexandru Vlahuţă.
Omul – verigă de legătură a
istoriei literare româneşti

promotor al stilului neo‑românesc în dubla calitate
de arhitect şi de istoric al artei.
În fine, ultima piesă la dosarul acestei ediţii
a fost broşura cu amintirile lui Vasile Voiculescu
despre Vlahuţă, tipărită în 1927 la Slobozia, în
colecţia „Teatrul de mâine” (!), broşură existentă,
conform cataloagelor, într‑un singur exemplar în
toate bibliotecile publice ale României, la BAR. În
preţioasa cărţulie, Voiculescu vorbeşte cât se poate de clar despre rolul de deschizător de direcţii al
lui Vlahuţă, care, deşi şubrezit de război, a adunat
în jurul său nucleul înfloririi culturale interbelice
a României. Cei care participau la întâlnirile cu
Vlahuţă aveau, într‑adevăr, după cum spunea Pan
Vizirescu şi după cum mărturiseşte Voiculescu, un
fel de legământ tacit, făceau parte dintr‑o frăţie
tainică, intuitivă, a românismului: „Pe urmă au venit şi s’au strâns şi alţii. Sâmburaşul acela mic de
oameni a încolţit ajungând o floare ce a rodit până
târziu. Curând ajunsesem să ne adunăm la zile
anumite câte douăzeci, treizeci de inşi împrejurul
maestrului, încât nu mai încăpea odaia de tineri şi
oameni în toată firea, scriitori, învăţători, preoţi,
băştinaşi sau refugiaţi. Şi nu era numai o perindare rece şi ceremonioasă de curioşi, ca o defilare în
faţa unui chip de idol, ci o angrenare, o îmbucare
vie şi caldă a unuia în celalt; o taină şi un înţeles ca
la o lojă de frăţie ocultă. Fiecare din cei ce pătrundeau aducea apoi pe cine credea mai vrednic şi totuşi casa era deschisă tuturor de o potrivă. Se citia,
se vorbia, se aşezau temeliile viitorului, se punea
la cale izbăvirea neamului, căci mai ales aceasta
era preocuparea de căpetenie a maestrului: ce putem face pentru ţara care trecea prin vâltoare cu
capul la fund şi pe care abia mai nădăjduiam să o
scoatem leşinată pe malul pustiit de viitura apelor.
De aici planuri de acţiuni mari şi adânci. Partid al
ordinei, ligă a dreptăţii, reviste, gazete şi alte organe active cari ca varga magilor să trăzniască şi să
tămăduiască în acelaşi timp, toate se amestecau,
se turburau, se ciocniau ca apoi să se domoliască şi
să se aşeze într‑o singură, lină şi slobodă curgere în
graiul şi prin vorba adânc cugetată a lui”4. Vlahuţă
aduna în jurul lui oameni care au suferit pentru
ţară, oameni pe care îi antrena în duhul jertfei pentru ţară şi pe care îi ajuta să pună pe roate cadrul
cultural‑instituţional al renaşterii României: „Cred
că nu puţin a ajutat la înrăutăţirea boalei chinul
prin care Vlahuţă a trecut zi de zi gândindu‑se la
soarta ţării noastre. Dar acest chin amestecat cu
desnădejde nu voia să‑l mărturisiască la nimeni
şi nici chiar lui însuşi, căsnindu‑se să‑şi înfigă în
creer gândul tare că vom trece şi prin asta eşind
deasupra, că vom răzbi, gând mântuitor pe care se
străduia să ni‑l insufle şi nouă celor foarte grabnic
înclinaţi spre descurajare... Dar inima‑i a obosit tot
purtând în fiecare globulă dealungul trupului gândul acesta anevoios şi greu ca un destin întors din
cale!... Din acest vajnic îndemn a eşit ca o sfioasă
mijire în bezna acelor vremuri Calendarul nostru
pe 1918, salutat ca o rază, ca întâia rază adevărată pe tot cuprinsul Moldovei. Cu banii strânşi pe
el s’au tipărit apoi amintirile lui Creangă pentru
Basarabia şi urma să scoatem o carte de cetire pentru popor al cărei material îl alegea chiar dânsul
cu multă osârdie şi migală”5. Iată, aşadar, că acea
rază de lumină de acum un veac, acea scânteie‑n
alergare prin întunericul deznădejdii de atunci şi
al tuturor pustiirilor care au urmat, a străbătut
până la noi, astăzi, când s‑a odihnit în aşteptare pe
rafturile unui anticariat de „provincie”.
Am ajuns, aşadar, să mă ocup de această
ediţie în mod misterios, ca într‑o povestire de‑a
lui Vasile Voiculescu, printr‑o complicitate peste
spaţii şi timp a oamenilor, cărţilor şi faptelor care
au mărturisit şi au întruchipat tradiţia neamului
românesc. Personalitatea şi opera lui Vlahuţă, amprenta lui asupra istoriei literare româneşti au fost
prea puternice şi luminoase pentru a putea fi ţinute sub obroc pentru totdeauna. Vlahuţă a fost,
alături de Iorga, omul‑verigă de legătură a culturii
române. Spre deosebire de Hogaş, de exemplu, care
a întruchipat conştiinţa naţională la modul lui hirsut, singular, pribegind prin munţi, parcă refuzând
încă să coboare în istorie şi încăpăţânându‑se să
găsească un sens în urcuş, Vlahuţă a fost un creator de instituţii, un om al cetăţii, un intelectual
public, cum am zice astăzi. r
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Desfăşurarea războaielor ungaro‑române
din 1919 după încheierea Primului Război Mondial prin Armistiţiul de la Compiègne (29 octombrie
1918), începute cu atacarea României din Munţii
Apuseni (16‑18 aprilie 1919), atacarea României
prin trecerea graniţei stabilite pe râul Tisa (20 iulie 1919) şi până la ocuparea Budapestei de către
armatele române (4 august 1919), în continuarea
războaielor ungaro‑cehoslovace finalizat cu ocuparea Slovaciei şi înfiinţarea Republicii Sovietice
Slovace (16 iunie 1919) – să nu uităm nici de Republica Sovietică Bavaria (12 aprilie 1919) – desfăşurate sub privirea îngăduitoare a armatei franceze, care, în mod normal, ar fi trebuit să instituie
un regim de ocupare a Ungariei, ca stat inamic al
Antantei în formula Austro‑Ungariei, nu de prietenie şi toleranţă, denotă o anomalie a cărei explicaţie n‑am găsit‑o în cărţile româneşti de istorie.
Cum de i s‑a permis Ungariei să ducă în continuare războiul? Ce s‑ar fi întâmplat dacă armata
română ar fi fost învinsă şi Ungaria ocupa Bucureştii în 1919? După ce ar fi ocupat, bineînţeles,
Transilvania? Răspunsul este simplu: Republica
Sovietică România! Cine să fi dorit acest lucru?
Armata română a fost însă învingătoare şi a
reuşit să ocupe Budapesta. Şi a făcut‑o singură. A
ocupat apoi toată Ungaria şi a dezarmat trupele
maghiare. A pus capăt Republicii Sovietice Ungaria, înfiinţată la 20 martie 1919, atrăgându‑şi
pentru totdeauna adversitatea Uniunii Sovietice,
care n‑o va ierta. Apoi a fost somată, la scurt timp,
să părăsească Ungaria, fără încheierea vreunui
tratat de pace cu această ţară, de parcă nu s‑ar
fi întâmplat nimic! Mai mult, Ungaria, învinsă
(1918) în formula Austro‑Ungariei de către armatele Antantei, şi separat de armatele române
(1919), a participat la Conferinţa de Pace de la
Paris cu pretenţii teritoriale şi
chiar le‑a obţinut în defavoarea României. Adică, la stabilirea graniţei cu România, care
trebuia să fie pe râul Tisa, Ungaria a obţinut jumătate din
Crişana, tocmai partea cu cele
trei Crişuri.
N‑am
găsit
relatări
despre soarta românilor din
această zonă după ocuparea
ei de către trupele maghiare,
cunoscând însă ce s‑a petrecut
după ocuparea Transilvaniei în 1919 până la graniţa pe
Mureş, când într‑un timp record (din noiembrie 1918 până
în aprilie 1919) numai în judeţul Arad au fost omorâţi peste
300 de români, unii în chinuri
groaznice, ne putem imagina
ce s‑a petrecut în Crişana de
Vest, în care astăzi nu mai
există niciun român!
De ce a fost oare pedepsită România în favoarea Ungariei, când graniţa dintre România şi Ungaria fusese stabilită,
la Tratatul cu Antanta, pe râul
Tisa, şi a fost unul dintre motivele pentru care a intrat România în război alături de Franţa, Anglia, Italia
şi Rusia? Să fi fost acela referitor la „Pacea” de
la Bucureşti (24 aprilie 1918) cu Puterile Centrale, care n‑a fost însă recunoscută nici de guvernul
României încă libere din Moldova şi nici de către
Regele Ferdinand al României? Ştiindu‑se foarte
bine că România a continuat războiul, fiind atacată de către Ungaria, până la ocuparea acesteia de
la sfârşitul anului 1919? Dacă acesta a fost motivul, atunci diplomaţia română n‑a ştiut să negocieze şi nici să ameninţe cu reocuparea Ungariei,
care ar fi fost foarte uşor de realizat.
Se consideră, de asemenea, că România ar
fi renunţat la pretenţiile sale de la graniţa cu
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Ungaria datorită „compensaţiilor” pe care le‑a obţinut la graniţa cu Rusia. Numai că acestea nu
aveau nici o legătură cu războiul. Basarabia nu
a fost cucerită de armatele române, şi, respectiv,
ocupată, ci s‑a unit, ca şi Bucovina, cu România,
separându‑se de Uniunea Sovietică în conformitate cu dreptul la autodeterminare, instituit chiar
de către legislaţia Uniunii Sovietice, şi aceasta,
în condiţiile de pace, după Brest‑Litovsk (20 noiembrie 1917). Ceea ce poate fi adăugat aici ar fi
faptul că, în zona de Răsărit, autodeterminarea
se aplica numai la state constituite, care fuseseră
înglobate în fostul Imperiu Rusesc, şi nu la teritoriile locuite de anumite populaţii de aceeaşi etnie,
ceea ce era prevăzut în reglementările impuse de
puterile Antantei şi mai ales de către Statele Unite ale Americii şi preşedintele acestora, Woodrow
Wilson. România ar fi fost îndreptăţită să ceară
aplicarea acestor prevederi şi Uniunii Sovietice,
mai ales că, fără să vrea, contribuise la victoria
Revoluţiei Sovietice cu câteva tone de aur, pe care
nu le va mai recupera niciodată. Dar aceasta ar
fi însemnat extinderea considerabilă a teritoriilor
româneşti până în Nordul Mării Negre, pe vechile tărâmuri ale massageţilor. La Odesa (Odessos)
se mai vorbea româneşte până la al Doilea Război
Mondial. În Transnistria se vorbeşte româneşte
până în zilele noastre, dar tot mai puţin. Ceea ce
înseamnă, pentru vremurile acelea, că România a
pierdut în Răsărit un teritoriu imens.
Acelaşi lucru s‑a petrecut în Nordul Bucovinei, în ţinuturile Galiţiei, populate de români,
ruteni şi ruşi, în care populaţia stabilă, autohtonă
era română, peste aceasta suprapunându‑se periodic ucraineni, ruşi, austrieci sau polonezi care se
alungau unii pe alţii.

Cea mai funebră a fost însă graniţa de
Nord‑Vest, la care, în mod ciudat, s‑a respectat
cerinţa graniţei pe râul Tisa, dar au fost excluşi
din România marmaţienii de pe două treimi din
Maramureşul istoric, din cea mai veche vatră a
romanităţii orientale, cea întemeietoare de state
româneşti – teritoriul cavalerilor marmaţieni, al
cnejilor şi al voievozilor Dragoş şi Bogdan, a fost
înglobat în Cehoslovacia, apărută ca stat hibrid,
după povestea cu Republica Sovietică Slovacă, după care a trecut când la polonezi, când la
ruşi, când la ucraineni, ca un fel de teritoriu al
nimănui. Aceasta, făcând abstracţie de localităţile populate cu români din Nordul şi Nord‑Estul

A fost o încălcare a hotărârii
românilor, a unui decret‑lege
semnat de regele României. Aceasta
a fost grăniţuirea impusă de
forţele politice ale ţărilor aliate în
aşa‑numita Antantă. Acesta a fost
însă abia începutul încălcărilor pe
care le vor face marile puteri

Maramureşului „cehoslovac”, spre Polonia şi Galiţia; situaţie datorată continuităţii populaţiilor
româneşti de pe vechile teritorii ale Marmaţiei
şi ale Sarmaţiei, ocupate sporadic de năvălitorii
slavi, diferiţi numai prin dialectele vorbite, care
s‑au transformat cu timpul în limbi naţionale.
Este interesant faptul că, prin 1930, statisticile
lingvistice ale Cehoslovaciei nu‑i mai menţionează pe români. Şi n‑o mai fac nici ruşii, nici ucrainenii, cu toate că unii dintre ei, despre care merită
să vorbim în mod special, trăiesc, în felul lor, până
în zilele noastre.
Graniţa de Sud‑Vest a României trebuia să
fie Dunărea, dar şi aici s‑au petrecut lucruri ciudate, astfel încât peste jumătate din Banat a revenit Serbiei. Teritoriu care n‑a fost niciodată al
acesteia şi era locuit de români. El făcea parte din
Banatul Timişoarei, faţă de Banatul Severinului.
Şi aici este vorba, în mod evident, de pierderea
unui teritoriu. Şi spunem „pierdere” pentru Maramureşul de Nord, pentru Crişana de Vest şi pentru Banatul de Vest, deoarece reprezentanţii acestora au participat la Marea Adunare de la Alba
Iulia de la 1 Decembrie 1918 şi au hotărât Unirea
cu România. Pentru susţinerea acestei afirmaţii
reamintim primul punct al Rezoluţiei de Unire.
„1. Adunarea Naţională a tuturor românilor
din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba
Iulia în ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918,
decretează unirea acestor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea
Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil
al naţiunii române în întreg Banatul cuprins între
râurile Mureş, Tisa şi Dunăre”.
„Teritoriile din Ţara Ungurească” sunt Maramureşul
şi Crişana. Ele nu sunt menţionate separat, ca Banatul,
deoarece legătura lor cu Transilvania era mai evidentă şi
nimănui nu i‑ar fi trecut prin
minte că ar putea fi segmentate, adică s‑ar putea referi numai la anumite părţi ale acestora. Dovada cea mai clară o
constituie Decretul‑lege al guvernului României, semnat de
regele Ferdinand şi publicat în
„Monitorul Oficial” din 13/26
decembrie 1918, în care se spunea că: „Ţinuturile cuprinse în
hotărârea Adunării de la Alba‑Iulia, de la 18 noiembrie/1
decembrie 1918, sunt şi rămân
de‑a pururea unite cu Regatul
României”. Şi chiar au rămas,
dar nu „de‑a pururea”, ci până
după data de 4 iunie 1920,
când a fost semnat Tratatul de
la Trianon, iar trupele române
au fost nevoite să se retragă
din Nordul Maramureşului,
Crişana de Vest şi Banatul de
Vest.
A fost o încălcare a hotărârii românilor, a unui decret‑lege semnat de regele României. Aceasta a fost grăniţuirea impusă
de forţele politice ale ţărilor aliate în aşa‑numita
Antantă. Acesta a fost însă abia începutul încălcărilor pe care le vor face marile puteri. Şi dacă
prima încălcare nu ne‑a afectat prea mult, fiind
cu gândul mai ales la Basarabia şi Bucovina, la
înfăptuirea României Mari, va deveni cu timpul
obişnuinţă şi vom tolera periodic răpirea câte
unor părţi din teritoriile noastre, gândindu‑ne că,
oricum, tot ne mai rămâne câte ceva, până când,
spre zilele noastre, am început chiar noi să facem
donaţii. Noi? Nu, se va spune, guvernele noastre.
Noi n‑am făcut decât să privim. r
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Cronica literară

Ştefan Borbély
Caste de profesionişti
Printre numeroasele metode prin care s‑a
tot încercat, în anii de după Revoluţia din decembrie 1989, o reelaborare diacronică şi tipologică a
culturii şi literaturii române, cea a microcomunităţilor creatoare a fost, cumva, omisă. Cine‑şi mai
aminteşte, de pildă, de americanistul şi anglistul
Radu Lupan, emigrat ulterior, dar citat de autorităţi mondiale de prestigiu, primul român care
a pus cuvântul postmodern pe coperta unei cărţi
(Modern şi postmodern, 1988), cu studii avizate
despre Pynchon şi John Barth? Se întâmpla asta
pe vremea când exegeţii ezitau încă între prudenţa de a considera postmodernismul ca pe o ipostază crepusculară, târzie, a modernismului (aşa
cum procedează Matei Călinescu în Cinci feţe ale
modernităţii) şi curajul de a o accepta ca pe o epistemă aparte.
Computerele erau, încă, la primele generaţii, nici mijloace de distribuire electronică a informaţiei nu prea erau îngăduite în România, restricţiile ducând, în cele din urmă, la constituirea
unor microcomunităţi intelectuale solidare, care
schimbau cărţi intruvabile în bibliotecile publice,
se informau reciproc despre „trendurile” la modă
în Occident, discutau, cu diferite prilejuri, unele
chiar instituţionale (sesiunile academice de conferinţe sau comunicări, de pildă) idei şi nume de
autori care nu circulau liber în spaţiul public. Despre postmodernism, în consecinţă (ca să încheiem
paranteza), angliştii şi americaniştii din diferite
catedre universitare din ţară (şi traducătorii racordaţi la munca lor) vorbeau tehnic, firesc şi avizat cu mult înainte ca alţii să transforme epistema în stindard de bătălie, motiv pentru care n‑ar
strica – îmi spuneam de multe ori – ca volumele de
simpozioane şi conferinţe din vremea respectivă,
acelea care s‑au făcut şi care mai există, să fie cercetate sistematic, pentru a se identifica rădăcini
pe care azi nimeni de la noi nu le mai inventariază.
O asemenea microcomunitate creatoare solidară a fost cea a folcloriştilor şi etnografilor, organizaţi instituţional în diferite capitale culturale
ale ţării (Bucureşti, Cluj, Iaşi), cauţionaţi de incomensurabilul prestigiu al cercetărilor de teren
întreprinse de către Şcoala Gusti şi Traian Herseni, dar şi, la nivel subiacent, aproape ocult, de
conştiinţa apartenenţei ideale la comunitatea internaţională a istoricilor religiilor în vârful căreia se afla Mircea Eliade, care publicase odinioară
Folclorul ca instrument de cunoaştere sau Comen‑
tarii la legenda Meşterului Manole, dar al cărui
nume era interzis în România. Despre o asemenea solidaritate creatoare vorbeşte frumosul volum epistolar comentat Ovidiu Bîrlea – Ion Taloş:
Corespondenţă 1963 – 1977, editat în 2017 la Alba
Iulia (la Editura Centrului de Cultură „Augustin
Bena”) de către Andreea Buzaş, îndeajuns de melancolică dacă ţinem cont de spusele ei, potrivit
cărora a „lucrat la editarea acestei corespondenţe
cu uşorul regret că [face] din generaţia celor care
nu prea au scris şi, probabil, nu vor mai scrie ni‑
ciodată scrisori”. Volumul conţine 133 de scrisori,
71 expediate de către Ovidiu Bîrlea în special din
Bucureşti, unde locuia, şi 62 expediate de către
Ion Taloş, marea lor majoritate din Cluj, dar câteva şi din Freiburg, unde Taloş „ispăşea” cu dor de
ţară fericita corvoadă a unei burse Humboldt, la
un institut unde erau şi specialişti occidentali în
cultura populară românească, şi unde cărţile de
specialitate de la noi erau primite în mod avizat.
Un detaliu de chiţibuşărie ortografică, înainte de
a merge mai departe: Bîrlea şi‑a ortografiat întotdeauna numele cu î din i, ceea ce colegii şi discipolii lui au respectat cu sfinţenie. Am recurs şi eu la
această grafie.
Pe vremea studenţiei mele fusesem integrat într‑o sistematică şi, din păcate, nefinalizată
editorial decât parţial cercetare de teren în Ţara

Oaşului, coordonată de către profesorul Nicolae
Bot. Decan ne era profesorul Dumitru Pop, autorul Folcloristicii Maramureşului, la catedră îl
aveam pe Ion Şeulean, unul dintre cei mai buni
oameni pe care i‑am cunoscut, consecinţa fiind că
fusesem repartizaţi pentru „practică” la Institutul de Folclor din Cluj, care era pe vremea respectivă într‑un fastuos „palat” mereu însorit (ni se
părea nouă...) de pe Strada
Rákóczi, unde mai locuiau
Adrian Marino şi Ion Pop,
ceea ce înseamnă că, neintenţionat chiar, intrasem
în legătură cu multe dintre „culisele” volumului de
acum, tot pe vremea uceniciei noastre într‑ale folclorului şi etnografiei luând
naştere şi Societatea Studenţilor Folclorişti prezidată de către Mihai Coman,
student la Bucureşti, la
conferinţele anuale ale căreia se discuta cu precădere
religie comparată şi mitologie, „iresponsabilitatea”
noastră ideologică juvenilă fiind tolerată de către
profesori cu o complicitate
zâmbitoare, participativă.
Ovidiu Bîrlea era, pe
vremea respectivă, „monstrul sacru” autohton al
domeniului, deşi la timona
instituţională a folcloristicii autohtone se aflau alţii
(Nicolae Dunăre, cei doi profesori Pop, Dumitru şi
Mihai etc.), împotriva cărora el vitupera sarcastic
de la înălţimea unor sinteze neîntrecute nici astăzi (o face şi în scrisorile pe care i le scrie lui Taloş), dar şi de la aceea a unui orgoliu mizantropic
neconcesiv, din care s‑a hrănit dintotdeauna, deşi
i‑a adus şi imense deservicii. Tineri fiind, îl admiram insurgent pentru această independenţă adesea păguboasă, pe care volumul o transmite: şef
de secţie al institutului din Capitală, îşi dă demisia zgomotos, retrăgându‑se într‑un labirint plin
de cărţi din Sfinţii Apostoli (demolat la sistematizare, de unde este mutat într‑o garsonieră din
Balta Albă), refuză, la scadenţă, să solicite pensie,
pe motivul că asta l‑ar fi obligat să „colaboreze”
cu instituţia pe care o ura, trăieşte din onorarii şi
din expediente, publică stăruitor şi impecabil ştiinţific la edituri autohtone şi din străinătate, fără
să ţină seama de oprelişti (fiindcă, nu‑i aşa?, nu
mai era angajat al statului, deci nu trebuia să „deconteze” la nimeni), acceptând la un moment dat
(„trăiesc din renunţări”, îi scrie el, parafrazat, lui
Ion Taloş) chiar şi tăierea curentului electric, asta
în condiţiile în care mai avea un „schelet ideologic”
impardonabil în dulap, fratele său, Monseniorul
Octavian, fiind angajat în structurile Vaticanului.
Grozăviile nu se opresc aici: volumul mai pomeneşte de situaţia schizoidă de pe vremea când Bîrlea lucra la Istoria folcloristicii româneşti, când îi
este refuzată... legitimaţia de intrare la Biblioteca
Academiei din Bucureşti, pe motivul că, neangajat la stat fiind, nu putea „produce” o „adeverinţă”
care să certifice dreptul său la documentare.
De partea cealaltă, Ion Taloş e impecabil
profesional, liber în conştiinţa sa de cercetător şi
ştiutor să admire, motiv pentru care tonul corespondenţei sale este de o civilitate obiectivă ieşită
din comun, deşi Bîrlea, coleric potolit din fire, presară nu de puţine ori un venin tandru sau sarcastic printre cuvintele sale, invitându‑şi partenerul
să se înfrupte. Misogin funcţional, regăţeanul perfect adaptat (deşi era „mocan” din Mogoşul Albei)
e de părere că „locul femeilor e doar în bucătărie”,

îl laudă pe Mihai Pop că e „specialist în călăto‑
rii de tot felul”, ameninţă pe clujeni cu „fanario‑
to‑ciocoimea” dâmboviţeană care nu are pereche
în lume (deşi nici Someşul nu e lipsit de rechinii
proprii), îl pârăşte pe şeful clujean al partenerului său de corespondenţă că e „vulgar”, grobian”
şi de „origine indiană” (denunţ care se referă la
cromatismul genetic), dar e impecabil atunci când
vine vorba de muncă şi de
ţinuta ştiinţifică, profesională, unde ştie tot, şi ceva
pe deasupra (cine e în stare să‑i amintească unui
antologator că, printre variantele de colinde pe care
le recenzează, există una
singură, culeasă de la XY
din satul Z din Neamţ, pe
care n‑a avut‑o în vedere?),
funcţionând impecabil şi ca
regularizator moral, fiindcă, de pildă, la un moment
dat i se oferă lui Bîrlea să
preia o temă la care lucra
Taloş, şi el refuză, pe considerentul că energiile creative naţionale, şi aşa puţine,
trebuie investite în domenii
eliberate de redundanţă.
Pe de altă parte, cei
doi îşi citesc colegii, chiar
şi adversarii, cu o acribie
ieşită din comun, ceea ce‑i
interesează în principal fiind – oricât de idealist sună
azi, când intelectualii se
disting cu precădere prin pasiunea de a‑i ignora
pe ceilalţi, „scoţându‑i” din domeniu prin damna‑
tio memoriae – armonia naţională de ansamblu a
domeniului pe care‑l cultivă. Tot aici e şi un alt
paradox al cărţii, care se leagă de melancolia deja
invocată a Andreei Buzaş: legăturile dintre membrii microcomunităţilor creatoare erau mult mai
vii atunci de cât sunt ele azi, când, în principiu cel
puţin, Internetul a abolit orice distanţă.
Volumul, impecabil adnotat cu desluşiri contextuale, aduce şi o suită de detalii indispensabile,
cum este, de pildă, acela al deciziei lui I. Taloş de
a‑şi întârzia apariţia editorală a lucrării de doctorat dedicată Meşterului Manole (cu părţi esenţiale de mitologie comparată balcanică, „senzaţia”
lucrării constituind‑o masivul corpus de variante
transilvănene ale baladei), pe motivul refuzului
de a suprima citarea în bibliografie a faimoasei
lucrări din 1943, de neevitat, a lui M. Eliade. „Ma‑
nuscrisul «a zăcut» în editură până în anul 1972
– explică, justificativ, autorul ‑, când Adrian Pău‑
nescu a publicat celebrul interviu luat lui Mircea
Eliade în America [în Contemporanul, nr. din 10
martie 1972 – n.n., Şt.B.], în urma căruia marele
nostru istoric al religiilor a fost scos de pe lista nu‑
melor interzise.”
Din cei doi, doar I. Taloş mai este în viaţă astăzi. Pendulând între Cluj şi Köln, unde a predat
mulţi ani de‑a rândul un foarte audiat curs de literaturi populare romanice, el continuă să lucreze
la un nivel înalt, publicând în ultimii ani D’Italica
à Sarmizegetusa. Réflexions sur la culture popula‑
ire roumane (2016), respectiv Folclor spaniol/se‑
fard în România. File de istorie culturală (2017).
E un privilegiu să îl ştii alături, fiindcă participă
şi la reuniunile Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor.
Seniorial şi discret, aşa cum îi este firea. r

Aprilie 2019

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Pe vremea studenţiei mele fusesem
integrat într‑o sistematică şi,
din păcate, nefinalizată editorial
decât parţial cercetare de teren în
Ţara Oaşului, coordonată de către
profesorul Nicolae Bot

7

n

Constantina Raveca Buleu
Spectacol cultural, plăceri de tot
felul şi multe alte delicii
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Lecturi

ată amestecul de înţelepciune socratică şi candoare neconcesivă cu care
craioveanca Xenia Negrea îşi începe
incursiunea
teoretico‑hermeneutică
din volumul Elogiu incertitudinii – idei estetice şi
mediatice, apărut în 2018 prin efortul conjugat al
editurilor Universitaria din Craiova şi al Presei
Universitare Clujene: „Nu ştiu dacă intervenţiile
pe care le am în acest moment se cheamă critică.
Sper să fiu în perioada «nuvelelor care anticipea‑
ză romanul». Nici nu cred că mi‑am propus să fac
critică. Am ajuns din aproape în aproape să fac ce
fac acum. În momentul în care am început să scriu
despre cărţi, tot ce voiam şi tot ce vreau să obţin
era/este să înţeleg [...] Mi‑ar plăcea să descopăr
că nu‑mi voi pierde puterea să mă entuziasmez în
faţa unui text, că nu există mecanică decât pentru
cei care se tem, că relaţia text‑metatext este vie şi
utilă, iar nu manipulatoare. Mi‑ar plăcea să nu
uit niciodată că, de fapt, nu înţeleg nimic şi, în ciu‑
da acestui fapt, caut şi mai mult, cu şi mai multă
putere.”
În spiritul aceluiaşi scepticism vesel multimilenar, Xenia Negrea intercalează între mărturisirea primă şi plăcerea spectacolului cultural pe
care îl comentează o excelentă (şi foarte bine articulată!) arie teoretică, construită pe subtile secvenţe dialogale cu maintream‑ul critic autohton,
dar, mai ales, cu sine însăşi. Rezultatul este un
program neconvenţional, care provoacă şi infirmă
cu argumente precondiţia echilibrului cuminte
din cultura română, pledează în favoarea „funcţiei
de mediere” a discursului critic (alternativă agreată în raport cu „funcţia de orientare” propusă doct
de către inflexibilul Mircea Martin) şi analizează,
cu o sinceritate dezarmantă, diferite secvenţe autobiografice de reacţie critică, ceea ce duce la un
autoportret creionat în spiritul lui Terenţiu, în
care, la modul ideal (!) ar trebui să se regăsească
orice critic literar contemporan.
„Cred că este destul de greu să‑ţi accepţi şi,
mai ales, să‑ţi domini afectele” – afirmă autoarea
în preambulul rememorării unei experienţe de
receptare controlate preventiv în aşteptarea atingerii stării critice dezirabile: „suficientă stăpânire
de sine, suficient rafinament moral şi intelectu‑
al”. Odată asumat, clivajul dintre esenţa umană
şi idealitatea critică îşi consumă epilogul într‑o
mea culpa ratată, pe de o parte, din cauza lipsei
de obedienţă faţă de ceea ce este comun, funciară
la autoarea noastră, şi, pe de altă parte, din cauza
necesităţii vitale a scrisului, exersat cu o voluptate ludică, intelectualizată, contrară tăcerii. Xenia
Negrea insolitează decomplexat: şi o face bine,
atractiv, la modul incitant.
Toate aceste dimensiuni se regăsesc în Qui
prodest? sau A little post‑truth, un fin rechizitoriu
în care arta oratorică (sau, mai bine zis, carenţele ei din perimetrul academic autohton) suportă o
avizată şi relaxată circumscriere teoretică, abandonată în timp util şi succedată de un apel la redimensionare discursivă, de adaptare la diferit şi
la dialog. Povestindu‑şi cu destul de mult umor
experienţele conferenţiare unidirecţionale, Xenia Negrea diagnostichează o realitate familiară
nouă tuturor, dar trecută sub tăcere de către mulţi: lipsa interactivităţii şi deversarea nediscriminatorie de mesaje înspre un public receptor de la
care nu se poate aştepta, în fond, nici un răspuns.
Diagnosticul nu echivalează însă cu un tablou întunecat, spectacolul culturii craiovene oferindu‑i
autoarei suficiente contraexemple.
O nuanţare a dihotomiei negativ‑pozitiv o
furnizează eseul Nostalgii din no man’s land –
viziune optimistă, reflecţie bicefală asupra automatismelor de reprezentare, cu un prim subiect
în optimism (descris plastic drept „limbul de lemn
al demagogiei”) şi cu un apendice în spiritul aulic,
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orientată axiomatic de înţelegerea faptului că
„imaginaţia suportă doar categoriile negative”.
Însă, imediat apare şi corecţia, potenţial relativizată de spectrul contraargumentaţiei încapsulate
într‑o cu totul altă axiomă: „Niciodată lucrurile
nu stau chiar aşa”.
În cazul Xeniei Negrea, alternativa rafinează exponenţial discursul, după cum o dovedeşte
şi melancolia Craiovei studenţeşti din textul intitulat Ludicul şi da şi nu, consumată sub semnul
unui număr al revistei Dilema, subtitrat „Studen‑
ţesc şi‑mi pare rău”. „Mi‑am conştientizat şi tră‑
it studenţia – notează autoarea – drept climaxul
libertăţii individuale / un soi de libertate la pur‑
tător. Iar culoarele şi sălile de curs drept comparti‑
mentări (antifonice) ale unui no man’s land – sin‑
gurul pe care l‑am cunoscut şi despre care ştiu că
există. Nu am 80 de ani, dar am citit (vai!) că nici
nu mai este altul. Conşti‑
entizarea şi iresponsabili‑
tatea puse să ruleze intri‑
cat aici sunt. Te poţi juca
de‑a una sau de‑a alta.
Poţi să fii şi una şi alta.
Nu tu constrângeri, nu tu
dileme morale, nu tu urmă
de ireversibilităţi! Doar
tu cu bibliografiile inter‑
minabile care aduceau cu
sine medaliile cearcănelor,
doar tu faţă în faţă cu zeci‑
le de opţiuni.”
În siajul nostalgiei
studenţeşti se conturează, în Am şti, dacă am fi,
o profundă reflecţie asupra valenţelor educaţiei,
dezvoltată în subtile dihotomii condiţionale, menite să separe adevărata
educaţie de simulacrele
furnizate de sistemul educaţional autohton. Poate
că o mostră în acest sens
nu strică: „Am şti, dacă
am fi [realmente educaţi,
fireşte!], că educaţie, cul‑
tură înseamnă curiozi‑
tate, creativitate, curajul
să vorbeşti, să întrebi, să
înţelegi, înseamnă spirit critic. Am şti, dacă am
fi, şi n‑am accepta în ruptul capului cele ce le ve‑
dem/ auzim/ primim gratis zilnic”. Pentru Xenia
Negrea, educaţia translează în implicare, în demascarea corectivă a prejudecăţilor ce bântuie societatea românească, fie că este vorba despre propensiunile maculante ale unei categorii gregare
şi resentimentare (din eseul „Toţi profesorii sunt
javre!”), fie că se confruntă cu un periculos amestec de cinism politic şi prostie colectivă (cum se
întâmplă în episodul relatat de Un musiu din po‑
litică). De altfel, politica declanşează multe dintre
reacţiile critice ale autoarei. Un eseu precum La
rentrée vs. Toamna se numără bobocii invocă imaginea toamnei academice ca sărbătoare a cunoaşterii, subminată sistematic de interferenţa rapace
a politicienilor: „Nu pot (şi ca mine mai sunt mulţi
alţii) să trec peste greaţa toamnei. [...] Nu cred că
există un grad de cinism şi de penibil mai ridicat
decât politicienii cocoţaţi în faţa copiilor, a tineri‑
lor, la deschiderea anului şcolar. Nu cred că este
ceva mai cinic, mai ironic”.
Un loc aparte în economia volumului aparţine reflectărilor memorialistice ale României. Astfel, lectura jurnalului lui Matei Călinescu, Spre
România (din „România: normalitatea ca utopie”),
decantează labirintul unei lecturi a sinelui, insistă asupra configuraţiilor paradoxale şi izolează

În siajul nostalgiei studenţeşti se
conturează, în Am şti, dacă am fi, o
profundă reflecţie asupra valenţelor
educaţiei, dezvoltată în subtile
dihotomii condiţionale, menite
să separe adevărata educaţie de
simulacrele furnizate de sistemul
educaţional autohton

sursele energetice ale creativităţii mateicălinesciene, în vreme ce Memoriile din exil ale Reginei
Maria explorează implicaţiile iubirii ei faţă de
România de pe poziţia unui palier psihologic şi istoric pentru care noi nu părem, azi, să fim făcuţi.
Textul se intitulează, de altminteri, România iu‑
bită. Cum ar fi dacă.
Paradoxurile mentalităţilor întortocheate
carpato‑danubiano‑pontice revin în prim‑planul
cronicii consacrate substanţialului studiu al Constanţei Vintilă‑Ghiţulescu, Evgheniţi, ciocoi, mo‑
jici. Despre obrazele primei modernităţi româneşti
1750‑1860, în spaţiul căreia admiraţia faţă de
povestea cercetătoarei despre vremurile trecute
generează un difuz frison de actualitate contrariată. Frisonul e acutizat în comentariile la Cărţi cu
zimţi, volumul din 2015 al lui Mihai Ghiţulescu,
ce beneficiază de reafirmarea ideii potrivit căreia
„la noi Machiavelli trece –
vrem, nu vrem – prin Ca‑
ragiale”. Şi nu numai Machiavelli, dacă ne gândim
la observaţia generată de
cartea lui Wolf Lepenies,
Ce este un intelectual eu‑
ropean? Intelectualii şi po‑
litica spiritului în istoria
europeană: „În România,
intelectualul‑prototip pare
să fi rămas ‘telectualul,
altfel spus Rică Venturi‑
ano, studintele în Drept,
jurnalist, cu vagi irizări
lirico‑erotice şi cu o mare
consideraţiune pentru lite‑
ratură”. La polul celălalt,
Xenia Negrea plasează
adevărul pentru care pledează Gabriel Andreescu,
în Cărturari, opozanţi şi
documente, valoarea intelectuală şi spiritul intransigent al lui Adrian Marino.
Mai aproape de casă,
spectacolul Craiovei literare (şi nu numai) aduce în
paginile volumului o anumită doză de serenitate,
contrabalansată de imersiunea în teoriile mediatice ale lui Jacques Derrida
(în Despre televiziune pe filosoficeşte) sau Peter
Gross, de decantarea „idealismului magnetic” cu
care Alain de Botton teoretizează ştirile, precum
şi de abordarea înspăimântătorului spectru al
maculării în era Internetului, descris de Jon Ronson.
„Cred că orice formă de interogare a unui
text este, într‑o oarecare măsură, o agresiune” –
scrie Xenia Negrea în introducerea volumului
său, Elogiul incertitudinii – idei estetice şi medi‑
atice. „Agresiunea” implicită a exerciţiului critic
consemnnat prin intermediul volumului pe care
îl comentăm este orientată cu precădere de plăcerea decomplexată, nedogmatică şi anticanonică
pe care autoarea o implică în spectacolul culturii,
de plasticitatea vie a discursului ei, de prospeţimea reacţiilor sau profunzimea reflecţiilor pe care
autoarea le propune şi, nu în ultimă instanţă, de
ceva indicibil şi autentic, care se numeşte savoare. r
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Surâsul prinţului Mîşkin

Sorin Lavric

Î

n straniul său volum Decoct de femeie
(Editura Ideea Europeană, 2019), Sorin
Lavric tratează în cheie polemică una
dintre cele şapte Legi ale Kybalion‑ului:
împărţirea lumii în genuri ordonatoare de sens,
vibraţii şi energii: masculin‑feminin. „Este un
gen în toate lucrurile; totul are principiile sale:
masculin şi feminin; genul se manifestă în toate planurile” spune Legea a şaptea, învăţăturile
Kybalion‑ului fiind create de celebrul alchimist
din Alexandria, Hermes Trismegistus, al cărui
chip poate fi contemplat într‑un mozaic regăsit
în Catedrala din Siena şi care are câţiva corespondenţi: zeul Thot la egipteni, Hermes la greci
şi Mercur la romani. Se cuvine precizat din start
că foarte puţini bărbaţi sunt conştienţi de propria
masculinitate şi extrem de puţine femei sunt conştiente de feminitatea lor, şi mai puţini oameni
– indiferent căruia dintre cele două genuri aparţin de la naştere – sunt capabili să conştientizeze
dualitatea masculin‑feminin existentă înlăuntrul
lor, găsind un echilibru între cele două părţi ale
fiinţei exclusiv când se trezesc spiritual. Această temă imposibilă e abordată, aşadar, de autorul monografiei Ontologia lui Noica într‑o epopee
strălucită – care nu seamănă cu nimic, deşi are
numeroşi corespondenţi livreşti – a masculinităţii
şi feminităţii reconfigurate după ce ochiul auctorial le‑a dezarticulat, parte cu parte, pentru a le
radiografia scrupulos alunecările, limitele, bolile.
Arborându‑şi mantia unui alchimist îndrăgostit
de abstracţiuni, Sorin Lavric recurge la descrierea – la persoana întâi singular – câtorva tipuri
de femei rasate, conştiente de propria feminitate.
În preajma acestor aristocrate regăsite la galaxii
depărtare de femeia‑iederă sau femeia‑liană, care
alimentează copios media statistică, protagonistul
simte „o chemare surdă”, ce îl trezeşte subit şi îl
mută „în alt plan de conştiinţă”, făcându‑l să aibă
parte de experienţe ruminate sub semnul surescitării emoţionale sau al dezechilibrării simţurilor
practicat – în alt registru şi prin mijloace diferite –
de un Arthur Rimbaud pe urmele maestrului său
– Charles Baudelaire. „Chemarea aceasta – precizează util autorul năuc şi pierdut de tot, atent în
schimb la contorsiunile sufleteşti ale eroului creat
de d‑sa – nu avea legătură cu parametrii culturali,
estetici sau sociali ai nimfei, ci cu un câmp de atracţie iraţional a cărui putere venea direct din pori”.
Aria de investigare, aşadar, ţinteşte inconştientul uman sau, cu spusele scriitorului, „un câmp
de atracţie iraţional”, deşi faţă de unele vestale
protagonistul acestui demers interdisciplinar –
situat la graniţa dintre ficţiune, filosofie, istorie
a mentalităţilor, psihologie şi mistică – simte un
savant amestec buimăcitor de atracţie‑respingere

aidoma thomasmannianului
Hans Castorp, ale cărui euri
îşi dispută aceleaşi senzaţii
contradictorii în faţa rusoaicei
Clavdia Chauchat, metamorfozată într‑un sucit şi de neînţeles ecou peste timp al ţeapănului Pribislav Hippe.
Stranietatea
invocată
provine şi din faptul că autorul unei cărţi dedicate femeii –
nimfei, spune în siajul grecilor
antichităţii scriitorul ce ţine
de mâini protagonistul, satirul
– e taxat nu rareori în spaţiul
public drept un misogin sadea,
accesele de extracţie misogină
ale acestui gânditor redutabil
fiind departe de a fi o noutate,
ca şi reacţiile în lanţ survenite ori de câte ori Sorin Lavric
le emite, stârnind fie stupoare, fie revoltă, fie consternare
etc.; şi feminismul, şi misoginismul fiind boli ale spiritului,
semne ale dezechilibrului psiho‑somatic. Mărturisesc din
capul locului că asemenea reacţii sunt de înţeles.
Doar că mai tot ce scrie Sorin Lavric se cuvine receptat ca un joc livresc, e adevărat, un joc grav,
aflat sub semnul imprevizibilului şi al capriciilor,
dacă nu al umorilor. Refuzând liminar să elogieze
femeia şi propunându‑şi să elaboreze o filosofie a
femeii, Sorin Lavric cade în capcana respinsă din
start cu o splendoare aptă de a te conduce fie spre
zodia umorului, fie spre cea minată, când şi când,
de pusee cvasimonstruoase sub aspect moral, izbucniri iscate dintr‑o pornire sublimă a cărei sursă e foamea unamunoiană de
nemurire. Exemplele care‑mi
vin fulgerător în minte când
mă gândesc la Decoct de fe‑
meie sunt romanul lui Patrick
Suskind, Parfumul, publicat
iniţial în 1985 în Elveţia, şi
Amantul doamnei Chatter‑
ley, creat de mâna însemnată
de geniu a lui David Herbert
Lawrence. Asemenea opere
scapă, totuşi, judecăţilor moralei publice – oricât de aspre,
nedrepte şi oarbe, estetic vorbind, ar fi acestea! –, salvându‑se în cele din urmă dată
fiind valoarea lor estetică validată de cele trei instanţe: critica de specialitate, publicul
cititor şi timpul, cel din urmă
fiind, spuneam şi alte dăţi, cel
mai aspru judecător.
Prin volumul Decoct de
femeie, dintr‑un exces de vitalitate neexprimată, Lavric
laudă în cheie elitistă femeia cu sânge albastru, ai cărei
nuri de gheişă, forţă de a crea
şi de a fi îi dau peste cap schemele, conceptele, îndoielile, inclusiv cele referitoare la aşa‑zisa incapacitate organică a femeii de a gândi în concepte,
discutabilă dacă ne raportăm la o Simone Weil,
Iris Murdoch, Virginia Woolf sau Hortensia Papadat‑Bengescu, bunăoară, ca să ne referim la câteva exemple nelipsite de strălucire. Regizorul spectacolului acesta, în care pretinsul satir nelipsit de
farmec ţine să ia în posesie prin descriere potenţiala victimă rasată, răstoarnă rolurile parcă, le
distribuie într‑un scenariu diferit, pulverizând clişeele, contrariind aşteptările, intenţiile liminare
şi ducându‑ne, firesc, spre realitatea substanţială
care urcă dinlăuntrul autorului. Intenţia inconştientă ce l‑a dus spre masa de scris în anul în care
împlinise 50 de ani, de fapt, a fost cu totul alta.
Făcând un inventar antropologic al exemplarelor

de femeie de rasă imaginate, la cel de‑al doilea
nivel al scriiturii, gânditorul sau un eu ascuns
– mai experimentat şi mai ştiutor ca d‑sa – prin
intermediul protagonistului a vrut să‑şi arunce
în aer misoginismul, cu tot cu templele‑i somptuoase, contemplate de la distanţă de cele câteva
tipuri de femei superioare descrise detaliat, cu
dexteritatea unui ceasornicar pasionat, care desface migălos pentru a mia oară mecanismele unui
ceasornic, pentru a‑i citi viscerele şi modul în care
funcţionează acestea. Fascinant e că ceasul i se
oferă exact atât cât trebuie, lăsând multe dintre
şurubaşe ascunse ochiului minţii, căci nu mintea
e cea capabilă să descrie şi să vadă totul. E fascinant, spuneam, în ciuda misoginismului, în ciuda
spiriduşului calofiliei şi a demonilor clişeelor, ce‑i
joacă, ici şi colo, feste de pomină. Pune pe gânduri
şi relaţia strânsă dintre ratarea în eros şi împlini‑
rea în spirit, excluderea împlinirii într‑o uniune
mistică fiind – ca şi accentele misogine, de altfel
– o formă de manifestare a unor răni nevindecate.
Misoginia ca tip de agresiune îndreptată împotriva propriei feminităţi, ca formă de recunoaştere
a rateului şi a dezechilibrului dintre elementele
masculin şi feminin. Revăzută sec şi rece în acest
sens, Decoct de femeie e una dintre cele mai triste şi una dintre cele mai frumoase cărţi. După ce
urmăreşti cu simpatie spectacolul abstracţiunilor şi al speculaţiilor, de o evidentă originalitate,
sfârâind ca apa rece aruncată în lava unui vulcan
abia erupt, riscul e să te alegi mai de fiecare dată
cu un gust amar. Şi la capătul acestei experienţe spirituale să‑l compătimeşti pe protagonistul
care e departe de a afla ce pierde şi ce a pierdut
neiubindu‑şi propria feminitate, neiubindu‑se pe
sine însuşi, în primul rând. Sorin Lavric caută să
definească femeia închizând‑o într‑o abstracţiune
şi simplificând astfel o realitate ultracomplexă –
imposibilă era să zic – ce‑i scapă ca argintul printre degete. Autorul, aşadar, e
la câţiva milimetri de a ţine
morţiş să găsească un caracter raţional unei fiinţe de sex
feminin ale cărei 95% dintre
acţiuni – ca şi cele ale bărbaţilor, numiţi în scriptură satiri
– sunt inconştiente! (Iată un
argument ce ne face să tratăm
altminteri liberul arbitru.) Şi
aici scriitorul cade zgomotos într‑o capcană similară,
aproape, cu cea în care s‑a
prăbuşit Vissarion Belinski,
cel revoltat că existenţa... nu
are un caracter raţional, realitate prin care a stârnit râsul
homeric al lui Lev Şestov, filosoful ahtiat să urmărească
citind printre rânduri sălbăticia inegalabilului critic rus,
grăbit să‑i ceară socoteală lui
Hegel pentru vrute şi nevrute, în fruntea listei aflându‑se
scandaloasa – în ochii pateticului rus, desigur – lipsă de
caracter raţional a istoriei,
existenţei etc. Dacă urmăreşti judecata protestatară vissarioniană, riscul e să ajungi rapid să
te întrebi, bunăoară: din ce raţiuni firul de iarbă
răsare, care e temeiul pornirii florii-soarelui de a
se întoarce după soare, din ce raţiuni bărbatul îşi
îmbrăţişează iubita, deşi nimfa tocmai i‑a ars o
palmă meritată cu asupra de măsură? Excesul de
raţiune poate naşte monştri. Excesul de raţiune
goleşte inima – epicentrul fiinţei – de ceea ce numim, nu rareori stângaci şi poticnit, ca şi cum am
avea prune uscate în gură, iubire. Aceasta e una
dintre supratemele centrale ale cărţii lavriciene,
o temă îndeobşte ocolită de morala publică, deoarece se consideră – ades nu fără temei – că abordând‑o se intră în sfera lipsei bunului‑simţ
sau a indiscreţiei. Ce este mai important
însă în holograma fiinţei: să te salvezi sau

ð

Aprilie 2019

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Aura Christi
Masculinitate versus feminitate.
Un plonjeu în iraţionalitate

E ca şi cum ai încerca să închizi un
fluture croit din aburi, culori, forme,
linii şi oceane de fantasme, într‑o
colivie! E ca şi când ai face eforturi
disperate să încarcerezi un pegas cu
aripile‑i deschise amplu într‑un ţarc!
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Hm, te porţi orbeşte? Te zbaţi? Nu
pricepi nimic? Ai comportamentul
unui liliac zăpăcit de lumina
mlădiindu‑se voluptuos în marea
amiază? Prin gura protagonistului,
autorul ne oferă o veste bună
după alta! Adică trăieşti, nu‑i
aşa, locuieşti propria existenţă,
navighezi prin viaţa ta, care nu se
cuvine înţeleasă
să rămâi în braţele molatece, căldicele ale
eternului, elogiatului bun‑simţ, picotind
eventual într‑un fotoliu şi veghind confortul de la suprafaţa existenţei? Sorin Lavric face
alegerea corectă şi creează un personaj puternic,
în jurul căruia gravitează şase proiecţii ale propriei feminităţi nu rareori ultragiate, proiecţii transformate în centru de cum apar, rând pe rând, în
existenţa eroului.
Scriind despre câteva tipuri de nimfe cu o
admiraţie pocnită, câteodată, peste mâini şi iute
adusă în matca impersonală a harului de a reduce
totul la înălţimea abstracţiunilor, prin protagonistul creat Sorin Lavric se răfuieşte, în realitate,
cu stafiile propriului misoginism înrudit oarecum
cu cel – e adevărat, mai discret – practicat de hermannhesseanul lup de stepă, Harry Haller. Elementele masculin şi feminin dinlăuntrul său tânjeau şi tânjesc, în continuare, după un echilibru.
Lipsa acestuia a provocat scrierea acestei cărţi
şi, în consecinţă, miraculoasa vindecare, scrisul
fiind de la Aristotel încoace mijlocul cel mai direct de exfoliere cathartică. Ce vrea, de fapt, Sorin
Lavric, exprimând din capul locului dorinţa de a
face o filosofie a femeii? Să aleagă din suita unor
caracteristici sprirituale definitorii chipul uriaşei,
al femeii baudelairiene, îmblânzind‑o astfel şi încercând să‑i descifreze nurii, Taina? E ca şi cum ai
încerca să închizi un fluture croit din aburi, culori,
forme, linii şi oceane de fantasme, într‑o colivie! E
ca şi când ai face eforturi disperate să încarcerezi
un pegas cu aripile‑i deschise amplu într‑un ţarc!
Conştient de dificultatea scopului propus,
acest gânditor întors cu faţa spre Antichitate are,
uneori, senzaţia că a închis deja fluturele şi pegasul e gata ferecat până tipologiile create îi joacă
feste peste alte feste. Cum ar prinde gândul, acest
pământ de aer, în braţele‑i de abur ceaţa, răsăritul, lumina, întunericul şi braţele melodioase ale
iubitei, în faţa căreia trupul, ochii minţii şi ai inimii se reduc la tăcere sau te fac să te porţi ca un
fluture zburând din ce în ce mai intens în jurul
unui bec arzând puternic? Dincolo de războaiele
între sexe, promovate mai pretutindeni, femeile,
unele dintre ele, rămân – în mod scandalos pentru
unii şi uimitor pentru alţii – o atracţie irezistibilă,
alcătuind un soi ciudat de centru inclusiv pentru
misoginii autodeclaraţi: „Ne hrănim la propriu
din fiinţa femeilor pe care le întâlnim, le digerăm
esenţa cu aceeaşi fervoare cu care mistuim un fel
de mâncare. Şi cum pigmentul e doar smalţul ce le
acoperă natura, adevărata digerare trece sub pojghiţa prestigiilor, mergând până la sursa din care
îi izvorăşte câmpul de atracţie. A simţi o femeie e
a‑i digera umorile prin mijlocirea celor zece scheme. Când schemele nu intervin, te porţi orbeşte ca
un liliac silit a zbura sub soarele amiezii. Nu pricepi nimic, nu distingi nimic, doar te zbaţi bolovănos într‑un athanor labios”. Hm, te porţi orbeşte?
Te zbaţi? Nu pricepi nimic? Ai comportamentul
unui liliac zăpăcit de lumina mlădiindu‑se voluptuos în marea amiază? Prin gura protagonistului,
autorul ne oferă o veste bună după alta! Adică
trăieşti, nu‑i aşa, locuieşti propria existenţă, navighezi prin viaţa ta, care nu se cuvine înţeleasă,
ci trăită ca la carte, cu recunoştinţă pentru darul
uriaş oferit. Când eşti adus în faţa unei femei de
rasă, instinctul – aşezat miraculos deasupra raţiunii, a sistemelor, conceptelor etc. – intră în alertă, răscolindu‑ţi fiinţa în profunzime şi făcându‑ţi
praf şi pulbere castelele schemelor. „Inima are
raţiuni pe care raţiunea nu le cunoaşte” afirmă
Blaise Pascal, trădând astfel existenţa unei fisuri
benefice în ultracomplicata construcţie magnifică,
dotată cu spirit, inimă, suflet, trup, cărora li se
insuflă printr‑o boare divină Viaţa. r
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Boris Marian
Leonard Bernstein –
neuitatul muzician

ăscut la 18 august 1918, Leonard
Bernstein ajunge postum la un
centenar de existenţă virtuală.
Provenea dintr‑o familie de imigranţi din Ucraina, a făcut o carieră strălucită de
pianist, compozitor, pedagog, dirijor în compania
unor orchestre celebre. Este considerat unul dintre cei mai prodigioşi muzicieni americani. Faima
sa este datorată în special poziţiei de director muzical al New York Philharmonic. Este cunoscut şi
ca autor al creaţiei sale muzicale West Side Story,
Peter Pan, Candide, Wonderful Town, On the
Town, On the Waterfront. Modern în tot ce creat, a fost un prodigios simfonist, autor de balete,
muzică de cameră, de film, corale etc. A murit la
vârsta de 72 de ani, în plină activitate creatoare,
la 14 octombrie 1990. Întreaga viaţă, începând din
copilărie, a fost dedicată muzicii clasice şi moderne. A studiat şi filosofia antică, din care s‑a inspirat, ca şi din literatura antică. În tinereţe l‑a îndrumat un maestru – Dimitri Mitropoulos, căruia

Temperamental, inventiv în muzică,
extrem de generos în relaţiile
umane, Bernstein
i‑a rămas recunoscător. Apoi, Aron Copland, compozitor în vogă, Fritz Reiner, Isabelle Vengerova,
Judy Holliday, Serge Koussevitzky ş.a. A colaborat cu Bruno Walter, dirijor, a parcurs un itinerariu prin muzica secolelor XIX‑XX, interpretând
pe cei mai importanţi compozitori, iar la Carnegie
Hall era adeseori audiat, ca şi la radio CBS. Din
1954 ţinea prelegeri muzicale la TV, când în Europa televiziunea abia era cunoscută.
Arturo Toscanini l‑a invitat să dirijeze în
capitale europene. Desigur, nici Israelul nu l‑a
ignorat, a fost de câteva ori chemat la Tel Aviv, Ierusalim. Companiile Columbia, Deutsche Grammophon, Radio Bavaria i‑au înregistrat concertele. A fost la Scala din Milano, cu participarea
Mariei Callas. Baletele sale au fost interpretate şi în Tahiti, aflat în Oceanul Pacific. A creat

evenimente, festivaluri, concursuri muzicale etc.
Este cunoscut în Japonia, China. În onoarea Preşedintelui Kennedy, asasinat în 1963, el a condus
un concert comemorativ din creaţia lui Mahler. A
colaborat cu Dmitri Şostakovici. A fost un admirator al jazzului, a contribuit cu compoziţii. Pentru
muzică de film a fost invitat şi de Zeffirelli. Era un
bun cunoscător al muzicii din ţările europene, din
Italia, ţările nordice, ca şi din Rusia. A fost prieten cu Mstislav Rostropovici, admiraţia fiind reciprocă. Pentru reprezentări de creaţii muzical‑literare a apelat la colaborarea cu actorul Maximilian
Schell. Creaţia sa este bogată şi reprezentată în
diverse genuri, a fost activ şi pe plan social, avea
înclinaţii pro‑socialiste, iar în viaţa particulară,
deşi căsătorit cu o frumoasă actriţă din Chile, şi‑a
manifestat homosexualismul, fără a fi denigrat de
admiratori. „Nu pentru asta îl iubim”, a spus unul
dintre fanii săi. Temperamental, inventiv în muzică, extrem de generos în relaţiile umane, Bernstein rămâne o stea în istoria muzicii. r
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Magda Ursache
Un scriitor demn de crezul său

icolae Breban e un scriitor demn
de crezul său. S‑a scris mult despre
megalomania lui, în fapt, orgoliu
firesc de scriitor. Îmi aduc aminte
cu un zâmbet de ce‑mi spunea Petru Ursache, discutând despre orgoliul său supranormal: „Breban
e mai orgolios decât Apusul şi‑i bine că este aşa”.
Asta pentru că prozatorul a luptat şi luptă cu superbie pentru locul demn al scriitorului în lumea
literară, pentru locul demn al cărţii în viaţa noastră cea de toate zilele.
Cei mai grosieri l‑au etichetat grandoman,
plin de umori şi de ifose. Oficiosul Evenimentul zi‑
lei, prin gura Mirelei Corlăţan, a decretat: „Cele
15.000 de pagini publicate de N. Breban vor fi
acoperite de valul înfumurării şi al slăbiciunilor
neasumate”. Şi câţi n‑au încercat să‑i dea şah mat
fără a putea s‑o facă? Breban reuşeşte să irite,
trezeşte aversiune, râcă, furie. În ce mă priveşte, nu ştiu mulţi contemporani care să‑şi asume
slăbiciunile ca Breban. Megaloman? Nu. Iată afirmaţia doveditoare: „Nu sunt convins de «absoluta
valoare» a textelor mele şi cred, am mai spus‑o în
câteva rânduri, că adevărata valoare în cariera
noastră «ciudată», a artiştilor creatori, se arată
abia în postumitate” (Memorii 4, pag. 387).
Contestatarii culturii române (şi‑s puzderie)
o duc mai bine decât ceilalţi. Un tur de librărie la
Humanitas sau la Cărtureşti arată că multe cărţi
de vitrină nu‑s şi cele de primă mână. Cei sătui de
Preda, de Breban, de DRP, de Buzura, de Goma
nu pot scrie – de ce n‑aş spune‑o? – ca individualităţile reale citate, dar Star‑Systemul poate fabrica personalităţi unde nu‑s. Ca să se scape de
talentul seniorilor „epuizaţi”, s‑a pretextat că ei
n‑au public. Mai exact, că nu se vând noii direcţii:
consumismul. Ce‑i drept, Mihaela Rădulescu, cu
proza ei subfustată, e mai vandabilă decât Mircea Horia Simionescu, iar Chişu, gol sub duş, îl
surclasează la vânzări pe Radu Mareş. Cenzura
economică e la putere, iar reţeaua, filiera funcţionează bine; singuraticii n‑au nici o şansă sau au
una minoră. Război cu Cartea nu se face? Ba da.
Cum? Printr‑o publicitate agresivă a literaturii
– trash, alt soi de cenzură a literaturii înalte, de
calitate, cu construcţie, cu stil, în alte cuvinte, cu
fond şi cu formă.
Literatura mare, adevărată, primeşte ghilimelele deriziunii, recomandându‑se să‑i dăm o
palmă, dacă nu o flegmă. Reputaţia ei se vrea negată pentru că e al naibii de greu de scris. Citiţi
Singura cale (Editura Contemporanul, 2011), despre stalinismul care n‑a însemnat pâine şi circ, ci
pâine şi hoituri, şi veţi trăi ori retrăi acele vremi
amarnice. Autorul, Nicolae Breban, a traversat
„acel timp enorm şi capricios, inventiv, care este
timpul social”, deceniile crunte ale dosarului de cadre, i‑a cunoscut pe cei care s‑au dat după vremuri
în folos propriu, le‑a ştiut bolile: oportunism, cameleonism, carierism. Calistrat, „instructor ce‑ce
de rang doi”, e un personaj zdravăn, de rang unu,
căruia i se dă învăţătură de la comandamentul
PCR: „Important e ca cuiva să‑i fie frică de tine”, îi
spune protectorul Const Buzilă. Cadrele viguroase nu erau stăpâne pe situaţie dacă nu‑ţi simţeau
spaima. În ce mă priveşte, şi‑au dat seama repede
că nu eram la curent cu programul schimbător al
directivelor. M‑au provocat, m‑au demascat, m‑au
anihilat şi au jubilat. Îşi arătau satisfacţia că mă
scoseseră, în fine, din presă. După momentul culminant al Ceauşescului, discursul din ’68 contra
invadarii Cehoslovaciei, s‑a făcut un pas înapoi:
Jan Palach a ajuns nume interzis. N‑am ştiut sau
n‑am vrut să ştiu, de unde mustrarea lui Genosse
Ţăranu, de la Cabinetul de Partid.
Tot mentorul lui Calistrat, din „plutonul
fruntaş” al partidului unic, se laudă: „mint, prefăcându‑mă că mint”. Aşadar, activiştii se prefăceau
că mint şi când... minţeau, garantând dictatura pe
care o declarau necesară, aducătoare de bunăstare, de bine general. Calistrat face parte din lumea
asta, dar se crede aparte, scuzându‑se că situaţia
e vremelnică. Şi a fost aparte. Nu‑i lesne să scrii

un studiu de caz ca al lui. La un moment dat, Nicolae Breban intră atât de adânc în personaj, încât Calistrat vorbeşte ca prozatorul: „Eu nu cred
într‑o existenţă în afara creaţiei” (pag. 599).
După ce scriitorii s‑au autocenzurat ca să nu
bată la ochi („ce se taie nu se fluieră” era lozinca
de urmat), s‑a trecut la lozinca opusă: să scrii ca
să baţi la ochi. De critica de întâmpinare profesionistă era nevoie mai mult ca oricând, mai mult
ca‑n comunism. S‑ar fi putut opune valului de literatură de consum (egal deculturalizare), vulgarizării extreme, stupratizării poeziei şi prozei sau,
mă rog, ar fi frânat/ micşorat viteza deculturalizării. O să‑mi spuneţi că subliteratura există şi
fără critică de întâmpinare. O fi, dar e mai greu
să intri în USR. Şi atunci, critici altruişti, ca să
nu le zic altfel, au aplaudat tot soiul de producţii, premiate, pentru autobiografism mizerabil,
minimalism ş.a.m.d. Ca să ne simţim „ioropeni”,
trebuie să nu fim pudibonzi. Nimic mai simplu.
Un prozator, altfel stimabil, recomandă copulaţia
cu sine, fie fizică, fie intelectuală, ca preocupare
primă, într‑o naraţiune scrisă la persoana întâi,
să fie mai clar. Vanitatea de mână cu vulgaritatea
sunt în trend.
Cu mânie postproletară, s‑a vorbit de căderea lui eu în noi; în zilele noastre, s‑a căzut din eu
în jerk, aşa cum vrea antiliteratura, a cărei mare
dilemă e „ţâţe” ori „craci”. Şi asta pentru că, aşa
cum vede Cezar Paul‑Bădescu, detractorul cel mai
cunoscut al lui Eminescu, „orice – o dată pus pe
hârtie devine literatură. Na, c‑am spus‑o”. Trec
peste parazitul verbal na, atât de prezent în emisiunile de divertisment ieftin, ca să constat că zisa
i s‑a adeverit: orice e printat poate ajunge în vitrină de librărie.
Da, e de nesuportat ca într‑o viaţă de om
(v. Viaţa mea, Polirom, 2017) să constaţi de două
ori, în secolul trecut şi‑n secolul al XXI‑lea, cum
se refuză istoria etniei, tradiţia, credinţa, litera
scrisă chiar (ce să mai înveţe copiii să scrie dacă
pot bifa grila de examen?). Mesajul lui Mircea
Daneliuc? „De douăzeci de ani sărbătoriţi numai
eşecuri, tâmpiţilor!” Ca Unirea Mare, ca Unirea
Mică? Mi‑a fost dat să aud, de 24 ianuarie ăst an,
că Moldova, în cei 160 de ani de Unire, n‑a reuşit
să câştige decât un şir de pierderi: capitala, oameni de valoare plecaţi la Center... S‑a spus, cu
jale multă, de antiunionişti că „Moldova nu mai
e o ţară”. Dar e România, asta nu mai contează?
Consumismul să trăiască! Maica Maria a
ajuns păpuşă Barbie, Iisus e dat jos de pe cruce
şi înlocuit cu clovnul Ronald McDonald. În stalinismul după stalinism, desacralizăm reperele spirituale, rolerii II susţinând că preoţii sunt
morţi fără cauză, ca şi eroii fronturilor. Cât despre
clasicii declasaţi, nu putem decât să le blamăm,
nu să le binecuvântăm, moştenirea. Ne lăsăm demoralizaţi că n‑avem cultură sau îl urmăm pe N.
Breban, care crede convingător şi definitiv în ea
şi‑n limba română? Precizare: a merge pe mâna
redundanţei e o calitate, nu un defect, iar neglijarea limbii, mult discutată, este o aparenţă. Voi
reveni la acest subiect.
E un plan de compromitere a valorilor culturale? Da, evident. Or, fără feedback scriitorul se
degradează şi, odată cu el, literatura. Piatra funerară pe care mulţi o văd pusă pe istoria literaturii
române e propria piatră tombală. În acest context,
Breban opune romanul problematic prozei mărunte. Slujeşte litera scrisă „european, dar româneşte”, aşa cum spune Eminescu, „demitizatul”.
La aniversară (şi nu la aniversarea lui Eminescu
din 15 ianuarie a.c. mă refer, ci a numărului din
Dilema, care îl blasfemia ca purtător de ploşniţă
pe guler, cum văzuse o floare albă de cireş, Mite
Kremnitz), Marius Chivu pare enervat de omul
deplin. „Strivit de propriul mit, dă soluţia Chivu, Eminescu trebuie de‑mitizat.” Opinează Marius Chivu că „bietul Eminescu este în continuare
stindardul tuturor formelor de naţionalism”. Mai
lipsea să preia, deloc dilematic, eticheta de legionaroid. Vai, şi ce chinuiţi au fost copiii în şcoală cu

Eminescu şi cu Somnoroase păsărele, de vreme ce
ei ar fi vrut să recite poezii fără chiloţi!
În urmă cu ceva vreme, am pus într‑un foileton întrebarea: cui i‑e frică de N. Breban? Răspund din nou: multora. Vechilor proletcultişti,
dar şi adaptaţilor la tânăra gardă roşie şi la noua
gardă globalizantă, care i‑ar scoate, iarăşi, din
cărţi pe oamenii naţiunii. Breban îi deranjează pe
românofobi, dar şi pe demagogii etnocentrişti; pe
adepţii PC, ai politicii corecte, dar şi pe anticomuniştii de faţadă. Le‑a fost frică de disidenţa sa şi
au negat‑o. Le‑a fost frică de rezistenţa sa prin/
pentru cultură şi au negat‑o.
Lucidul Breban n‑a crezut în darul revoluţiei, în basme sociale capitaliste, de aceea a refuzat
să privatizeze Contemporanul; Scânteia lui Brucan s‑a transformat în Adevărul lui Darie Novăceanu, Dumitru Tinu, CTP etc. Cu stofă de lider,
cu calităţile necesare, lipsind politicienilor noştri,
gramaţi ori agramaţi, Breban a refuzat să intre în
politică. Influenţă? Putere? Nu le‑a vrut. Şi crede că revoluţie a fost; s‑a dovedit, prin sânge şi
moarte, că nu suntem un popor de laşi, iar istoria
românilor e mereu nesătulă de sânge şi de moarte. Ar fi vrut ca, după duo‑ dictatura Nicu‑Elena,
să nu apară alţi „siamezi ideologici”, cum îi numeşte scriitorul, cu cădelniţa pentru preşedinţi în
dreapta, aşa cum au avut‑o la îndemână forurile
socialiste. După căderea Ceauşescului, trebuia ca
scriitorii şi revistele lor să rămână în opoziţie vie,
nu să‑şi facă partide şi partiduleţe pentru a conduce treburile statului în folos privat.
Forurile politice şi sereistice au vrut să‑i
vină de hac lui Nicolae Breban. Ranchiuna confraţilor a stat în spatele procedurii „deconspirărilor” CNSAS. A pornit ampla dezinformare. S‑au
dat verdicte pe bază de zvon. „Acoperiţi” Mircea
Iorgulescu şi Nicolae C. Munteanu? Or fi fost, dar
mesajul lor a trecut prin interstiţiile Cortinei de
Fier, ajutându‑ne să rezistăm şi să gândim cu capetele noastre. Prin aceleaşi interstiţii a trecut şi
mesajul lui N. Breban contra totalitarismului totalitont, dar scriitorii nu s‑au unit contra Tezelor
de iulie, dimpotrivă, s‑au intersăpat. Şi ce lung
moment de îngheţ a urmat!
Ca să revin la tetralogia memorialistică Sen‑
sul vieţii, N. Breban a rezistat (cum o dovedeşte)
acelor securişti care l‑au ameninţat sau l‑au ispitit, „încercând să‑mi stoarcă, chiar şi într‑un fel
inaparent, dedus, colaborarea, dacă nu complicitatea (lucr. cit., p. 273). Sunt vinovaţi prescriptibili şi neprescriptibili. Unii, ca boierul Stolnici,
sunt deculpabilizaţi şi scuzaţi/explicaţi, ca distanţaţi ideologic. Alţii – scuipaţi. Mai ales cei cu operă, ca N. Balotă.
E clar acum că deculturalizarea a început cu
sacrificarea cărţii. S‑a tras în bibliotecă, nu în balconul CC. Breban a reacţionat cum a reacţionat
totdeauna: în favoarea cărţii topite, arse, nimicite.
Nu este un negativist, nici un relativist: crede cu
patos în vitalitatea literaturii române. Cu orgoliu
viril, în stil Breban. Şi nu‑i o declaraţie ipocrită,
aşa cum şi proza este neipocrită (vocabula sa, despre Stendhal). În bătălia dintre „caietiştii” lui Eugen Simion şi 22‑iştii lui Pavel Câmpeanu, e de
partea lui Eugen Simion, aşa cum se situează în
Societatea de mâine, nu în GDS. Nicolae Breban
dispreţuieşte fudulia „elitei” faţă de autohtonişti;
deşi n‑a mers, deocamdată, pe tema rurală, bine
ştie că „veşnicia s‑a născut la sat” şi că iarba de
acasă e mai verde.
O viaţă‑model de muncă asiduă, pentru locul demn al cărţii şi al scriitorului. Şi sper ca lupta sa în desfăşurare să nu fie, cu vorba din Banat,
redescoperită de el însuşi, d’aficea. Nu, nu va fi
degeaba. r
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Prozatorul a luptat şi luptă cu
superbie pentru locul demn al
scriitorului în lumea literară, pentru
locul demn al cărţii în viaţa noastră
cea de toate zilele

Modele
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Profiluri

Bogdan Creţu
Poezia ca frenezie a simţurilor

D

imov a ştiut foarte bine ce face
atunci când a construit volumul de
debut al lui Brumaru. Deloc întâmplător, poemul care deschide cartea
(şi, în felul acesta, şi opera) are rostul să dea o
direcţie lecturii, să prezinte, de la bun început, o
sinteză a imaginarului, a procedeelor, a viziunii.
Procedeul nu este în nici un caz descrierea, căci
densitatea recuzitei depăşeşte cu mult posibilităţile realităţii terne, pe care o digeră şi o transformă într‑un teritoriu care ţine de imaginar, nu
de contingent. Ochiul căscat, ca în copilărie, către
lume, măreşte contururile şi atribuie greutate flamandă materiei, în cea dintâi Elegie:

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

12

O, vechi şi dragi bucătării de vară,
Simt iar în gură gust suav de‑amiază
Şi în tristeţea care mă‑nconjoară
Din nou copilăria mea visează:
Ienibahar, piper prăjit pe plită,
Peşti groşi ce‑au adormit în sos cu lapte,
Curcani păstraţi în zeama lor o noapte
Spre o delicateţe infinită,
Ciuperci cât canapeaua, în dantele,
Icre cu bob bălos ce ochiu‑şi cască,
Aluaturi tapisate, crescând grele
Într‑o dobitocie îngerească,
Moi miezuri de ficaţi în butoiaşe
De ou de melc, înlăcrămate dulce,
Mujdeuri ireale, şunci gingaşe
Când sufletu‑n muştar vrea să se culce,
Şi‑n ceainice vădindu‑şi eminenţa
Prin fast de irizări şi toarte fine
Ceaiuri scăzute până la esenţa
Trandafirie‑a lucrului în sine.
Niciodată poezia noastră nu a înregistrat
astfel de viziuni în care gastronomia devine diafană prin exces, în care materialitatea cea mai
concretă capătă irizări spirituale, iar opulentul
devine subtil graţios. Cum se petrec aceste permutări? Cum anume sunt scoase lucrurile din
debara, anoste, comune în firescul şi simplitatea
lor, din conturul anodin? Procedeul este, în esenţă, proustian, iar perspectiva aceasta barocă (mai
corect spus, manieristă, în sensul lui René Hocke), specifică poeziei lui Brumaru, se explică prin
amestecul senzaţiilor care se înghesuie oximoronic, stimulate de melancolie, în memoria contemplatorului. Brumaru adoptă, de fapt, perspectiva copilului („din nou copilăria mea visează”) şi,
procedând astfel, transformă memoria într‑un
mega‑simţ, care percepe lacom totul. Două sunt
efectele acestei infantilizări a „reprezentării”:
candoarea (întreaga poezie a lui Brumaru, chiar
şi cea mai îndrăzneaţă, cea mai „frivolă”, secretă
cantităţi uriaşe de candoare) şi, de aici, insolita‑
rea. Lucrurile nu mai sunt ceea ce par a fi, nu rămân identice cu ele însele; treptat, ele se mută din
bucătării, din debarale, din magazii într‑un plan
al diafanului, al lilialului, al evanescentului. Se
transformă, de fapt, în senzaţie! Şi nu în senzaţie
placidă, cinstită, ca act neutru de înregistrare a
unor caracteristici primite ca atare, ci în percepţie
creatoare. Una care bulversează cu totul materia,
scoţând‑o din „logica” sa, din bunul său simţ, dacă
există aşa ceva (există şi se numeşte prejudecată!); în fine, o percepţie care decupează detalii şi
le imprimă proporţii ireale, care dispune obiectele în raporturi stranii unele cu altele. Rezultatul
ţine de miraculos, de „fantastic al banalităţii”. Lui
Valeriu Cristea, critic sensibil şi atent la nuanţe, nu i‑a scăpat mecanismul acesta alchimic de
preschimbare a materiei: „Emil Brumaru nu degustă pasiv o realitate bucolică, el creează activ o
ficţiune compensatoare”1. Compensatoare, pentru
că, pe lângă jubilaţia percepţiei, care e, de fapt, a
imaginaţiei, melancolia este cea care îşi imprimă
1 Valeriu Cristea, Domeniul criticii, Bucureşti, Editura
Cartea Românească, 1976, p. 134.
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veninul dulce în poemele lui Brumaru. Cu toate
viziunile sale solare, nu o dată paradiziace, cu toate efuziunile sale mistic‑erotice, cu toate juisările
lui neortodoxe (şi necatolice!), Emil Brumaru este
un poet de esenţă elegiacă. Totul pare provizoriu în
poezia lui, totul este evanescent, mai ales bucuria
simţurilor. Deloc întâmplător, dintre timpurile
verbale domină imperfectul – marcă a unor acţiuni cu reminiscenţe în memorie. Reîntoarcerea în
copilărie e singurul promontoriu de certitudine.
De aceea, poetul se străduieşte să îşi ţină trează
naivitatea, perpetua mirare în faţa lumii.
Contemplată cu multă candoare şi creditată
cu multă credulitate, aceasta devine fastuoasă, un
spectacol al diversităţii, al nonşalanţei fanteziste;
între lucruri încep să se işte tensiuni excitante,
sugestia înlocuieşte reprezentarea, astfel încât
cititorul rămâne cu gustul unei atmosfere şi mai
ales cu senzaţia unei anumite lascivităţi rafinate,
distilate atent, strecurată abil. Un scurt poem, un
Cântec naiv, împinge intensitatea perceperii până
la erotizarea realului. Emil Brumaru este un poet
al sugestiei gracile, nu al denotaţiei brutale. Voi
încerca să demonstrez că şi în poemele debutonate tot aşa stau lucrurile. Până atunci, să vedem
acest text care aproximează discret o atmosferă
specifică:
Fecioarele se încurcau în gene,
Motanii se frecau de damigene
Şi ne era la toţi atât de lene.
Torceau femei de angora în pat.
...................................................
Şi‑ncet sufletul nostru‑a căpătat
Ape adânci cu lustru‑ntunecat.
Aparent, elementele care alcătuiesc tabloul
idilic şi mai ales atmosfera lâncedă, lipsită de griji,
plasată parcă într‑un spaţiu fără timp, ies minim
din contur: genele fecioarelor sunt foarte lungi (ceea
ce e, încă, destul de convenţional), lenea motanilor
devine contagioasă şi e un semn de suspendare a
voinţei, de delăsare. Tot felul de lucruri se pot întâmpla, pot da buzna; iniţiativa, oricum, aparţine
obiectelor, omul s‑a predat, nu mai are nici o voinţă.
Din câteva linii, atât de delicate, de subtile (asocierea feminităţii cu mişcările lascive ale felinelor,
lenea, care e un preludiu cum nu se poate mai nimerit), se creează o atmosferă nu doar liniştită, ci
şi încărcată de erotism. Ca să nu devină explicit,
textul face saltul către metafizic printr‑o ruptură
care va deveni un procedeu recurent în poezia lui
Brumaru. Dar nici atunci nu se trece de nivelul sugestiei: e o adâncire în sine a sufletului, o sondare
în lumea interioară cauzată de poltroneria molipsitoare lumii exterioare. Profunzimea este cauzată
de superficialitate, de epidermic: e acesta, oricât de
ciudată, una dintre posibilele definiţii ale erotismului.
Aceeaşi delicată erotizare a lucrurilor se petrece şi în alte câteva hituri ale poeziei lui Emil
Brumaru. În Amnezie, bunăoară, un fruct comun
devine cu totul altceva privit cu intensitate şi cu
nesaţ: decojirea devine dezbrăcare „în pielea goală”, după care se declanşează privirea care metamorfozează realitatea şi îi imprimă suprafeţe
care ţin de anatomia feminină. Prin urmare, nu
e vorba despre reprezentarea unui fruct, aşa cum
adesea nu e vorba, în poezia lui Brumaru, de nici
un fel de „reprezentare” (cei care au vorbit despre
„realismul” poeziei sale au greşit); cel mai des are
loc o transfigurare fie înspre registrul diafan, fie
în sensul unei erotizări a realităţii, oricât de brutală, de monotonă ar fi ea. În textul la care mă
refer, se creează sugestia subversivă, „parşivă”,
aproape insesizabilă a sexului feminin:
Dacă iei o portocală
Şi‑o dezbraci în pielea goală
Ca să‑i vezi miezul adânc

Numai că nimic nu poate fi doar
ceea ce este, obiectele ascund
mereu o taină, lucrurile nu
sunt nevinovate, banalitatea
nu e niciodată placidă; există o
fermentaţie a lumii intrate în poezie,
sensurile se multiplică la nesfârşit,
astfel încât idila nu e numai idilă,
nici imaginile nu dospesc blege şi
cuminţi în pasteluri
Peste care îngeri plâng
Cu căpşune‑n loc de ochi
Şi aripi din foi de plopi,
Se întâmplă să uiţi totul…
Încă din primul volum există o dublă realitate, sexualitatea e mereu salvată, mântuită mai
precis, prin ingenuitate. Chiar şi poemele cele
mai corozive pornesc dintr‑un soi de uimire în
faţa misterului pe care îl ascunde trupul femeii.
De aceea, chiar şi atunci când nu îşi face simţită
prezenţa, mereu în poezia lui Brumaru câte un înger nătăfleţ, fascinat, înduioşat fâlfâie deasupra...
„miezului adânc”.
Apocrifă I atrage atenţia prin aceeaşi structură care mizează pe saltul (cu dublu şurub...) în
metafizic. Primele două versuri sunt vădit „poetizante” reuşite, dar „căutate”; alt poet s‑ar fi străduit să ajungă la astfel de imagini, dar Brumaru
le lasă rapid în urmă, îngropându‑le în imagini cât
se poate de prozaice, de o concreteţe ostentativă:
Timpul ceasurile‑şi plimbă
Îmbrăcate în civil.
Dintr‑un câine curge‑o limbă.
Apoi trece‑o săptămână.
Cuiul intră în perete
Şi găleata în fântână.
Numai că nimic nu poate fi doar ceea ce este,
obiectele ascund mereu o taină, lucrurile nu sunt
nevinovate, banalitatea nu e niciodată placidă;
există o fermentaţie a lumii intrate în poezie, sensurile se multiplică la nesfârşit, astfel încât idila
nu e numai idilă, nici imaginile nu dospesc blege
şi cuminţi în pasteluri. Poetul mizează însă pe li‑
teralitate, nu caută metaforicul. „Dintr‑un câine
curge‑o limbă” înseamnă fix faptul că „dintr‑un
câine curge‑o limbă”. Nici mai mult, dar nici mai
puţin. Evident, faptul că următoarele două versuri conturează imagini ale penetrării nu are cum
să fie naiv, dar nici extravagant nu e. Cu cât e mai
echivocă, cu atât e mai plină de sugestii poezia. La
final, vine saltul, prejudecata regnurilor nu mai
funcţionează; dar ruptura e blândă, pentru că nici
în versurile anterioare registrul nu era clar, iar
lectura este obligată să fie suspicioasă:
Şi‑n bucătăria pură
Cănile se coc şi‑aşteaptă
Atârnând cu apa‑n gură.
Imaginaţia poetului creează adesea feerii,
de o puritate neştirbită de nimic. Lumina se vede,
e grea, îngerii se lovesc de ea, cerbi cu portocale‑n
coarne îşi cumpără bilete de rouă şi dau să pornească în călătorii nesfârşite, controlori obtuzi îi
întorc din drum, dulapurile ascund lumi complete, între obiecte se iscă adevărate drame, pasiuni,
conflicte, magaziile devin depozite de graţie şi de
obiecte inutile înnobilate de veghea îngerilor, aerul freamătă hialin. Emil Brumaru e un mare poet
al viziunilor solare, paradiziace, al bucuriei de a
trăi.
În poezia lui Emil Brumaru nu e o nebunie a
realităţii, ci o nebunie a simţurilor; frenezia nu e
a lumii, ci a celui care o percepe transfigurând‑o,
la comanda unei tensiuni care îi excită dramatic
simţurile. După cum vom vedea, această tensiune
este una cvasi‑erotică sau erotică de‑a dreptul. În
esenţă, nu este nici o diferenţă de intensitate între
relaţia cu obiectele şi cea cu femeia: ambele sunt
de esenţă mistică. Deocamdată, uimit de tot ce‑l
înconjoară, poetul se întoarce către lume cu porii
simţurilor deschişi lacom şi derulează ample viziuni senzoriale:
(continuare în pagina 22)
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Horia Vicenţiu Pătraşcu
Lucian Blaga şi maturitatea
asexuală

u ştiu dacă au atras atenţia până
acum două situaţii destul de stranii din opera marelui filosof român
Lucian Blaga1 legate de clasificarea
dihotomică a culturilor umane în culturi majore
şi culturi minore. Ştim bine care sunt diferenţele
dintre Oswald Spengler şi Lucian Blaga în privinţa
extrapolării vârstelor umane la nivelul acelor „entităţi” supra‑personale numite „culturi”: Spengler
folosea termenul vârstă într‑un înţeles stadial, în
vreme ce Blaga foloseşte vârsta într‑un sens auto‑
nom, ca structură psihică, mentală (sufletească) ce
poate fi privită de sine stătător şi nu ca etapă de
dezvoltare.
Primul lucru care te poate mira este acesta:
de ce Blaga, alegând acest criteriu, vorbeşte doar
de două vârste – copilăria şi maturitatea – şi deci
de doar două culturi corespondente lor: minore şi
majore. Spengler nu ignoră nici o vârstă în analiza
istoriei unei culturi, adolescenţa şi bătrâneţea sunt
tuşe nelipsite din portretul pe care filosoful german
îl alcătuieşte unei culturi. Tipologia completă este:
copilărie, adolescenţă, maturitate şi bătrâneţe, un
loc comun consacrat de Hipocrate şi continuat de întreaga medicină medievală şi renascentistă. Acesteia i se asociază aproape în mod spontan clasificarea cvadruplă a anotimpurilor (primăvară, vară,
toamnă, iarnă), a umorilor (sângele, bila galbenă,
flegma, bila neagră) şi a temperamentelor (sanguin,
coleric, flegmatic, melancolic).
Este de neînţes cum poţi să transformi, fără
explicaţii, o cvadrotomie într‑o dihotomie. Or, Blaga nu dă nicio explicaţie plauzibilă pentru această
brutală „tăietură”, pentru această eliminare a două
clase din clasificarea completă. E ca şi cum, folosindu‑mă de criteriul „temperamentelor” în clasificarea culturilor, m‑aş opri numai la două dintre ele,
să zicem melancolic şi sanguin, sau, folosindu‑mă
de criteriul anotimpurilor, aş vorbi despre culturi
primăvăratice şi tomnatice ş.a.m.d. În mod normal
o asemenea eliminare tacită a două clase dintr‑o
ultracunoscută clasificare cu patru clase ar atrage
atenţia într‑un mod neplăcut şi s‑ar încerca explicarea acestor goluri. Blaga însă nu s‑a confruntat cu o
asemenea reacţie, toată lumea a acceptat ca pe un
fapt de la sine înţeles înlocuirea unei cvadrotomii
cu o dihotomie.
Al doilea lucru „misterios” din teoria blagiană
asupra culturii – şi lămurirea acestui punct ne va
lămuri probabil şi cu privire la prima mirare, exprimată mai sus – este, dacă se poate, încă şi mai
evident straniu: din descrierea culturii majore – din
perspectiva „profilului” psihologic al maturităţii –
lipseşte orice referinţă la ceea ce reprezintă, de alt
fel, principala trăsătură a maturităţii (mai ales în
raport şi în contrast cu copilăria, căreia Blaga i‑o
opune fără intermediar): dezvoltarea erotică, manifestarea deplină a capacităţii reproducătoare. De
altfel, înţelesul propriu al maturităţii – din punct de
vedere biologic, cu consecinţe ireversibile, în cazul
omului, pe planul psihic – este maturitatea sexuală.
Din descrierea maturităţii şi a culturii majore lipseşte tocmai această trăsătură esenţială, dimensiunea lor erotică. Proporţiile acestei „cenzuri” ne vor
fi din ce în ce mai clare pe măsură ce vom dezvolta
analiza de faţă, dar în egală măsură e foarte posibil
să‑i datorăm tocmai aceste evidente „obnubilări” a
erosului o viziune mai întregitoare asupra culturii.
Re‑introducerea eroticului în descrierea culturilor
poate redesena întreaga hartă a culturilor şi poate
integra elementul agonal, competitiv, războinic al
culturilor pe care, în absenţa acestuia, un J. Huizinga, de pildă, este nevoit să‑l subsumeze conceptului de ludic.
Manifestarea erotismului, sexualităţii la ani‑
malele superioare presupune de cele mai multe ori
confruntarea, lupta „mortală”, pe viaţă şi pe moarte, cu un rival sau cu mai mulţi rivali. „Apărarea
Simt nevoia să folosesc această banală expresie pentru a
sublinia dezacordul şi dispreţul meu profund faţă de aceia
care nu‑l consideră pe Blaga un filosof, ci un filosof‑poet
sau un poet‑filosof.

1

teritoriului”, teritorialitatea unor animale (din care
e foarte probabil să derive simţul de proprietate al
omului) are directă legătură cu împerecherea. Animalul „manifestă” un „instinct” al morţii în momentul în care îşi exprimă „instinctele vieţii”, instinctul
de reproducere, în lupta cu rivalii sexuali. Instinctele vieţii şi instinctele morţii, erosul şi thanatosul,
coincid în unul şi acelaşi act.
Respectiva asociere sau coincidenţă dintre
eros şi thanatos, dintre iubire şi moarte apare aproape în mod spontan în imaginarul omului occidental
din toate vremurile, transfigurată în forme onirice,
literare, plastice sau filosofice. Fără să recunoască
motivaţia biologică a legăturii dintre iubirea pasională şi moarte – anume predispoziţia spre lupta
pe viaţă şi pe moarte pentru cucerirea partenerului
sexual – occidentalii au trăit totuşi această „coincidenţă a opuselor” în cele mai variate forme, au recunoscut‑o, i‑au oferit diferite explicaţii, aşa încât o
putem considera o constantă a tuturor formelor de
dragoste, de la cele mai ordinare până la cele mai
sublime, de la iubirea sexuală până la iubirea de
Dumnezeu (martirajul) sau iubirea de aproapele
(sacrificiul). Trăirea erotică se amestecă indistinct
cu o atracţie spre „moarte”, căci maturizarea sexuală implică maturizarea fizică pentru confruntarea
cu „rivalul”. De aceea vocabularul erotic, discursul
amoros este deopotrivă un discurs belicos, războinic
– de la banala „cucerire” şi „răpire” până la apelative ale obiectului iubit, precum „cavaler”, „prinţesă”,
„prinţ”, „rege”, „regină”. Sintagme precum „a muri
de dorul” sau „a muri de dragul cuiva” sunt expresii
ale sublimării dispoziţiei spre moarte implicate în
lupta pentru reproducere.
Revenind la descrierea maturităţii şi a culturii majore – este într‑adevăr de neînţeles cum lui
Blaga, altfel un extrem de fin analist al fenomenelor umane, i‑a putut scăpa tocmai sexualitatea, maturizarea erotică, sexuală, ca fiind specifică acestei
vârste, respectiv „culturii majore”. Repet, mai ales
când comparaţia se face direct cu vârsta copilăriei,
prin eliminarea celorlalte două vârste ale omului (şi
a altor două tipuri posibile de cultură). Diferenţa
cea mai evidentă, atunci când compari un copil cu
un adult – este dată în principal de maturitatea sexuală, de dezvoltarea capacităţii reproducătoare2.
Or, putem constata analizând fie şi sumar
„panteonul” marilor culturi, înţelegând prin această sintagmă culturile importante, istorice, creatoare de modele, pe de o parte, expansionismul lor, vocaţia lor războinică, „thanatică”, cuceritoare şi, pe
de altă parte, în acelaşi timp, o exaltare superlativă
a Erosului, a erotismului în versiunea lui „zămislitoare”, „reproductivă”. Atena, zeiţa fecioară cu păr
bălai şi ochi albaştri, este înarmată cu scut şi suliţă, Diana – frumoasa zeiţă a vânătorii; „mobilul”
războiului troian – este întru totul, atât în cer, cât
şi pe pământ, legat de erotism, de frumuseţe şi de
iubire; simbolul puterii romane este, cât se poate de
elocvent, redat de răpirea sabinelor. Toate acestea
nu sunt decât câteva exemple ale profundei legături
dintre erotism şi agon, dintre iubire şi luptă, dintre pasiune şi moarte în cadrul marilor culturi sau
ale culturilor mature. „Marile” texte literare, ca şi
marile opere artistice gravitează fie în jurul temei
războiului, fie în jurul temei erosului, dar în cele
mai multe cazuri, aceste teme sunt inextricabil unite. Poveştile lor sunt poveşti despre iubire şi despre
moarte. Ni se poate replica faptul că există alte cazuri de popoare războinice – de exemplu, vikingii,
De asemenea, atunci când comparăm un adolescent european cu un om adult european, deşi adolescentul este complet „copt” din punct de vedere erotic, erotismul său nu este
direcţionat spre scopuri reproductive, rămânând doar la
nivelul „seducţiei”, al „jocului erotic”, chiar dacă acesta implică aculparea propriu‑zisă (paginile lui Kierkegaard despre „stadiul estetic” şi categoria „interesantului” ilustrează
perfect erotismul adolescentin; de asemenea, imaginea lui
Don Juan, interesat doar de dragoste, nu şi de căsătorie);
în sfârşit, diferenţa dintre nefericita şi înăcrita bătrâneţe
şi celelalte vârste poate fi redusă în esenţă, după acelaşi
criteriu, la sterilitate, la pierderea sau diminuarea energiei sexuale (a libidoului) şi a capacităţii reproducătoare.
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Oare clasificarea animalelor în
„superioare” şi „inferioare” să fie
fundamentată tot cultural, mai
mult sau mai puţin conştient, ca şi
în cazul clasificării culturilor, de
criteriul luptei erotice?

celţii sau spartanii – care, în ciuda agresivităţii lor,
nu au reuşit să devină mari culturi, fiind fie distruse sau asimilate pentru totdeauna de alte puteri,
fie pierzându‑şi în timp elanul cuceritor/ războinic, precum, de pildă, mongolii sau turcii. Această
obiecţie este îndreptăţită; putem însă înţelege aceste fenomene culturale, invocând modelul explicativ
al adolescenţei. Adolescentul vrea, în primul rând,
să braveze, să facă paradă, să experimenteze. Dispoziţia lui spre luptă, război este, în primul rând,
„spectaculară”, pur expansivă şi distructivă, el vrea
doar să cucerească, nu să zămislească. La fel, aceste popoare războinice manifestă o agresivitate şi un
erotism „jucăuş”, ludic – chiar dacă este vorba de
un joc periculos şi de o extremă cruzime. „Invaziile”
sunt scurte şi la obiect, sunt invazii de jaf şi pradă,
sunt incursiuni de exhibare a forţei şi a puterii, neurmate de nimic altceva. Invers, o cultură „matură”
este o cultură care nu doar cucereşte o altă cultură,
o altă ţară sau un alt popor, ci vrea să‑şi reproducă
modelul său axiologic, lumea sa de valori, weltanschauung‑ul său. Imperiul Roman este interesat ca
popoarele supuse să se închine Împăratului, adică
simbolului întregii culturi şi civilizaţii romane. Oricât ar fi de departe – în timp şi în concepţie – unul
de celălalt, Platon şi Nietzsche rezonează amândoi
la aceeaşi valoare „supremă” a marilor culturi: reproducerea „modelului” în şi de către cei cuceriţi.
Între definirea iubirii ca „zămislire întru frumos”
(Platon) şi a aristocratului ca fiind „cel ce impune
valorile sale celor slabi” (Nietzsche) un fir roşu străbate întreaga istorie dintre ei; ei gândesc, în această
privinţă, în conformitate cu acelaşi mod de gândire
specific culturii mature/ majore.
Faptul că triumful într‑o luptă, militară sau
spirituală, este închinat îndeobşte unei zeiţe‑fecioare – fie ea Atena sau Maica Domnului – arată cât se
poate de transparent modul în care se sublimează
scenariul erotic „originar”. De la „martiraje” până
la trubaduri şi de la trubaduri până la toreadori –
toate „luptele” au o motivaţie erotică. În creştinism,
imaginea lui Iisus şi imaginea Fecioarei sunt aproape interşanjabile, Iisus fiind deseori descris prin
atributele fecioarei: „pur”, „nevinovat”, „fără păcat”,
„neîntinat”, nemaivorbind de faptul că „mitul” fondator al creştinismului este povestea unei reprodu‑
ceri miraculoase. Divinitatea creştinului‑militant
este „duală”, este Fecioara‑Iisus sau Iisus‑Fecioara.
Lupta creştină – fie că a fost dusă în pustie, fie în
deşertăciunea lumii – a fost susţinută, motivată,
alimentată de această energie erotic‑agonală.
Înainte de a continua într‑un articol viitor
analiza altor culturi din perspectiva anunţată aici,
aş vrea să mai subliniez doar că o cultură „minoră”
este descrisă atât de absenţa conştiinţei morţii (pe
care am mai tratat‑o într‑un alt articol apărut tot
în Contemporanul – „Conştiinţa morţii la români”),
cât şi de absenţa unei „mitologii” erotice, a unei/
unor mari figuri erotice. Nu este oare simptomatic
că în Luceafărul – asociat în conştiinţa românilor
cu mitul prin excelenţă al iubirii – nu există nicio
luptă pentru cucerirea, respectiv recucerirea Cătălinei, pentru răpirea, respectiv redobândirea ei?
În Luceafărul, Hyperion şi Cătălin nu se confruntă
decât indirect, prin Cătălina, lăsând‑o pe ea – în cel
mai „democratic” stil de seducţie – să decidă după
ce fiecare în parte şi pe rând îşi expune „discursul”
persuasiv. În lumea animală, un asemenea comportament de „seducţie” se regăseşte doar la unele păsări – prin expunerea penajului, a guşei, a aripilor,
prin dans, prin „cântecul” ori strigătele emise, ba
uneori chiar prin anumite creaţii „artistice”: pietricele colorate sau cuiburi elaborate. Oare clasificarea animalelor în „superioare” şi „inferioare” să fie
fundamentată tot cultural, mai mult sau mai puţin
conştient, ca şi în cazul clasificării culturilor, de criteriul luptei erotice? r
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Con(texte)

n matricea inconştientă a românilor, în
care sunt fixate constante ale ideii de
redempţiune, acestea par să se ipostazieze mai curând în circulare reveniri
la un semper idem decât în trasee ascensionale,
urmărite cu faustică energie de societăţile occidentale, prefigurative, orientate spre viitor. Naraţiunile filosofice şi ştiinţifice pe care s‑a construit
modernitatea au contribuit poate, într‑o măsură
mai mare decât escatologia biblică, la cultul progresului. Utopiile renascentiste şi iluministe, socialismul utopic, fenomenologia spiritului la Hegel
sau teoria evoluţionistă în biologie indicau acelaşi
impuls de vector futurist sau de spirală ascensională. La egală distanţă de labirintul mitic al
Extremului Orient şi de geometriile ierarhic‑raţionaliste ale vesticilor, românii par fixaţi în dorinţa de imanenţă a unei existenţe sieşi suficiente
– un spaţiu‑temenos al spiritului care se refugiază
în sine. Nu ni se pare întâmplător faptul că mai
toţi marii noştri artişti au căutat salvare în propriile resurse de spiritualitate mai
curând decât în realitatea istorică.
Dacul eminescian se doreşte redat
lui însuşi, sufletul blagian adastă
în eterna ondulaţie ascensional‑descendentă, Eliade era fascinat de mitul eternei reîntoarceri, Iona al lui
Sorescu înlocuieşte drumul spre în
afară cu plonjonul în propria interioritate, Poarta lui Brâncuşi e un
spaţiu temenos, iar modulele Coloa‑
nei Infinite sunt lipsite de centru şi
raporturi ierarhice. Chiar şi energetismul lui Conta sau consonantismul lui Odobleja sugerează o manifestare atemporală şi universală a
aceluiaşi câmp informaţional.
La Ion Barbu vedem contopite
apetitul scientist şi poetic în datele
aceleiaşi matrici stilistice. Aderent al Programului de la Erlangen, al incipientei geometrii proiective căreia îi datorăm acum tehnologiile 3D sau
saltul hiperdimensional, el se mai dorea şi un reprezentant al stirpei cântului aedic intonat de toţi
poeţii lumii la aceeaşi putere.
Cu un filon patetic absorbit din spaţiul slav,
poezia Aurei Christi din cea mai recentă carte de
versuri, Ostrovul Învierii. Cântarea cântărilor
mele (Editura Ideea Europeană, 2019), poate fi citită, nu doar ca fruct al istoriei unei etnii silite să
treacă prin repetate apocalipse şi să se re‑înfiinţeze mereu în pământul destinat ei, precum trupul
încărcat de răni al încercatului Iov, dar şi ca sunet
inconfundabil al spiritualităţii celeilalte Românii,
materne, care a supravieţuit tuturor vicisitudinilor şi dincolo de Prut. Poeţii manierişti împrumută conştient, deliberat, împrumuturile rămânând
ingrediente străine, ca petele de ulei în apă, în
vreme ce poeţii născuţi au acces la structuri arhetipale, inconştiente ale imaginarului, unde se
întâlnesc cu alţi poeţi mari, fără să‑şi propună, şi
în creaţii organice. Cum altfel să ne explicăm analogiile dintre toate miturile lumii, aceste tezaure
de reprezentare simbolică a existenţei, a lui a fi
în lume?
Într‑o măsură mai mare decât Geniul ini‑
mii, volumul precedent, înrudit prin gen („roman
în versuri”), acest lung poem se înscrie mai precis
într‑o prestigioasă tradiţie care combină fabula
filosofică, istoria mitică şi scenariul arhetipal al
condiţiei umane şi căreia îi aparţin deopotrivă
Paradisul pierdut al lui Milton, Frankenstein de
Mary Shelley, Fraţii Karamazov, Divina comedie
sau un celebru tablou al lui Gauguin. Titlul acestuia din urmă e o întrebare pe care omenirea şi‑a
pus‑o din cele mai vechi timpuri, citată în toate
aceste opere de artă şi a cărei provocare o acceptă
şi Aura Christi: „De unde venim, cine suntem şi
încotro mergem?”. Titlul rezumă antinomia transfigurată, pentru a folosi o sintagmă blagiană, ce
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caracterizează viziunea Aurei Christi: ostrovul e
un fel de deltă către care curg lucrurile, în vreme
ce învierea e reînfiinţare într‑o realitate. Poezia
se hrăneşte din surse mitopoetice recognoscibile, retopite într‑un athanor al unei dicţii poetice
personale de o remarcabilă fluiditate şi muzicalitate, mascând sub impresia de naturaleţe rafinamentul alchimiei estetice. Predominant este
imaginarul biblic şi gnostic, structura tripartită a
volumului oscilând între episoade ale Vechiului şi
Noului Testament, negând astfel scenariul teocratic început cu Geneza şi sfârşind cu Judecata de
Apoi. Departe de orgoliul orfic al imitaţiei Creatorului, poeta se imaginează pe sine în postura unui
oficiant al unui cult, alegând ca reper temporal
Miercurea Cenuşii – început de post şi de căire,
de asceză (Ce zi e azi? Duminică? Miercuri!). Axios
(„vrednic este”, cuvinte rostite la hirotonisirea clericilor) este invocat şi pentru a zugrăvi alchimia
prin care trupul se transsubstanţiază în spirit şi
viziune (ochi în ochi, duh în duh, trup în trup),
poeta contemplându‑se în devenirea
ei precum Tânăra Parcă a lui Valery, amintind prin ecourile verbale
mai curând de misterioasa prezenţă
feminină din Cântarea cântărilor,
unde Regele Solomon a imaginat
poate unirea mistică dintre poporul
său şi divinitate: „Te răsfeţi, simplitate,/ nesfârşito, frumoaso,/ între
noapte şi zi/de vrajă aleaso,// în albia‑acelui/ surâs venită/ când soarele‑şi uită/ lumina pe criptă”.
Prima parte, Arderi de tot, este
o adăstare la hotarul dintre lumi –
o intersecţie a fenomenalului şi a
emanaţiilor sale suprasenzoriale, o
ieşire din ciclul vegetal prin superpoziţia renaşterii naturii în primăvară şi a presimţirii morţii ei în septembrie, a luminii soarelui material (lumen) sub
care lucrurile sunt absorbite în cripte şi a luminii
originare şi eterne (lux) de dinainte de facerea lumii („lumină a luminilor în Dumnezeu”). De aici
începe jocul secund al poeziei sub semnul unei poetici care are o valenţă atemporală, mitopoetică şi
alta istorică.
Cea dintâi este visul alchemic al eliberării
spiritului prizonier în materie, poeta citându‑l pe
Nietzsche cu „viaţa înseamnă a transforma constant în lumină şi în flacără tot ceea ce suntem şi
tot ce întâlnim”. Această estetică a fost însuşită
de impresionişti, Walter Horatio Pater dându‑i
numele de diaphaneity (a trăi viaţa în spiritul
artei). Cealaltă poetică datează din aproximativ
aceeaşi perioadă, W.B. Yeats lansând o sintagmă
mai puţin celebră decât „estetica baudelaireană a
urâtului”, dar pe care istoricul de artă Peter Watson o consideră caracteristică întregului sfârşit de
mileniu: A Terrible Beauty: A History of the People
and Ideas that Shaped the Modern Mind (2000).
Yeats a fost inspirat de eroismul irlandezilor care
şi‑au câştigat cu sacrificii independenţa în urma
Revoltei de Paşti din 1916, înnoind lumea. E frumuseţea născută din spectacolul unei teribile tragedii, dar din care se vede născând noul, nu sub
soarele material, ci prin analogie cu lumina originară care era la Dumnezeu şi prin care a fost
creat universul, asociată lui Isus. Autoproclamându‑se „înger negru al frumuseţii”, fiica Basarabiei
martirizate posedă un simţ ce‑i îngăduie să descopere în chilia ascetului Fra Angelico frumuseţea
teribilă: „Am înţeles în ce fel poţi găsi/ rădăcinile
frumuseţii şi ale graţiei// în lucrurile, întâmplările, scenele/ cele mai tragice dintre scenele,/ întâmplările, lucrurile cele mai tragice”. În literatura şi în muzica Basarabiei a existat un patos
mesianic, o euforie a eliberării naţionale şi sociale
în 1989 care au lipsit României, unde au fost lansate practici sordide: dosariade, vânători de vrajitoare, goana după certificate (?!) de revoluţionar,

Poeţii născuţi au acces la structuri
arhetipale, inconştiente ale
imaginarului, unde se întâlnesc cu
alţi poeţi mari, fără să‑şi propună,
şi în creaţii organice. Cum altfel să
ne explicăm analogiile dintre toate
miturile lumii, aceste tezaure de
reprezentare simbolică
a existenţei, a lui a fi în lume?

îmbogăţiri de revoluţie şi, mai ales, o parodie de
proces al comunismului. Ca şi la Dostoievski, tragismul condiţiei umane, dar şi bucuria mistică,
transfigurată, sunt evenimente ale unei drame
a sufletului. De obicei, o dramă a salvării. Figura cunoscută în retorică sub numele de epanodos
(repetare a unor cuvinte în ordine inversă) e un
operator al acelei iluminări a vieţii şi a revelaţiei
ei în spirit: Abia respiri. Exişti abia (aici repiraţia
are sensul de pneuma, respiraţia sau rostirea Demiurgului); Şi l‑ai aştepta milenii. Se pare că de
milenii aştepţi. Ca şi la Yeats, se succed ciclurile
materiei şi spiritualităţii, „arderea de tot”, asceza
readucând eul iniţiatic în punctul zero al inversiunii lor: „Totul e pregătit pentru o viaţă strânsă în
tiparul demiurgului” (Frumuseţea teribilă). Eul e
ca o harfă, divinităţile gnostice respirând prin el,
în vreme ce alchimia vederii adună în suflet (pentru care foloseşte o metaforă tradiţională: fluturele) emanaţiile risipite din vasele divine illo tem‑
pore. Lucrând asupra sa, sufletul trasformă viaţa
întâmplătoare în traseu teleologic, în destin. Nu
la modul declarativ, ci prin eliziunea cuvântului
„trup” dintr‑o enumerare anterioară e sugerată
emanciparea spiritului din materie: „Cei care îşi
vor destinul au privirea/ întoarsă spre versantul
celălalt. /Cei ce‑şi visează destinul, se înzidesc/
în inimă, atenţi la planeta ei şi la felul/ în care
se gândeşte în emisfera ei/ de uraniu, neuroni şi
bazalt.//Acolo e totul diferit, absolut diferit./ Totul
vine dintr‑o inimă prea mare,/ ca s‑o cuprindem
cu cele cinci simţuri./ Tot ce ne rămâne e să fim
atenţi la felul/ în care pulsează inima inimilor,/
la felul în care ea gândeşte în fiecare.// Nu suntem niciodată singuri. Duh în duh,/ inimă în inimă [...]” (Cei care îşi vor destinul). Inima inimilor
este gândită asemeni monadei divine leibniziene
care există în inima fiecărei fiinţe dincolo de alcătuirea sa senzorială. Şarpele m‑a recunoscut e
titlul unui poem care anunţă intrarea eului într‑o
ordine intersubiectivă, a unei sensibilităţi intelective universale, a actelor reflexiv‑impersonale („în
mine se murmură”), aşa cum se mărturisea cândva Mallarmé a fi devenit impersonal, un simplu
instrument al spiritului universal. Astfel purificat, spiritul poate începe propria creaţie, în care
nu mai priveşte, ci este privit.
Ultima secţiune se intitulează Prin ochii
lui Adam, prin ochii Evei, un duo erotic absorbit într‑un eu hermafrodit care nu‑şi poate gândi
condiţia decât în raport cu Dumnezeu şi unul cu
celălalt. Este o Cântare a cântărilor rescrisă dintr‑un punct de vedere feminin, cu roluri inversate:
un Adam fascinat de Eva şi sclav erotic („Femeie
–/ vrajă adusă dinspre roze alintate de/ zănatici
fluturi, divino,/ întoarsă spre/ cerul dinlăuntru.
O, nesfârşito, fee!...”), în vreme ce Evei îi sunt
încredinţate întrebările ultime şi o ipostază ce o
asimilează în grad cu Isus: „Spune‑mi de ce plămada duhului/ tu mi‑ai lucrat‑o, fără să clipeşti, /
din noapte?! De ce mai văd, ca‑n vis,/ în zori de zi,
cum mâinile primei/ femei din întuneric se adapă,/
cum bezna se strecoară ca un hoţ/ prin trunchiul
ei păgân, subţire,/ în bronz turnat, lege, mireasmă/de pădure şi argilă, de un murg sălbatic/ ce
aruncă‑n ochii Evei otravă dulce,/ fulgere, vrajă,
scântei, uitare, taină,/ şi‑atunci când nu mai e de
făcut nimic,/ azvârle dor păgân cât să renască‑o
lume/ de zei fără sfârşit, mergând pe apă?!”.
Inteligentă, profundă, erudită această recentă ipostază a poeziei Aurei Christi, care nu se
rezumă la ceea ce am putea deduce din titlu – metaliteratură, rescriere şi resimbolizare a unui text
sacru –, ci ilustrează mai curând o poetică revelatorie, o divină comedie a spiritului îndrăgostit de
sine. r
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Lecturi în China

Gao Xing

A

m întâlnit‑o pentru întâia oară pe
poeta româncă Aura Christi, cu
mulţi ani în urmă, pe malul lacului
Qinghai. Este un om simplu, liniştit, fragil, dar, odată ce deschide gura, constaţi
imediat pasiune, personalitate evidentă, cultură,
încredere în sine, energie interioară şi dorinţa de
a îmbrăţişa lumea întreagă. Am participat împreună la un festival de poezie, acolo, în Qinghai, iar
discursul ei, doldora de gânduri şi de idei, a dezvăluit o viziune largă, şi m‑a impresionat profund.
Abia aşteptam să‑i citesc poemele.
Wislawa Szymborska, poeta poloneză, laureată a Premiului Nobel, a spus: „Artistul este opera
sa, opera este artistul”. Eu apreciez în mod deosebit această teză. Sigur că prozatorii trebuie să vorbească prin prozele lor, iar poeţii prin poezie. Cu
acest crez am citit poezia Aurei Christi şi socotesc
că de fapt atunci am cunoscut‑o cu adevărat. Iată
poemul Patria mea, o fereastră..., care m‑a cucerit
pe dată, cu o emoţie de substanţă, profundă, complexă.

Patria mea, o fereastră…
Patria mea? O fereastră simplă şi gravă,
deschisă mereu înspre mine, aşteptând
să mă ofer aerului ce‑mi recunoaşte
irisul, mâna, ezitarea şi gândul,
fără să mă întrebe: de ce? Până când?
Patria mea? O zi de iarnă fără iarnă,
cu astrul meu familiar, cu destinul în care,
stârnită de îndoieli, am intrat…
O iarnă lipsită de ceea ce numim iarnă.
O iarnă din care nu‑mi doresc decât să cad.
Patria mea va fi fost cândva un vers al tău, al meu,
citit înainte de culcare de Dumnezeu.

În poezia Aurei Christi putem găsi, în mod existenţei proprii, destinului, libertăţii, exilului,
evident, nişte reminiscenţe ale influenţei şi con- vieţii şi morţii, întunericului şi luminii. Acestea
tactului cu poezia rusă, română, cu poezia Eu- sunt teme atemporale, teme universale, teme care
ropei, cu poezia clasică şi modernă, şi aşa mai cuprind lumea întreagă, umanitatea în ansamblul
departe. Mai exact, se pot observa ecouri din Ah- ei. În acest sens, putem prea bine spune că Aura
matova, Blaga, Stănescu, Hölderlin, Rilke sau Christi nu este doar un poet român, ci şi un poet
Brodsky. Aceste influenţe şi contacte sunt legate universal.
Sunt încântat să aflu că Aura Christi a pude mediul în care s‑a format, de trecutul ei, de opţiunile spirituale şi preocupările artistice. De fapt, blicat peste zece cărţi de poezie şi a cules numeexcluzând factorul de geniu, orice artist, prozator roase premii literare. Iar dincolo de poezie, ea
şi poet, conştient sau nu, este produsul influenţe- scrie comentarii critice, eseuri şi romane. Scrierile
lor şi al amestecului alcătuit de acestea. Problema sale în proză sunt, de asemenea, unice, şi aş dori
este ca prin influenţe şi amestec să‑ţi poţi afla în să le numesc comentarii poetice, eseuri poetice şi
cele din urmă vocea ta unică. Să fii unic înseam- romane poetice. Pentru că, în esenţă, Aura Christi
nă să ai personalitate, vitalitate, noutate, crea- este poet, un poet favorizat de muze.
De când a călcat pe pământul Chinei, Aura
tivitate şi imaginaţie. Unicitatea este reazemul
existenţei unui poet. Pătrunzând în lumea poeziei Christi dovedeşte entuziasm şi interes pentru culAurei Christi, suntem parcă luaţi în primire de o tura chineză şi poezia chineză. În ultimii ani, ea a
cale luminoasă, suntem captaţi
de un anume farmec, suntem
emoţionaţi de un suflu. Aceasta este unicitatea poeziei Aurei
Christi: conţinut, profunzime,
obscuritate, bogăţie, mister, un
puternic sentiment de tragism
şi sfinţenie, simţ religios şi
conştiinţa suferinţei, iar toate
acestea se constituie într‑o lumină interioară emoţionantă.
Poezia ei, ca sunetele
unui strigăt multiplu, se confruntă cu pământul, dar în acelaşi timp se ridică spre cer, ca
şi cum un om ar merge pe jos,
ar merge şi‑ar merge, şi deodată ar prinde aripi şi ar zbura
spre cer. Poezia ei este angajamentul spiritului pentru spirit,
Gao Xing, premiat de sinologul Constantin Lupeanu, director al ICR Beijing
în momente de spaimă şi la căderea nopţii:
Şi s‑a făcut spaima.
Şi s‑a făcut noaptea—
sora mea şiroind în sângele‑ncins.
Şi târziu de tot s‑a făcut viaţa,
spre care înaintez, Domine, de când mă ştiu,
planeta îndepărtată, istm prea viu,
unde – deşi m‑ai dus de mână – nu am ajuns.
Stăm faţă‑n faţă: duh în duh promis.
(Şi s‑a făcut spaima)
În timp ce emit o atmosferă puternică de modernitate şi de libertate, poemele Aurei Christi au
totodată farmecul poeziei clasice. Într‑un lirism
foarte introvertit şi plin de contemplare pioasă,
poeta explorează temele supravieţuirii, suferinţei,

folosit toate căile şi n‑a precupeţit nici un efort de
a promova cultura chineză în România şi de a publica poezie chineză, în speranţa ca, prin cultură
şi poezie, să ajungă să cunoască China în chipul
cel mai profund. Astfel, citind în chineză poezia
Aurei Christi, cititorii chinezi se vor îmbogăţi cu o
mulţime de sentimente frumoase, înălţătoare.
Beijing, 8 martie 2019
▪ Gao Xing este poet, traducător, redactor‑şef al
revistei Literatura Lumii
Traducere în limba română de

Constantin Lupeanu

Bref ■ Ideea Europeană
(1919‑2019)
Evenimente editoriale
sub semnul Ideii Europene
n ziua de 28 martie 2019, Aura Christi şi
Î
Sorin Lavric şi‑au lansat ultimele cărţi,
apărute recent la Editura Ideea Europeană, la

Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele
Educaţiei „Valahia” din Târgovişte. În faţa studenţilor, Aura Christi a povestit istoria scrierii
Geniului inimii şi a Ostrovului învierii, iar Sorin Lavric a evocat episoadele biografice din care
s‑au născut Glasuri din bolgie şi Decoct de femeie.
Cărţile au apărut fără excepţie la Editura Ideea
Europeană. Decanul Marian Vîlciu şi prodecanul

Florea Ştefan s‑au achitat exemplar de oficiul
amfitrionic, cele câteva ore petrecute în sediul facultăţii, cu întrebări şi discuţii purtate fără oprelişti, apropiindu‑i pe cei doi scriitori de cadrele
didactice din universitate.
Cartea lui Sorin Lavric, Glasuri dn bolgie, a
fost lansată cu zece zile mai devreme (19 martie)
la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”
din Bucureşti, în prezenţa profesorului universitar Gheorghe Holbea şi a gazetarului creştin
Cristian Curte, în cursul unei serate desfăşurate

în aula mare a Facultăţii. Aceeaşi carte a fost
prezentată de autor la Casa Universitarilor din
Bucureşti pe 28 februarie, cu prilejul unei conferinţe despre „Neomarxismul cultural”. Alături
de autor au vorbit Mihai Gheorghe, preşedintele
fundaţiei Împreună, sub egida căreia a avut loc
întâlnirea, şi profesorul universitar Andrei Dîrlău, autorul cărţii Corectitudinea politică. O ide‑
ologie neomarxistă. În luna iunie, Aura Christi şi
Sorin Lavric îşi vor lansa cărţile la Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” din Piteşti. (Red.)
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Gao Xing
Rădăcina în Pământ, iar Aripile spre Cer.
Citind poezia Aurei Christi

Aceasta este unicitatea poeziei
Aurei Christi: conţinut, profunzime,
obscuritate, bogăţie, mister, un
puternic sentiment de tragism şi
sfinţenie, simţ religios şi conştiinţa
suferinţei, iar toate acestea se
constituie într‑o lumină interioară
emoţionantă

15

n

Mircea Braga
De la „lecţia de poezie” la
cavoul‑bibliotecă

O
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bsesia lui Andrei Codrescu pare a
fi o ciudată „bibliotecă extinsă”, în
parte apropiată de cea teoretizată
de Pascale Casanova în Republica
Mondială a Literelor, şi, totuşi, nu într‑atât de
amplă încât să‑i devieze atenţia de la fenomenele actualităţii. Ba dimpotrivă: înainte de a fi un
„scriitor al lumii”, el se arată ca unul îndeosebi al
prezentului american, pe care îl aduce în retortele
deconstructivismului pentru a‑i releva anomaliile. Aşa intră în scenă rigorile postmodernităţii, pe
suportul cărora re‑vizitează aliniamentele mitului de întemeiere a naţiunii americane, pentru a le
desprinde metamorfoza în delabrări generalizate
ale cotidianului. Şi, cum îi stă bine unui postmodern, Andrei Codrescu e un „răzvrătit”, căutând
compania unor scriitori, mai noi sau din biblioteca
premergătorilor, aflaţi pe acelaşi strat al negării,
de care literatura americană nu duce lipsă. De
obicei, nu caută modele, ci afinităţi, deşi – într‑o
epocă aşa cum este a noastră – diferenţa dintre
cele două e mai mult decât aproximativă.
În context, sociologia ne vorbeşte despre o
brutală masificare socială, însoţită, pentru universul spiritual, de o mai mult decât evidentă
criză a valorilor. Dar când în cauză sunt valorile,
conflictualul tinde spre radicalizare, continuitatea e ataşată unui indice al stagnării din moment
ce „vechiul” e inacceptabil, iar „noul” e creditat
dincolo de vagul definirii şi de valul de structuri
imaginare cărora nu li se indică suportul. De la
Spengler încoace – şi nici acum nu ne‑am despărţit prea categoric de frazările sale –, sursa „declinului” este căutată în acelaşi normativ implacabil
al civilizaţiei şi tehnicităţii. Există aici, fără îndoială, o jumătate de adevăr, dar se întârzie în a
se observa că şi normativul menţionat e tulburat
de o tendinţă retractilă, cu un sens încă neînţeles
pe măsura importanţei sale: dacă ştiinţa însăşi ne
comunică (şi repetăm ceea ce am mai consemnat
în altă parte) faptul că, pe măsură ce ne apropiem
mai mult de straturile adânci ale universului, ale
lumii şi ale materiei, intrăm în contact
cu o funcţie delimitabilă doar spiritual,
atunci nu numai practicitatea, ci şi conştiinţa se cer modelate în perspectiva armonizării celor două planuri co‑fiinţiale
ale existenţialului. Mai exact, raţiunea
şi spiritualitatea îşi revendică starea de
complementaritate.
Nu este locul, aici, să detaliem pe
această direcţie, dar nu vom putea ocoli
întrebarea dacă nu cumva semnele indică, la limită, un orizont ce pare a avea
germenii unui sfârşit (sau ai unui început) de ev ori de ciclu. Iar cu această
ipoteză în faţă, o a doua întrebare poate
fi dacă dimensiunea actuală post‑ sau
postpostmodernă a culturii (minimalistă,
preferând mişcarea operaţională a unor
valori de înlocuire facile în concreteţea
lor) este formula eficientă de atingere a
transformării. Ampla şi repetata imagine
a degradării societăţii şi a fiinţei (în înveliş de dicţionar periferic), oferită uneori cu o „neutralitate” dezarmantă, poate
declanşa mecanismul eficient, doar el, al
„revizuirii tuturor valorilor”, ideea central‑stringentă a filosofului de la Sils‑Maria? Decupăm doar, ca ilustrare minoră,
dar nu lipsită de oarecare semnificaţii, un
demers care, după un episod prelungit,
consumat cu entuziasm, pare a fi alunecat în derizoriu – şi ne referim la aşa‑numita „instituţie” a Creative Writing‑ului.
Iniţiativa s‑a ridicat, la noi, pe un
ciudat şi tensionat paradox: când numărul semnatarilor de texte ambalate
ca „literatură” s‑a aflat în creştere mai
mult decât exponenţială, s‑a „simţit” nevoia pregătirii, în cadrul cu marcaj profesional superior, al sălii de curs, a unor
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„aspiranţi” de presupus mai adaptaţi (şi adaptabili) la tendinţele deja profilate. În prim-plan s‑a
aflat poezia, poate fiindcă, pe de o parte, interesul/
„chemarea” pentru lectura acesteia s‑a aflat (şi se
află) în scădere accentuată şi, pe de altă parte,
deoarece „stridenţele” acopereau până şi nivelul
elementar al limbii. Nu eliminăm din ecuaţie nici
frustrarea unor poeţi care, şi în calitatea lor de cadre universitare, îşi vedeau teritoriul invadat de
incompetenţă, nici speranţa/iluzia acestora că pot
determina fie şi numai o apropiere a cursanţilor
de nivelul „cititorului avizat” despre care vorbeşte
teoria lecturii. Proiectul îşi avea, însă, gradul său
de naivitate încă dintru început. Mai întâi, fiindcă
familiarizarea cu „tehnica”, cu structura formală
a poeziei produce „meşteşugari”, adică diletanţi
(nu în sensul originar al cuvântului), cum nici supunerea la un „model” nu înseamnă transfer de
originalitate, ci înşirare de emuli: într‑un laborator destinat reproducerii realului nu este loc pentru imponderabile şi pentru noi substanţializări;
acolo invenţiile sunt accidentale şi, în cel mai „fericit” caz, eliberează monştri. După ce a explicat
prestigiul şi funcţia „centrului cultural” (de pildă,
ale Parisului), şi Pascale Casanova a făcut un pas
înapoi, subliniind faptul că marele creator întotdeauna inovează. Nici ideologia nu putuse pregăti
scriitori, cum s‑a dorit, prin anii ‘50 ai veacului
trecut, în cadrul Şcolii de literatură „Mihai Eminescu”, unde Sadoveanu, încă în prima sa expunere, afirmase că, de pe băncile acesteia, vor ieşi tot
atâţia creatori câţi au intrat. Iar într‑un al doilea
rând, un „cititor avizat” nu poate fi obţinut doar
prin lecţii sporadice, propunând aproximări limitate la „grafii” tehnice; el apare şi se dezvoltă, în
siaj de predispoziţii, numai într‑un climat cultural, având ca treaptă esenţială un sistem educaţional pe măsură, nu unul bolnav şi macerat de
reforme birocratice (ca să spunem numai atât),
mereu îndepărtat de planşa spiritualităţii. În
sfârşit, dacă şi când Creative Writing a preluat şi
funcţii ale mai vechilor cenacluri literare, atunci

Cu „povestea” care urmează şi
căreia „lecţia de poezie” îi creează
doar aparenţa de ramă, suntem
plasaţi într‑un soi de stranietate
posibilă într‑o lume în care fantezia,
fie aceasta şi pe un portativ
macabru, nu cunoaşte interdicţia

unele consecinţe au devenit cât de cât vizibile.
Dar, încă, nici cenaclul nu formează un scriitor,
poate îl afirmă şi, întrucâtva, îl propune; restul
e... singurătate. Sau/şi singularitate...
O cronică a unui eşec previzibil pe direcţia respectivă ne‑o oferă volumul lui Andrei Codrescu, Lecţia de poezie (2010, ed. rom. 2014),
autorul aflat el însuşi în ipostaza de iniţiator al
unui asemenea curs, cu o finalitate nu tocmai clară: universitatea şi studenţii îl considerau ca act
de familiarizare cu structuri mai pretenţioase ale
limbii, în timp ce autorul, poet şi deopotrivă bun
lector de poezie, preconiza o „iniţiere” în straturile de adâncime ale creaţiei de gen. Dar cartea
sa (o „povestire”, cum precizează), deşi se sprijină
pe o experienţă trăită, conservată prin memorie şi
susţinută prin amintire, depăşeşte pragurile celor
două zone ale conştienţei. Am numi textul său ca
fiind unul al memo‑ficţiunii: scriitorul înveleşte
amintirea în pânza ficţiunii, rememorează în registrul narativităţii, personajele sunt decupate tipologic, iar ritmurile intelectualităţii sunt plasate
în spaţiu eseistic. Nu întâlnim nimic din tradiţionalele rigori ale „amintirilor” sau ale „memoriilor”, fiindcă necesara referenţialitate a acestora
nu operează în text: e vorba de o oarecare universitate americană, actanţii au o identitate exclusiv
literară, astfel încât „autobiograficul” există doar
în măsura în care poate fi indus (oarecum extraliterar) prin dezvoltarea narativă la persoana întâi
singular (autodiegeză).
Intrăm într‑un joc fantast dintru început,
când profesorul le cere cursanţilor să‑şi creeze fiecare câte un epitaf, să realizeze zilnic o epigra‑
mă, oferindu‑li‑se ca model o parodie după textele
„latinului” (sic! scrierile acestuia aparţinând literaturii elene) Lucian, îndemnaţi fiind să experimenteze şi combinarea acestora. Le mai sunt indicate apoi, ca „instrumente ale poeziei”, printre
altele: „O monedă chinezească sau o piatră, pe
care să o ţineţi în buzunar şi să o frecaţi între de‑
gete”, ”Un omuleţ în adâncul minţii”, dar şi să‑şi
cultive ”capacitatea de a fi hipnotizat”
etc. Şi se intră în dimensiunea ludicului,
doar în parte îndepărtată în momentul în
care va fi repartizat fiecărui student un
„Tovarăş‑întru‑Duh”, respectiv un poet a
cărui creaţie va trebui parcursă, deconstruită în detalii, apropriată afectiv şi
intelectual, înţeleasă până în ramificaţii
ale semnificaţiilor, în paralel cu descifrarea particularităţilor expresive. Maniera atribuirii convoacă hazardul: iniţiala
numelui cursantului va fi aceeaşi cu a
numelui poetului, episod în care apare
oferta unei adevărate biblioteci, întrucât
fiecărui cursant i se recomandă mai multe nume şi sumare informaţii despre profilul fiecărei creaţii vizate. Opţiunea nu
funcţionează, întrucât „spaţiul” în cauză,
biblioteca, nu este cunoscut celor cărora
le este prezentat. În plus, dificultăţile
consecutive cerinţelor rămân ocultate,
astfel încât, din exterior, apare uşor întrebarea dacă studenţilor le este oferit un
„model”, unul singur, pentru o ipotetică
deprindere a dinamicii expresivităţii, ori
ne apropiem de o exegeză amplă şi pretenţioasă. Oricum, chiar dacă, în intenţie,
putem descifra ceva din încercarea de a
armoniza psihologia cursantului cu esenţialele resorturi intime ale universului de
sensibilitate, înţelegere şi trăire ale unui
definit orizont poetic, printr‑o aproximare a posibilelor afinităţi, realitatea este
departe de a confirma. Când „profesorul”
operează, din necesitate, cu supoziţii şi cu
o fragilă intuiţie de moment, iar cursantul
selectează mai degrabă după sonorităţi
(numele le sunt, în majoritate, necunoscute), liniile comunicării nu se intersectează, rămân paralele, celui dintâi nu‑i
rămâne decât să constate: „Sunteţi duşi
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Vasile Gheţău
Declinul populaţiei României

A

nul în care nu demult am intrat este
cel de al 30‑lea în care populaţia ţării îşi continuă neabătut declinul.
În istoria unei populaţii naţionale o
perioadă de declin etalată pe o întindere atât de
lungă, în timp de pace, ridică mari semne de întrebare asupra măsurii în care stoparea declinului
şi redresarea mai sunt posibile. În 30 de ani de
declin se produc schimbări radicale în structura
pe vârste a populaţiei, prin reducerea dimensiunii şi a proporţiei populaţiei tinere în favoarea
populaţiei adulte şi, îndeosebi, a celei vârstnice.
Din aceste schimbări se creează şi se consolidează
mecanismele dezvoltărilor viitoare ale natalităţii
şi mortalităţii populaţiei, însemnând componenta
naturală a declinului populaţiei. I se adaugă scăderea prin migraţie externă.
Calcule relativ simple arată că în perioada
1990‑2018 populaţia rezidentă a ţării, cea care are
reşedinţa obişnuită, locuieşte, în ţară, s‑a redus cu
3,8 milioane. O imensă pierdere umană. În cea mai
mare parte, de 71 la sută, ea provine din migraţie
externă negativă şi doar 29 la sută are originea în
scădere naturală, prin natalitate mai mică decât
mortalitatea. Migraţia externă nu mai are însă
după anul 2010 amploarea din primele două decenii de după anul 1989, iar scăderea naturală s‑a
majorat ca dimensiune şi datele pentru perioada
2011‑2018 plasează scăderea naturală drept componenta majoră a declinului, cu o proporţie de 63
la sută. Migraţia externă are o determinare economică şi schimbări importante în nivelul de trai din
ţară ori de pe piaţa muncii din ţările dezvoltate
de destinaţie a migraţiei pot modifica amploarea
declinului prin migraţie. În schimb, scăderea naturală are o determinare mult mai complexă, plasată la nivelul multitudinii de factori economici,
sociali, culturali şi medicali care modelează evoluţiile natalităţii şi mortalităţii populaţiei. Sunt
determinări stabile, rigide şi lente în schimbare.
Cu alte cuvinte, un declin al populaţiei provenit
predominant din scădere naturală poate fi cu greu
influenţat şi numai pe termen lung, prin redresare a natalităţii şi regres al mortalităţii populaţiei.
Intrând în cel de al 30‑lea an de declin demografic, întrebarea firească este în ce măsură
redresarea mai este posibilă, şi iată opiniile demografului. Dezvoltările viitoare ale natalităţii,
mortalităţii şi migraţiei externe sunt înscrise în
mod esenţial în evoluţiile din trecut, în caracteristicile actuale ale populaţiei şi fenomenelor demografice şi în toate mecanismele determinante ale
demograficului venind din ariile economică, socială, culturală şi medicală ale societăţii româneşti.
Cele 30 de generaţii mici născute după anul 1989
compun astăzi, şi o vor face în proporţie crescândă în viitor, populaţia tânără (şi apoi adultă) care
aduce pe lume copiii ţării. Dimensiunea acestei
populaţii urmează să se reducă continuu. În anul
2040, populaţia feminină în vârstă de 15‑49 ani
(vârste de la care provin copii născuţi într‑un an
calendaristic) va ajunge la doar 3,4 milioane, cu 1
milion mai mică decât cea de astăzi. Va fi compusă
din persoane aflate astăzi în viaţă, nu va depinde de evoluţia viitoare a natalităţii. Este uşor de
realizat ce evoluţie ar urma să aibă numărul de
născuţi în anii viitori (fără creştere a numărului
mediu de copii aduşi pe lume de o femeie). Şi în
ceea ce priveşte evoluţia numărului anual de decese în deceniile următoare determinările sunt cunoscute, chiar mai bine decât în cazul natalităţii.
Mortalitatea este un fenomen demografic cu mare
stabilitate în timp, rigid şi lent în schimbare. Prin
progresele economice, sociale, culturale şi medicale societatea a împins decesele la vârste din ce
în ce mai ridicate. Chiar dacă nivelul speranţei de
viaţă la naştere (72 de ani la bărbaţi şi aproape
79 de ani la femei) plasează ţara noastră pe unul
dintre ultimele locuri în Uniunea Europeană,
indicatorul a fost în ascensiune constantă după
anul 1996, ceea ce a dus concentrarea deceselor
dintr‑un an calendaristic la vârste din ce în ce mai
mari. În proporţie de 75 la sută decesele dintr‑un

O întrebare tulburătoare se poate
însă pune: este pregătită ţara,
societatea românească, pentru o
redresare consistentă a natalităţii,
dacă ar fi să aibă loc? Nu, nu este
pregătită, fie şi numai dacă ţinem
cont de relatările presei despre
starea maternităţilor şi spitalelor
de copii, dotarea cu echipamente,
prezenţa personalului medical de
specialitate, numărul de creşe şi
grădiniţe; accesul populaţiei rurale
în special la asistenţă medicală
adresată mamei şi copilului

an calendaristic au loc astăzi în ţara noastră în
populaţia în vârstă de 65 ani şi peste, populaţie
aflată în ascensiune a numărului şi proporţiei în
populaţia totală. Efectele unei posibile reduceri
a numărului de decese prin regresul intensităţii
mortalităţii pe vârste (şi ascensiune a speranţei
de viaţă) vor fi anihilate prin creşterea numărului
de decese la vârstele avansate. Numărul anual al
deceselor este astăzi cu 75 de mii mai mare decât
numărul născuţilor, reprezentând o imensă scădere naturală a populaţiei, iar diferenţa urmează
să ajungă la 100 de mii în anul 2035. Acestea sunt
perspectivele numărului de născuţi şi de decedaţi
în deceniile care vin şi, implicit, ale declinului
natural al populaţiei. Ar putea fi stopată masiva,
încă, emigrare a populaţiei tinere şi adulte? Migraţia nu are factori şi mecanisme determinante
atât de complexe precum cele ale mortalităţii şi,
mai ales, ale natalităţii. Factorul economic este
cel major. Atât timp cât decalajele considerabile
de venit şi standard general de viaţă dintre ţările
dezvoltate şi România se vor menţine, propensiunea spre emigrare va rămâne importantă, iar
migraţia va continua să fie negativă, amplificând
dimensiunea declinului populaţiei rezultată din
scădere naturală.
În faţa unor realităţi şi perspective demografice profund negative există prudenţă, îndoieli
şi chiar scepticism, atitudini care provin şi din
incertitudinea viitorului pe termen lung, în general. Se adaugă refuzul individului, prin natura,
construcţia şi educaţia sa, de a‑şi organiza viaţa
cu o viziune şi o filosofie pesimiste, atât timp cât
declinul populaţiei ţării nu a avut până acum efecte negative semnificative asupra vieţii sale. Mai
mult, acest declin a avut efecte economice benefice
asupra societăţii, prin reducerea considerabilă a
resurselor orientate spre alocaţii (numărul născuţilor este de multă vreme la nu cu mult peste
jumătatea celui de la începutul anilor 1990), maternitate, asistenţă medicală a mamei şi copilului,
educaţie, fără a mai vorbi de reducerea presiunii
asupra pieţei muncii prin masiva migraţie pentru
muncă a câtorva milioane de persoane tinere şi
adulte. Prin reducerea numărului de copii şi la
nivelul familiei au existat avantaje economice,
resursele financiare pe membru de familiei fiind
mai mari în cele fără copii ori cu un singur copil.
Toate aceste avantaje vor avea însă costuri, nemăsurabile astăzi, pe termen lung şi foarte lung. În
tabelul care urmează sunt prezentate doar câţiva
dintre indicatorii majori ai populaţiei rezidente în
anii 2020, 2030, 2040 şi 2050, aşa cum rezultă din
proiectarea populaţiei (pe sexe şi vârste) de la începutul anului 2018 şi admiţând păstrarea numărului mediu de copii la o femeie rezultat din datele
asupra numărului de născuţi din anul 2017, continuarea creşterii speranţei de viaţă la naştere şi
fără a include o ipoteză asupra migraţiei
externe.
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şi goi pe dinăuntru, ca icoanele bizantine”. Sau,
decisiv: „Aşa este întotdeauna «Introducerea în
scrierea poetică»: un travaliu lung, o naştere pelvi‑
ană sau, dimpotrivă, un săpat într‑o mină. Iei niş‑
te tineri americani plesnind de sănătate, obişnuiţi
cu lumina soarelui (ajutaţi uneori de Xanax sau
Adderall), îi legi la ochi şi îi conduci, ţinându‑i
de mână, printr‑un labirint de oase. Apoi, le dai
tema: «Găsiţi Graalul. Aveţi la dispoziţie un minut
newyorkez»”. Am putea spune, pornind de aici, că,
în fapt, întregul text este un amplu şi subtil „epitaf”, poate chiar o „epigramă” – ori o adevărată
„epitogramă” (cu invenţia lexicală a autorului).
Dar mai există în cartea lui Andrei Codrescu
o „prelungire” în care o ciudată bibliotecă, propusă
în real, acoperă un spaţiu sugerând o durată prin
care distanţa dintre viaţă şi moarte se pierde, este
anulată prin mai mult decât o simplă metaforă.
Cu „povestea” care urmează şi căreia „lecţia de
poezie” îi creează doar aparenţa de ramă, suntem
plasaţi într‑un soi de stranietate posibilă într‑o
lume în care fantezia, fie aceasta şi pe un portativ macabru, nu cunoaşte interdicţia. Unul dintre
cursanţi, „nepot al fondatorului faimosului impe‑
riu al laptelui”, relatează că, înainte de a muri,
bunica sa cumpărase „un siloz nuclear dezafectat”
din Dakota, exprimându‑şi testamentar dorinţa ca acesta să devină cavoul familiei. Scrise ea
însăşi versuri, făcuse „schimb de poezii” cu Regina Maria a României (este menţionat şi turneul
acesteia, din 1926, în Canada şi Statele Unite,
prilej cu care a donat obiecte care, acum, se află în
secţiunea ce i‑a fost destinată în Muzeul de Artă
„Maryhill”, aflat pe malul râului Columbia) şi publicase chiar un volum, rămas necunoscut fiindcă,
prin aceeaşi dispoziţie testamentară, fusese îngropat odată cu ea.
Ciudăţenia nu se limitează, însă, doar la
atât: în încăperea care fusese centrul de comandă
al silozului, aflată la ultimul nivel de jos al buncărului (care avea treizeci de etaje subterane), se
află o statuie în bronz a zeiţei Diana, realizată de
un imitator al lui Rodin, bunica fiind „înmormân‑
tată în picioare, în interiorul statuii”. Întreaga bibliotecă a bunicii (şi, de presupus, nu numai) este
aranjată în rafturile „construite de jur împrejurul
mormântului”, restul construcţiei cuprinzând nişe
în care a fost mutat cimitirul familiei, alte cripte
fiind rezervate celor încă în viaţă.
Nu se conturează clar „lecţia” acestei biblioteci‑cavou, poate nici autorul nu a mizat pe aşa
ceva, din moment ce revine asupra acesteia doar cu
o sugestie nu mai puţin stranie, ca imagine a unui
siloz similar care ar putea fi transformat într‑o necropolă a tuturor poeţilor americani, având rezervate spaţii inclusiv pentru cei care sunt şi care vor
mai fi. Altfel, un cavou‑bibliotecă străjuit de statuia‑mormânt, adică învelişul de bronz trimiţând la
o imagine perenă pentru a ascunde inconsistenţa
„materiei” unui presupus creator (din relatare deducem că volumul de poezii, trecut şi el în moarte, fusese realizat într‑un singur exemplar), se
cufundă în stratul destul de tulburat din care s‑ar
mai putea desprinde doar fie preţuirea maladivă
a cărţii, fie intenţia demonstrării în postumitate a
„vitalităţii” unui fetiş. Schiţa grafică a interiorului
cavoului, executată de cursant, nu exclude spaţiul
destinat lecturii, dacă aceasta mai poate fi posibilă având înţelegerea locului unde va fi practicată.
Debordant cinic, dar în egală măsură cu accente
ludice, sfârşind într‑o gesticulaţie supralicitată,
autorul consemnează efectul „poveştii”: „Magnific!
Clasa părea o boxă plină de mamifere excitate. Răs‑
pândeau feromoni. Teroare. Dorinţă. Matt Borden
(numele cursantului care prezintă cavoul – n.n.)
era Byron”. Va mai introduce, totuşi, o apostilă finală, cu efect de „acută”, când „profesorul” întreabă:
„Şi epitaful? Ce stă scris pe sculptura‑mormânt?”,
iar studentul răspunde: „Nu există cuvinte (subl.
aut. – n.n.)” – comentariul care urmează decupează, inadecvat la registrul de semnificaţii al necropolei (imaginare sau nu), pentru a trece într‑unul
al generalului: „Nu există cuvinte. Niciodată, pe
culmile cele reci ale munţilor, nu fuseseră rostite
cuvinte atât de înspăimântătoare ca acestea”. Doar
că, în ordinea firescului, atunci când imaginea este
oferită privirii, ca „realizare” a ei de către observator, cuvintele nu au niciun rol în imediat, fiindcă
sculptura‑mormânt vorbeşte fără cuvinte, iar acestea trăiesc, totuşi, aşteptând în cărţile bibliotecii.
Formulată, însă, „într‑un curs de «Introducere în
scrierea poetică»”, aserţiunea‑constatare poate fi o
trimitere cu semnificaţii la o fractură definitivă, radicală între, pe de o parte, simţire şi gândire şi, pe
de altă parte, lumea cuvântului (ca să nu spunem:
literatură). Adică enorma, absoluta tăcere. r
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Indicatori demografici selectivi ai populaţiei rezidente în anul 2017 şi
valori proiectate pentru anii 2020, 2030, 2040 şi 2050

Indicatori

2017

2020

2030

2040

2050

Numărul populaţiei – în mii locuitori*

19638

19366

18463

17456

16380

40,8

42,8

45,3

47,1

47,5

Vârsta mediană – în ani

Structura populaţiei pe trei grupe mari de vârstă – în %
0‑19 ani

21,0

20,8

19,5

18,8

18,7

20‑64 ani

61,2

60,4

60,1

57,1

54,0

65 ani şi peste

17,8

18,8

20,4

24,2

27,3

Număr născuţi vii – în mii*

189,5

181

163

156

141

Rata natalităţii – la 1000 loc.

9,7

9,4

8,8

8,9

8,6

Rata fertilităţii totale – copii la o femeie

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

Număr decedaţi – în mii*

260,6

263

258

262

248

Rata mortalităţii generale – la 1000 loc.

13,3

13,6

14,0

15,0

15,1

Scădere naturală – în mii persoane*

‑71,1

‑81

‑95

‑106

‑107

Bărbaţi

71,7

72,2

73,6

75,2

77,0

Femei

78,9

79,1

80,0

81,0

82,1

Raportul de dependenţă a tinerilor (RDT)

34

35

33

33

35

Raportul de dependenţă a vârstnicilor (RDV)

29

31

34

42

50

Raportul total de dependenţă (RTD)

63

66

67

75

85

Densitatea populaţiei – loc. la km2

82

81

77

73

69

Speranţa de viaţă la naştere – în ani

RDT – Persoane în vârstă de 0‑19 ani la 100 de adulţi (20‑64 ani); RDV – Persoane în vârstă de 65
ani şi peste la 100 de adulţi ; RTD – persoane tinere şi vârstnice la 100 de adulţi
Sursa datelor: anul 2017: Institutul Naţional de Statistică pentru datele cu asterisc şi calcule ale
autorului; ceilalţi ani: proiectări ale autorului
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Datele pentru anul 2050 din această proiectare sunt în perfectă concordanţă cu cele pe
care le găsim pentru ţara noastră în Seria 2017 a
perspectivelor Diviziei de Populaţie a Naţiunilor
Unite (United Nations Population Division, 2017),
în proiectările Eurostat (2017) şi în cele ale Institutului Naţional de Statistică (2017).
Degradarea situaţiei demografice urmează
a căpăta dimensiuni dramatice şi nu văd nevoia dezvoltării unor comentarii, cititorul putând
realiza că datele pentru anul 2050 conturează o
populaţie care şi‑a epuizat resursele interne de
redresare. Voi adăuga că în ipoteza reducerii migraţiei nete negative de la nivelul mediu din ultimii ani (53 mii persoane) şi atingerea unei situaţii
în care numărul emigranţilor să fie egal cu numărul imigranţilor în anul 2040, populaţia rezidentă
ar ajunge la 15,5 milioane în anul 2050. Revenind
la întrebarea asupra măsurii în care declinul şi
depopularea pot fi stopate, se cuvine a preciza că
nu există precedente istorice în care o populaţie
având câteva zeci de milioane locuitori, aflată în
declin timp de 30 de ani, întindere în care a pierdut aproape 4 milioane de locuitori şi aflată în ultimii ani în fază de majorare a declinului anual,
să fi cunoscut spectaculoase şi durabile schimbări
în evoluţia natalităţii, mortalităţii şi migraţiei externe care să ducă la stoparea scăderii populaţiei.
Ajungem astfel la o altă întrebare: poate fi redus
considerabil declinul având caracteristicile menţionate? Admitem că scăderea prin migraţie se va
reduce considerabil, chiar stopată, componenta
declinului populaţiei rămânând doar cea naturală. Nu trebuie omis faptul că declinul populaţiei
ţării după anul 2010 provine în măsură mai mare
din scădere naturală decât din scădere prin migraţie externă negativă. Putem chiar merge într‑o
zonă ipotetică în care admitem un recul consistent
al numărului de decese. În 30 de ani de natalitate
scăzută şi de masivă emigrare a populaţiei tinere
structura pe vârste a populaţiei a suferit deteriorări iremediabile, cu efecte asupra natalităţii pe
termen lung şi foarte lung. Fără o redresare substanţială a natalităţii, declinul natural nu poate fi
stopat. Există un calcul matematic care nu poate
fi schimbat: generaţiile care compun o populaţie
(sunt 100‑115 în orice moment) îşi asigură înlocuirea numerică şi populaţia poate atinge un număr
stabil în timp numai dacă numărul mediu de copii
aduşi pe lume de o femeie (un cuplu) de‑a lungul
vieţii este de 2 copii (descendenţa finală). O astfel
de abordare la nivelul generaţiilor se poate însă
efectua numai retroactiv, la vârsta de 50 de ani şi
încheierea perioadei fertile a vieţii fiecărei generaţii. Analiza demografică dispune însă de instrumente fine care permit determinarea descendenţei
finale (ipotetice) din datele asupra numărului de
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născuţi dintr‑un an calendaristic. Acest indicator
a coborât rapid după anul 1989 sub valoarea‑prag
menţionată, a rămas mulţi ani la 1,3 copii la o femeie şi este în uşor progres în ultimii ani (dacă datele statistice sunt corecte), dar rămâne departe
de 2 copii la o femeie. Pentru a găsi un echivalent
al amplorii schimbărilor impuse de o redresare a
natalităţii capabilă să stopeze declinul populaţiei,
iată imposibila exigenţă: o creştere a numărului
de născuţi de la 190 de mii, nivelul din ultimii ani,
la 260 de mii, numărul anual de decese, pentru a
atinge o creştere zero a populaţiei. Dar o creştere
semnificativă a numărului de născuţi, este ea posibilă? Toate informaţiile disponibile înclină spre
un răspuns pozitiv. Singura măsură generoasă de
susţinere a natalităţii luată vreodată în ţara noastră în context de acces neîngrădit la contracepţie
şi întreruperea sarcinii a fost şi a rămas concediul
şi indemnizaţia de creştere a copilului, măsură luată în primăvara anului 2003. Ea a împiedicat o
veritabilă prăbuşire a natalităţii, prin redresare
moderată a numărului de născuţi aduşi pe lume
de femei salariate, aflate preponderent în mediul
urban, redresare care a acoperit continuarea declinului numărului de născuţi în mediul rural. Modificările aduse legislaţiei în vara anului 2017, îndeosebi majorarea consistentă a nivelului minim
al indemnizaţiei şi neplafonarea nivelului maxim,
au avut şi au efecte benefice, dacă urmărim dinamica numărului de femei beneficiare. Să nu uităm
însă că această măsură se adresează prioritar mamelor cu venit impozabil înainte de naştere (chiar
dacă în timp s‑a extins şi la alte categorii de beneficiari), neaplicându‑se unui număr important de
femei casnice, din mediul rural îndeosebi. Oricât
ar creşte numărul de născuţi proveniţi de la mame
având venit impozabil, o redresare semnificativă
a natalităţii întregii populaţii nu este posibilă fără
contribuţia femeilor casnice, aflate încă în număr
mare în ţara noastră. Elaborarea unei politici în
domeniul populaţiei a fost şi a rămas dezideratul
major pentru reducerea dimensiunii declinului
populaţiei şi a ritmului de depopulare a ţării. Este
cel mai important proiect naţional pe care s‑ar cuveni să îl aibă România în situaţia demografică în
care se află. Un astfel de proiect nu va putea fi viabil
şi eficient decât dacă va fi conceput şi realizat prin
consultarea populaţiei tinere (şi adulte), pentru a
putea răspunde la întrebări fundamentale: ce factori stau la baza deciziilor ferme ale sutelor de mii
de tinere cupluri de a nu avea copil ori de a avea
un singur copil?; este factorul economic, nivelul de
trai scăzut, cel major în aceste decizii ori sunt şi
alţi factori?; sunt dezirabile măsuri stimulative
unitare pentru întreaga populaţie tânără ori sunt
preferabile măsuri şi mijloace numeroase şi variate permiţând astfel satisfacerea unor preferinţe,

Clasa politică nu s‑a aplecat
în cei aproape 30 de ani cu
responsabilitate, competenţă,
continuitate şi viziune pe termen
lung asupra situaţiei demografice
a ţării. Creşteri de alocaţii şi alte
stimulente financiare nediferenţiate
şi neadaptate în raport cu nevoile,
preferinţele şi aspiraţiile tinerelor
cupluri nu reprezintă nici strategie
şi nici programe în domeniul
populaţiei. Starea dramatică
a populaţiei ţării şi sumbrele
perspective ale depopulării masive
reclamă programe şi strategii
realiste şi autentice, elaborate cu
responsabilitate faţă de viitorul
ţării, competenţă, continuitate şi
viziune pe termen lung

gusturi şi ierarhii diferite? Şi multe alte aspecte
şi faţete ale vieţii tinerilor, atitudinilor şi comportamentelor asupra căsătoriei, copilului şi familiei
ar putea fi cunoscute prin astfel de consultări pe
eşantioane reprezentative şi îndeosebi prin luarea în considerare a aspiraţiilor, dezideratelor şi
preferinţelor celor care doresc să aibă copii, dar
numeroase bariere şi practici le stau în faţă. Iar
expresia acestor bariere şi practici o găsim, irecuzabil, în natalitatea mai ridicată a românilor
rezidenţi în Italia (1,2 milioane) şi Spania (676 de
mii) în anul 2017: potrivit datelor publicate de institutele naţionale de statistică din Italia şi Spania, rata natalităţii a fost de 12 şi, respectiv, 15
născuţi la 1000 de locuitori (Istat.it, 2018; Ine.es,
2018). În România rata a fost de numai 9 născuţi
la 1000 de locuitori.
O întrebare tulburătoare se poate însă pune:
este pregătită ţara, societatea românească, pentru o redresare consistentă a natalităţii, dacă ar
fi să aibă loc? Nu, nu este pregătită, fie şi numai
dacă ţinem cont de relatările presei despre starea
maternităţilor şi spitalelor de copii, dotarea cu
echipamente, prezenţa personalului medical de
specialitate, numărul de creşe şi grădiniţe; accesul
populaţiei rurale în special la asistenţă medicală
adresată mamei şi copilului. Clasa politică nu s‑a
aplecat în cei aproape 30 de ani cu responsabilitate, competenţă, continuitate şi viziune pe termen
lung asupra situaţiei demografice a ţării. Creşteri
de alocaţii şi alte stimulente financiare nediferenţiate şi neadaptate în raport cu nevoile, preferinţele şi aspiraţiile tinerelor cupluri nu reprezintă
nici strategie şi nici programe în domeniul populaţiei. Starea dramatică a populaţiei ţării şi sumbrele perspective ale depopulării masive reclamă
programe şi strategii realiste şi autentice, elaborate cu responsabilitate faţă de viitorul ţării, competenţă, continuitate şi viziune pe termen lung.
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storia României moderne este – la scara celor două milenii trecute de la începutul formării poporului român – sinonimă cu ieşirea românilor din lumea
medievală, cu asumarea idealurilor generale de
construire a naţiunii române şi a statului naţional, în contextul modelului european. Modernitatea s‑a clădit, însă, pe acumulările trecutului, pe
experienţa general‑umană (a Europei şi a lumii)
şi locală (românească). Marii intelectuali ai poporului român – între care s‑au aflat în prim-plan
şi istoricii cei mai valoroşi – şi‑au dat seama, mai
intens din secolul al XVII‑lea încoace, că românii
au deopotrivă rădăcini vest‑ şi est‑europene. Pe
de o parte, prin originea romană, prin limba neolatină, prin modul de creştinare şi prin numele
purtat, românii se trăgeau de la Roma, adică din
Occident, pe când, pe de altă parte, prin biserica
organizată după model bizantin, ca şi prin limba
slavonă a cultului, a cancelariei şi a culturii medievale şi prin alfabetul chirilic, se revendicau din
Noua Romă (Constantinopol), din moştenirea bizantino‑slavă, adică din Răsărit. Această stranie
dualitate făcea din români – unicii moştenitori de
marcă ai romanităţii orientale – o realitate sui ge‑
neris, lăudată de unii, veştejită de alţii şi aşezată
acolo unde cele două jumătăţi ale Europei se întâlnesc şi interferă.

1. Preambul
Dubla moştenire a românilor se explică prin
îngemănarea istoriei şi geografiei. Datorită unor
împrejurări istorice speciale, după circa un secol
şi jumătate de confruntări – de la Caesar până la
Domiţian (între jumătatea secolului I, î.Hr. şi finalul secolului I d.Hr.) – şi după două decenii de războaie aproape neîntrerupte – derulate între anii
87 şi 106, pe când era rege al daco‑geţilor Decebal
– peste două sute de mii de km pătraţi din Dacia
preromană nord‑dunăreană au ajuns cuceriţi sau
controlaţi de Imperiul Roman. Această suprafaţă
se adăuga altor mari întinderi de pământ locuite
de traco‑geţi la sud de Dunăre şi ocupate de romani anterior. Prin crearea provinciilor romane
Moesia şi Dacia, sigiliul Romei a fost pus pentru
eternitate la Dunăre şi în Carpaţi. Trupele romane şi coloniştii – aduşi prin acţiuni organizate sau
veniţi de bună voie – administratorii şi funcţionarii, cu toţii latinofoni, i‑au întrecut repede în număr pe puţinii localnici rămaşi, după ce „Dacia fusese secătuită de bărbaţii” căzuţi în lupte. Astfel,
procesul de romanizare s‑a produs aproape în chip
firesc, fără eforturi speciale. Toate condiţiile necesare erau îndeplinite: colonizarea masivă şi organizată, convieţuirea dintre autohtoni şi colonişti şi
superioritatea culturii şi civilizaţiei romane faţă
de cele autohtone. Traco‑daco‑geţii construiseră şi
ei, fără îndoială, o civilizaţie, dar una de tip rural,
cu unele cetăţi de pământ şi de piatră înălţate pe
culmi de dealuri şi de munţi, fără să practice lucrări edilitare majore şi fără să aibă creaţii scrise în limba lor. Atracţia Romei devenise pentru
ei ademenitoare şi chiar irezistibilă. Astfel, după
circa şase generaţii de trai în Imperiul Roman
(circa 101 – 275 d.Hr.), impunerea limbii latine
vulgare (populare) la nord de Dunăre era deplin
înfăptuită, ca şi a credinţelor, obiceiurilor şi tradiţiilor vehiculate în această limbă. Astfel, în ciuda
amestecului de populaţii preromane (cu predominarea traco‑daco‑geţilor) şi a caracterului eterogen al coloniştilor, proveniţi ex toto orbe Romano
(„din toată lumea romană”) – cu predominarea
netă a vorbitorilor de latină – din sinteza creată
a ieşit biruitoare latinitatea, aşa cum s‑a întâmplat în Italia, în Galia (Franţa de mai târziu), Hispania etc. Romanii au fost mari cuceritori, dar şi
mai mari decât cuceritori au fost organizatori, şi
şi mai mari decât organizatori au fost legislatori.
Ei au adus cu sine, în regiunile cucerite, un model
superior şi ademenitor de viaţă, o anumită forma

mentis specifică. Migratorii veniţi ulterior – cei
mai importanţi la noi fiind slavii – nu au făcut
decât să dea o nuanţă specifică acestei lumi romanice şi latine, aşa cum germanicii au conferit
personalitate distinctă popoarelor romanice occidentale. Prin urmare, românii nu au în etnogeneza (formarea poporului) şi glotogeneza (formarea
limbii) lor nimic spectaculos sau neobişnuit, ei formându‑se după „reţeta” (schematizată) de naştere
a oricărui popor romanic: peste un element slab
autohton sau preroman (la noi, traco‑daco‑geţii)
s‑a aşezat elementul cuceritor (romanii), urmate,
pe când sinteza inegală dintre cele două grupuri
era pe cale de finalizare, de elementul migrator
(la noi, slavii). Acelaşi lucru se vede şi în limba română, asemănătoare unui organism viu, care s‑a
format, a crescut şi s‑a dezvoltat odată cu poporul
care a creat‑o şi căruia îi serveşte ca mijloc de comunicare. Astfel, limba română are un slab substrat vechi, preroman, un strat puternic latin şi un
superstrat slav. Cele mai multe cuvinte vechi din
româneşte, peste două mii, sunt cele moştenite
din limba latină. Acest număr este egal cu termenii latini originari prezenţi în fiecare din limbile
romanice occidentale. Fireşte, de‑a lungul timpului, româna s‑a îmbogăţit mereu cu elemente noi,
din multe limbi, cele mai multe fiind, totuşi, cele
de origine latină, potrivite cu specificul limbii. În
limbajul cotidian de astăzi, românii folosesc, în
linii mari, aproape 80% dintre cuvinte provenite
din latină şi limbile romanice sau engleză (al cărei
vocabular este majoritar latin, preluat prin mijlocirea francezei), circa 15% cuvinte slave şi 5%
de alte origini. Spectaculoasă este însă dăinuirea

unui popor neolatin la Dunărea de Jos, în mijlocul
unor popoare şi populaţii nelatine. Românii s‑au
născut, fără nicio îndoială, din amestecul mai
multor etnii – inclusiv germanice şi turcice – şi
au fost influenţaţi în istoria lor de multe culturi şi
civilizaţii, dar sigiliul Romei s‑a dovedit decisiv şi
le‑a conferit, până la urmă, personalitatea.
Noul popor romanic care se forma în secolele
I‑IX la Dunărea de Jos şi la Carpaţi a primit cuvântul Domnului tot în limba latină. Creştinarea
românilor (ca şi a grecilor sau albanezilor) s‑a produs – spre deosebire de creştinarea tuturor celorlalte popoare din jur – în mod treptat şi organic,
începând de jos, prin răspândirea credinţei din om
în om, chiar cu ajutorul misionarilor. Creştinarea
criptică a Daciei a început în vremea stăpânirii
romane şi a continuat apoi în libertate, mai ales

prin misionari, după edictul de la Milano (312
d. Hr.). Treptat, creştinismul din fosta Dacie s‑a
extins şi fortificat mereu. Popoarele vecine s‑au
creştinat, în general, de sus în jos, prin decizii radicale, luate de unii conducători, care s‑au botezat
în chip exemplar, obligându‑i pe supuşi (mai întâi
pe membrii elitei) să facă acelaşi lucru: bulgarii
la 864 (prin hanul Boris, devenit ţarul Mihail),
sârbii în secolul al IX‑lea, ruşii la 988 (prin Vladimir cel Mare devenit Vasile), polonezii la 966 (sub
Mieszko I), ungurii la anul 1000 (prin ducele Vajk,
devenit regele Ştefan), lituanienii la 1386 (prin
Jogailla, devenit regele Vladislav Jagiello) etc.
Cele mai vechi şi mai importante cuvinte care denumesc în limba română elementele creştine, referitoare, cu precădere, la dogmă şi la rit, sunt de
origine latină. Celelalte, care privesc calendarul,
organizarea bisericească, unele sărbători, viaţa
preoţească şi mănăstirească sunt de origine slavă.
Explicaţia este, până la un loc, tot de natură istorică: în timp ce creştinarea daco‑romanilor şi protoromânilor s‑a produs în limba latină (însuşi episcopul got Wulfila predica la nord de Dunăre, în
secolul al IV‑lea, şi în limba latină), organizarea
canonică a bisericii la nord de Dunăre s‑a făcut
mai târziu, după modelul bizantino‑slav al bisericii bulgare. Aşa, românii au ajuns să aibă ca limbă
de cult, de cancelarie şi de cultură scrisă slavona,
cu toate că ei erau un popor neolatin, şi să ajungă
ortodocşi. Această situaţie oarecum paradoxală se
întâlneşte şi la unele popoare slave, anume la cele
catolice – polonezii, croaţii, slovenii, cehii, slovacii
– care au avut ca limbă a bisericii latina. Din acest
punct, intervine în explicaţie şi geografia, fiindcă
românii au devenit ortodocşi prin situarea lor spaţială mai aproape de Noua Romă (Constantinopol)
– centrul ortodoxiei – decât de Roma cea veche,
centrul catolicismului. La fel a fost cu popoarele
slave occidentale, aflate şi ele mai aproape de puterile catolice decât de lumea ortodoxă.
Odată cu ortodoxia, românii au adoptat treptat şi civilizaţia de orientare bizantino‑slavă, care
a dat măsura dezvoltării acestei părţi de lume.
Imperiul Bizantin era de fapt Imperiul Roman de
Răsărit, basileii de la Constantinopol s‑au numit
mereu, în mod oficial, până la căderea Cetăţii sub
turci (1453), „împărţi ai romanilor”, numai că ei
erau de limbă greacă, fiindcă partea aceasta a statului roman nu‑şi pierduse niciodată grecitatea.
Romanii nu i‑au putut romaniza pe greci, deoarece
şi grecii antici (ca şi romanii în raport cu celelalte popoare, cu excepţia grecilor) aveau conştiinţa
superiorităţii civilizaţiei lor faţă de cea a romanilor. Între timp, după revărsarea slavilor la sud de
Dunăre (după anul 602), Peninsula Balcanică s‑a
slavizat în mare măsură, încât civilizaţia regiunii s‑a transformat treptat din romano‑bizantină,
în bizantino‑slavă, mai ales după ce slavii şi‑au
creat propriul alfabet (chirilic) şi propria limbă de
cult (slavona). Din marea cultură bizantină, combinată de‑acum cu o componentă slavă, românii
au preluat ceea ce au putut înţelege şi ceea ce le‑a
fost pe măsura civilizaţiei lor agrar‑pastorale. Nu
au receptat arta scumpă şi sofisticată a mozaicului şi nici discursurile teologico‑filosofice subtile
de la Constantinopol, dar au imitat şi dus mai
departe pictura frescelor şi icoanelor, însemnarea
pe ani a evenimentelor, literatura simplă de înţelepciune, de inspiraţie populară sau canoanele
bisericeşti aflate în măsură să normeze viaţa comunităţilor grupate în jurul bisericii. Cantonarea
aceasta benefică a românilor în cultura şi civilizaţia Răsăritului a fost roditoare, în cadrul procesului de dezvoltare a Commonwealth‑ului bizantin
(după expresia lui Dimitri Obolensky), înainte şi
după declanşarea „Bizanţului după Bizanţ” (după
expresia lui Nicolae Iorga). Dezvoltarea acestei
forme de viaţă a Europei Răsăritene a
suferit însă o lovitură serioasă odată cu
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Marii intelectuali ai poporului
român – între care s‑au aflat în
prim-plan şi istoricii cei mai
valoroşi – şi‑au dat seama, mai
intens din secolul al XVII‑lea
încoace, că românii au deopotrivă
rădăcini vest‑ şi est‑europene. Pe
de o parte, prin originea romană,
prin limba neolatină, prin modul
de creştinare şi prin numele purtat,
românii se trăgeau de la Roma,
adică din Occident
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decăderea acestui imperiu răsăritean (secolele al XIV‑lea – al XV‑lea) şi mai ales
după cucerirea Constantinopolului de
către otomani în 1453. De la această dată (adică
de la jumătatea secolului al XV‑lea încoace), moştenirea bizantină a fost valorificată în afara Bizanţului, prin popoarele creştine (slavi şi români)
care preluaseră pomenitul model de civilizaţie, ca
şi prin iradierile tot mai slabe ale acestui model în
lumea (catolică şi protestantă) central‑europeană
şi occidental‑europeană.
Spre finele mileniului I, românii, ca toate
popoarele din jur, şi‑au constituit, pe urmele vechilor comunităţi latinofone (numite de Nicolae
Iorga „Romanii populare”) din epoca post‑romană,
formaţiuni politice proprii sau în colaborare cu
slavii, numite, de aceea, cnezate (judecii) şi voievodate (ducate). Ele s‑au grupat treptat în jurul
unor nuclee centrale şi s‑au fortificat mereu, pe
parcursul câtorva secole. În timp ce formaţiunile
româno‑slave din Crişana, Banat, Transilvania şi
Maramureş au ajuns în secolele XI‑XIII sub ocupaţia Regatului Ungariei (Transilvania fiind menţinută sub forma tradiţională de voievodat), cele
de la sud de Carpaţi s‑au grupat sub egida domniei Ţării Româneşti, iar cele de la est de munţi,
până la Nistru, sub puterea domniei Moldovei.
Aceste două domnii (dominationes) sau principate
– supuse câte unui „mare voievod şi domn” – au
ajuns în secolul al XIV‑lea să fie de sine stătătoare, fapt pentru care Nicolae Iorga le‑a numit
„libertăţi româneşti”. Ele şi‑au organizat viaţa de
stat după tradiţia veche romano‑bizantină şi bizantino‑slavă, cu varii influenţe ale unor popoare
din jur (inclusiv popoare ale stepei, care au creat
vremelnice „imperii”, cum au fost cumanii). Românii de la nord şi vest de Carpaţi, ajunşi sub stăpânirea unui stat catolic, cu „misiune apostolică”
– cum era Regatul Ungariei – adică menit să lupte
contra „păgânilor, ereticilor şi schismaticilor”, au
fost prigoniţi ca ortodocşi („schismatici”), lipsiţi de
bunurile lor, excluşi treptat de la exercitarea puterii, marginalizaţi.
Românii au participat din plin, alături de
toţi creştinii, la apărarea civilizaţiei europene în
faţa asalturilor otomane venite dinspre sud‑estul
continentului. Efortul de apărare a „Republicii
creştine” europene a fost susţinut, în secolul al
XV‑lea, sub egida papalităţii, deopotrivă de puterile catolice şi de cele ortodoxe, mai ales de ţările
şi popoarele plasate în estul şi sud‑estul Europei:
greci, bulgari, sârbi, români, albanezi, croaţi, unguri, saşi, secui, polonezi şi altele. Printr‑un ultim efort tardiv, la 1439 s‑a încercat reunificarea
continentului, prin semnarea actului unirii de la
Florenţa, pe baza celor patru puncte deosebitoare
dintre cele două biserici. Pentru câteva decenii, a
funcţionat iluzia înlăturării schismei şi a funcţionării unitare a lumii creştine europene. În acel
timp, doi lideri români, unul catolic – Iancu de
Hunedoara, voievod al Transilvaniei şi guvernator al Ungariei – şi altul ortodox, Ştefan cel Mare,
principele Moldovei – au ajuns să fie simboluri ale
rezistenţei creştine, declaraţi de papă „atleţi ai lui
Hristos”, adevăraţi cruciaţi europeni.
Treptat însă, în chip dureros, a ieşit la iveală marea tragedie a Răsăritului creştin, îngenuncheat sub puterea islamică a sultanilor otomani.
Din secolul al XVI‑lea, după începutul Reformei
religioase al marilor descoperiri geografice, se
afirma tot mai clar succesul civilizaţiei occidentale europene, în contrast cu decăderea modelului
răsăritean bizantin, supus Semilunii, asaltat de
nevoi, condamnat la o existenţă precară. Stimulat de etica protestantă, Occidentul devine pragmatic, individualist şi concurenţial, încurajând
eficienţa, îmbogăţirea, dezvoltarea sistemului
bancar, producţia manufacturieră şi apoi de fabrică, destinată schimbului etc. Expansiunea europeană care a urmat descoperirilor geografice a
contribuit la multiplicarea modelului occidental,
reprodus în forme mai mult sau mai puţin fidele
în Lumea Nouă (America), Asia, Africa, Australia.
Jumătatea de răsărit a Europei, supusă asalturilor extraeuropene, a fost condamnată la stagnare
şi subdezvoltare. Oamenii, jefuiţi continuu de bunurile lor şi izolaţi de marile drumuri comerciale, au învăţat cu timpul să producă doar pentru
subzistenţă şi să se bucure de faptul că trăiesc o
viaţă modestă, pândită de felurite pericole. Orice
schimbare le aducea dezastre personale şi colective, războaiele şi molimele deveniseră endemice,
iar speranţa de mai bine era legată doar de viaţa
viitoare prevestită de biserică. Ţara Românească
a plătit pentru prima oară tribut Porţii Otomane
la finele domniei lui Mircea cel Bătrân (1417), iar
Moldova în timpul domniei lui Aron Vodă (1456),
tributul fiind considerat atunci, pentru mai bine
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Românii au participat din plin,
alături de toţi creştinii, la apărarea
civilizaţiei europene în faţa
asalturilor otomane venite dinspre
sud‑estul continentului. Efortul
de apărare a „Republicii creştine”
europene a fost susţinut, în secolul
al XV‑lea, sub egida papalităţii,
deopotrivă de puterile catolice şi
de cele ortodoxe, mai ales de ţările
şi popoarele plasate în estul şi
sud‑estul Europei

de un secol, un fel de răscumpărare a păcii. La
1541, Ungaria se destramă sub loviturile sultanului (centrul ţării devine paşalâc turcesc pentru circa 150 de ani; vestul ajunge ocupat de Habsburgi,
iar răsăritul, adică Transilvania şi Părţile Vestice, devine principat autonom sub autoritatea sultanului), Polonia încheie pace cu otomanii, ceea ce
lipseşte Ţările Române de vechii lor aliaţi creştini.
Părţi relativ întinse din Ţara Românească, Moldova, Banat, Crişana ajung sub ocupaţie turcească
directă, în vreme ce presiunile asupra regiunilor
rămase neocupate cresc. Principatul autonom al
Transilvaniei (1541‑1688) a fost un stat pragmatic, aflat pe drumul spre modernitate, condus de
principi protestanţi (calvini) maghiari, bazat pe
un sistem politic şi religios sui generis: ţara era
condusă de trei naţiuni (maghiarii, saşii şi secuii)
şi patru „religii” (de fapt, confesiuni: calvină, luterană, unitariană şi catolică). Românii, cei mai
numeroşi locuitori ai ţării, erau excluşi de la exercitarea puterii, iar credinţa lor ortodoxă era doar
lăsată să funcţioneze, în anumite locuri şi condiţii.
Principii transilvani, ca şi cei români de la sud şi
est de munţi, erau aleşi de adunările ţării şi confirmaţi de sultan.
Astfel, din a doua jumătate a secolului al
XVI‑lea, treptat, toate cele trei ţări care aveau să
formeze România – Ţara Românească, Moldova
şi Transilvania – au intrat în sfera suzeranităţii otomane efective (reale), fiind asimilate unor
provincii privilegiate ale Imperiului Turcesc. Sub
aspect juridic, regimul era identic, dar, de fapt,
apăsarea otomană era mult mai lejeră în Transilvania decât în celelalte două ţări româneşti. Pe de
altă parte, exista o mare diferenţă de percepţie a
statului Ţărilor Române în raport cu puterea turcească, în funcţie de unghiul de analiză a acestui
statut. În timp ce otomanii plasau Ţările Române
între provinciile privilegiate supuse lor, românii şi
creştinii europeni ştiau că supunerea era formală,
că principii munteni, moldoveni şi transilvani se
supuseseră „nu ca învinşi, ci ca învingători” (după
mărturia lui Filippo Buonaccorsi Callimachus).
„Supunerea” acestor ţări de baza pe tratate bilaterale (inegale, este drept, după obiceiul otoman)

– numite ulterior capitulaţii sau, în limbaj turcesc, ahd‑namé‑le – în care figurau drepturi şi
obligaţii reciproce. Ca preţ al „protejării” Ţărilor
Române de către otomani, acestea trebuiau să accepte confirmarea principilor lor de către sultan,
o politică externă subordonată intereselor Porţii,
plata tributului anual, derularea unui comerţ preferenţial cu Imperiul Otoman etc. În schimb, principii erau creştini (aleşi de ţară şi doar confirmaţi
de Poartă), clasa stăpânitoare rămânea cea locală,
se conservau toate instituţiile şi rânduielile statului, inclusiv proprietatea şi biserica creştină, turcii nu se puteau aşeza statornic în Principate, nu
puteau dispune de bunuri imobiliare şi nu puteau
face propagandă islamică şi nici construi lăcaşuri
de cult islamice etc. Evident, un asemenea regim
era net superior faţă de cel al ţărilor foste creştine
de la sud de Dunăre (şi al paşalâcurilor şi raialelor de la nord de fluviu), ocupate efectiv, conduse
de guvernatori otomani, cu clasa boierească desfiinţată, cu proprietăţile date fruntaşilor turci, cu
biserica prigonită, cu populaţiile creştine parţial
islamizate etc. Poate şi de aceea, în condiţiile situaţiei privilegiate a Ţărilor Române, energiile
neamului se strângeau uneori, sub sceptrul câte
unui conducător remarcabil – cum au fost unii, de
la Mihai Viteazul până la Matei Basarab, Şerban
Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu sau Dimitrie Cantemir – şi aminteau lumii de gloria de odinioară, trezind speranţe de emancipare pentru viitor. Aşa, Mihai Viteazul (1593‑1601) a înţeles să
formeze un bloc puternic antiotoman – sub egida
împăratului romano‑german – reunind pentru o
clipă cele trei ţări care aveau să formeze în finalul
epocii moderne România. Principele a rămas, de
aceea, un adevărat simbol naţional, revigorat în
secolul al XIX‑lea ca prototip al unificatorului de
ţară. Matei Basarab (1632‑1654) era privit drept
„general al întregului Răsărit”, potenţial eliberator al Balcanilor şi al Constantinopolului. Şerban
Cantacuzino (1678‑1688) a prezidat, cu ajutorul
cărturarilor din cele trei ţări române, la traducerea şi publicarea Bibliei în româneşte, la Bucureşti, iar Constantin Brâncoveanu (1688‑1714),
aflat în legături cu lumea occidentală, a apărat,
cu preţul vieţii sale, sub forma martirajului, identitatea creştină şi românească a familiei şi ţării
sale.
Totuşi, regimul suzeranităţii otomane (secolele al XVI‑lea – al XVIII‑lea) şi influenţa civilizaţiei balcanice şi orientale au creat în rândul
românilor o situaţie de grav handicap în raport cu
Occidentul prosper şi dinamic. Dependenţa străină şi lipsa perspectivelor viabile de dezvoltare au
condus la o mentalitate defetistă, letargică şi imobilistă. Speranţa se punea tot mai mult în viaţa de
apoi, în ajutorul credinţei şi al bisericii, în concepţia isihastă, în aşteptarea mântuirii dumnezeieşti.
Se închinau tot mai multe locaşuri Domnului şi
se aşteptau semne de izbăvire. Românii din Transilvania au receptat primele îndemnuri la redeşteptare, fiind plasaţi geografic mai spre Apus, de
unde, începând cu secolul al XVI‑lea, se întorceau

Este important de ştiut că românii
există şi ei între naţiunile lumii,
că au o ţară sau chiar două ţări ale
lor, cu un trecut bogat, cu Dunărea
şi cu Munţii Carpaţi, cu ţăranii
Maramureşului, uitaţi parcă de
timp, cu mănăstirile pictate ale
Moldovei, cu Delta şi cu Marea
Neagră, cu podgoriile de la Cricova
şi clopotele Căprianei, cu aurul
Apusenilor şi cu cetăţile de pe
Nistru, cu Eminescu, Blaga, Enescu
sau Brâncuşi, cu oameni care mai
aşteaptă încă să fie cunoscuţi. Ei
au un mesaj de transmis pentru
comunitatea internaţională şi ţin
mult la acest mesaj al lor
Un pas important pe drumul reintegrării românilor în Europa a fost făcut de Dimitrie
Cantemir, prinţ al Moldovei (1710‑1711), adevărat polihistor şi poliglot. Cantemir, ajuns istoric,
geograf, literat, muzician, osmanist, teolog, filosof, om de ştiinţă, înscris în curentul european al
pre‑iluminismului, a fost prieten cu Leibniz, devenind primul român membru al Academiei din
Berlin. Scriind „Descrierea Moldovei” (în latineşte) şi „Hronicul vechimei a romano‑moldo‑vlahilor (în latină, cu traducere românească), prinţul
a fixat definitiv locul românilor în Europa. Unitatea şi romanitatea românilor apar exprimate clar
în cea de‑a doua lucrare menţionată, încă înainte
de Prolegomena, loc în care se arată, de fapt, titlul dezvoltat al lucrării: „Hronicon a toată Ţara
Româniască (care apoi s‑au înpărţit în Moldova,
Munteniască şi Ardealul) din descălecatul ei de la
Traian înpăratul Râmului. Aşijderea pentru numerele carele au avut odată şi carele are acmu.
Şi pentru romanii cari de atunce într‑însa aşăzindu‑să, într‑aceiaşi şi pănă acmu lăcuesc”. Lucrarea îi aşază pe români între popoarele romanice,
în cadrul lor european firesc. Cantemir a fost primul savant român de dimensiuni europene, convins de valoarea şi superioritatea civilizaţiei occidentale şi de apusul puterii otomane (a şi scris
primul tratat de istoria turcilor, intitulat „Istoria
creşterii şi descreşterii curţii otomane”, publicat
în latină şi în limbi de circulaţie mondială). Spre
finele vieţii s‑a retras în Rusia, la ţarul Petru I,
convins că acest suveran avea să transplanteze în
Europa răsăriteană ortodoxă instituţiile de succes
ale Occidentului.
Prin cărturarii secolului al XVII‑lea şi prin
Dimitrie Cantemir, biruinţa scrisului în limba română (deocamdată cu litere chirilice) era asigurată. Dar începuturile culturii scrise în limba română se produc în secolul al XV‑lea, graţie unor texte
religioase rotacizante (transformarea consoanelor
„l” sau „n” intervocalice în „r”), elaborate tot în
Transilvania, regiunea cu cele mai puternice influenţe occidentale. Tot aici apar şi primele şcoli
româneşti, primele traduceri de cărţi în româneşte, aici se trece la primele tipărituri româneşti,
ca şi la scrierea cu caractere latine. Din secolul
al XVI‑lea începând, influenţa Occidentului latin
şi neolatin devine tot mai puternică (cu precădere
în Transilvania) şi odată cu aceasta se restrânge
aria slavonismului cultural la români. Cronicarii
secolului al XVII‑lea scriu, cum s‑a văzut, în limba română, ca şi Dimitrie Cantemir, care foloseşte
mult latina şi româna.

2. Epoca Luminilor (secolul al
XVIII‑lea) sau „Prin cultură la
libertate”
2.1. Noi regimuri politice:
habsburgic şi fanariot
Secolul al XVIII‑lea sau Epoca Luminilor a
adus lumii şi multă cultură şi libertate sau modele de libertate, dar şi despotism sau tiranie şi
supunere, războaie şi multă suferinţă. Şi în China
se înregistrează în acest secol fenomene şi procese
contradictorii: decrete imperiale de desfiinţare a
sclaviei, de limitare a puterii principilor, de expulzare a misionarilor creştini şi de dărâmare a bisericilor, de modernizare a sistemului de impozitare, de limitare şi interzicere a consumului de opiu.

Ţările Române au intrat într‑o nouă epocă, de afirmare a naţiunii moderne prin lupta de
emancipare politică şi naţională. Naţiunile medievale, aflate secole la rând într‑un fel de adormire şi
divizate, se trezesc la viaţă, trec într‑o etapă nouă,
activă, bazată pe legături puternice din interior
şi pe aplicarea unor programe care să conducă la
libertate. Fireşte, ca şi în numele bisericii sau al
familiei sau al suveranului etc., şi în numele naţiunii s‑au făcut nedreptăţi şi crime, dar aceasta nu
trebuie să conducă la confundarea lucrurilor şi la
condamnarea naţiunii în sine, ca formă a oamenilor de a trăi împreună.
Rivalitatea sau concurenţa dintre marile
puteri pentru dominarea spaţiului central‑sud‑est
european a condus la modificarea statutului Ţărilor Române. În acest context, Transilvania
avea să fie ocupată de Habsburgi, iar Moldova şi
Ţara Românească aveau să ajungă într‑o stare
de dependenţă mai pronunţată faţă de Imperiul
Otoman, cu păstrarea, totuşi, a autonomiei. Ultima zvâcnire a turcilor în centrul Europei a fost
asediul nereuşit al Vienei, din 1683. Viena a fost
despresurată cu ajutorul oştilor polone (şi a altor
forţe creştine), conduse de regele Ioan Sobieski,
dar de victorie s‑au folosit austriecii. Aceştia au
urmărit armata turcă şi, sub pretextul eliberării ţărilor creştine, au ocupat pentru sine Ungaria, Slovenia, Croaţia, Transilvania (1684‑1699).
Aceasta din urmă, a schimbat o situaţie de ţară
aproape independentă cu una de supunere directă, adică şi‑a pierdut complet libertatea externă,
iar în interior s‑a văzut controlată de autorităţile
austriece prezente în ţară. Regimul austriac s‑a
instalat cu ajutorul trupelor pătrunse în provincie
(1687‑1688), care au silit stările (naţiunile) reunite în dietă – nobilimea ungară, saşii şi secuii – să
renunţe la suzeranitatea otomană şi să accepte
„protecţia imperială”. Diploma Leopoldină (denumită astfel de la numele împăratului Leopold
I), dată în 1691, era un document de bază, care
a servit drept constituţie a Transilvaniei pentru
circa o sută cincizeci de ani. Diploma era un fel
de contract încheiat între austrieci şi stările sau
naţiunile ţării: erau păstrate toate privilegiile medievale ale stărilor, regimul celor trei naţiuni şi
patru „religii”, cu subordonarea pe mai departe a
românilor, în schimbul integrării Transilvaniei în
Imperiu. În 1699, turcii au fost siliţi să accepte
oficial, printr‑un tratat, încheiat la Karlowitz (azi
în Serbia), renunţarea la Transilvania.
Austriecii, în avântul lor de a‑i scoate de sub
„păgâni” pe „creştini”, ar fi vrut să ajungă cu oştile
lor peste Carpaţi, până la Dunăre şi Mare, dar Rusia avea şi ea mari interese în zonă, iar otomanii
nu erau atât de slăbiţi încât să permită acest lucru. „Trădările” repetate ale domnilor români, mai
ales cele ale lui Dimitrie Cantemir şi Constantin
Brâncoveanu, i‑au determinat pe turci să caute
noi metode de supunere a românilor, de menţinere a lor în sfera de influenţă otomană. Astfel, din
1711, în Moldova, şi 1716, în Ţara Românească,
ei i‑au înlocuit pe domnii pământeni sau români
de la conducerea statelor cu principi greci, din
cartierul Fanar al Constantinopolului (numiţi, de
aceea, Fanarioţi), în care aveau mai multă încredere. Aceştia au venit însoţiţi de o serie de elemente greceşti (boieri, slujitori, funcţionari), animaţi cu toţii de dorinţa de îmbogăţire rapidă. Nu
s‑au bucurat de simpatie printre români, fiindcă,
deşi creştini, apăreau ca slujbaşi ai turcilor şi ca
asupritori. În ciuda acestui fapt, mulţi dintre „fanarioţi” au fost oameni de cultură, spirite luminate, legate de idealurile româneşti şi europene.
Unii făceau parte chiar din familii româneşti sau
românizate şi s‑au identificat cu anumite interese
locale. Epoca fanariotă a durat un secol (până în
1821) şi, în ciuda accentuării dependenţei otomane, a fost o vreme în care Ţările Române extracarpatice şi‑au păstrat autonomia, adică s‑au condus
singure în interior, cu instituţii româneşti, fără
manifestări de islamism, rămânând şi din punct
de vedere instituţional ţări creştine.

2.2. Unirea românilor transilvăneni
cu Biserica Romei
Noile schimbări politice terminate cu venirea puterii austriecilor nu au fost privite cu
simpatie în numeroase cercuri politice din ţările
creştine „eliberate”. Mai ales în Transilvania şi
Ungaria, stările (grupurile privilegiate) erau profund nemulţumite, ele dând naştere unor revolte,
cum au fost cele ale saşilor şi ale nobilimii
maghiare. Cea mai mare astfel de mişcare
a fost răscoala antihabsburgică condusă
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studenţii saşi şi unguri cu învăţături noi, comercianţii sau călătorii străini cu veşti despre prosperitatea occidentalilor şi despre starea de libertate a
jumătăţii celeilalte de Europă. Unul dintre aceşti
primi exponenţi ai ideilor europene a fost transilvăneanul Nicolaus Olahus sau Nicolae Românul
(1493‑1568), ajuns arhiepiscop primat al Ungariei şi regent al Ungariei Habsburgice. El, care
s‑a mândrit toată viaţa cu originea românească,
cu viţa romană a românilor şi cu descendenţa din
casa domnitoare a Ţării Româneşti (care a ţinut
stavila în calea turcilor), a adus în ochii străinilor
latinitatea neamului său, limba sa moştenită de
la romani, adică din cei mai glorioşi făuritori ai
lumii civilizate occidentale. Din mărturiile clare
ale unor autori (străini mai ales), din secolele al
XIV‑lea – al XVI‑lea, reiese că românii (anumiţi
români) aveau în Evul Mediu conştiinţa originii
lor romane (ştiau, vag şi mitic, că se trag din romani, de la „descălecatul dintâi” al împăratului
Traian), îşi numeau limba română, iar pe sine se
chemau „rumâni” sau „romani”, spre deosebire de
străini, care îi chemau „vlahi” (cu variante). Spre
finele secolului al XVI‑lea, cele trei ţări care au
format ulterior România au păşit, timid la început, pe calea modernizării, în cadrul circuitului
european de valori. Cam în acelaşi timp (circa
1500‑1600), la sfârşitul epocii Ming, se produc în
China importante transformări social‑economice,
se accentuează urbanizarea şi se înregistrează
mari creşteri ale activităţilor meşteşugăreşti şi
comerciale.
În secolul al XVII‑lea, unii fii de boieri moldoveni au ajuns – după studii strălucite la şcolile
umaniste din Polonia – să scrie cronici (letopiseţe)
în limba română, în care să demonstreze romanitatea românilor şi latinitatea limbii, să vorbească
plini de mândrie despre numele de român, moştenit din latinescul Romanus, despre cel dintâi
„descălecat”, al lui Traian, venit de la Roma, regina oraşelor lumii. Aceştia au fost Grigore Ureche
şi Miron Costin. La fel, Constantin Cantacuzino
stolnicul, din Ţara Românească, devine student
la Padova, adică „în cuibul dăscăliei”, unde funcţiona una dintre cele mai vechi şi prestigioase
universităţi europene, unde se împărtăşeşte din
ideile clasicismului greco‑latin, ale umanismului
târziu. Aşa, află şi el de la sursă despre marea civilizaţie romană care, prin români, mai dăinuia la
Dunăre şi la Carpaţi. Scrie o „Istorie a Ţării Rumâneşti”, unde vorbeşte documentat despre originea romană şi despre unitatea tuturor românilor
(spune că, indiferent de provincia în care se află,
valahii se numesc pe sine români şi „toţ aceştia
dintr‑o fântână au izvorât cu cură”, adică de la
Roma şi din Italia). Cam tot atunci, pe la jumătatea secolului al XVII‑lea (1644), începe afirmarea
în China a dinastiei manciuriene Ch’ing, ceea ce
a însemnat crearea treptată a unei pături dominante manciuriene, care ocupă posturi birocratice
însemnate; imperiul avea să fie împărţit în 18 provincii chineze şi 3 provincii manciuriene, într‑un
stat aşa‑numit confucianist.
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Bogdan Creţu
Poezia ca frenezie a simţurilor
(urmare din pagina 12)

Subţire şi isteric piperul mă înţeapă,
Un miros gros de pâine mă mângâie pe
mână,
Parfumuri moi şi albe din maldăre de lână...
Şi‑n toate, unsuroasă, aroma grea de ceapă.
Miroase a rugină şi‑a apă clocotită.
E ceaiul. Ascuţime stridentă de lămâie.
Apoi dulceaţa caldă, sărată şi lălâie
A turtei ce se coace în untdelemn pe plită.
O tentă de povidlă de prune îngroşată
Cu indiscreţii fine (mă mir!) de cârpă arsă.
O clipă‑o nuanţare de lapte, însă ştearsă...
Şi deodată somnul pe frunte ca o pată.
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Realitatea e aici creată dintr‑o frenezie nu
atât a izurilor concrete, cât a simţurilor. Aromele
devin însă palpabile (unele înţeapă, altele mângâie pe mână), dar liniştesc, pentru că lumea în care
ele dau tonul e tot una de esenţă paradiziacă. Nu
există, în literatura română, un poet mai senzorial
decât Emil Brumaru!2
Detectivul Arthur şi Julien Ospitalierul
sunt alter ego‑uri ale poetului (Eugen Simion îi
pune în compania selectă a lui Mopete, contemporanul lor3), care au în comun aceeaşi privire care
străbate dincolo de pojghiţa lucrurilor şi mai ales
fericirea de a comite netulburaţi „acte gratuite”
(chiar în înţeles gidian). În poezia lui Brumaru,
metafizica devine extrem de fizică, dacă mă pot
exprima astfel, în sensul că transgresarea realului care poate fi perceput senzorial se face printr‑o adâncire în acesta, nu prin eschivă. Dincolo
înseamnă dincoace. De aceea, aceste „personaje”
lirice, de un rafinament care merge până la decandentism, îşi întretaie discursurile şi alcătuiesc
un scenariu poetic elegiac. În testamentul său,
detectivul Arthur amestecă voit registrele, lipseşte obiectele de contururi, ajungând la obţinerea
esenţei în retorta percepţiei acute ca laserul. „Trebuie să stai mult timp singur ca să poţi auzi lumina”, recomandă el, dând în vileag apoi o parcelă
inefabilă a lumii sale, de uz personal: „Un scaun
poate fi şi liniştea vacilor, zgomotul unui parfum,
tăierea piersicilor cu fierăstrăul şi‑a zilei cu o femeie cărnoasă”. Nu e nimic suprarealist în astfel
de „privelişti” (cum s‑au grăbit să eticheteze unii
critici), ci doar o denaturare melancolică a lumii,
o debarasare a privirii de prejudecăţile cunoaşte‑
rii rigide. Lumea aceasta nu încape în categorii,
nu acceptă clasificări; Brumaru, şi „personajele”
sale nu mai puţin, este un visător incurabil sau un
oniric, dar nu în sensul doctrinar al lui Ţepeneag
şi Dimov. El are tendinţa de a corecta permanent
realul, de a‑l face mustos, esenţial, plin de miez.
De aceea, Reparata, elogiată în poeme admirabile, are, precum Avva, femeia‑arhetip din Calcanul
lui Günter Grass, trei sâni4. Erotismul său este
didactic şi, pentru a fi degustat deplin, presupune
iniţierea. r
Radu Vancu, în Poezie şi individuaţie, Bucureşti, Editura
Tracus Arte, 2014, p. 117‑118, observă că energia care mişcă
întreaga poezie a lui Brumaru este senzorialitatea exacerbată: „... la Emil Brumaru furorul melancolic îşi are cartierul
general în senzorium – acel loc din creier în care se formează senzaţiile. (...) de la primele poeme până la cele recente,
aşadar, senzaţia este alpha şi omega poeziei lui Brumaru.
Alpha, pentru că de la ea pleacă totul, ea este combustibilul
care pune în mişcare maşinăria poetică; omega, pentru că tot
la ea vrea să ajungă amintita maşinărie. Ceea ce înseamnă
că, atât în punctul ei de plecare, cât şi în acela de sosire, poezia lui Emil Brumaru este, chiar în sensul etimologic, senzaţională.”
3
Eugen Simion, op. cit., p.325.
4
Într‑o scrisoare către Radu Petrescu din 1979, poetul îşi
nota bucuria descoperirii trinităţii sânilor în romanul lui
Grass: „Ce surpriză pentru mine să văd că Günter Grass, în
Peştele, carte apărută în 1977, are o femeie cu trei sîni!!! În
traducerea română, primul capitol, aţi văzut, poartă chiar
titlul Al treilea sîn. Deci descopeream prin 73‑74 acest adevăr fundamental. S‑ar putea numi legea Grass‑Brumaru!”
(Emil Brumaru, Opere III. Cerşetorul de cafea, Iaşi, Editura
Polirom, 2012, p. 308.)
2
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de Francisc Rákoczi al II‑lea ( 1703‑1711),
la care au participat pături largi ale societăţii şi care a fost sprijinită de Franţa şi
Rusia. Pentru stările transilvane, noua stăpânire
promitea să fie apăsătoare, prezentă în chip direct, la teritoriu, şi mai dură în raport cu cea otomană, care fusese formală, indirectă, se simţise de
la distanţă.
Românii nu aveau de la început o idee clară
despre noua stăpânire, dar presimţeau posibilitatea unor schimbări în structura puterii. Imperiul
Habsburgic putea să fie un factor de echilibru, să
îndepărteze sau să micşoreze discriminarea, să‑i
accepte cumva şi pe români ca cetăţeni egali cu
membrii naţiunilor recunoscute. Prilejul s‑a ivit
odată cu punerea în practică a politicii religioase
a Habsburgilor.
Austriecii îmbinau forţa militară cu persuasiunea (sau convingerea) şi considerau că, alături
de armată, administraţie şi familia domnitoare
habsburgică, un rol important în exercitarea dominaţiei trebuia să‑l aibă şi biserica. Evident, este
vorba de biserica catolică, adică de credinţa Casei
de Habsburg şi a unei mari mase dintre supuşii
imperiului. Dar în Ardeal, această confesiune catolică era cea mai slabă dintre toate cele recunoscute, pentru că avea cei mai puţini credincioşi. Catolicii, după Reformă, nu mai aveau nici episcopie,
căci trecuseră mai toţi la noile credinţe, iar averile
vechi ale bisericii romane fuseseră toate confiscate de principatul protestant. Călugării iezuiţi (ordin creat special de Sfântul Scaun, în secolul al
XVI‑lea, pentru redobândirea poziţiilor pierdute
ale catolicismului) i‑au spus împăratului cum stau
lucrurile, dar au venit şi cu soluţii: oricâte eforturi
s‑ar fi întreprins, protestanţii (adică foştii catolici)
nu ar mai fi revenit la catolicism şi chiar dacă ar fi
făcut‑o, aceştia erau prea puţini, sub o treime din
populaţie; majoritatea populaţiei era formată din
românii ortodocşi, care erau discriminaţi (trataţi
altfel, mai rău, decât restul populaţiei) şi care, în
schimbul unor drepturi, ar fi acceptat o apropiere
de catolicism. Această apropiere – credeau iniţiatorii săi – ar avea cel puţin două avantaje pentru
austrieci: ar cumpăni puterea prea mare a stărilor, mândria lor nemăsurată, mai ales a nobilimii
maghiare, pe de o parte, şi i‑ar transforma pe români în supuşi credincioşi ai Coroanei, pe de altă
parte. Stările presimţeau primejdia şi erau împotriva unirii românilor cu catolicismul (cu Roma,
cum se spunea), încercând să înrâurească atragerea românilor spre credinţele protestante, mai
ales spre calvinism. Numai că supravegherea calvină asupra bisericii româneşti din Transilvania
era veche (de pe la 1550) şi tindea să desfiinţeze
complet tradiţia bizantină şi să‑i facă pe români
de‑a dreptul calvini, ceea ce stârnise mai rezistenţe şi împotriviri. În plus, atragerea românilor spre
Reformă aducea cu sine o mare pagubă pentru
Curtea vieneză, care pierdea noi posibili adepţi şi
fideli şi care nu avea cum să încurajeze un astfel
de pas. De aceea, între 1697‑1701, s‑au elaborat
de către Viena o serie de documente, unele adevărate contracte, care prevedeau că românii, trebuind să‑l recunoască pe papă drept şef al Bisericii universale şi să accepte alte câteva mărunte
schimbări care să‑i apropie de catolicism, urmau
să‑şi păstreze nestingheriţi ritul lor bizantin, calendarul, sărbătorile, obiceiurile lor. În schimb, ei
aveau să se bucure de o serie de drepturi: egalitatea preoţilor români (asemănători până atunci cu
şerbii sau iobagii) cu preoţii celorlalte confesiuni
din Transilvania şi chiar egalitatea întregii naţiuni române cu maghiarii, saşii şi secuii din ţară.
Actul, dat la 7 octombrie 1698, al unirii religioase, din care reiese păstrarea întregii tradiţii a
Bisericii răsăritene:
„Însă într‑acesta chip ne unim şi ne mărturisim a fi mădulările sfintei, catholiceştii Biserici a
Romei, cum pre noi şi rămăşiţele noastre [= urmaşii noştri] din obiceiul Bisericii noastre a Răsăritului să nu ne clătească. Ci toate ţărămoniile, sărbătorile, posturile, cum pănă acum, aşa şi de acum
înainte să fim slobozi a le ţinea după călinadriul
vechiu şi pre cinstitul vlădica nostru Athanasie
nime păn‑în moartea sfinţii sale să n‑aibă puteare
a‑l clăti den scaunul sfinţii sale. Ci tocma de i s‑ar
tămpla moarte să stea în voia soborului pre cine
ar alege să fie vlădică, pre care sfinţia sa papa şi
înălţatul împărat să‑l întărească şi patriarhul de
suptu biruinţa înălţii sale să‑l hirotonească. Şi în
obiceiul şi dregătoriilor protopopilor carii sănt şi
vor fi, nici într‑un fel de lucru să nu se amestece,
ci să se ţie cum şi păn‑acum. Iar de nu ne vor lăsa
pre noi şi pre rămăşiţele noastre într‑această aşezare, peceţile şi iscăliturile noastre care am dat să
n‑aibă nici o tărie. Care lucru l‑am întărit cu pecetea Mitropolii noastre pentru mai mare mărturie.”
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(Ioan Lupaş, Documente istorice transilvane, vol.
I, Cluj, 1940, p. 464‑467)
S‑au dat şi două diplome împărăteşti, una
la 1699 şi alta la 1701, care garantau, în schimbul unirii, egalitatea românilor cu stările sau cu
naţiunile şi religiile recunoscute. Noii biserici, în
fond ortodoxă sau bizantină, i s‑au adăugat unele
elemente din credinţa Romei şi i s‑a dat un nume
nou. S‑a chemat de‑atunci Biserica greco‑catolică („grec” înseamnă aici ortodox); ea fusese mai
înainte îmbrăţişată şi de ruteni (ucraineni) şi de
unii români din Părţile Vestice (mai ales din Satu
Mare şi Bihor). Prin acest pas, românii din Transilvania (care se simţeau şi ei de‑acum o naţiune),
după secole de aspră supunere şi grave nedreptăţi, păreau să ajungă la egalitate cu stăpânii lor
şi, prin aceasta, la o nouă la demnitate. Este vorba, în esenţă, despre un act bisericesc cu adânci
implicaţii politice, fiindcă prin el s‑ar fi putut realiza salvarea de la inechitate şi umilinţă a naţiunii române din Transilvania.
Dar contractul nu s‑a respectat întocmai, deoarece Casa de Austria, după împotrivirea acerbă
a nobilimii maghiare, nu a mai putut garanta egalitatea promisă naţiunii române, iar aceasta din
urmă, dezamăgită, nu a mai trecut în totalitate la
noua confesiune. Totuşi, timp de vreo şase decenii (1700‑1761), românii din Ardeal figurau oficial
ca greco‑catolici sau „uniţi cu Roma”, chiar dacă
nu toţi erau aşa. Ei au avut în tot acest interval
o singură eparhie (împărţire administrativă bisericească) în Transilvania istorică, având rang
de episcopie (mai înainte avuseseră o mitropolie,
care reunea mai multe episcopii). Au avut loc şi
împotriviri, cu scopul păstrării nesmintite a ortodoxiei, unele chiar în forme violente (conduse de
călugării Visarion Sarai şi Sofronie din Cioara),
care au condus până la urmă la recunoaşterea
din nou a funcţionării bisericii răsăritene, adică a
românilor neuniţi, rămaşi mai numeroşi în sudul
Transilvaniei (mai ales în zonele Braşov şi Sibiu).
Astfel, în 1759‑1761 renăştea Biserica română
ortodoxă din Transilvania, cu rang de episcopie.
Oricum, românii greco‑catolici, prin fruntaşii lor
instruiţi la Viena, Roma, Buda sau Târnava (oraş
în Slovacia actuală), au pregătit şi au pornit lupta
politică naţională, au creat înaltele şcoli de la Blaj
pentru naţiunea română (1754) şi au dat naştere
unor generaţii de intelectuali de vază şi oameni
politici de valoroşi, formaţi în spirit central şi vest
european.
[…] Românii şi‑au făcut istoria aşa cum s‑au
priceput, nici mai bine, nici mai rău decât alte popoare. Istoria lor nu a fost pură sau imaculată, dar
nici oribilă şi plină doar de dezastre. A fost de toate felurile, ca viaţa, fiindcă istoria înseamnă viaţă. Este important de ştiut că românii există şi ei
între naţiunile lumii, că au o ţară sau chiar două
ţări ale lor, cu un trecut bogat, cu Dunărea şi cu
Munţii Carpaţi, cu ţăranii Maramureşului, uitaţi
parcă de timp, cu mănăstirile pictate ale Moldovei, cu Delta şi cu Marea Neagră, cu podgoriile de
la Cricova şi clopotele Căprianei, cu aurul Apusenilor şi cu cetăţile de pe Nistru, cu Eminescu,
Blaga, Enescu sau Brâncuşi, cu oameni care mai
aşteaptă încă să fie cunoscuţi. Ei au un mesaj de
transmis pentru comunitatea internaţională şi ţin
mult la acest mesaj al lor. r
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Modele

Nicolae Cajal

C

e fel de personaj? De pildă, un strănepot al lui Yoric, adică un bufon cu
schepsis, cum i‑ar zice grecii. Trăiesc
în textele marelui Will asemenea
bufoni înţelepţi pe care el i‑a făcut să fie judecători necruţători ai prostiei şi îngâmfării. Arma lor
e gluma piperată cu care lovesc în „regii goi” şi
în venalii curteni linguşitori. Am avut şi noi, românii, un asemenea „rege gol”. Umbla prin ţară
şi prin stăinătăţuri, se scălda în băi de mulţime,
se hrănea cu aplauze ritmate şi, cum golul era în
ţeastă, căuta modele de democraţie prin ţări care
nu s‑au întâlnit cu democraţia niciodată în istoria
lor. Se plimba printre aplaudaci, însoţit de o ceată
de curteni venali interesaţi să urce cât mai sus pe
scara puterii, unde‑i aştepta un dulce „trai nineacă pe banii babachii”. Şi deşi toţi vedeau că regele umblă prin lume despuiat, prea puţini au fost
aceia care au avut curajul să strige „regele e gol”.
Nicolae Cajal a găsit o armă nimicitoare a prostiei
pe care a folosit‑o din plin: ironia devastatoare.

Prima oară când mi‑a venit în minte că Nicuşor Cajal ar putea fi comparat cu un înţelept, dar
piperat bufon shakespearian a fost prin anii 1980.
Am fost, atunci, convocaţi în amfiteatru la „o analiză” a activităţii noastre şi, desigur, la „trasarea
de noi sarcini”. În prezidiu lume simandicoasă:
tov. Mihai Florescu, luptător contra lui Franco,
fost ministru al chimiei şi care, în acel moment, la
CNAS lucra direct cu ADI Ceauşescu, tov. Purdel,
şef suprem de partid pentru sănătate, apoi primul
secretar PCR al sectorului şi alţi „grei” ai timpului.
Către finele şedinţei, primul secretar de la sector,
imaginându‑şi că este un fel de Ceauşescu „niţel
mai mic”, a început să ne dea cu voce de stentar
sfaturi şi indicăţii pentru viitorul nostru luminos.
Atmosfera era de un solemn penibil, deoarece ştabul de la partid se pricepea la virusologie precum
cizmarul la făcut avioane Mirage. Ca de obicei, ultimul cuvânt l‑a avut profesorul Cajal. Cu vocea
muiată în zahăr, cu acelaşi zâmbet ce ascundea în
el o ironie necruţătoare, Nicolae Cajal a spus cam

următoarele: „Eu, ca de obicei, am să închei cu o
întâmplare petrecută acum două luni, ai cărei eroi
sunt Iţic şi rabinul. Lui Iţic îi mureau gâştele. S‑a
dus la rabin (în umorul evreiesc prototipul celui
care are soluţii pentru orice): Ce să mă fac, Rabi,
că mi‑au murit şase gâşte. Din câte? Din 20! Aha!
Să vopseşti geamurile de la casa ta în verde. Prea
bine, aşa o să fac. Peste o săptămână Iţic e din nou
la rabin. Înţeleptule, ajută‑mă. Am vopsit geamurile‑n verde, Raşela a depus cerere de divorţ, asta‑i bine, dar rău e că mi‑au mai murit încă cinci
gâşte. Vai de mine. Atunci sparge două sifoane,
ia cioburile şi presară‑le pe aleea care duce la coteţ. Bine, aşa o să fac. Peste alte patru zile: Văleu,
Rabi, am pus cioburile de sifon, dar tot mi‑au mai
murit patru gâşte. Atunci, dragă Iţic, ia găinaţ din
coteţ, fierbe‑l în coniac cu foi de dafin şi bea‑l dimineaţa pe stomacul gol. Au mai trecut 10 zile. Iţic
n‑a mai trecut pe la rabin. S‑au întâlnit întâmplător, în piaţă. Ce mai faci, Iţic? N‑ai mai trecut pe
la mine! Păi, de ce să trec, Rabi, mi‑au murit toate
gâştele! Vai de mine. Păcat, dragă Iţic. Ca să ştii,
eu mai aveam multe sfaturi şi indicaţii să‑ţi dau”.
O niagară de râs necruţător s‑a prăvălit
atunci peste „măreţii” ştabi de partid”, care s‑au
chircit în scaune. Iată bufonul shakesperian,
mi‑am zis. Omul care face din umor o sabie în
slujba bunului-simţ. Cunoşteam de mult acest tip
de umor evreiesc, hibrid dintre logic şi absurd. Îl
citisem pe Cilibi Moise, atât de lăudat de George
Călinescu în Istoria Literaturii Române... Cilibi
era un vânzător de haine vechi într‑un tolcioc din
Moldova. Îşi anunţa clientela că i s‑a întâmplat o
mare ruşine de care vorbeşte tot târgul: l‑au călcat
hoţii şi n‑au avut ce lua. Cunoşteam acest tip de
umor în care absurdul te provoacă la un râs trist.
Nu întâmplător, marii noştri suprarealişti care
au cucerit Europa au fost evrei: Benjamin Fundoianu, tragicul Ilarie Voronca, trăsnitul Tristan
Tzara – care a uimit mapamondul cu dadaismul
său, medicul Saşa Pană, graficianul H. Brauner
şi alţii. Întâlnisem şi cu alte ocazii aceste poante.
Nicuşor Cajal ne servise una, care topise solemnul stupid al unei alte şedinţe în care ştabii de la
partid se umflau în pene. Vorbind despre el însuşi,
declarase: în definitiv între mine şi marele neurolog Ramon Y. Cajal nu există decât o foarte mică
diferenţă: de o literă. El e Ramon Y. Cajal, iar eu
Ramol Y. Cajal.
Poante de‑astea erau şi în gura altui luminat gânditor al sfârşitului secolului al XX‑lea:
Henry Wald, autorul excelentului eseu Homo Sig‑
nificans. Fiind invitat de profesorul Cajal la o conferinţă ce se ţinea la Centrul Comunitar Evreiesc
din strada Popa Soare, am constatat că în sală era
cald, în timp ce în blocurile bucureştene îngheţai
lipit de calorifer, fiindcă aşa dăduse ordin „regele
gol”. „Ia uită‑te ce cald şi bine e aici, mi‑a spus H.
Wald. Şi mai vrem ca românii în stare congelată
să nu fie antisemiţi?”
De Nicuşor Cajal am auzit pentru prima
oară în 1953, când nevasta mea, pe atunci studentă, a venit acasă entuziastă şi mi‑a spus: azi am
avut primul curs de inframicrobiologie. L‑a ţinut
un anume Cajal. Toţi am fost numai ochi şi urechi.
Tipul ştie carte şi te cucereşte. Fraze clare, logice.
La el la curs se aude musca.
În casa din Anton Pan 40. Am fost cândva
un obişnuit al acelei case. Firesc. Scriam împreună. Am publicat trei cărţi şi o puzderie de articole.
Deşi eram atât de apropiaţi, eu nu am îndrăznit
niciodată să‑i spun Nicuşor, cum îl apelau majoritatea colaboratorilor din Institut. Îi spun Nicuşor
doar în acest articol, când, dacă ar fi trăit, ar fi
împlinit, pe 1 octombrie 2018, 99 de ani. De obicei,
în aceeaşi zi, casa i se umplea de lume şi puteai
întâlni acolo o bună parte din corifeii ştiinţei şi
literaturii bucureştene. Aşadar, am păşit în casa
lui dom’ profesor în primăvara lui 1960, când am
hotărât să scriu o carte, Lumea visurilor, care să
continue bestsellerul americanului Paul
de Kruif Microbe Hunters. De data asta
eroii erau „vânătorii de virusuri”. Eram
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Radu Iftimovici
Un personaj shakespearian la
curtea regelui gol

Ca director de institut, Nicolae
Cajal avea „un cusur”: era prea
civilizat, prea manierat, prea uman.
Într‑o lume în care directorii şi
şefii, în general, erau zbiri, mulţi
dintre ei fiind dispuşi să calce şi
pe cadavre numai să parvină, el
practica cu ultimul muncitor un fel
de fraternitate bonomă. Vorba îi era
blândă, respectuoasă
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pe atunci un tinerel care îşi ascundea timiditatea sub o mască de dezinvoltură
(obrăznicuţ şi veleitar, cum mă vedeau
unii). Ceea ce te frapa în ambientul Cajal era cabinetul de lucru al profesorului: o masă uriaşă cu
piramide de dosare, foi volante, tratate. Ilustrare a entropiei. Semăna cu biroul lui Paul Ehrlich
de la Frankfurt, unde femeia care făcea curăţenie
a găsit sub nişte dosare o şoricioaică ce‑şi alăpta
puişorii golaşi. Nu, aşa ceva nu se putea întâmpla
în biroul profesorului, fiindcă Bibi, soţia sa, avea
grijă ca, în lipsa lui, să pătrundă şi în acest laborator bibliografic. În restul casei, lună. Întâlnirea
mea cu Bibi a fost un soi de coup de foudre admirativ. O femeie frumoasă, o brună cu pielea albă,
cu zâmbet cuceritor şi niciodată pieritor, o făptură
lucrată de civilizaţie până în vârful unghiilor. Bibi
Cajal venea dintr‑o familie de intelectuali şi era
înrudită cu unul dintre cei mai înzestraţi compozitori români: Stan Golestan.
Chiar la începutul vizitelor mele, să fi fost tot
prin 1960, am avut ocazia să‑l cunosc şi pe profesorul Marcu Cajal, tatăl lui Nicuşor. Era un domn
în vârstă, înalt, solemn. Fusese în anii interbelici
un pediatru‑puericultor celebru, colaborator al
profesorului Mihail Manicatide, cu lucrări apreciate peste hotare. Colaborase şi cu Levaditi, Marcu
Cajal fiind primul care aplicase bismuto‑terapia
antisifilitică în ţara noastră.
„Radule, mi s‑a adresat Nicuşor, ţi‑l prezint
pe tatăl meu, profesorul Marcu Cajal!” Drăcuşorul ludic din mine m‑a împins să zic: „Sunt onorat
domnule profesor, am auzit de Domnia Voastră!”
„Mă bucur, a zâmbit bătrânul pediatru.” „Ştiu
însă, am continuat, că aţi scris cea mai proastă
carte de pediatrie‑puericultură care a apărut la
noi!” „Cum aşa?” s‑a încruntat interlocutorul meu,
în timp ce Nicuşor mă privea stupefiat. „Spun
aceasta, am continuat, pentru că tatăl meu, medic
militar, m‑a crescut după preceptele acestei cărţi.
Şi priviţi şi dumneavoastră ce catastrofă a ieşit.”
Răspuns spontan al bătrânului pediatru: ai dreptate, tinere!
Marcu Cajal nu a fost doar un excelent practician din medicina românească, ci şi un organizator al etniei evreieşti în vremuri de restrişte.
În timpul celui de‑al Doilea Război Mondial, mai
exact, între 1940 şi 1945, cu tact şi diplomaţie, a
reuşit să convingă autorităţile vremii de absurditatea discriminării românilor de cult mozaic, contribuind esenţial la organizarea şi buna funcţionare a unei facultăţi de medicină pentru evrei la
Spitalul Caritas. Această instituţie de învăţământ
superior a adunat în corpul său didactic pe cei mai
valoroşi medici evrei din acel timp. Din respectiva facultate au ieşit câteva promoţii care ulterior
şi‑au dovedit competenţa atât în ţara de baştină,
cât şi în Israel, SUA, Canada, ţările occidentului
european, Australia, America de Sud etc.
Existenţa la Bucureşti a facultăţii de medicină pentru evrei a reprezentat, cum profesorul N.
Cajal a spus, o adevărată performanţă, o rara avis
am zice noi, într‑o lume europeană dominată de
nazismul exclusivist şi criminal. Iar această reuşită de excepţie s‑a datorat în mare măsură talentului diplomatic al profesorului Marcu Cajal.
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Remarcăm, de asemenea, implicarea prestigiosului pediatru în buna şi neîntrerupta funcţionare a
teatrului evreiesc „Baraşeum”, în aceeaşi perioadă, teatru servit de o excelentă echipă actoricească, din care n‑a lipsit neuitatul comic N. Stroe,
prezent, de altfel, şi în numeroase emisiuni radiofonice („Alo! Aici e Stroe/ Şi roagă să‑i daţi voie/
O clipă să vă înveselească/ Să glumească iar cu
voi”). Peste ani, către sfârşitul anilor ’90, Nicuşor
Cajal, metamorfozat în dramaturg, a fost jucat pe
scena Teatrului Evreiesc de Stat. Numele piesei
sale futuriste era o perlă de umor: Eu gen Ionesco!
După dispariţia lui Ştefan S. Nicolau, în
1970, misiunea de a conduce cercetarea de virusologie în România (metodologic şi practic) i‑a
revenit lui Nicuşor Cajal. Un timp, cel puţin de
10 ani (1970‑1980), el a trebuit să fie un veritabil gladiator, luptând sub privirile „regelui gol”
cu un adversar pe care noi, cei din Institutul de
Virusologie „Şt.S. Nicolau” îl concepeam ca deosebit de periculos, dată fiind aderenţa sa la PCR şi
relaţiile sale cu ştabii politici ai deceniilor ’60‑’80.
Profesorul Vlad Bâlbâic umbla „ca turbatul” să
desfiinţeze Institutul fondat de „Şt. S. Nicolau” în
1949 (al doilea în lume pe profil) şi după o severă
epurare a celor cu ochi ce nu‑i plăceau, să ne facă o
simplă secţie a Institutului Cantacuzino. Culmea
e că prof. V. Bâlbâic fusese salvat în anii ’50 de
profesorul Şt. S. Nicolau. Iată cum s‑au petrecut
datele. La sfârşitul anilor ’40 V. Bâlbâic devenise
un agresiv politruc, contribuind malefic la eliminarea din Institutul Cantacuzino a trei oameni de
ştiinţă binecunoscuţi peste hotare: academicienii
C. Ionescu‑Mihăieşti, cel desemnat de însuşi Cantacuzino să‑i fie urmaş la direcţia Institutului, Mihai Ciucă şi Dumitru Combiescu. O audienţă a celor trei academicieni la Gheorghiu Dej l‑a măturat
pe Bâlbâic în 24 de ore. Se părea că Vlad Bâlbâic
a pierdut definitiv cursa spre parvenire, devenind
un oarecare. N‑a fost să fie aşa. Ştefan S. Nicolau,
şef al secţiei medicale a Academiei RPR, vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale, i‑a întins o
mână, salvându‑l de la înecul în anonimat. Astfel,
V. Bâlbâic a devenit cercetător principal la Institutul lui Nicolau, pe care după circa 20‑25 de ani
umbla turbat să‑l desfinţeze. Din fericire, cârmaciul nostru era acum Nicuşor Cajal, care stătea de
veghe şi care a reuşit să neutralizeze toate eforturile lui Vlad Bâlbâie de a ne lua pâinea de la
gură după ce în anii ’50 mâncase o franzelă albă,
generos oferită de Şt. S. Nicolau.
Ceea ce nu realiza bietul dr. V. Bâlbâic era
că Nicuşor al nostru nu putea fi învins. Cajal era
un veritabil iceberg. Forţa lui nu consta doar în
tăria vârfului, a aparent modestul pisc ce plutea
cuminte pe oceanul cotidianului din România
acelor ani, ci în masivitatea uriaşului munte de
gheaţă, ascuns privirilor de către abisul albastru
al oceanului.
Ca director de institut, Nicolae Cajal avea
„un cusur”: era prea civilizat, prea manierat, prea
uman. Într‑o lume în care directorii şi şefii, în general, erau zbiri, mulţi dintre ei fiind dispuşi să
calce şi pe cadavre numai să parvină, el practica
cu ultimul muncitor un fel de fraternitate bonomă. Vorba îi era blândă, respectuoasă, aproprierea de nevoile oamenilor sinceră. Aş dori să mi
se arate şi mie un director care ar proceda astfel:
într‑o dimineaţă, pe la orele 9, în plin program,
profesorul soseşte la Institut în ww‑ul lui broscuţă. Era ora la care venea de obicei. La poartă dă
nas în nas cu o laborantă care pleca grăbită. L‑a
întrebarea lui Nicuşor Cajal – unde te duci, fetiţo? – şi după fâstâceala ei, femeia îngână: „Dom
profesor, la o coadă la ouă. Nu mai am nici un ou
în casă şi dimineaţa fierbeam şi eu câte un ou la
copii”. Unde e coada? se interesează Cajal. Tocmai
la Piaţa Traian. Aoleu, e departe. Şi speri să mai
prinzi ouă? Nu ştiu, dar încerc. Atunci urcă repede
în maşină şi să prindem un loc bun la coadă. Şi
ww‑ul profesorului a întors şi s‑a îndreptat spre
un ţel mult dorit: coada de la ouă din Piaţa Traian. Peste câteva ore, spre prânz, un telefon de la
direcţie o chema pe laborantă la profesor. Ai apucat dragă să iei ouă? Da, vă mulţumesc tare mult.
Bravo, mă bucur. Să fii sănătoasă!
Modul în care se adresa colaboratorilor era
deosebit de prietenos: eram Radu, Magda, Sandu,
Stelică, Pierette, Costin, Yolanda, Adrian, Crângu (Broniţki), Tuţa, Rodica, Liviu, Vali, Oswald
etc. Când te convoca să‑ţi propună ceva de la ...,
înceapea cu: Dragă, te‑am chemat să‑ţi propun,
dacă şi tu eşti de acord să cercetăm etc.
Proful Cajal nu putea fi refuzat. Ţi‑era ruşine să‑l refuzi. Aveai un banc nou, plecai la direcţie, uşa era permanent deschisă, iar el gata oricând să asculte o poantă bună. Pe când hălăduiam
prin casa Cajalilor de nenumărate ori îl vedeam

terorizat de neîncetate apeluri telefonice cu cereri
de ajutor medical. Diferiţi indivizi îi cereau să intervină pe la X ori Y doctor. Nu refuza pe nimeni
şi prompt punea mâna pe telefon şi‑i suna pe medicii X şi Y. Uneori mă întreba: Vasilescu, tu‑l cunoşti pe ăsta? Nu, dom profesor! Nici eu, dar să‑l
servim, dacă are nevoie de ajutor.
Cajal a fost singurul director din R.S. România care a tolerat o grevă. Era prin 1980. Grevistul
eram eu. De mai multe săptămâni îi ceream să
desfiinţeze centrul de prevenire a variolei (două
camere mari), fiindcă această teribilă boală fusese
eradicată de pe Terra şi noi (dr. Nae Drăgănescu
şi cu mine), care lucram cu periculoasele virusuri
encefalitice, nu aveam spaţiu suficient. Răspunsul evaziv era „Da, da, Radule, ai dreptate, mâine”... etc. Iar mâinele... se tot prelungeau. M‑am
dus la el şi i‑am spus ferm: Aşa nu mai merge.
Mâine fac grevă. Eşti tâmpit? Cum să faci grevă
în socialism? Uite aşa, i‑am răspuns, ca agricultorii francezi care au blocat Champs Elisée cu oi
şi porci. Da, dar sunt revendicări economice, iar
Franţa e Franţa! Şi la noi o să fie! Şi am ieşit făcând pe cocoşul. A doua zi, am ajuns la Institut
la 6 dimineaţa şi am blocat uşa de la intrare cu
mese şi scaune, peste ele trântind mături şi găleţi de spălat pe jos. Eu, în spatele baricadei. Au
început să vină salariaţii. Nu intră nimeni, le‑am
strigat. E grevă! Câţiva se închinau: Iftimovici a
înnebunit. Apare şi secretarul de partid, un tip,
din fericire, paşnic. La rugăminţile lui „se aude,
aude partidul”, răspunsul meu e net. „Nu sunt
membru de partid.” „Vine securitatea.” Să vină,
nu cer nimic pentru mine. Grupul celor care nu
aveau curajul să spargă baricada ajunsese la vreo
30 când a apărul volkswagenul profesorului. Ce
faci, nebunule? V‑am spus de ieri: grevă generală. Bine, termină cu baricada şi îţi aprob tot ce
vrei. Am dezmembrat baricada şi în următoarele
10 minute eram în biroul lui. Trei ore mai târziu
intram triumfător în camerele pe care le dorisem.
Nicolae Cajal m‑a salvat din două situaţii
delicate. Prin 1962, pe când scriam împreună Is‑
toria luptei cu microbii şi virusurile, aveam nevoie
de informaţii despre viaţa şi opera lui Joseph Lister, cel care a introdus antisepsia. Cum Lister era
englez, naivul de mine, ţop la ambasada engleză
să‑i cer ataşatului cultural britanic datele respective (pe atunci internetul nu exista). Era în epoca
de maximă teroare comunistă. Urma, fără îndoială, o arestare a mea, cu suspiciunea că adusesem
acolo cine ştie ce materiale de spionaj. Am alergat
la proful Cajal şi atunci m‑a gratulat cu „eşti cel
mai mare tâmpit pe care l‑am cunoscut. Cum ai
putut să faci aşa ceva? Dar stai liniştit. Se repară!” Cunoştinţă bună cu medicul chirurg Alexiu,
general de securitate, profesorul s‑a dus imediat
la el. A treia zi mă cheamă în biroul lui. Scoate un
plic voluminos, mi‑l aruncă şi zice „hai că atâtea
fotografii pe gratis nu ai avut tu niciodată în viaţă!” M‑am îngrozit: vreo 50 de poze: eu intrând în
ambasadă, eu traversând curtea, urcând scările,
eu de vorbă cu diplomatul englez (poze de pe blocul de vizavi, prin geamlâc) etc. „Dormi liniştit:
te‑am luat pe garanţie.”
În vara lui ’89, din nou, mare şedinţă în
amfiteatru la noi. Aceeaşi ştăbime la masa prezidiului. Lângă Cajal, secretarul de partid al sectorului. Eu, în rândul întâi. Din când în când, o activistă isterică zbiera piţigăiat: „Ceauşescu reales
la al XIV‑lea congres”. Toţi se ridicau în picioare,
aplaudând ritmat. Eu, intoxicat de imbecilităţile
ceauşiste, mi‑am zis: „Iftimovici, dacă te ridici de
pe scaun şi aplauzi în ritm eşti ultimul laş şi slugarnic”. Aşa că, strângând din dinţi, dar şi cu frică
în oase, am rămas aşezat, cu braţele încrucişate,
fără să aplaud. O dată, de două ori. Purdel, ca şi
primul secretar se uitau la mine (eram în primul
rând, foarte vizibil) şi nu le venea să creadă. L‑am
văzut pe primul secretar că‑i spune ceva la ureche
lui Nicolae Cajal. Profesorul îi răspunde tot confidenţial. Ştabul comunist dă din cap, dar mă fixează îndelung. După şedinţă, Cajal: „Nebunule, ce
te‑a apucat? M‑a întrebat primul secretar: Ce‑i cu
ăla? E un duşman al socialismului? Nu, i‑am răspuns. E sărmanul dr. Iftimovici, cu antecedente
psihotice. Ştiţi, a fost internat de mai multe ori la
nr. 9. Îl ţinem din compasiune. Suferă grav de mania contrazicerii. Acţionează invers decât ceilalţi.
Dacă tovarăşa activistă ar fi strigat «Ceauşescu
să nu fie reales», el ar fi sărit în picioare şi ar fi
scandat ca tovarăşul Ceauşescu să fie reales. Nu
te poţi pune cu un nebun”.
Considerând că diagnosticul profesorului
Cajal are în el un pic de adevăr, daţi‑mi voie să vă
informez că... „am încălecat pe‑o şa şi v‑am spus
povestea aşa”. r

n

Theodor Codreanu
Între două lumi

rozator şi poet din „generaţia ’70”, membru al Uniunii Scriitorilor din 1982,
Adrian Costache este autorul a şaptesprezece cărţi (treisprezece de proză
şi patru de versuri), apreciate, în timp, de Fănuş
Neagu, George Bălăiţă, Laurenţiu Ulici, Horia Gârbea, Marian Drăghici, Dan Stanca, Geo Vasile, Paul
Dugneanu, Gabriel Rusu, Teodor Pracsiu, Nicoleta
Milea, Gh. Lăzărescu ş.a. Romanul de debut Oraşul
cel Mare (Editura Eminescu, Bucureşti, 1971) a fost
retras de pe piaţă şi dat la topit. O latură a personalităţii sale, ca profesor de limbă şi literatură română
la cunoscutul Liceu „Sf. Sava” din Bucureşti, apoi inspector în Ministerul Învăţământului, sub diferitele
lui denumiri, este aceea de autor de manuale şcolare
pentru liceu şi de publicist pe teme pedagogice, de
predare a limbii şi literaturii române în şcoală, dar
şi de articole de critică literară, susţinând rubrici
permanente sau colaborări sporadice în „Tribuna
învăţământului”, „Revista de pedagogie” „România
literară”, „Luceafărul”, „Ateneu”, „România liberă”
ş.a. Trilogia de la Sf. Sava (Regele sperietorilor de
ciori, Editura Cartea Românească, 1997, Apocalipsa
după Ian, Editura Art, 2007, Lista cu nume, Editura
Art, 2008) este opera care l‑a impus în mod deosebit
în atenţia publicului şi a criticii literare.
Un loc aparte în opera lui Adrian Costache cred
îl ocupă recentul său roman Evanescenţă (Editura
eLiteratura, Bucureşti, 2017), subintitulat Un roman
fără acţiune, având şi un motto argumentativ: Aproa‑
pe toate situaţiile narative au fost exersate până la
epuizare. Ceea ce rămâne scriitorului de azi este doar
frumuseţea cuvântului, a scrisului. Observaţia ar putea să ne înşele sugerând fie o reîntoarcere la calofilia
de altădată, fie o abordare parodică sub masca unui
construct postmodernist, ceea ce nu e nici una, nici
cealaltă. Bun cunoscător al tehnicilor narative moderne şi postmoderne, Adrian Costache, cu sobrietate şi
cu o remarcabilă economie de mijloace stilistice, evită
„beţia de cuvinte” textualistă, recapitulând, concentrat, parcă, întreaga operă, provocând, existenţial,
metamorfoza rapidă a omului postmodern care şi‑a
provocat propria apocalipsă. Înspre acolo trimite,
altminteri, şi titlul cărţii, cuvântul evanescenţă însemnând o dispariţie lentă, însă a unor stări condamnate
să dureze puţin. Altfel spus, e vorba de o apocalipsă
eufeminizată la maximum, rememorând, la nivel litotic însă, acea dispariţie fără de urmă eminesciană,
survenită, la marele vizionar, cu mijloacele hiperbolei
cosmice. Aici, protagonistul scrutător al evanescenţei
este Pascal Bleotu, destinul său uman fiind dezvăluit,
dialogal, de naratorul Liviu Petrescu, editorul care se
angajează să finalizeze editorial Cartea interlocutorului său, conlucrând la ea printr‑o tehnică „dramaturgică”, la care, cândva, am recurs şi eu în romanul
de tinereţe Varvarienii, tehnică nuanţată de Adrian
Costache nu numai cu alternanţa dintre subiectiv şi
obiectiv, dar şi cu inflexiuni ale „fantasticului” eliadesc din La Ţigănci, naratorul şi protagonistul fiind
interşanjabili din perspectiva metaromanului care se
construieşte sub ochii cititorului. Interesant de observat că evanescenţa structural‑metafizică, disputată
între două lumi, între două paradigme socioumane,
este oglindită şi la nivel compoziţional: romanul are
patru părţi, ultimele trei în dezechilibru „spaţial” flagrant faţă de prima, care cuprinde 135 de pagini, pe
când a doua – 14, a treia – 12, a patra – 18, iar epilogul – o pagină şi cinci rânduri, consfinţind evanescen‑
ţa, dispariţia fără de urmă a lui Pascal Bleotu. Cu
toate acestea, evanescenţa avută în vedere de Adrian
Costache este nu a lumii lui Pascal, ci, mai degrabă,
se anunţă a fi a celei care se conturează prin noile
mentalităţi istorice. Acest joc de perspective învăluitoare face originalitatea romanului‑eseu, ferindu‑l de
a aluneca în tezism.
Romanul debutează cu vizita la spital a naratorului, unde se afla internat Pascal, în urma unei
violente crize renale, survenită la 74 de ani. Naratorul şi protagonistul se întâlniseră prima oară în
localul din Cişmigiu, numit „La Bibliotecă”, aflat în
preajma izvorului lui Eminescu. La a doua întâlnire parafaseră deja cumpărarea casei de la ţară a lui
Pascal, casă veche posedată ca ultim proprietar, devenită simbol existenţial, pe care o vinde din pricina
bolii, anunţătoare a stingerii unei lumi. Cartea pune
în faţa cititorului contemporan o temă cu miză majoră, probabil suprema temă, departe de textualismul

postmodernist la modă, anume aceea a dispariţiei
civilizaţiei europene şi a omului european. Cioran o
numise clipa stingerii luminilor în grădina Occiden‑
tului, prefigurată de celebra carte a lui Oswald Spengler, Declinul Occidentului. Profesor universitar la
„Hyperion” (nimic întâmplător în acest roman, începând chiar cu numele protagonistului), unde a susţinut un curs de sociologie aplicată, „Natura şi cultura
la români”, Pascal intenţionează să scrie Al treilea
declin al Occidentului, ca Nouă Metafizică, pe care
descoperă că deja o scrisese altcineva, Chris Shilling,
cel care, între altele, statuase că postmodernismul
transformase totul în simulacre, încât până şi corpul
uman e „la rândul său un proiect”, că nu mai este
un dat şi, în consecinţă, poţi face orice din el, încă
din faza prenatală, „prin diverse controale genetice,
după care îl modelăm”, conform dorinţei de a fi bărbat sau femeie, sau şi una, şi alta, inaugurând o nouă
eră, cea a civilizaţiei gay, anunţată încă de Michel
Foucault, e de adăugat (p. 102‑105). Noua lume, croită pe ştergerea memoriei civilizaţiei milenare (tabula
rasa), se arată a fi cea mai „fericită” din istorie, fiind
„fără trecut”, efect al unei schizofrenii totale (p. 105),
favorizantă a divertismentului sans rivages, într‑o
Europă „în cădere liberă”, o Europă ce renunţă, de
bună voie şi nesilită de nimeni (contaminată de ideologia aberantă a „corectitudinii politice”), la propria
identitate, într‑un mediu cu „tot mai puţină democraţie”, deşi toate se petrec în numele acesteia (p. 20‑21).
Pascal scrisese despre asemenea simptome în
mai multe articole din presă, dar nimeni nu‑l luase în seamă, chiar dacă unii colegi acceptau că are
dreptate, însă nu şi studenţii, tot mai acaparaţi de
„revoluţia sexuală” şi de „avantajele” noii educaţii
fundate pe „joc” şi pe principiul Amusez‑vous!, asupra căruia atrăsese atenţia încă Alain Finkielkraut,
într‑o carte din 1987. Aşa se face că tinerii îl refuzau
pe universitarul Pascal Bleotu, acesta ajungând să
aibă la curs doar doisprezece studenţi, fapt care l‑a şi
determinat să‑şi dea demisia şi să se pensioneze. Nu
ştiu dacă Adrian Costache a pornit de la un caz real,
dar se cunosc situaţii postdecembriste când eminenţi
profesori universitari au recurs la asemenea gesturi.
Într‑o vizită la Văratec, doamna acad. Zoe Dumitrescu‑Buşulenga mi‑a împărtăşit mie şi soţiei că a
renunţat să mai predea la universitate în urma unui
curs despre tragedia antică. Disecând profunzimile
existenţiale dintr‑un text sofoclian, un student a întrerupt‑o, reproşându‑i că asemenea „bagatele” nu
mai interesează pe nimeni, că Sofocle este anacronic prin tragediile sale, ba chiar primejdios, moartea
şi crimele aparţinând unei lumi tribale. Stupefiată,
doamna academician nu va mai reveni la cursuri, se
va retrage într‑un alt nivel de Realitate, devenind
Maica Benedicta şi aflându‑şi liniştea din urmă la
Mănăstirea Putna, unde, după moarte, a generat
marea mişcare spirituală a colocviilor anuale ce stau
sub semnul geniului eminescian, ca formă de rezis‑
tenţă a geniului naţional prin cultură creştină.
Tinerele generaţii, sub altă paradigmă culturală şi politică, constată Pascal Bleotu, nu mai au aderenţă la teme precum natura şi cultura la români, el
pomenindu‑se „un inamic nedeclarat al «postmoderniştilor» din Universitate”. Uimitor, fiindcă, înainte
de 1989, fusese un susţinător moral şi spiritual al
generaţiei postmoderniste, convins/crezând că tinerii optzecişti luptă pentru adevăr. Acum însă totul
era declarat relativ, începând cu adevărul şi cu toate
celelalte, instaurându‑se anomia, nu renaşterea, ci
„criza Europei, criza ideilor adevărate”, nebunia şi
excesul, încât „ne‑am jucat de‑a haosul în numele
democraţiei, libertăţii”, ajungând la o „egalitate infinită şi canceroasă” (p. 23‑24). Astfel, Pascal s‑a trezit
în faţa unui timp „nou, inaugural, evanescent pe care‑l vedea în fiecare dimineaţă la orizont”: „Or, acest
timp, tocmai acest timp, devenise un timp vag străin
lui, de nerecunoscut, care nu părea să aibă vreo legătură cu el ca persoană şi pe care el nu‑l putea umple
cu nimic…” (p. 26‑27). Timpul generase o nouă categorie umană, cu o viaţă ce se producea nu în planul realităţii, ci în altă parte: discoteci, televiziuni
imbecile, spunându‑li‑se tinerilor: „distrează‑te cât
cuprinde”, fără memorie, fără trecut şi viitor. Altfel
spus, partea obscură a evanescenţei: „Sentimentul
inutilităţii lumii şi al vieţii va fi totul şi absolut!...”
(p. 43). Pascal însuşi ajunge la îndoială, încercând
să dea dreptate postmoderniştilor asupra fericirii

Romanul debutează cu vizita la
spital a naratorului, unde se afla
internat Pascal, în urma unei
violente crize renale, survenită la
74 de ani. Naratorul şi protagonistul
se întâlniseră prima oară în localul
din Cişmigiu, numit „La Bibliotecă”,
aflat în preajma izvorului lui
Eminescu
şi vieţii survenite după înlăturarea ultimei piedici,
Dumnezeu, deşi, deocamdată, nu murise pentru toţi,
dar se cuvenea să moară pentru noua fericire: „Noi
nu căutăm!... Dumnezeu a murit pentru toţi!... Şi
astfel lumea s‑a golit de înţeles! E un gol imens în
jur!... Asta n‑a fost niciodată!... Nici când au murit
zeii!... Fiindcă atunci a venit imediat Creştinismul!
Acum însă nu mai vine nimic. Nu mai are de unde!
Nimeni nu mai ridică ochii spre cer!... Iar cineva a
stins lumina!” (p. 46).
Notaţiile furnizate de Pascal, de pe patul de
spital, naratorului se întretaie cu naraţiunea „obiectivă” a recuperării timpului celuilalt, a vieţii trăite
de erou în compania grupului Candi, Gelu, Tania,
Orbul (Vasilache), Simona, Niki, Lena, toţi învăţând
să renască lucrurile de la momentul zero, după pilda Orbului. Intertextual, Adrian Costache invocă şi
cartea portughezului José Saramago, Eseu despre or‑
bire. Stingându‑se lumina în lume, omul recăzut în
păgânism (Eminescu l‑a numit semibarbarie) trebuia s‑o ia de la capăt, libertatea fără margini aducând,
în realitate, o nouă eră de sacrificii („jertfe pe altarul
aşa‑zisei libertăţi”, p. 67), exemplul emblematic fiind
tragedia de la Colectiv. Orbul o ştie mai bine decât
toţi ce‑i lumina sacrului, lumina echilibrului, nu a
excesului, asemănătoare cu lumina echinocţiului de
septembrie: „Lumina din septembrie, lumina ireală,
căzută, unghiul acelaşi, etern, al sacrului, când ziua
este egală cu noaptea. Echilibrul nesfârşit. Egalitatea de aur a vieţii şi a morţii! EVANESCENŢA!...”
(p. 68). Iată cum evanescenţa poate însemna, deopotrivă, pieire şi renaştere. Ne aflăm în punctul omega al viziunii stilistice a lui Adrian Costache, o cale
admirabilă de părăsire a paradigmei postmoderniste
şi a atingerii, transdisciplinare, a ethosului transmodern, acela al echilibrului eminescian dintre antiteze.
Sau, în limbajul logicii dinamice a contradictoriului,
de sorginte Ştefan Lupaşcu, fenomenul enigmatic al
semiactualizării şi al semipotenţializării antinomiilor. Regăsirea lui Dumnezeu ca afectivitate, afectivitate de joc secund barbian, concentrată în sintagma
lui Candi, soţia lui Gelu, care‑l consideră, ambiguu,
pe Pascal, prietenul ei de o viaţă: Breadly, iubitul
meu. Astfel, timpul căzut al amurgului poate deveni
timp „nou, inaugural, evanescent”, timp al dimineţii.
Adrian Costache devine un maestru al uneia dintre
cele şapte tipuri de figuri numite de moderni ale
ambiguităţii (William Empson). Pascal consideră generaţia lui ca fiind romantică, spre deosebire de cea
postmodernă, care a uitat că iubirea nu‑i pornografie
(după care „Nu rămâne nimic în urmă…”, p. 78), ci
„vârf de lance al lumii” (p. 75).
Aflat în căutarea timpului pierdut (Marcel
Proust), prin ultimele note lăsate editorului său narator, Pascal ajunge la iubirea, aparent stinsă (ca
în La steaua eminesciană), pentru adolescenta Iulia
Heroiu, din strada Luigi Cazavillan, unde, reîntorcându‑se, după atâţia ani, nu mai găseşte decât, „eliadesc”, o bătrână, fiind judecat ambiguu de roşcată:
„Pe cine căutaţi dumneavoastră nu mai este!” (p. 96).
Cititorul poate intui că peste adolescenta de 17 ani
s‑a suprapus Iulia altui timp. Ultimele părţi ale romanului sunt întoarceri nietzscheano‑eminesciene,
precum întoarcerea lui Ulise în Ithaca, de unde şi întoarcerile misterioase ale lui Pascal la casa vândută
naratorului, de unde şi ambiguitatea că adevăratul
stăpân al casei nu este nici fostul proprietar, nici cel
nou, ci Câinele, cel care nu părăsise casa. Naratorul
înţelege că adevărata carte a lui Pascal este aceea
despre Casă, despre întoarcerea acasă, care nu se
vinde, vorba tulburătoare a lui Grigore Vieru. Timpul vieţii şi al morţii, cel al casei, se insinuează şi‑n
moartea lui Candi, după al doilea atac survenit chiar
în clipa când i se cânta Mulţi ani trăiască! Murise,
dar continua să plângă! (p. 109). Poate că „Ar fi o carte care ar aparţine de alt timp” (p.179) şi care n‑ar
interesa pe nimeni, o carte despre arheul pierdut, în
sens eminescian: despre căutarea identităţii (p. 195).
Naratorul încearcă pentru ultima oară să‑l
întâlnească pe Pascal. Află de la vecini că familia
Bleotu vânduse şi plecase, Pascal însă dispăruse,
aflăm din epilog, mai înainte ca Tania să vândă, că
dispăruse fără de urmă, poate la Magazinul de Plante Medicinale, reîntâlnind, în moarte, iubirea din
adolescenţă. r
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Harry Bar‑Shalom
Ce‑am mai chefuit de Yom Aţmaut!
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om Haşua, ora de dirigenţie. Ca în
fiecare an, diriginta citeşte clasei,
cu voce emoţionată, o poveste autentică din acele tragice timpuri.
Conştienţi de solemnitatea momentului, elevii
ascultă cu evlavie, iar în clasă domneşte o linişte
pioasă aidoma celei dintr‑un Templu de Rugăciune... Din fundul sălii însă, se făcură auzite chicote supărătoare. La început reţinute şi sporadice,
acestea se înteţiră, turburând atmosfera sobră ce
învăluia clasa. Iar în acele clipe de comuniune supremă, profesoara se aştepta din partea elevilor
ei – copii deja mari, de clasa a şasea! – la o purtare
corespunzătoare..
„Noa!” o apostrofă profesoara pe eleva care
chicotea. „Ce‑i cu tine?!”
„Eyal mă face să râd...” răspunse eleva, indicând din cap spre colegul de bancă.
Iarăşi, Eyal!? Gândi profesoara, vădit nemulţumită. Ce se întâmplă acestui copil cuminte
care, până nu demult, era unul dintre cei mai silitori şi mai îndrăgiţi elevi din clasă!?
„Eyal!” se adresă acestuia cu glas sever.
„Vino şi aşază‑te colea, în banca din faţă!”
Eyal dădu din umeri, ţintindu‑şi privirea
în podea. Intuind că nimic nu‑l va convinge să‑şi
schimbe atitudinea, profesoara nu insistă. Dar la
sfârşitul orei îl luă pe elev la o parte şi, pe un ton
reţinut, dar ferm, îi ceru ca, în ziua următoare,
să se prezinte la şcoală însoţit de unul dintre părinţi...
Eyal îşi coborî privirea şi răspunse cu glas
stins: „Nu‑i nimeni acasă. Părinţii sunt plecaţi şi
nu se vor întoarce repede.”
„Şi la cine staţi voi, acum?”, îl întrebă profesoara.
„Eu sunt la bunica Ghila, Lior la ceilalţi bunici” răspunse Eyal, conştient de faptul că ea îl
cunoaşte pe fratele său Lior, căruia, nu demult, îi
fusese dirigintă.
„Atunci să vină bunica Ghila!”, conchise profesoara.
În dimineaţa următoare bunica se afla în
cancelaria şcolii.
Profesoara atacă de îndată subiectul: „Avem
probleme cu Eyal...” spuse. „Nimic nu‑l mai aminteşte pe elevul cuminte şi silitor de la începutul
anului şcolar. Deranjează la ore... A devenit arţăgos... Iar în timpul recreaţiilor se ceartă cu colegii
şi înjură, ba uneori sare chiar şi la bătaie”.
Bunica oftă: „Că grea perioadă îi mai încearcă pe nepoţii mei, acum! Părinţii au înaintat actele pentru divorţ, au pus casa în vânzare şi au
părăsit oraşul”.
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Prima oră de dirigenţie de după Yom Aţmaut... Cu mult entuziasm elevii citesc din caiete
compuneri cu tema Cum am petrecut de Yom Aţ‑
maut!...
„Limitaţi‑vă la doar câteva rânduri” le ceruse profesoara în ajunul sărbătorii, „cel mult, o
jumătate de pagină...”
Şi uite că, acum, toţi copiii vor să‑şi citească
compunerile!
...„Bineee...” aprobă profesoara expunerea
elevului care tocmai îşi isprăvi lectura. „Şi acum...”
„Citesc eu, doamnă profesoară... Eu...”
„Eu...” „Eu...” „...Ba eu!” „Eu...” se întrec elevii între ei.
„Bineee... Atunci, Boaz!”, hotărî profesoara.
Copilul se ridică în picioare şi începu să citească...
„Am fost cu toţii la Kineret... Adică, întreaga familie. Ne‑am scăldat în apa lacului... Eu am
adus o undiţă şi am prins doi peşti. Tata i‑a pus pe
gratar, alături de mititei... etc. ”
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„Interesant...”, făcu profesoara. „Şi acum să
citească...”
„Eu...” „Eu...” „Eu, doamnă profesoară!”...
„Eu!”
„Bineee... Atunci, să te auzim şi pe tine!”
spuse profesoara, indicând cu degetul spre Tzvika.
Acesta citi: „Părinţii ne‑au luat la prietenii
din Cypru – pe mine, pe surioara mea Miriam
şi pe frăţiorul cel mic, Ygaal. Prietenii ăştia din
Cypru au o fetiţă de vârsta mea. O cheamă Estera... De fapt, Esterica... Ne‑a cântat câteva cântece în limba greacă şi engleză... Ce voce frumoasă
mai are şi Esterica asta! Adică...”
„Şi acum, cine mai vrea să ci...?” se adresă
clasei profesoara, când Tzvika îşi isprăvi lectura
(ultimul cuvânt al profesoarei se pierdu în vacarmul iscat):
„Eu...” „Eu...” „Eu, doamnă profesoară!”
„Eu...”
Îl remarcă pe Eyal, care îşi înălţa, timid,
braţul, exprimându‑şi astfel dorinţa de a citi compunerea pe care o pregătise. Dar profesoara se
prefăcu că nu‑l vede.
„...Şi acum, Maya!”, decise.
„Nici nu vă puteţi închipui ce barbecue a fost
la noi acasă! Adică, pe peluza din faţa vilei în care
locuim. Au fost mulţi invitaţi. Nu numai din familie, dar şi prieteni... O mulţime de prieteni... Ai
părinţilor, desigur! În special asociaţii de afaceri
ai tăticului... Doamne, câte limuzine! Aproape că
nu mai era loc pentru parcare...”
„Asta iarăşi se laudă cu averea părinţilor!”,
îşi spuse profesoara, vădit nemulţumită. „Ce arogantă!”
Enervată, hotărî să întrerupă lectura fetiţei:
„Ajunge! Să‑i lăsăm şi pe alţii să citească...”
Iarăşi se porniră vocile din clasă: „Eu...”
„Eu...” „Doamnă profesoară... Aici, doamnă profesoară!” „Eu...” „Eu...” „...Ba eu!”
Mâna înălţată a lui Eyal o intriga. Mult şi‑ar
mai fi dorit să‑i facă pe plac copilului, dându‑i cuvântul. Dar se temea să nu‑l facă de râs în faţa
colegilor. Căci – nu‑i aşa!? – în situaţia în care se
afla Eyal, ce‑ar fi putut el scrie, în comparaţie cu
ceilalţi colegi, din ale căror povestiri se reflecta
numai bucurii de familii unite?!
Hotărî să curme şirul lecturilor. Oricum, ora
de dirigenţie se apropia de sfârşit şi mai avea să
transmită elevilor câteva comunicări importante...
„De‑acu’ ajunge!”, spuse. „Nu mai e timp...
Puneţi caietele pe catedră, iar după ore le voi citi
acasă...”
Primul lucru pe care‑l făcu profesoara după
ora de clasă a fost să caute caietul lui Eyal...
Şi iată cum a descris acest copil felul în care
şi‑a petrecut Ziua Independenţei:
„Tăticu a venit şi ne‑a luat la noi acasă. Eu
şi Lior ne‑am jucat cu jucăriile noastre preferate.
Am rămas acolo până spre seară. Ce‑am mai chefuit, frate‑meu şi cu mine!”
Note:
Yom Aţmaut (limba ebraică) – Ziua Independenţei – zi sărbătorită de fiecare israelian,
care cum poate mai bine.
Yom Haşua (limba ebraică) – Ziua Holocaustului, comemorată exact o săptămână înaintea Zilei Independenţei.
Lacul Kineret, denumit şi Marea Galilei,
este unicul lac cu apă dulce din Israel. r
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din Viena

Hans Dama
„Tito”, capturat la
frontieră
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după‑amiază de toamnă timpurie la începutul anilor ‘50 într‑un
orăşel bănăţean aproape de graniţa cu Iugoslavia. Liniştea deplină se aşternuse peste localitate, nici o adiere de
vânt, nici un ciripit, de parcă natura căzuse într‑o siestă ameţită de razele soarelui. Doar prin
curţile şi grădinile din spatele caselor, gospodarii trebăluiau angajaţi şi ocupaţi cu muncile lor
de sezon.
Parcă liniştea idilică era totuşi întreruptă
la un moment dat de un punct mişcător care se
ivea la capătul străzii principale după cotitura
şoselei ce vine dinspre Nerău şi Teremia Mare.
Apropiindu‑se, punctul mişcător era de fapt un
pâlc de soldaţi, care, cu tropotul cizmelor grele,
atrăgeau atenţia asupra lor: vreo şase grăniceri cu cizmele prăfuite şi uniformele scăldate
de transpiraţie, cu automate în mână, păzeau
parcă un prizonier încătuşat. Omul scund şi rotunjel, cu haine murdare, prăfuite, cu faţa nerasă şi arsă de soarele tomnatic, abia se ţinea pe
picioare; cu greu îşi mişca extremităţile inferioare. Părea istovit de marşul forţat.
Oamenii, atenţionaţi de tropăitul greu al
cizmelor, ieşeau în stradă, curioşi şi miraţi de
scena care li s‑a oferit, ceva cu totul şi cu totul
nemaipomenit prin urbea lor. Unii parcă‑l recunoscuseră pe „prizonier”… era dl Ungureanu,
tăietorul de lemne, care, cu maşina lui de tăiat,
motorizată, se deplasa pe la oameni în vederea
pregătirii combustibililor care, mai ales toamna
şi în pragul iernii, se aprovizionaseră cu cele necesare pentru încălzirea caselor în timpul anotimpului geros. Localnicii, miraţi, îi întrebară
pe grăniceri ce e cu „prizonierul” escortat.
„L‑am prins pe Tito”, se făleau grănicerii… şi, într‑adevăr, dl Ungureanu aducea bine
cu şeful statului iugoslav… Însă un şef de stat
singur în zona frontierei dintre RSR şi Iugoslavia, ca spion, era de neînchipuit, o absurditate...
„Vedeţi că «Tito al vostru» este dl Ungureanu al nostru, tăietor de lemne, cunoscut în
localitate şi prin împrejurimi…”
Grănicerilor nici nu le păsa de argumentaţia localnicilor: „Avem ordin să‑l ducem la Raion…” În realitate, nici grănicerilor, militari în
termen, nu prea le venea să creadă că prada lor
ar fi chiar Tito. Însă treaba era alta: pentru fapte deosebite de vigilenţă la frontiera ţării – mai
ales la cea cu un stat a cărui politică, pe vremea
aceea, era în contradicţie cu cea a URSS şi a
lagărului solcialist –, năzuiau o răsplată pentru faptele lor, câteva zile de învoire acasă… Se
pare că, şi în acest caz, „vigilenţa” a fost răsplătită, iar domnul Ungureanu a fost eliberat
numaidecât. r
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„Nu putem deveni decât
ceea ce suntem dintotdeauna”
Rodica Gabriela Chira, Casa mea de sticlă

C

asa mea de sticlă (Modelare,
post‑scriptum Maria Vesa. Postfaţă
Sonia Elvireanu, Iaşi, Editura Ars
Longa, 2018), „pseudojurnalul” Rodicăi Gabriela Chira, se doreşte a fi un experimental
„joc cuantic” al căutării de sine şi, implicit, a celuilalt, cu ecouri reverberate în timp, imprevizibile şi
tainice, care se lasă descoperite treptat, în funcţie de apropierea/ distanţa dintre mereu aceiaşi
participanţi la joc, scriitorul şi cititorul, Eu şi Tu.
Cartea rămâne expresia mimetică a gratuităţii ludicului creator primordial, o superbă coincidentia
oppositorum care reconectează în (non)spaţiul de
cuvinte şi idei („magazin de cuvinte”, în accepţiunea Mariei Vesa) imanentul la transcendentul altfel inaccesibil. Formula confesivă aleasă de autoare permite „închiderii să se deschidă şi deschiderii
să se închidă”, într‑o complicitate căutată de orice
scriitor între Eul său creator, ocultat şi revelat deopotrivă în cuvinte, şi eul receptor al cititorului:
„(...) un joc cuantic prin care realizezi că Eu nu e
nicidecum egoul, ci fiinţa ta adâncă, cea care participă la Fiinţare, fărâmă ce se integrează în Tot,
picătura din ocean, dar şi sfera care se închide şi
se deschide, după cum spune Horia Roman Patapievici în Ochii Beatricei. Cum arată cu adevărat
lumea lui Dante?. Eu eşti deopotrivă tu şi celălalt.
În Eu sunt te regăseşti pe tine ca individualitate,
dar şi ca parte a de necuprinsului întreg”.
Cartea Rodicăi Gabriela Chira este o casă de
sticlă prin a cărei transparenţă Eu şi Tu se privesc, se analizează, se cunosc reciproc şi fiecare
pe sine, constatând că diferenţe provocate de trans(a)parenţa sticlei sunt subiectivităţi ivite în ochii
fiecăruia, dintr‑un viciu de refracţie/ reflecţie al
luminii. Pseudojurnalul se dovedeşte o carte de
„esenţă tare”, scrisă cu sensibilitatea lucidă a femeii inteligente, atrasă irezistibil de exerciţiul socratic al autocunoaşterii, de a experimenta deliciul
supliciului căutării de sine doar pentru a se pierde
din nou şi a se regăsi mereu alta şi totuşi aceeaşi.
Scrisul trădează o personalitate creatoare complexă, hrănită din lecturi variate, experienţe de viaţă
şi culturale diverse, cu predilecţie din spaţiul cultural francez, dar nu numai, de unde exersarea
tehnicii proustiene de autoanaliză, într‑o formulă
adaptată, nu mimetică, însă, şi valorificarea unor
ecouri delicate de mistică pascaliană, acordată la
cea autohtonă ortodoxă. Chiar dacă în aparenţă
se evidenţiază prin lejeritate, frazarea ascunde
preocuparea lingvistului pasionat de subtilităţile
limbii franceze pentru atingerea unui rafinament
expresiv aparte. Pe de altă parte, la rândul lor,
propoziţiile scurte sunt la fel de dense, încărcate
emoţional, cu accent pe notaţia climaxului unor
sentimente şi trăiri puternice.
În egală măsură, prin prisma aceloraşi legi
ale fizicii cuantice, alături de alte forme ale artei
– spectacolul de teatru, concertul simfonic sau de
jazz –, cartea capătă calităţile unui „spaţiu median” între cel care produce Frumosul din preaplinul darului său şi cel care îl consumă spiritual,
îl asimilează dintr‑o nevoie de „umplere” a unui
gol neştiut, dar mereu prezent: „acel spaţiu este
menit să creeze o legătură, să realizeze mesajul,
ca îngemănare a ceea ce se transmite, pe de o parte, şi a nivelului receptării, de cealaltă parte. În
funcţie de cum se umple spaţiul median, se poate
vorbi de reuşita sau de nereuşita întreprinderii,
în cazul nostru se poate verifica în ce măsură noi
suntem ceilalţi şi ceilalţi sunt noi”.
Folosindu‑se de mi(s)tica funcţiune soteriologică a cuvintelor, pentru Rodica Gabriela Chira,
cartea devine „loc de întâlnire inedit al celor ce

caută transformarea”. Transformare în ce? În ceea
ce ar trebui să fim prin valorificarea darului manifestat pregnant în noi, pe care fie îl ignorăm, fie
îl folosim prea puţin în viaţă. Casa mea de sticlă
devine o carte despre ceea ce vedem, dar şi despre ceea ce nu putem sau ignorăm a vedea, despre
transparenţa, opacitatea şi culoarea oamenilor
întâlniţi în viaţă. Transformarea este propusă în
exterior, ca acţiune directă asupra semenilor, şi în
interior, prin contemplarea frumuseţii creaţiei: „a
face” bine, acţiune creatoare şi a asista ca spectator la ceea ce „se face”.
În altă ordine de idei, ambele spaţii, „din
afară” şi „dinăuntru”, sunt un „amestec de trepte”
urcate şi coborâte de om în căutarea a „ceva” sau
a „cuiva”. Scara unui bloc şi a unui spital îndeplinesc funcţia de „loc geometric”, deoarece ambele
au în comun locatarii, respectiv bolnavii, care le
traversează, liberi, fericiţi sau împovăraţi de suferinţă. Mă poartă gândul la coridorul‑labirint al
hotelului Nopţii de Sânziene eliadeşti, adevărat
cordon ombilical între camera‑uter, în care Ştefan
Viziru „se renaşte”, şi Istoria de care fuge.
Vizitele caritabile la spital dezvăluie nu numai efectele bolii asupra trupului, ci şi contaminarea sufletului de „boala” egocentrismului, care‑l
face pe om să rămână „închis” bucuriilor posibile
ce vin din jur, împietrit în nefericire, din pricina
alegerii sale de a se izola, spre a‑şi contempla durerea în însingurare. De aici, o concluzie autocritică neaşteptată: „Eu sunt de fapt şi ei. Stăm ferecaţi în minţile noastre bolnave care ne acaparează
clipă de clipă. Poate de aceea spitalele răspândesc
atâţia microbi”. De la treptele concrete ale unui
„loc geometric”, autoarea trece inspirat la descrierea „frescelor în etaje” pictate pe pereţii bisericilor,
pentru a evidenţia altfel de trepte, de sus în jos şi
de jos în sus, adevărate etape de trecere din planul lumii metafizice locuite de heruvimii cu „aripi
şi cap sau ochi, îngerii cu formă umană şi aripi,
sfinţii cu capul înconjurat de o aură” pentru a coborî în planul lumii fizice, „jos, unde suntem noi”.
„Etajele” spre Dumnezeu sunt tot atâtea „etape”
ale unui drum spre noi înşine: de la etajele scării
de bloc, spălată dis‑de‑dimineaţă, în anonimat şi
cu smerenie, la treptele scării Aeropagitului nu e
decât... un pas. Ele se suprapun, armonizând ce e
sus cu lumea de jos.
Cu experienţele ei atât de diverse, viaţa se
profilează drept o necesară lecţie de hermeneutică
pe baza unei „lecturi” personalizate, pe care fiecare e invitat să o parcurgă: „Lecţia amănunţită
îţi aparţine”. Pe de altă parte, apelând la domenii
diferite ale artei, viaţa se dovedeşte a fi o expoziţie
măreaţă de multe şi variate tablouri sau „rânduri
într‑o Carte a cărţilor mereu deschisă pentru cei

ce ştiu şi mai ales doresc să citească”. Laitmotivul drumului iniţiatic, cu dubla sa dimensiune,
profană şi sacră, este încărcat de simbolismul
metamorfozei. Antiteza este trasată între drumul
profan parcurs exclusiv în afară, pe grabă, în risipire de sine şi goală imitaţie, respectiv pelerinajul sfânt, ca adăstare în meditaţie, căutare interioară şi repliere în afara lumii. Alte drumuri,
în Aix‑en‑Provence, Norvegia, sunt considerate
„o nouă încercare”, „o nouă misie” de către profesor şi călător, deopotrivă, căci, odată asumată şi
pătruns sensul ei profund, orice călătorie devine
Cale, Trecere. Viaţa însăşi, prietenia, relaţia în
doi sunt tot atâtea călătorii şi treceri ale pragului
pentru a te regăsi în imaginea celuilalt.
Tonul confesiv este predominant, dar, pe
alocuri, acesta se împleteşte cu cel liric, în texte
poetice delicate (Joc, Ierni, Despre iubire) şi scurte
naraţiuni cu mici eroi reali, cum ar fi Povestea lui
Thomas Iuliu, Poveste adevărată, La o şedinţă
de abilitare. Dintre acestea, impresionante sunt
versurile cu accent de cântec de leagăn inserate
în Povestea lui Thomas Iuliu: „Puiul mamei, pui,/
Ne‑om duce hai‑hui/ Lumea s‑o iubim,/ Pacea s‑o
găsim./ Te‑oi spăla în rouă,/ Fericit să fii,/ Dragostea s‑o‑nvii!”. Lirism confesiv şi poetic, forţă
descriptivă şi evocatoare sunt evidente în spaţiile unde se manifestă, diferit, dar armonios, vocile
auctoriale – Mio cu ale ei emoţii şi „noduri în gât”
specifice omului delicat, timid şi interiorizat (acel
Moi anagramat pentru a surprinde iubirea pentru limba, cultura franceză şi pentru un fel de a fi
specific); Rodiuţa cu spiritul jucăuş de copil care
„deschide tuburile şi‑i amestecă aiurea culorile”
vieţii, tulburând‑o şi derutând‑o pe severa, mereu
corecta şi autocritica Rodica. Dintre aceste ipostaze ale autoarei Rodica Gabriela Chira, Maria Vesa
alege să se adreseze Rodiuţei, cea care a reuşit să
dea culoare evenimentelor şi oamenilor din viaţa
ei, pentru a le transpune într‑„o carte‑acuarelă în
ulei, graffiti, uneori doar schiţe în creion”.
Casa mea de sticlă este fereastra deschisă
larg de Rodiuţa atât înspre Mio, cât şi înspre Rodica, pentru ca toate să se cunoască şi să se armonizeze într‑o unitate deplină a sinelui. Pentru a se
vindeca de „boala” risipirii, a ignoranţei, a nepăsării, a fricii, pe tonul simplu şi sfătos al Micului
Prinţ, autoarea îşi îndeamnă cititorul: „Vei merge
până te vei găsi pe tine şi te vei vindeca... Dacă
ai puterea, când te întorci acasă, să pui pe hârtie
sentimente, trăiri, emoţii, revolte, frustrări... Tu
duci în spate un sac plin de aur şi ţi‑e teamă să nu
pierzi bănuţul ruginit din pumn. Ce copil rătăcit!
Fii mereu călător pe dinăuntru! Călătoria aceasta
nu are sfârşit!”.
Lectură plăcută, călătorule! r
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Liliana Danciu
Lumea, univers al „caselor de sticlă”

„Vei merge până te vei găsi pe tine
şi te vei vindeca... Dacă ai puterea,
când te întorci acasă, să pui pe
hârtie sentimente, trăiri, emoţii,
revolte, frustrări... Tu duci în spate
un sac plin de aur şi ţi‑e teamă să nu
pierzi bănuţul ruginit din pumn. Ce
copil rătăcit! Fii mereu călător pe
dinăuntru! Călătoria aceasta nu are
sfârşit!”
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Livia Cotorcea
O carte de învăţătură
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olumul de Restituiri din slavistică,
pe care‑l pregătim pentru a fi publicat la Editura Universităţii din
Iaşi, susţine cum nu se poate mai
clar convingerea celui înlăturat din viaţa ştiinţifică a ţării şi din învăţământ asupra propriei valori:
„Ca om de ştiinţă, cred că am dat ţării mele – şi voi
mai da – anumite contribuţii de specialitate, pe
care nimeni din generaţia mea nu le‑a mai adus
şi nu le‑ar putea aduce. Ca profesor, mi‑am consacrat carierei toate puterile mele de muncă, chiar
şi în condiţiile cele mai vitrege”. Sunt înmănuncheate, în volumul amintit, lecţii, studii, recenzii,
referate ce confirmă extraordinara implicare a lui
Petru Caraman în crearea unei secţii de slavistică
la Iaşi, unică prin varietatea şi calitatea cursurilor şi seminariilor propuse studioşilor, dar şi prin
fondul de carte care să poată asigura pregătirea
temeinică a acestora. Lecţiile prezente în volumul
pregătit acum de noi arată cât de stimulatoare a
fost pentru cercetarea lui Petru Caraman munca
lui neobosită cu studenţii. De aceea poate, cei care
s‑au ocupat de viaţa şi opera lui au putut observa
că anii 1938‑1947, anii de profesorat la universitatea ieşeană, se instituie într‑o perioadă de o efervescenţă creatoare maximă în biografia ştiinţifică
a savantului. Pe manuscrise, se observă cum, de
exemplu, din lecţiile predate studenţilor de la secţia rusă şi ucraineană cresc studii de o originalitate şi o importanţă de necontestat pentru slavistică: cursul privitor la devenirea Istoriei literare
ruse, după câte ştim, până astăzi, unic în cultura
noastră, studiul despre Autohtonismul operei lui
A.S. Puşkin, despre Patria primitivă a slavilor şi
Terminologia privitoare la cele două alfabete ale
slavilor, lecţia‑studiu despre Învăţăturile lui Vla‑
dimir Monomahul sau despre Paleografia slavă
etc.
Corespondenţa lui Petru Caraman (Petru
Caraman, Corespondenţa, I, II, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2016) ne oferă, din partea
învăţăceilor lui, referiri la neobişnuitul lui har de
profesor, la ştiinţa lui de a insufla cunoştinţelor,
uneori destul de aride, pe care le transmite, cu o
generozitate totală, fiorul trăirii valorilor create
de umanitate, uimirea în faţa inventivităţii spiritului uman şi, nu mai puţin, sentimentul unui
patriotism pios, deloc
atins de şovinism sau
de îndoială. Nu ne poate
mira, atunci, că foştii lui
studenţi i se adresează în
scrisori cu expresia „mult
iubitul meu părinte şi
dascăl” (Scrisoarea preo‑
tului Matei Păun din 26
X, 1973, II, p. 574) sau că
profesorul a dorit ca, la înmormântartea lui, slujba
să fie ţinută de cei pe care
i‑a învăţat slavă veche,
paleografie slavă, greacă şi latină la Seminarul
Central din Bucureşti şi
la Seminarul din Cernăuţi.
Privit din perspectiva celor 14 volume de
opere, câte numără recuperarea de către Editura
Universităţii din Iaşi a
moştenirii ştiinţifice caramaniene, planul Profesorului de a da „ceva
valabil nu numai pentru
români, ci şi pentru slavi,
nu este deloc o fantezie a
tinereţii cutezătoare”. Ba,
a reuşit ceva mai mult de
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atât! Înlăturat din viaţa ştiinţifică a ţării, în care
este admis doar ca „muncitor în acord”, acesta a
creat o adevărată şcoală în cultura română. Întru
atestarea acestei şcoli, cu un an înaintea dispariţiei savantului, când nu‑i fusese publicată nici jumătate din operă, Adrian Fochi se recunoaşte a fi
elev al şcolii de etnografie şi folclor pe care, alături
de C. Brăiloiu şi D. Caracostea, acesta a întemeiat‑o în România: „De la trei învăţaţi ne extragem
cu toţii învăţătura şi, în continuarea muncii lor,
încercăm să ne situăm, cu toată modestia, dar şi
cu toată convingerea: D‑voastră, C. Brăiloiu şi D.
Caracostea. Şi am dorit totdeauna să facem aşa,
încât învăţătorilor noştri să nu le fie ruşine de noi,
de munca noastră” (Scrisoare de la Adrian Fochi,
Bucureşti, 6 febr., 1979. Id. II, p.215). Acelaşi lucru îl mărturiseşte prin tot ceea ce scrie şi publică şi discipolul ieşean al lui Petru Caraman, I.H.
Ciubotaru, editor al celor mai importante studii
şi cărţi din arhiva profesorului, autor al solidei şi
impresionantei monografii din 2008, Petru Cara‑
man. Destinul cărturarului. Alături de sus amintita monografie, prefaţa etnologului şi folcloritului ieşean la cele două volume de corespondenţă
pe care le publică şi pe care le comentăm aici se
prezintă nu numai ca un text explicativ la dificila şi exemplara iniţiativă de a aduna într‑o carte,
din surse diferite, scrisorile trimise şi primite de
savantul ieşean, ci şi ca o caldă şi inspirată evocare a celui în apropierea căruia a putut sta, primindu‑i învăţătura direct şi venerându‑l. Privită din
acest unghi, editarea corespondenţei Caraman ni
se relevă şi ca fericit prilej de a contempla imaginea, clară şi atât de rară la noi, a nobilului binom
cultural şi uman „maestrul şi discipolul”.
În sfârşit, se cuvine semnalată încă o constatare pe care o impune lectura corespondenţei
lui Petru Caraman. Ca toţi cei formaţi în perioada interbelică, profesorul ieşean stăpâneşte la
perfecţie stilul epistolar, aproape dispărut astăzi.
Deşi ştie – şi are dovezi palpabile de la securistul
plantat ca locatar în propria casă – faptul că‑i este
interceptată corespondenţa, Petru Caraman nu se
ascunde în limbajul de lemn care‑şi făcea loc energic în stilul epocii. Continuând – cum scrie el – „cu
orice risc, a privi pe oameni şi întâmplările de pe
poziţia normalului (s.n.)” (Către Gh. Vrabie, 15
iunie 1958, I, p. 514) şi considerând că aduce „un

Privită din acest unghi, editarea
corespondenţei Caraman ni se
relevă şi ca fericit prilej de a
contempla imaginea, clară şi atât
de rară la noi, a nobilului binom
cultural şi uman „maestrul şi
discipolul”

deosebit omagiu” celui căruia îi spune exact ceea
ce gândeşte (Către Octavia Buhociu, 15 II, 1974,
I, p. 307), în scrisorile lui, el se va indigna şi se
va cutremura de toate ororile pe care le vede şi le
aude, dar şi va trăi, cu fragedă bucurie şi uimire,
admiraţia lui în faţa frumuseţilor naturii, omului
şi creaţiei umane. Fraza lui amplă, mişcându‑se
fidel în palpitul acestor trăiri, se pune de acord
cu toate modulaţiile trăirii umane, sufleteşti şi
intelectuale, şi realizează un discurs epistolar
de un rar firesc de trăire şi de expresie. Acest
firesc atinge coardele lirismului cald şi discret,
ca, de exemplu, în acest superb portret al oraşului Iaşi: „Îţi vine să crezi că, sătul de realitate,
s‑a zmuls din sfera actualului spre a se refugia
într‑o lume de umbre şi de vis, lumea sa de altădată” (Către Gh. Kirileanu, 7 VII, 1958, I, 334),
dar nu exclude nici ironia nimicitoare, pe care o
percepem într‑o scrisoare către folcloristul şi etnologul de serviciu al timpului, Mihai Pop: „Cum e cu
putinţă să existe un institut de folclor într‑o ţară
unde folclorul ca disciplină ştiinţifică nu există?
(…) în ce calitate, rogu‑te, voi colabora eu la periodica folclorică ce intenţionaţi a publica? Tot aşa,
ca rebut al societăţii, precum mă aflu de zece ani
încoace?” (Către Mihai Pop, 7 VII, 1958, I, 334).
Nu puţini sunt corespondenţii profesorului ieşean care se lasă contaminaţi de nobila lui
energie intelectuală, de căldura şi de luminoasa
chemare ce emană nu doar din misivele, dar şi din
lucrările lui ştiinţifice. Dintre iluştrii participanţi
la dialogul exemplar cu savantul român, pe care
am încercat să‑l creionăm aici, să reţinem două
nume, cu ale căror aprecieri asupra stilului caramanian ne identificăm pe deplin. E vorba de subtila şi profunda cunoscătoare a culturii române
Rosa del Conte şi de savantul român, prieten
apropiat al profesorului ieşean, I.D. Ştefănescu,
care iată ce ne spun referitor la esenţa acestui
stil: „A fost pentru mine o adevărată desfătare să
citesc rândurile Dumneavoastră, în care am admirat, ca şi de altminteri în scrisul strict ştiinţific
al D‑voastră, un dar (sau mai bine un har) care
se întâlneşte la foarte puţini învăţaţi, acela de a
descoperi sâmburele ascuns al lucrurilor şi de a
preface noţiunile reci de filologie într‑o învăţătură
luminoasă şi pătrunzătoare (s.n.)” (Scrisoare de la
Rosa del Conte din 3 febr.,
1958, II, p. 204), şi respectiv: „Scrisorile dumitale
luminează mult; cuget clar
şi hotărât, vei învinge (boala – L.C.). Nu era nevoie de
această dovadă; dar dacă
ţi‑a fost impusă, nu va fi
fără folos. Scrisul dumitale,
lumina (s.n.) cuvintelor, caracterul cugetării tot mai
sigure de victorie”. (Scri‑
soare de la I.D. Ştefănescu
din 8 ian., 1979, II, p. 698).
După aceste atât de
puţine relatări despre cele
două masive volume de
corespondenţă Petru Caraman (I, 781 pp., II, 786 pp.),
simţim nevoia să subliniem
pentru cititorii de acum,
care nu o dată se plâng de
lipsa modelelor, că lectura atentă a scrisorilor din
cuprinsul lor îi poate pune
în faţa unui mare şi veritabil model uman, ştiinţific şi cultural, făptuind,
simţind şi vorbind pe parcursul unei inedite „cărţi de
învăţătură” în dialog. r
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u Marginalii lui Cehov, Călin Ciobotari păşea cu siguranţă de învingător, fără trac ori falsă umilinţă, în
ringul nărăviţilor cititori şi interpreţi ai dramaturgului rus. Se întâmpla în 2015,
când tânărul teatrolog, dramaturg şi poet scotea
de sub povara unor prejudecăţi critice personajele
de plan secund din piesele lui Anton Pavlovici şi
cerceta cu meşteşug de hermeneut o lume neîndeajuns vizitată (cum se spune astăzi) de specialişti.
Cărţile lui George Banu despre Cehov‑dramaturg
– şi nu numai – i‑au fost repere sigure în tipul
acesta de exegeză, arhiinformată, riguros supravegheată în ordinea judecăţilor, impecabil scrisă,
aşezată la jumătatea drumului dintre partea discursului aplicat pe text şi spectacolele mari, văzute şi discutate în fibra lor originală.
Ultima carte a lui Călin Ciobotari, De la
Shakespeare la Cehov. Hamlet în livada de vişini
(Editura Junimea, Iaşi, 2018), fructifică inteligent
câştigul de ingeniozitate – şi talent – al primei
cărţi dedicate teatrului cehovian. De astă dată,
autorul avansează o investigaţie de tip comparativist, riscantă, îndrăzneaţă, ingenios‑speculativă,
uimitoare în multe puncte, care desferecă secvenţe celebre din textele‑matcă şi aruncă asupra lor
lumini neaşteptate. În general, comparativismul
prin tehnica de lucru probată ,,este un teren ameninţat de uscăciune în inventarierea de motive
şi situaţii comune ori asemănătoare, menită să
ilustreze avantajele sursei de împrumuturi şi mai
puţin ingeniozitatea prinderii în noua ţesătură”.
În inferioritate numerică se arată studiile care să
ţină treze până la capăt atenţia şi curiozitatea cititorilor.
Când „obiectele” de cercetat, în raporturile
lor intime, sunt cele două texte sacrosancte ale
dramaturgiei universale, riscurile pe care şi le
asumă autorul cercetării cresc considerabil. Sunt
destule trimiteri la Hamlet, frecventat de Cehov
nu o dată, încă din adolescenţă, însă trimiterile de acest gen în scrierile cuminţi se limitează
la citările directe din Shakespeare în cuprinsul

Livezii de vişini. Călin Ciobotari invocă efectul de
Shakespeare în contemplarea Livezii lui Cehov,
iar suprapunerea celor două piese vădeşte, pentru cercetător, urmele unor miraculoase întâlniri
între doi creatori de geniu care au văzut (văd) lumea într‑un chip asemănător: „operele geniale se
întâlnesc”, exclamă cu temei autorul cărţii. Fireşte, pentru ca cercetarea să fie cercetare autentic
comparativistă, este nevoie de rigoare, de atenţie
la fiece amănunt, căutându‑l pe cel revelator, purtător de sens. Aici, hermeneutul nu se putea lipsi
de uneltele filologului: pentru a scruta textele în
profunzimea lor, apelează la cele mai bune traduceri şi la secvenţele din originalul englez şi rus,
confruntate cu exegeza editorilor de prima mână.
Convins de avantajele examenului spectacologic,
aşa cum fusese acesta pus la lucru în redactarea
primei cărţi, Călin Ciobotari a apelat la sprijinul
reprezentaţiilor. Dacă, prin forţa lucrurilor, autorul cărţii a văzut puţine spectacole memorabile cu
Hamlet şi cu Livada, ele nu răsar în calea iubitorului de teatru după dorinţa acestuia; informaţia
în materia de reprezentaţii văzute şi‑a completat‑o apelând la înregistrări.
Nouă şi pe deplin profitabilă este în noua
carte partea de fantazare. Tânărului teatrolog îi
sare în ajutor voluptatea interpretărilor de poet‑comentator, la marginea poeziei, brodând pe
seama extratextelor („Ce‑ar fi dacă?”). De unde şi
suma de micropoeme, exerciţii imaginative, din
care regizori sensibili la noutate ar putea scoate
scenarii de spectacole ingenioase. Dar discursurile riguros exegetic şi poematic ar rămâne promisiuni fără finalizare, de n‑ar fi talentul care asigură textului o frazare armonioasă, atrăgătoare
prin arta punerii alături a cuvintelor potrivite.
Expresivitatea globală a textului se bizuie pe articularea sintagmelor în volute inspirate şi convingătoare prin patosul rostirii. Mai an, comentând
ultima carte a lui Alexa Visarion, Nostalgia va‑
lorii (Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2018),
Călin Ciobotari dădea o zicere memorabilă, care i
se potriveşte – mănuşă – şi Domniei sale: „Alexa
Visarion este un excelent stilist. Degeaba ai idei
formidabile, dacă nu deţii un condei capabil să le
exprime, relaţia lui Alexa Visarion cu limba română este una privilegiată. Scriitorul Alexa simte
pulsul lăuntric al cuvintelor, simte ritmurile lor,
ştie exact ce epitete să folosească pentru a descrie
concis, precis şi plastic”. Călin Ciobotari reuşeşte, pe terenul dedicat comparativismului, o performanţă mai greu de atins: el împacă eseul cu
exegeza de factură clasică, titlurile fiind grăitoare
pentru gama de cuprindere a motivelor, situaţiilor, personajelor vizate. Citez câteva. „Sleeping in
may orchard. Livezile lui Shakespeare şi Cehov;
Nocturnul, somnul şi absenţa lui; De la Gertrude
la Liubov. Sentimentul inadecvării la real; Mănăstirile lui Shakespeare, mănăstirile lui Cehov,
Vişini şi cimitire; Flautul lui Hamlet, orchestra
evreiască şi sunetul de coardă care se rupe.”
Remarcabile, prin ascuţimea observaţiilor şi
îndreptăţirea lor, şi originale în adevăratul înţeles al cuvântului sunt cele conţinute în capitolul
rezervat analizei stilistice.
Concluziile pe marginea punctuaţiei exclamativ‑interogative De la „Cine‑i acolo?” la „Cât
să fie ceasul?” Întrebare şi îndoială... sunt memorabile şi prin poematizarea aforistică: „Întrebările lui Hamlet desenează munţi ai umanului, cu
povârnişuri abrupte şi culmi pierdute prin nori;
întrebările lui Cehov şi ale personajelor sale exploatează denivelările mărunte ale cotidianului.
Efectul însă este similar: o meditaţie neliniştitoare asupra omului şi slăbiciunilor sale”.
Călin Ciobotari se ambiţionează să dea târcoale marilor întrebări, când marile texte intră
într‑dialog cu fire nu tocmai uşor de descurcat. Într‑o carte de citit, dintre cele care rămân. r

Liliana Popa
Cel mai bun actor
în rolul lui
Richard al III‑lea

M

‑am întors de la Teatrul Bulandra şi păstrez emoţia şi plenitudinea pe care ţi‑o dă un spectacol bun. Am mai rămas în sala
Liviu Ciulei până s‑a făcut linişte, aerul, pereţii,
totul încă fremăta... Afară, pe trotuarul din faţa
teatrului lumea vorbea, parcă nu voia să plece, să
se desprindă de vrajă, de lumea creată de Andrei
Şerban... O lume în care tristul spectacol al actorilor politici de la noi s‑a mutat pe scenă. Textul
spectacolului esre o adaptare în care apar scurte
replici din Caragiale, Muşatescu, Beaumarchais,
spiritul politicianului corupt, infatuat, arogant
este urcat pe scenă astfel încât piesa devine o tragedie comică, aşa cum a şi precizat Andrei Serban
la începutul spectacolului... Înainte de începerea
spectacolului, regizorul Andrei Serban a declarat
că spectacolul este dedicat regizorului Lucian Pintilie, care tot la Teatrul Bulandra, prin 1972, cred,
punea în scenă Revizorul, piesă interzisă după 3
zile de regimul comunist, şi regizorului Liviu Ciulei. Mi‑am amintit în clipa aceea de ultima piesă
regizată pe aceeaşi scenă de Liviu Ciulei – Şase
personaje în căutarea unui autor – iar cel care l‑a
ajutat să urce pe scenă atunci era regizorul Ducu
Darie. Ce bine că avem regizori mari, talentaţi, cu
har şi inteligenţă artistică! Apoi s‑a auzit vocea
lui Marius Manole, scrâşnind printre dinţi, deja
intrat în rol, sfătuindu‑i pe spectatori să‑şi închidă telefoanele mobile pentru că altminteri le vor fi
confiscate de Richard al III‑lea însuşi!
După 25 de ani de la legendara interpretare
a lui Marcel Iureş şi după 35 de ani de la interpretarea lui Radu Beligan, Richard, regele shakespearian posedat de patima pentru putere absolută, reînvie la Bulandra cu versatilul Marius
Manole în rolul principal. Conceptul etern al „copilului” neînţeles, răzbunător, care devine tot mai
rău, trădător, criminal, el însuşi nu e decât o imagine a trădărilor, minciunilor, a crimelor. Talent,
forţă, dăruire, cred că nimic nu e mai important
pentru un actor de talia sa decât teatrul! Richard
al III‑lea este şi un spectacol al lui Marius Manole.
Richard al III‑lea este obligatoriu de văzut. Interpretarea e dificilă, actorul recită, cântă, dansează,
face o gimanstică... adaptată şi sugestivă. O să‑l
vedeţi exact ca în fotografie, cu faţa transfigurată,
udă de multe ori, dar conştient de valoarea interpretării sale. Bravo, Marius Manole!
În rolul Lady Anne, mai târziu ducesă de
Gloucester şi regină, văduva lui Eduard, fiul regelui Henric al VI‑lea – actriţa Alexandra Fasolă.
Richard al III‑lea este unul dintre cele mai întunecate personaje din opera lui Shakespeare, fiind
adesea comparat cu Macbeth în privinţa cruzimii
cu care îsi urmează destinul. Descris în piesă ca
diform, de parcă dramaturgul şi‑ar fi propus să‑l
pedepsească în acest fel, Richard al III-lea îşi revarsă pornirile atavice pentru a‑şi atinge scopurile, urzind planuri machiavelice, menite să‑i confere puterea politică absolută. Diabolismul său este
perfect încadrat de scenă, iar spectatorul se cutremură în faţa succesiunii de replici presărate cu
râsete sardonice, când Richard îşi gratulează propria perfidie. Scenele conturează fiecare personaj
din spectacol, la liniile shakespeariene regizorul
adăugând o remarcabilă tuşă orientală. Richard
al III-lea este altfel construit de Wang Xiaoying;
este lipsit de stigmatul fizic, este zvelt şi uneori
comic si încearcă să o cucerească pe proaspăt văduvita Lady Anne. Adevăratul Richard din istorie
nu avea un handicap, noul Richard se doreşte întruchiparea politicianului actual, iar protagonistul îşi domină publicul printr‑o interpretare de
excepţie, cea a lui Marius Manole. r
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Un poet „pierdut”?
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nscris, odată cu „etapa bombastică”, într‑o „direcţie nefericită”, Ioan Alexandru
ar fi, în ochii lui Daniel Cristea‑Enache,
un poet pierdut. Afirmaţiile criticului,
tranşante, n‑au trezit, încă, reacţii potrivnice; dar
ar oferi un bun prilej pentru rediscutarea cazului, ieşind din respectul muzeal care, observăm,
însoţeşte posteritatea poetului. Ca să fim drepţi,
puţini vor fi fost cei care au dezlegat, în lirica de
început a lui Ion (pe atunci) Alexandru, semnele
devenirii sale poeticeşti: de la tulbureala instinctuală şi frăgezimea sufletului adolescentin, frământat de neastâmpărul vârstei, la pacea sacrală
ce învăluia producţia imnică, crescută pe tipare ritualice. Forţa vizionară a poetului închega cândva
tablouri terifiante, răscolite de un secret blestem;
Infernul discutabil (1967) adâncea convulsiile
unui suflet torturat, osândit la o existenţă inautentică, Alexandru fiind – s‑a spus cu îndreptăţire
– un blagian ce scormonea „depozitele ancestrale”,
captând poruncile venite din străfunduri, atent la
zbuciumul viului şi sigilat de gustul originarului.
Lirica sa urma îndeaproape vârstele poetului,
pornit apoi în căutarea ascezei; inteligenţa virgină e înlocuită cu o desfăşurare livrescă, pătrunsă
de obsesia logosului. Hieratismul şi decorativismul trădează această schimbare la faţă; vechea
încrâncenare gesticulantă, interdicţiile şi violenţele de altădată fac loc duhului iubirii, o cântare
monodică, de fapt, ce rezonează surdinizat‑tragic.
Poetul îşi domină sentimentul pustiirii şi propune
o rezolvare imnică tragediei existenţiale. Lirismul
său e de natură orfică; eul se identifică cu universul într‑o bucurie comunitară, revărsată în beatitudinea transfigurării. Alexandru, devenit Ioan,
îşi cultivă asceza prin „păcatul cultural” şi înţelege propria‑i creaţie ca regenerare. Aşadar, îmbibată de cultură teologică, lirica lui se înfăţişează
secţionată, etapizându‑i devenirea (schizofrenic,
după unii) sub lumina transfigurării.
Iată că, pe suportul unui eseu confesiv, aşezat „sub semnul firoscos al devoţiunii”, semnat
de Dan C. Mihăilescu (Ce‑mi puteţi face, dacă vă
iubesc?, ed. Humanitas, 2015), Cosmin Ciotloş părea convins că „adevărata posteritate critică a lui
Ioan Alexandru” abia începe, respingând o percepţie simplist‑binară. În fond, melancolizat, criticul
(Dan C. Mihăilescu), ieşind din rezerva morală,
acceptând regresul, nu se împacă, mizând pe empatie şi sinceritate, cu ipoteza fracturii, „rudimentară”; ruptură cimentată – observa fostul cronicar
al României literare – de „trei generaţii de critici”.
Încât, „marele succes al demonstraţiei” ar fi repu‑
nerea în drepturi a Vămilor pustiei (1969) şi a primelor Imne (ale bucuriei), din 1973, volume scoase din „graficul descendent”, impunând o etapă de
trecere, „înaltă”, însă. Cosmin Ciotloş descoperea
aici chiar o idee inaugurală, sancţionând „posteritatea amânată” a poetului.
Ceea ce îşi propunea Mircea Platon, îngrijind antologia de la EAR (Ioan Alexandru, O sută
şi una de poezii), scriind Prefaţa (Arta sau Arca
poetică a lui Ioan Alexandru sau La ce bun poetul
în „Vremea Scorburii”) şi stabilind, selectiv, reperele critice ar fi tocmai repunerea în circuit a „celeilalte jumătăţi”; adică a Imnelor. Constatând că
instanţa critică a canonizat „o jumătate de poet”,
neştiind ce să facă, după ruptură, cu „cealaltă jumătate”. Era firesc, aşadar, ca Mircea Platon să se
ocupe de soarta unui poet care ne anunţa solemn:
„trăiesc în neam ca limba într‑un clopot”, încercând să ne convingă că avem de‑a face, la Ioan
Alexandru, cu un univers poetic coerent.
Să ne amintim că volumul de debut al
lui Ion Alexandru (Cum să vă spun, 1964) era
un veritabil jurnal autobiografic, propunând înfrigurate întrebări juvenile, de frustă candoare;
drumul poetic croit însemna – din start – o netă
opţiune pentru valorile tradiţiei. În poetul blând,
cu privire pură şi obsesia sacrosanctă a originilor,
aflăm reflexul unui mod (românesc) de a fi. E de
precizat aici că, tematic vorbind, în evoluţia lui
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Ioan Alexandru nu asistăm la nici o ruptură; prin
spiritul ardelenesc, acel sentimentalism social şi
naţional, hrănit de ideea apartenenţei, prin recurenţă motivică, poezia lui se continuă şi poetul
imnic – crescut sub model cotruşian – era conţinut
de primele lui cărţi. Ruptura e, însă, în concepţia asupra poeziei. O asemenea răscruce aflăm în
Vămile Pustiei, după care, peste patru ani, seria
de Imne (prin Imnele Bucuriei) va inaugura o altă
etapă, marşând spre o poezie „luminoasă istoric”,
monografiind, după pilda lui Aron Cotruş, provinciile istorice.
Bineînţeles, drumul de la jubilaţia adolescentină la izvoarele imnului n‑a fost lin şi pe
cerul poeziei gravitează sensuri thanatice. În regim de exaltare contemplativă, lirica lui Ioan Alexandru îmbracă straie de sărbătoare; mitologia
umple timpul anterior istoriei, vorbind de un sat
de esenţă morală. Simbolistica e obscură pentru
cel nepregătit, gata de a anexa această lirică filierei gândiriste. Dar preceptele sunt în primul
rând morale, irigate de cuviinţă, drama e milenară, satul încărcat de istorie şi suferinţă. Un senin
al timpului ţâşneşte dintr‑o „temelie de sânge” şi
aceste caligrafii bolnave de bizantinism închipuie
o geografie mitologică, cutreierată de vinovăţie.
Alunecarea către moarte, strămutarea în veşnicie,
taina cea mare etc. nu procură poetului angoasele insului modern. Motivul thanatic e rezolvat în
cheie pastorală („şi ne‑om întoarce‑n ţărână când
e dat”), păstrând deci seninătatea mioritică, mesajul luminii şi al iubirii. Această neteamă se hrăneşte din puterea iubirii („iubirea e mai tare decât
moartea” – va spune poetul), aflând în cămara de
taină a inimii şoapta cuvântului inspirat, curăţenia morală, bucuria de a fi în lume, spiritualizarea fiinţei: „să nu mă satur fără paradis / Să nu
mănânc în el decât lumină”.
Singular, auster, Ioan Alexandru vorbeşte
despre sufletul jertfit şi accesul la esenţe, despre
eroismul moral şi iubirea spiritualizată, cea care
„pe cât se dă pe‑atât e dăruire”, cea care „nu e‑n
scădere”, nefiind o pogorâre, ci o cucerire. O poezie
ce pluteşte în absolut, neferită de prozaisme, vehiculând o simbolistică uşor didacticistă, dar care
convinge prin vibraţia sentimentului şi infuzia
tragismului uman, „îmbătrânită” (forţat), purtând
cu nobleţe patina vremii. Simplificarea se însoţeşte cu aventura spiritului coborând spre rostul lucrurilor, în timpul mitic, înspre neclintirea satului
arhaic şi isihia bizantină. Poetul este un cetitor în
origini, întemeind fiinţa prin cuvânt. Instalat în
toposul sacru al Patriei, Ioan Alexandru propune
un „imn nestăvilit”, multiplicat în serie. Descoperim aici o simbolistică de sorginte bizantină, magnificată tocmai prin atitudinea imnică, diseminată repetitiv, cu riscul (asumat al) monotoniei.
Sedus de ideea unei imnologii a neamului românesc în chip de teologie poetică, autorul
nu coboară cerul pe pământ (împământenire), ci
procedează invers, prin sacralizare. Calendarul
martirilor „rupţi din rai” nu pledează doar pentru
o legitimare eroică. Pentru Alexandru, la temelia
făpturii vii şi a cosmosului cultural se află „viaţa nealterată” a înaintaşilor. Istoria ca jertfelnic
poartă această ereditate şi blagianul schimb de
taine cu strămoşii află în pelerinul însetat (dar
nepribeag) cutia de rezonanţă pentru „bronzul
sunător” al istoriei. Logosul sfânt e ţinta acestei
conştiinţe direcţionate etic, aspirând la puritate,
iubire şi milostivenie.
„Coborând” entuziast la Bucureşti pentru
a citi la cenaclul Labiş, ardeleanul Ion Alexandru (Ioan Şandor, pe numele‑i adevărat) s‑a vrut
un trimis al Provinciei, după ce, o spunea el însuşi, dispariţia poetului din Mălini „frânsese în
două o generaţie”. Trăgându‑se dintr‑un neam
de cântăreţi dieci, trăind – alături de congeneri,
întâmpinaţi sărbătoreşte – frenezia succesului,
poetului ne anunţa tunător: „Sunt zeul tinereţii
ce‑n lapte mă răzbun” (v. Beau lapte). Încât, prin
ivirea sa, pierderea lui Labiş părea a nu fi fost

Motivaţia imnică, în acord cu
simbologia creştină împacă
pilduitor iubirea şi dăruirea;
logodit cu „lirele luminii”, poetul
va psalmodia monoton‑encomiastic
şi va închega o viziune mitologică,
amestecând religiozitatea pe model
bizantin cu sentimentalismul

irecuperabilă, scria Cornel Ungureanu. Cel care,
la 26 de ani, îl impresionase pe Cioran prin pro‑
funditate şi a înţeles poezia ca dezvinovăţire (cf.
Mircea Martin), a dezamăgit însă (din punctul de
vedere al criticii imperative, prescriind programe
şi traiectorii), în pofida cărturăriei (tradiţii europene, experienţa niponă ş.a.). Ca imnograf, prin
vocea psalmodică, repetitiv‑obositoare, vorbeau
veciile şi strămoşii. Abundenta sa producţie imnică, expediată de un Mircea Iorgulescu în epoca
lui Neagoe (prin inactualitate, chestiunea valorică fiind tacit suspendată), îl consacră drept mare
poet creştin, cum zicea Mircea Eliade. Poetul descoperă puterea rugăciunii şi poezia însăşi, vorbind
despre o dragoste ziditoare şi slava altor veacuri,
devine rugăciune, într‑o vreme în care, recunoştea
autorul Imnelor, poezia era, de fapt, „în mâinile
lui Nichita”.
Văzută ca „o mare nedreptate”, ca o „ruptură” artificială, disjuncţia estetică dintre cei doi
Alexandru, proclamată ferm de unii critici, primea o convingătoare replică şi din partea lui L.
Hanganu, care, înţelegând pustia ca heterotopie,
desluşea semnele prevestitoare ale bucuriei / călătoriei mistice încă în expresionismul vitalist, tulbure al începuturilor. Ioan Alexandru ne anunţa,
încrezător, că „din codri mari de crini” va răsări
la noi, deplină, lumina lină. Or, vecinătatea iubitoare a poetului, zicea şi Dan C. Mihăilescu, era „o
levitaţie eliberatoare în context sufocant”.
Evident, disponibilitatea frenetică, sacrificiul, pierderea de sine („Că‑n fiecare tânăr eu
însumi par a fi”) anunţau cumva schimbarea la
faţă a poetului; imagistica apocaliptică va îngădui
transfigurarea, lepădarea de „umbra infernală”,
imboldul imnificării, instituind atmosfera extatică (celebrare, bucurie, blândeţe, împăcare). Altfel
spus, omul, ca splendoare a creaţiei, trecut prin
infern, învaţă lecţia pustiei: smerenie, umilinţă,
frăţietate etc. Fiindcă Imnele descoperă enclavele
purităţii şi arhaitatea izvoarelor, risipind bucurie.
Poetul resuscită, solemn‑emfatic, felul răsăritean
de a gândi (pe filon ortodoxist); contactul cu „străinia” s‑a dovedit catalitic şi, ieşind din „umilinţă”,
dezvoltând un patetism gesticulant, imnografia
lui Alexandru cade, regretabil, în paradă liturgică, beneficiind şi de o recepţie admirativă, exaltată. Implicit, de o „clasicizare” rapidă. Rezervele,
câte au fost, priveau industriozitatea şi deviaţia
religios‑habotnică, acceptată, totuşi, în epocă, în
plin ateism triumfalist. Dar pustia străbătută
de poet (chemând, prin extensie biblică, motivul
exodului) conducea, pe suportul concepţiei patristice şi având drept pildă imnurile pindarice
(traduse de cel ce, în 1965, ne propunea Viaţa de‑
ocamdată), spre pacea lăutrică, ascetism, iubire,
civism; adică opunându‑se pustiirii şi cortegiului
de efecte (suferinţă, alienare, izolare) induse de
hiperindustrializare şi turboconsumerism. Poezia adevărată – ne prevenea Ioan Alexandru în
Jurnal de poet – e „imn de bucurie”. Aşa fiind,
chiar dacă şi alţii, afini temperamental, i‑au urmat îndemnul glorificând / beatificând „acordurile
celeste” şi „polenul paradisiac” (precum un Adrian Popescu, ivit din falanga echinoxistă), liantul
iubirii dezvăluie, la Alexandru, un tragism subteran. Istoria e „podită” cu oseminte, provinciile
oferă poetului‑slujitor prilejul de a evoca pios,
solemn‑oracular, martiriul. Motivaţia imnică, în
acord cu simbologia creştină împacă pilduitor iubirea şi dăruirea; logodit cu „lirele luminii”, poetul
va psalmodia monoton‑encomiastic şi va închega
o viziune mitologică, amestecând religiozitatea
pe model bizantin cu sentimentalismul ţărănesc,
tânguitor şi ditirambic sau cu imagistica de apocalips, lansându‑se în predici avântate, cu gesturi
de amvon. Blândul poet roşcovan („părintele”,
cum îi spuneau studenţii), convins că prietenul
Orfeu îşi avea sălaşul în Dacia mitică, voia să ne
asigure că „numai din iubire poţi trăi”.
Sfatul său nu pare a avea căutare azi,
într‑o societate confuză, conflictuală şi
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Andrei Marga
Europa liberală şi creştinismul

a un moment dat, eminentul teolog
care a fost Jean Danielou a atras
atenţia, într‑o carte deschizătoare
de epocă (Theologie du judeo‑christi‑
anisme, Tournai Desclee & Co, Paris, New York,
Rome, 1957), asupra faptului că istoria creştinismului are, înaintea formei imprimată concepţiei
de întâlnirea moştenirii evreieşti cu componenta
greacă, pe care până şi un teolog de anvergura
neobişnuită a lui Adolf von Harnack a socotit‑o
primară, o formă diferită. A fost vorba de o formă
care a fost încadrată în viziunea apocaliptică şi
poartă mai clar urmele biblice. Ea a fost dominantă între elaborarea Noului Testament şi a creştinismul elenistic ce s‑a consacrat mai târziu şi a
rămas vie în creştinismul siriac de astăzi.
Astăzi este acceptat de teologii de înaltă calificare că în îndelungata istorie a creştinismului
s‑au succedat forme sensibil diferite, cu focusuri
variate. În cea mai vastă cercetare pe acest teren
de până în zilele noastre, întreprinsă de Hans
Küng (Das Christentum. Die religiöse Situation
der Zeit, Piper, München, Zürich, 1999), formele
acestea sunt numite „paradigme” ale istoriei creştinismului. După „paradigma iudeo‑apocaliptică”
iniţială, în jurul căreia s‑au format primele comunităţi creştine, s‑ar fi succedat „paradigma ecumenic‑elenistă” a Antichităţii creştine, cu apostolul
Pavel, organizarea Bisericii, cotitura lui Constantin, naşterea ortodoxiei în Bizanţ, scindarea între
Est şi Vest, Moscova ca „a treia Romă”, apoi „paradigma romano‑catolică” a Evului Mediu, „paradigma protestant‑evanghelică” a Reformei, „paradigma raţionalist‑progresistă” a modernităţii.
Astăzi aceste delimitări nimeni nu le contestă. Ceea ce este, de asemenea, foarte clar este că
acei creştini ai începuturilor creştinismului împărtăşeau cu iudeii credinţa într‑un singur Dumnezu Tatăl („Israel‑Schema”), se ţineau de scripturile sfinte (Tenach), respectau Legea (Tora) (cu
tăierea împrejur, sabatul, sărbătorile, prescripţiile privind curăţenia şi mâncarea), se duceau la
Templu, aduceau ofrande şi se rugau apelând la
aceeaşi psalmi şi imnuri ca şi ceilalţi evrei. A intervenit, desigur, catastrofa din anul 70, în contextul larg al căreia Biserica se separă de Sinagogă şi încep accente „antiiudaice” în creştinism.
Oricum, iudeo‑creştini sau creştinii iudei au rămas moştenitorii legitimi ai creştinătăţii timpurii,
încât la orice retrospectivă istorică a creştinismului şi la orice căutare a surselor creştinismului ei
sunt prezenţi. Nu este creştinism fidel originilor
fără paradigma iudeo‑creştină.
De aceea reacţia ateologică din filosofia europeană actuală nu putea să nu atingă moştenirea iudeo‑creştină. Herbert Schnädelbach o pune
în cauză până la rădăcinile ei. El este de părere
că „teologia politică”, mai ales cea creată de Carl
Schmitt, care a şi oferit baza pentru naţional‑socialismul anilor treizeci, sunt tributare „religiei
revelaţiei a monoteismului iudaic” (Herbert Schnädelbach, op.cit., p.104), încât atrag în discuţie
această religie. Bunăoară, nu s‑ar putea despărţi „decizionismul” lui Carl Schmitt de Dumnezeu
ca dătător suveran de legi: „Dumnezeul creator

monoteist a fost evident naşul la naşterea decizionismului” (p.106). Acesta, decizionismul, ar fi în
ultimă instanţă „o chestiune de credinţă”. Herbert
Schnädelbach caută să derive limitările de libertate din diferite regimuri, inclusiv ale secolului al
XX‑lea, din opţiunile străvechi – monoteismul şi
apelul la revelaţie, îndeosebi – şi ale religiei creştine de mai târziu, care şi le‑a asumat.
Este acest procedeu al cunoscutului filosof
valid? Este oricând posibil să proiectezi asupra
trecutului optici ale prezentului sau, mai exact, să
pui decizii recente în seama unor premise, fie şi de
natura viziunii, din trecut. Procedeul este practicat, mai cu seamă pe urmele lui Nietzsche, care
punea criza Europei în seama triumfului „moralei sclavilor”, ce ar veni de la prelaţii celui de al
doilea Templu, trece în creştinism şi marcheză
mentalitatea modernităţii. Procedeul este, filosofic vorbind, spectaculos. Întrebarea este dacă este
şi exact şi poate fi întemeiat.
Dacă este să facem analogii, de ce nu ar fi şi
aceea că Dumnezeu a regretat la un moment dat
că i‑a creat pe oameni, care bate chiar mai adânc
decât celelalte analogii? Pe de altă parte, a vedea
în monoteism şi în apelul la revelaţie doar surse
ale limitării libertăţilor este de mult depăşit. Şi
monoteismul, şi apelul la revelaţie au fost şi temelia viziunilor care au apărat libertăţile individuale şi colective – iar istoria este plină de asemenea
exemple. „Dosarul” conceptelor teologice şi al teologiilor trebuie discutat, de ce nu?, dar discuţia
are ea însăşi datoria de a lua în seamă faptele fără
a le selecta în prealabil după preferinţe.
Între timp, suspectarea iudeo‑creştinismului este, însă, ridicată la rangul unor vederi pretenţioase, care nu adaugă ceva argumentării, în
bine sau în rău, dar devin mai vehemente folosindu‑se de mijloacele filosofiei istoriei. Acesta este
cazul întinsului eseu recent al lui Michen Onfray
(Decadence. Vie et mort du judeo‑christianisme,
Flammarion, Paris, 2017), operă ce se vrea de diagnoză şi de previziune. Din nou Nietzsche este
punctul de sprijin – acum Nietzsche din Conside‑
raţii inactuale, cu ideea după care apele religiei
fiind în scădere se petrec cele mai neaşteptate şi
mai îngrozitoare fenomene: naţiunile intră în confruntare şi se cam deşiră; ştiinţele dizolvă credinţele în valori; conducerile sunt excedate de adepţii
comercialismului. Cu încoronarea: „mediile intelectuale nu mai sunt decât de fraze şi de refugiu
în mijlocul acestei furtuni de ambiţii concrete. De
la o zi la alta ele devin tot mai instabile, mai vide
de gândire şi de iubire. Totul este în serviciul barbariei ce se apropie, inclusiv arta şi ştiinţa acestui
timp”.
Michel Onfray aduce în discuţie cunoştinţe
de pe o gamă largă de discipline, pentru o teză
neaşteptată: aşa cum Augustin a pus în mişcare
despărţirea de o lume („feniciană, punică, numidă, romană”) şi a deschis lumea dominată de iudeo‑creştinism, folosind moştenirea de la Ierusalim, prin preluarea învăţăturii lui Isus şi punerea
ei într‑o formă durabilă, astăzi ne aflăm la sfârşitul lumii iudeo‑creştine şi pregătirea altei lumii. „Trăim... la articularea a două lumi, sfârşitul

rapace; iar saltul, de la expresionism la
spiritualism, ridică firesc o întrebare. În
era internautică, în plină ceaţă axiologică, Ioan Alexandru mai are şansa de a fi citit /
recitit? Rămâne de văzut, aşadar, dacă vom asista
la o posteritate relansată.
O recentă ediţie a Imnelor Transilvaniei
(Editura Renaşterea, 2015), îngrijită de Ioan Pintea, „pioasă”, dar fără aparat critic, nota Răzvan
Voncu, nu ne poate fi de mare folos. Astfel de restituiri/ resuscitări nu vor provoca o schimbare de
percepţie, întărind mai degrabă vechile clişee: o
poezie de serie, oficializată, de frenetică autopastişare, iscată de iluminări, vădind, fără dubiu,

erudiţie teologală, dar părând a confirma că „deriva estetică”, sesizată odată cu proiectul imnografic, era îndreptăţită. Al doilea Alexandru, zicea
Dan C. Mihăilescu, „a permeabilizat întru religiozitate o generaţie”, trecut el însuşi printr‑o „tulburătoare devenire”. Poetul ne anunţa că, învingându‑şi Eul, devenise un altul, slăvind lumina
dumnezeirii. Astfel de Semne, lansate timpuriu,
pregăteau metamorfoza; traversând vămile Pustiei, „rămânând în Christ”, el, urmând îndemnul
blagian (citind „lucrări străvechi”), se apropia,
fatalmente, de Imne. Nu credem că e vorba de
o „substituţie”; în Ion (Ioan) Alexandru nu există doi poeţi. În fond, expresionismul ţărănesc de
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Michel Onfray formulează aceste
critici cu sinceritate. Numai că
iudeo‑creştinismul, pe care‑l pune
la originea crizei Europei, a oferit
şi suportul pentru înlăturarea
opresiunii şi apărarea umanităţii
oamenilor. Crearea Statelor
Unite ale Americii pe fundamente
iudeo‑creştine, reacţiile la dictatură
şi oprimare în numele demnităţii
umane sunt doar două exemple

iudeo‑creştinismului şi survenirea a ceea ce este
flou. Moartea a ceea ce a fost este sigură; epifania a ceea ce va veni rămâne nesigură, chiar dacă
schiţa ne dă o idee a ceea ce va veni” (p.15). Michel
Onfray recurge în argumentare la propoziţii pe
care le generează de obicei generalizarea în seama
istoriei infinite – „totul trece”, „totul devine ruină”, cum au devenit şi cele de până acum ‑ şi este
de întrebat de la început dacă astfel de propoziţii
explică ceva. Ele vor să explice totul, dar ajung să
nu explice precis aproape nimic.
Prognoza lui Michel Onfray este dintre cele
mai sumbre. În Europa s‑ar fi intrat în faza prăbuşirii – „această Europă este moartă, se înţelege.
Iudeo‑creştinismul nu mai face reţeta în ţările în
care domina de secole. În această Europă liberală,
ideile şi apoi legile care se desprind total de ideologia creştină sunt din ce în ce mai numeroase:
deconectarea sexualităţii de procreaţie, de iubire
şi de familie; accesul liber la contracepţia farmaceutică; depenalizarea, liberalizarea şi rambursarea vortului de către securitatea socială; simplificarea şi banalizarea divorţului; legalizarea
mariajului homosexual; posibilitatea de a adopta
copii de către părinţi de acelaşi sex; toleranţa gestaţiei pentru altul practicată în străinătate, dar
validate de legi europene; comercializarea corpului uman”. Toate acestea distrug Europa mai întâi demografic, încât, în compensaţie, se trece la
amestec de populaţii cu religii diferite pe fondul
unei dezorientări culturale. Nihilismul va intra
în perioada sa de incandescenţă cea mai mare:
hiperraţionalism scientist, tehnofilie nelimitată,
optimism etic, cultură a antinaturii, religie a artefactului, denaturarea umanului, materialism
integral, utilitarism carnal, anthropocentrism
narcisic, hedonism autist – tot ceea ce definea nihilismul va fi concentrat într‑o ideologie care va fi
probabil ultima. Această ultimă civilizaţie va avea
ca sarcină să abolească orice civilizaţie. Cu prăbuşirea iudeo‑creştinismului se închide o civilizaţie,
iar ceea ce survine nu se ştie dacă mai poate purta
acest nume.
Michel Onfray formulează aceste critici cu
sinceritate. Numai că iudeo‑creştinismul, pe care‑l
pune la originea crizei Europei, a oferit şi suportul
pentru înlăturarea opresiunii şi apărarea umanităţii oamenilor. Crearea Statelor Unite ale Americii pe fundamente iudeo‑creştine, reacţiile la dictatură şi oprimare în numele demnităţii umane
sunt doar două exemple. La ele se adaugă geneza
ştiinţei moderne, care a fost posibilă în universul
cultural al iudeo‑creştinismului. Iar un iudeo‑creştinism care reafirmă şi dezvoltă tema demnităţii
umane, cu toate implicaţiile ei democratice, nu
are, oricum am privi lucrurile, alternativă astăzi.
Revenirea la această temă este cheia. r

la începuturi nu era deloc străin de creştinismul
cosmic, slăvit cu bucurie şi evlavie, într‑o lirică solemnă, uneori emfatică sau exaltată. Chiar
dacă N. Manolescu descoperea „o linie de partaj”,
asistăm, citind integrala Alexandru, la o tranziţie
anunţată: de la teroarea materialităţii la un spiritualism ascetic, contemplativ, eliberat din chingile teluricului. r
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onstrucţiei dualiste a realităţii (aici ‑
dincolo), clădită pe radicala opoziţie
dintre lucruri şi Idei, material – spiritual, îi corespunde o structură dualistă a fiinţei omeneşti. Cele două lumi atât de brutal
separate, reprezintă ca un punct de întâlnire al lor,
omul. În lumina celei mai crude realităţi omul nu
se înfăţişează ca o natură simplă, exclusiv materie
sau exclusiv spirit; el se prezintă ca o natură duală
mai complexă, deci; el este şi materie, şi spirit în
acelaşi timp. Cele două mari linii ale existenţei, materială şi spirituală, se întâlnesc, puse faţă în faţă,
în fiinţa omului. Omul, cum spunea Platon, este
unitatea dintr‑un trup şi un suflet, şi abia separarea lor înseamnă moartea lui. Şi mai potrivit, Lucian Blaga îl definea drept un „nod cosmic”. Prin trup
omul ţine de lumea lucrurilor, este un lucru între
celelalte lucruri care compun lumea materială. Ca
atare, trupul va împărtăşi soarta tuturor celorlalte
lucruri trecătoare şi schimbătoare, adică se naşte,
creşte şi moare. Însă prin suflet, omul aparţine lumii superioare a Ideilor, eternă şi neschimbătoare,
acesta fiind doar un locatar pasager al trupului.
La naşterea omului, sufletului i se repartizează un
trup. El coboară din ceruri spre a se instala în acel
trup pe toată durata vieţii omului, pentru ca, în
cele din urmă, la moarte să se întoarcă în locul său
de origine din ceruri. Prin poziţionarea sa cosmică
omul se află depus în zona conflictuală, unde nevoile şi poftele materiale ale trupului se confruntă cu
exigenţele spirituale, mai înalte, ale sufletului.
În urma acestei opoziţii care îl marchează,
omul se simte prins într‑un conflict interior (disidio
interiore al lui Petrarca) care îi mistuie fiinţa. O soluţie de a stinge acest conflict poate fi cea a omului
faustic goethean, în pieptul căruia locuieşte nu un
suflet, ci două suflete – „Zwei Seele wohnen, ach in
meiner Brust” (Faust – Tragodie erster Theil). Un
suflet îl leagă pe om de lumea de jos, „de aici”, îl
ţine de sensibil, celălalt suflet îl trage în sus, către
suprasensibilul spre care omul caută să evadeze.
Aceasta înseamnă că omul se rupe în două, după
cum desfăcută în două este şi realitatea în ansamblul ei.
În caracterizarea făcută de Lucian Blaga, în
fiecare din principalele sale înfăţişări (catolicism,
ortodoxie, protestantism), creştinismul constituie
o spiritualitate bipolară. Aceasta înseamnă la un
capăt înfiptă în trancendenţă, ceea ce semnifică
eternitatea, celălalt capăt însă se înrădăcinează în
imanenţă, prin care se manifestă temporalitatea,
vremelnicia. Opus astfel, în modul cel mai radical
elenismului, creştinismul depune un efort greu de
susţinut de a le păstra pe amândouă (eternitatea şi
vremelnicia) în sinteza pe care a întocmit‑o conform
cu preocupările şi interesele sale doctrinare. Interpretarea relaţiei dintre ele ca una de exclusivitate
reciprocă – eternitate fără vremelnicie, vremelnicie
fără eternitate, dă satisfacţie, desigur, unei gândiri înguste, simpliste. Creştinismul reuşeşte să
depăşească această antinomie logică, lăsându‑se
preocupat în aceeaşi măsură şi de eternitate, şi de
temporalitate. Cu aceasta o mare contradicţie ni
se dezvăluie ca o trăsătură caracteristică a condiţiei umane. Prin sufletul său nemuritor, omul ţine
de transcendenţa eternă, dar de trăit trăieşte în
temporalitate. „Or, învăţătura creştină, pusă sub
semnul eternităţii, al absolutului şi al necondiţionatului ni se prezintă prin orientarea sa transcendentă ca şi cum n‑ar vrea să ţină de natura omului”
(Lucian Blaga – Spaţiul mioritic în Trilogia cultu‑
rii, Bucureşti, Ed. Minerva, 1985, p. 203). Omul,
cu interesele şi preocupările sale de zi cu zi, pare
aşezat doar în marginea creştinismului, deşi prin
programul său de salvare ocupă centrul vital al
creştinismului: „Spiritualităţile creştine sunt, neîndoielnic, în primul rând şi prin cele mai adânci
intenţii ale lor, orientate spre transcendenţă. Să
însemnăm însă că omul este o creatură care, prin
firea şi structura sa, e condamnată să trăiască şi în
rosturi concrete şi în rânduieli palpabile. Totalitatea acestor rânduieli şi rosturi este lumea”. (Ibid)
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Ruptura produsă din perspectiva despre Idei
între lumea sensibilă şi lumea suprasensibilă impune sarcina de a încerca reducerea acesteia pentru a apropia sensibilul de suprasensibil ca efect
al introducerii unor existenţe intermediare, a unor
mijlocitori. Problema l‑a preocupat deja pe Platon
în forma unor „existenţe mixte”, care se insinuează
între lucruri şi Ideile despre lucruri, intermediari
în parte materiali ca lucrurile, în parte spirituali
ca Ideile. Această cerinţă o satisfac numerele matematice de care pomeneşte şi Aristotel în Metafizica.
Creştinismul, religie universală a omului
universal, s‑a născut în urma unui eveniment istoric încărcat el însuşi de semnificaţie. Este vorba
de evenimentul istoric al naşterii lui Iisus Christos,
care prin persoana sa divin‑umană a adus eternitatea în temporalitate, întrupându‑se astfel în haina
morţii în care este îmbrăcat orice om. Prin Iisus,
Dumnezeul devenit om, cele două, eternitatea şi
vremelnicia se unesc – „eternitatea a despicat vremelnicia ca o pană, făcându‑se vizibilă” (Ibid., p.
204). „Acest fapt istoric de despicare a vremelniciei devenea principalul temei, pe care avea să se
clădească creştinismul ca religie destinată tuturor
oamenilor fără deosebire” (Ibid., p. 203‑204).
Bipolaritatea structurii de gândire a creştinismului prezintă importante avantaje, dar ni se
pare, în egală măsură, şi dezavantaje. Dezavantajul cel mai grav este ciocnirea celor două tendinţe fundamentale, puse faţă în faţă, eternitatea şi
temporalitatea. După L. Blaga, în viaţa unui creştin se produce „un mare proces istoric, un proces
graţie căruia spiritualitatea creştină dobândea tot
mai mult, alături de orientarea sa originară spre
lumea de dincolo, o a doua orientare spre vremelni‑
cie” (Ibid. – p. 205). În cadrul creştinismului debutează noua sarcină a recuperării imanenţei sensibile, a pune în drepturile sale legitime lumea luată
în înţelesul cel mai larg al cuvântului, ignorată şi
neglijată în favoarea transcendenţei. Omul este în
lume şi nici nu poate fi gândit altfel decât în lume
– heideggerianul „a fi aruncat în lume”. Dar relaţia om‑lume este una de reciprocitate: omul este
în lume, dar şi invers, lumea este în om, concentrată şi distribuită în om, se manifestă în şi prin
el. Şi cu aceasta, datorită lumii, omul ca parte a
lumii, a creaţiei este adus mai aproape de Creatorul său. Nu există lume fără Dumnezeu, cel care a
creat‑o, fără ca acesta să se situeze în preajma lui
Dumnezeu. Într‑un cu totul alt context de gândire,
Nietzsche făcea, în Dincolo de bine şi de rău, observaţia că „împrejurul eroului totul devine tragedie,
împrejurul semizeului totul devine satiră, împrejurul Zeului (se poate citi lui Dumnezeu – N.B.),
totul devine, cum să spun?, poate lume” (IV,150).
Consideraţiile lui Lucian Blaga sesizează noua direcţie apărută în cadrul dualismului creştin transcendental – imanent: „Viaţa spirituală creştină,
originar îndreptată unilateral înspre împărăţia de
dincolo, începea să se etaleze tot mai vizibil în jurul
unei axe cu poli contrari” (Ibid. – p. 205).
Ruptura dintre cele două lumi, cea de aici şi
cea de dincolo, pe care o admite atât platonismul,
cât şi creştinismul, impune cu un grad ridicat de
importanţă funcţia de mijlocitor, de mediator menit să obţină apropierea celor două tărâmuri, să
atenueze cumva diferenţele şi opziţiile dintre ele.
Vocaţia aceasta de mediere a culturii europene s‑a
manifestat în diferite domenii şi în multiple forme
de acţiune ale spiritului occidental. Formula europeană de viaţă este una a intermediarilor şi mijlocitorilor. Astfel, ca să dăm doar câteva exemple mai
semnificative: în matematică, între minus infinit
şi plus infinit avem nenumărate treceri în ambele direcţii; în muzică, o serie de nuanţe marchează
trecerea între piano şi forte; amestecul dintre lumină şi întuneric, în pictură, produce clarobscurul
ce dă profunzimea spaţială a picturii europene; în
politică, între război şi pace se impun tratativele cu
scopul de a găsi împăcarea lor şi numeroase altele.
Formula mediatorului apare în toată profunzimea sa şi în teologia creştină europeană. Creştinismul dogmatic în doctrina sa de bază opreşte

Creştinismul reuşeşte să depăşească
această antinomie logică, lăsându‑se
preocupat în aceeaşi măsură şi
de eternitate, şi de temporalitate.
Cu aceasta o mare contradicţie
ni se dezvăluie ca o trăsătură
caracteristică a condiţiei umane.
Prin sufletul său nemuritor, omul
ţine de transcendenţa eternă, dar de
trăit trăieşte în temporalitate
omul de la o experienţă directă a lui Dumnezeu, de
felul aceleia trăită în iudaism de Moise pe muntele
Sinai, când a primit direct de la Dumnezeu tabla
legilor, decalogul. Dumnezeu nu discută cu omul
după formula buberiană Eu‑Tu, nu poate fi văzut
sau auzit de om într‑un dialog nemijlocit. Este necesar un mijlocitor care să ocazioneze întâlnirea
lor. În creştinism nu se admite, aşadar, o întâlnire
directă, nemijlocită a omului cu Dumnezeu. Pentru
a se produce şi întreţine o asemenea relaţie între
Dumnezeu şi om este necesară intervenţia unui intermediar. „Mediaţia – scrie marele teolog Romano
Guardini – reprezintă mai degrabă forma esenţială a relaţiei creştine cu Dumnezeu şi nu poate fi
eliminată fără ca esenţa sa însăşi să fie ameninţată” (Romano Guardini – L’ essenza di cristiane‑
simo, Brescia, Editrice Morceliano, 1950, p. 39).
Din punct de vedere creştin nu există nici o relaţie
imediată a omului cu Dumnezeu. Legătura cu El se
produce, în schimb, numai datorită unui Mediator.
În cadrul creştinismului acest rol de intermediar cu funcţie de mediere îi revine prin excelenţă lui Iisus Christos. El este omul divin, prin care
Dumnezeu se întrupează ca om, iar omul se îndumnezeieşte şi îşi dezvăluie adevărata sa menire de a
reveni la Dumnezeu, de a deveni divin; omul purtător de Dumnezeu (teofor) peste care însemnele
divine s‑au încrustat, lăsând o amprentă adâncă,
de neşters. Iisus Christos suferă şi moare ca orice
om, dar, dând satisfacţie şi laturii divine a fiinţei
sale, învie ca o divinitate din seria mai veche a divinităţilor care mor şi învie, cum a arătat Mircea
Eliade. În perspectiva strictă a istoriei ideilor religioase, abandonând adică orice presupoziţie de teologie dogmatică, Iisus Christos vine în completarea
listei cu numeroase personaje de theoi – antropoi,
de largă răspândire în antichitatea târzie. Numai
că se lasă reţinută şi o deosebire esenţială: Iisus
Christos are, în ultimă instanţă, o origine cerească
chiar dacă naşterea sa se produce pe pământ, în
mediul uman. El vine pe pământ, aducând cu sine
o misiune divină, pe când personajele din galeria
theos‑antropos au o origine terestră umană, aspirând către o condiţie divină.
Numeroase pasaje evanghelice confirmă rolul de intermediar al lui Iisus Christos. Între ele
cel mai cunoscut din Sfânta Evanghelie după Ioan
(cap. 14‑6‑12), care defineşte caracterul divin al misiunii pe pământ al lui Iisus Christos ca mediator:
„Iisus i‑a zis – scrie în Evanghelia după Ioan – Eu
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la
Tatăl meu decât prin Mine. Dacă M‑aţi fi cunoscut
pe Mine şi pe Tatăl meu L‑aţi fi cunoscut, dar de
acum Îl cunoaşteţi pe El şi L‑aţi şi văzut. Filip i‑a
zis: Doamne, arată‑ne nouă pe Tatăl şi ne este de
ajuns. Iisus i‑a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu
M‑ai cunoscut, Filipe? Cel ce M‑a văzut pe Mine a
văzut pe Tatăl. Cum zici tu: arată‑ne pe Tatăl? Nu
crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru
Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc
de la Mine, ci Tatăl care rămâne întru Mine – face
lucrările lui” (cap.14‑6‑12). În orice caz, înţelegerea
lui Christos ca mijlocitor între Dumnezeu Tatăl şi
om constituie o temă majoră a creştinismului, care
revine în numeroase pasaje biblice (1, Timotei 2,5;
Evrei 8,6; 9‑15;12,24). În toate aceste texte persoana lui Iisus Christos este cea care a deschis în
oameni, datorită misiunii sale de intermediar, un
Dumnezeu către Dumnezeu. Prin Iisus Christos ca
intermediar, natura umană şi‑a descoperit vocaţia
de a se deschide către Dumnezeu, iar Acesta şi‑a
arătat disponibilitatea de a se deschide către oameni. Adevărul creştin al vieţii i se oferă omului
numai pe calea arătată, deschisă prin revelaţia
pe care Iisus o aduce ca mediator. „Fără Christos
Mântuitorul şi Salvatorul, Împărăţia lui Dumnezeu i‑ar fi fost inaccesibilă omului. Dacă Christos
nu există şi această schimbare legată de El nu se
produce, infernul, sub o formă sau alta, este inevitabil, el este în mod natural creat de om” (N. Berdiaev – Despre menirea omului – Oradea, Editura
Aion. f. a., p. 364). r
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Mirel Taloş
Miguel de Unamuno –
Agonia creştinismului

lectură superficială a titlului acestei
lucrări esenţiale pentru gândirea lui
Unamuno ar sugera pur şi simplu
semnificaţia că în acel moment creştinismul trăia ultima lui fază înainte de a se stinge.
O lectură atentă a acestei capodopere a existenţialismului (cu reţinerea obligatorie a faptului ca
Unamuno foloseşte termenul de agonie în sensul
etimologic de luptă ‑ la agonia es, pues, lucha) arată bogăţia de idei din spatele titlului şi varietatea
de planuri în care el poate fi înţeles: agonia/ lupta
dintre creştinism si raţiune; agonia/ lupta dintre
creştinism şi agnosticism (creştinismul omoară
civilizaţia occidentală în aceeaşi măsură în care
aceasta omoară creştinismul); agonia creştinismului în fiecare creştin, prin momente de moarte şi
de înviere a credinţei (fé que no duda es fé muer‑
ta); agonia creştinismului ca luptă între cei ce cred
şi cei ce nu cred (Iisus spune să nu vă gândiţi că
am venit să aduc pacea pe pământ, nu am venit să
aduc pacea, ci sabia); chiar ideea că în Dumnezeu
însuşi (a cărui existenţă ca Dumnezeu este strâns
legată de existenţa credinciosului) este o agonie,
pentru că el aşteaptă, în mod exclusivist, permanent, de la fiecare credincios, dragoste şi credinţă.
Remarcabilă este şi observaţia lui Unamuno că în
catolicism cultul lui Christ nu este pentru om şi
nici pentru cel înviat, ci pentru cel agonizant; percepţia credinţei însăşi în catolicism este aceea de
luptă/ agonie. Unamuno critică asocierea lui Christ
cu prefixul ism, ceea ce duce în mod greşit la ideea

unui creştinism ca o doctrină (ca platonismul sau
kantianismul); preferinţa lui este pentru termenul
creştinătate (cristiandad), termen care sugerează
mai bine definirea creştinismului ca luptă/ agonie,
nu ca set de idei teologice. Nu ideile sunt relevante
în creştinism, ci agonia.
Şi în Agonia creştinismului, Unamuno este
preocupat de problema esenţială a omului, moartea
şi posibilitatea supravieţuirii dincolo de ea. Opera
pune aceeaşi întrebare ca şi Del sentimiento trágico
de la vida (cum este posibilă nemurirea sufletului),
ţinând cont că aspiraţia spre nemurire (quiero vi‑
vir siempre) face parte din natura fiecărui individ.
Unamuno oferă acelaşi răspuns ca în Del Sentimi‑
ento trágico de la vida: prin încrederea în Christos.
Filosoful Julian Marías se întreabă dacă, de fapt,
Unamuno este un creştin sau doar un filocrist, atât
pentru că desconsideră orice formă de instituţionalizare a credinţei, cât şi din cauza pierderii din vedere a virtuţilor, ca formă de practicare a credinţei
(credinţa fără fapte este moartă); în plus, am putea
adăuga, Unamuno se referă deseori la Dumnezeu
şi la nemurirea sufletului ca la obiecte ale credinţei ferme, autoimpuse, venite în fond din concluzia unui raţionament: aceasta este singura soluţie
pentru nemurirea sufletului (tengo con el corazón
una fuerte tendencia al cristianismo, sin atenerme
a dogmas de ésta o aquella confesión crsitiana).
Aceste lucruri ar putea ridica problema autenticităţii credinţei lui Unamuno. În contextul în care în
mai multe rânduri el se referă la credinţă ca la un

Eveniment
Livre Paris
„Limba Europei este
Literatura”

Moderatorul dezbaterii a fost eseistul şi traducătorul
Bogdan Ghiu, unul dintre cei mai interesanţi scriitori
români ai ultimelor decenii. „Putem vorbi despre multiculturalism la Bucureşti, Micul Paris, cel mai mult în
franceză. Limba franceză este limba în care putem vorbi
despre Bucureşti”, a spus Andreea Răsuceanu. La rândul său, Jean Louis Courriol a fost tranşant: „Cred că
limba Europei este Literatura”, Bogdan Ghiu completând: „Literatura este deja limba întregii lumi”. „Ceea
ce mă interesează este că, dacă îmi place o carte, caut
un editor”, a afirmat traducătoarea Florica Courriol. La
Timişoara, în prezent, a treia comunitate lingvistică
este cea a italienilor”, a subliniat Adriana Babeţi. „Este
un spaţiu benefic multiculturalismului”, a apreciat traducătoarea. Masa rotundă „Traducerea este limba Europei” a continuat cu a doua parte, sâmbătă, de la ora
10.00, la standul României, în prezenţa personalităţilor
din lumea literară: Ioana Pârvulescu, Philippe Loubiere, Matei Vişniec, Cristian Fulaş, Nicolas Cavailles şi
Mirella Patureau.
O relaţie fertilă între România şi Franţa, între România şi Europa a fost ideea dezbaterii „30 de
ani după întoarcerea în Europa”, la care au participat
scriitoarele Gabriela Adameşteanu, Ioana Pârvulescu,
Adriana Babeţi. Discuţia a fost coordonată de Cristina
Hermeziu. În prezent, pentru autoare, cel mai important lucru este faptul că literatura română poate ajunge, graţie frontierelor deschise, în străinătate, poate
câştiga teritorii”, după cum a explicat Ioana Pârvulescu. Din perspectiva Gabrielei Adameşteanu, „pentru
noi, frontiera nu mai există către Occident”. Gabriela
Adameşteanu a subliniat că, din punctul de vedere al
cetăţenului român simplu, „Europa era o obsesie, era
mai degrabă imaginea unei ţări bogate, mai ales în
anii 1980, când situaţia se înrăutăţise în România. Era
imaginea a ceea ce nu puteai aduce acasă copiilor, nici
măcar cele mai simple lucruri. România trăieşte acum
cei mai consumişti ani. (...) Să trăieşti libertatea era
un lucru pe care nu‑l cunoşteam. Când trăieşti într‑un
sistem totalitar, idealizezi ceea ce nu vezi”. Obsesia libertăţii, a Europei de neatins, a fost un alt punct atins
în discuţie. Scriitoarele Gabriela Adameşteanu şi Ioana
Pârvulescu au amintit de Monica Lovinescu, pe care o
consideră „vocea libertăţii”. „Emisiunea ei era cea mai
ascultată dintre cele difuzate de radio Europa Liberă.
Era postul care transmitea informaţii despre lume,
pentru că oamenii nu aveau altă sursă de informaţie.
Era vorba despre încredere şi curaj. Monica Lovinescu
şi‑a sacrificat pentru libertate sentimentul de fiică. Şi‑a
iubit mult mama, care a fost închisă, şantajată şi care a
murit în închisoare. S‑a simţit responsabilă apoi pentru
ţară, a trăit în Franţa aşa cum a trăit în România până
la final”, a spus Ioana Pârvulescu. Scriitoarea Gabriela
Adameşteanu a subliniat că „fantasmele comunismului

Om politic cu origini româneşti, Pierre Moscovici,
comisarul european pentru comerţ, afaceri economice şi
financiare, a vizitat vineri, 15 martie 2019, împreună
cu ambasadorul României în Franţa, Luca Niculescu,
standul românesc de la Livre Paris 2019. Înalţii oficiali
au fost primiti de preşedintele Institutului Cultural Român (ICR), Liliana Ţuroiu, au admirat cărţile celor 35
de edituri prezente la standul ICR, iar comisarul Pierre
Moscovici a primit o lucrare realizată de artistul plastic Valeriu Pantilimon. A doua zi la Salonul Cărţii de
la Paris a fost dedicată la standul României volumelor
despre Panait Istrati, despre legende româneşti reinterpretate, şi dezbaterilor „30 de ani după întoarcerea
în Europa” şi „Traducerea ca limbă a Europei”, acestea
fiind evenimentele majore organizate de Institutul Cultural Român.
La dezbaterea „Traducerea este limba Europei”
(partea I) au participat Florica şi Jean‑Louis Courriol – traducători, care au predat limba română la Uni‑
versitatea Lyon III „Jean Moulin” şi la Ecole Normale
Supérieure, criticul literar Adriana Babeţi şi Andreea
Răsuceanu, doctor în Filologie, coordonatoarea seriei de literatură contemporană a editurii Humanitas.

rezultat al unui act de voinţă – vreau să cred, pentru că aceasta este singura ieşire din impasul morţii, punerea acestei probleme pare justificată. Un
sentiment pe care ţi‑l impui este lipsit de autenticitate; pe de altă parte, credinţă fără manifestarea
ei socială (în biserică sau societate) este lipsită de
autenticitate prin sentinţe christice (credinţa fără
fapte este moartă). Pentru Unamuno, credinţa nu
este o abandonare, ci o asociere cu Creştinismul ca
experienţă personală (devine doar în acest fel una
universală); nu Dumnezeu este obiectul credinţei
ci Christul, care a fost de carne y hueso şi a înviat,
asigurându‑şi în acest fel şi nemurirea sufletului şi
învierea trupului (la pobre alma hambrienta y sedi‑
enta de inmortalidad y de resurección de su carne).
Creştinismul este o speranţă, nu o credinţă; este o
încredere deplină în ceea ce se va vedea, spre deosebire de credinţă, care este încredere în ceea ce se
s‑a întâmplat, dar nu s‑a văzut. Realitatea creştină
nu este una obiectivă.
Aducerea în discuţie a lui Pascal poate fi un
argument în plus în privinţa naturii credinţei lui
Unamuno: Pascal, crede însuşi Unamuno, nu credea, ci voia să creadă, îşi impunea să creadă, ajunsese la credinţa în urma unui raţionament, ca soluţie unică de rezolvare a problemei morţii (quiéro
hablaros de la agonía del cristianismo en el alma
de Pascal). Pascal pare că îşi doreşte să îi convingă
pe alţii despre existenţa lui Dumnezeu fără să fie
el însuşi convins, rămânând fără să vrea în spaţiul
unei contradicţii, al unei agonii (însuşi pariul lui
Pascal denotă această neîncredere, tratare a salvării prin credinţă ca miză, ca o credinţă utilă, probabilistică, nu ca pe certitudine bazată pe credinţa
activă, lipsită de dubii, sufletească). Creştinismul
lui Unamuno este un creştinism existenţialist, un
creştinism dramatic, agonic, contradictoriu. „Cred,
Doamne, ajută necredinţei mele” (Marcu 9:25) este
în opinia lui Unamuno esenţa credinţei lui Pascal
şi, de fapt, esenţa credinţei lui Unamuno: credinţa
este o agonie neîntreruptă, astfel încât Unamuno
nu se poate abţine să nu încheie magnifica lucrare
Agonia crestinismului cu următoarea frază: „Cristo
nuestro, Cristo nuestro! Por qué nos has abandonado?” r
ocupă spaţiul literar şi al tinerilor scriitori. Pentru ei,
este mai importantă imaginea a ceea ce s‑a întâmplat
după 1980”.
O altă întâlnire de succes la standul României a
fost cea în care Estelle Cantala, călătoare, povestitoare
îndrăgostită de România, a relatat cum a cules basme
populare din regiunile din Maramureş. Alături de ea,
Mariana Negulescu, traducătoare, doctor în Literatură
la Sorbona, a vorbit despre basmele româneşti considerate „prea crude”, aşa cum i‑a replicat un editor. Discuţia a fost moderată de Aida Vâlceanu, în prezenţa unui
public numeros şi a doamnei Liliana Ţuroiu, preşedintele ICR.
Pe parcursul dialogului, artistul Valeriu Pantilimon a pictat „cuvinte potrivite” în roşu şi negru.
De asemenea, scriitoarea Magda Cârneci şi‑a
prezentat la standul României volumul Fem, apărut în
franceză la editura Non Lieu şi tradus de Florica Courriol. „Am reluat poeme asiatice pe care le‑am rescris
în proză. Trebuie să ai o dimensiune poetică a cuvintelor pentru că au impact asupra celui care le citeşte”, a
spus autoarea „unui volum de proză vizionară, o călătorie non‑conformistă în meandrele psihologice şi metafizice ale unui personaj feminin de la naştere şi până la
vârsta adultă”, potrivit editorului.

Construcţia Europei deschise
De la ora 17.00, la standul României a avut loc
prezentarea albumului de BD Istrati – Le Vagabond
II‑eme partie”, de Golo, apărut la editura Actes Sud BD.
În a doua parte a portretului lui Panait Istrati, realizat
de Golo, descoperim acest om devenit scriitor graţie lui
Romain Rolland, care îl va supranumi „Gorki al Balcanilor”. Tovarăş de drum al comuniştilor, el va merge
în URSS şi va fi, la întoarcerea sa, unul dintre primii
denunţători al realităţii regimului sovietic. Calomniat,
târât în noroi, Panait Istrati va fi tratat drept un „burghez romantic”, „anarhist”, „agent provocator” plătit de
forţele capitaliste. Volumul lui Golo despre Panait Istrati a fost inclus în selecţia oficială a Festivalului de
Bandă Desenată de la Angoulême. De asemenea, invitaţii au discutat pe marginea volumului Codine, scris
de Jacques Baujard, cu desene de Simon Geliot, apărut
la editura La Boîte a bulles. Adaptat după opera Gorki
des Balkans, Codine este un emoţionant şi superb imn
al prieteniei transpus în imagini. La începutul secolului
al XX‑lea, micul Adrien Zograffi, în vârstă de 8 ani, se
stabileşte împreună cu mama sa, spălătoreasă, în cartierul cel mai defavorizat din Brăila, pe malul
Dunării, în România. El face cunoştinţă cu vecinul său Codin, un revoltat, fost condamnat,
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Constantin Coroiu
Paradisul lecturii şi civilizaţia
cărţii „de hârtie”
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Lecturi

El a rescris piesele lui Shakespeare
într‑un limbaj de argou, cel de la
periferiile oraşelor Manchester şi
Liverpool, în sintaxa deformată
a sms‑urilor: „E ceva naşpa în
Danemarca” devine celebra replică
din Hamlet; „Cei doi tineri din
Verona” s‑au transformat în nişte
„tipi cool”, iar „Nevestele vesele din
Windsor” în „gagicile satisfăcute”

ntr‑un sclipitor eseu, ca multe altele ale
sale, marele romancier Alejo Carpentier
conchidea că o carte de literatură, fie ea
şi o capodoperă, nu poate schimba lumea.
Cărţile care schimbă lumea, credea autorul romanului Ritualul primăverii, sunt Biblia şi Capitalul.
Dar lectura unei cărţi de literatură poate schimba
totuşi ceva? Răspunsul la o astfel de întrebare este
greu de dat, căci el presupune luarea în considerare nu numai a calităţii cărţii, ci şi pe cea a cititorului ei. Sau, altfel spus, în formularea lui trebuie
ţinut seama, între altele, şi nu în ultimul rând, de
ceea ce un critic numea „conexiunea afectivă cu pagina scrisă”, în sensul că lectura îi prilejuieşte şi
cititorului „un moment al creaţiei, fie şi de rangul
al doilea sau al treilea, altul de la cititor la cititor”.
Apoi, e dificil să schiţezi portretul cititorului, cu
atât mai mult al celui ideal. S‑a observat uneori că
cititorul cel mai bun nu este neapărat criticul, adică profesionistul mai degrabă rece, raţional, metodic al lecturii, interesat de emiterea unei judecăţi
de valoare privind opera. Dar au existat şi există şi
critici capabili de momente de creaţie de rangul întâi, la nivelul autorului operei, cititori ideali, dacă
ar fi să ne gândim doar la doi dintre cei mai mari ai
literaturii noastre de la origini până în prezent: G.
Ibrăileanu şi G. Călinescu. Într‑un eseu intitulat
Paradisul lecturii, Valeriu Cristea, şi el un cititor
de performanţă, îi schiţează cititorului Ibrăileanu
un memorabil portret: „Când se pregăteşte să recitească Război şi Pace se aprovizionează cu un
stoc serios de ţigări, are emoţii, degustă anticipat
voluptăţile ce‑l aşteaptă, se pregăteşte ca pentru o
mare expediţie. Imaginea lui Ibrăileanu citind una
din cele mai frumoase cărţi ale lumii într‑o odaie
plină de fum greu de ţigară, în care umbrele ficţiunii rătăcesc ca într‑un mediu propice, e una dintre
cele mai impresionante ale literaturii noastre critice”. Ibrăileanu retrăia astfel, la fiecare relectură
a capodoperei lui Tolstoi, timp de şapte zile, ca în
mitologie, facerea unei lumi în care se simţea mai
implicat, cu toată fiinţa, decât în cea reală: „Ai uitat că ai în mână o carte, o operă de ficţiune, că‑ţi
vorbeşte un scriitor. Ai plecat de acasă de la tine şi
eşti aiurea. Şi pe urmă cartea te duce, dar fără să
bagi de seamă că ea te duce, la o petrecere de ofiţeri, într‑o societate de fete, la moşia unui general,
la război, la Austerlitz, la o rudă a familiei Rostov. Şi niciodată în viaţa reală, n‑ai fost într‑atâta
lume, printre atâţia oameni, pe care să‑i cunoşti
atât de bine. Cele şapte zile cât stai cu cartea asta
în mână, rudele tale nu mai au destulă realitate,
prietenii parcă sunt în trecut”.
Aproape eşti tentat să te întrebi: Roland Barthes ştia oare de această aventură a Cititorului, cu
majusculă, Ibrăileanu când scria: „A citi înseamnă
a dori opera”?! A o citi, dar mai ales, a o reciti. La
urma urmei, postula reputatul teoretician al lecturii, Matei Călinescu, nimeni nu te obligă să citeşti,
dar eşti obligat să reciteşti. Avem dreptul şi toată
libertatea să nu citim, nu ne‑o impune nici o lege,
nici o constituţie, nu ne obligă nici măcar Uniunea
Europeană, ocupată cu alte probleme, de exemplu,
cu legislaţia privind protecţia liliecilor, dar avem
datoria să recitim.
L‑am evocat pe Ibrăileanu. Pentru scriitorii
de la Viaţa Românească, şi nu numai, inclusiv Sadoveanu, Ibrăileanu, înainte de a fi Criticul, „Curtea

de casaţie”, cum a şi fost numit, era Cititorul (cu
majusculă). Iar Lovinescu însemna, mărturisea Ion
Barbu – „singura noastră raţiune de a scrie”. Să ne
amintim însă şi de celălalt mare cititor pe care l‑am
pomenit deja – G. Călinescu: „Cărţile nu se citesc în
public; cu ele te închizi în casă, în singurătate. Poziţia în care consulţi o carte este de o însemnătate
capitală./ Versurile, spre pildă, se citesc umblând
în jurul odăii, pentru a le da un ritm declamator.
(Este una dintre probele la care Călinescu supunea
poezia şi pe poeţi în faimoasele, inegalabilele sale
prelegeri ţinute la Universitatea din Iaşi. Cine l‑a
auzit rostind romanţa Pe lângă plopii fără soţ, de
exemplu, în româneşte sau/ şi în versiune italiană,
ori cine l‑a ascultat citindu‑şi poeziile proprii îşi dă
lesne seama că acesta era modul său de lectură a
poeziei – n.m.). Romanele de acţiune le citesc întins
jos cu capul în mâini, ca un fel de şef de stat major
deasupra unei hărţi strategice pe care îmi studiez
mişcarea eroilor./ Literatura de analiză se gustă,
culcat pe spate. După fiecare moment psihologic,
ai astfel prilejul să laşi cartea jos şi să urmăreşti
cu ochii în tavan perspectivele sufleteşti ale cărţii”.
Cine avea să spună la câteva decenii după ce
scrisese Călinescu articolul Cum se citeşte o carte,
din care tocmai am citat, că lectura criticului este
o lectură gânditoare?! Sunt destule voci mai mult
sau mai puţin alarmate şi alarmante, multe Casandre care îi prezic „cărţii de hârtie” un viitor deloc fast. Îngrijorarea are, fără îndoială, o anumită
justificare, într‑o epocă a celor mai sofisticate şi accesibile tehnologii de comunicare. Până nu demult
credeam că nu este exclus să se întâmple ceea ce
s‑a petrecut în spaţiul audiovizualului. Acum câteva decenii nu puţini sceptici îi cântau prohodul
Radioului. Se estima, dacă nu dispariţia, cel puţin
o marginalizare a acestuia, pe măsura intrării tot
mai masive a televiziunii în spaţiul public şi privat.
În realitate, prezicerele sumbre au fost total infirmate. Radioul nu şi‑a pierdut statutul, ba chiar şi
l‑a întărit, audienţa sa continuând să fie, în zilele
noastre, cel puţin tot atât de largă ca şi a televiziunii. Fireşte, se pot găsi multe explicaţii ale acestei
situaţii: de ordin tehnic, psihologic etc. Dar teama
că noile suporturi, noile mijloace tehnice, oricât de
moderne şi acaparatoare, să elimine obiectul carte este justificată. E greu de spus, măcar şi dacă
avem în vedere motive ce ţin de confortul fizic şi
sufletesc al cititorului. Dar nu numai. Tradiţia,
care în această privinţă e literalmente fabuloasă,
are nu doar un puternic impact psihologic, ci şi o
binefăcătoare inerţie. Alexandru Paleologu, şi el
un mare cititor, povestea că a citit de‑a lungul vieţii Război şi Pace de 14 ori, prima dată la o vârstă
fragedă. Atunci, la lectura capodoperei lui Tolstoi
adolescentul a plâns. Solicitat într‑un interviu să
spună ce crede: un tânăr de azi ar mai plânge la
lectura unei asemenea cărţi?, Paleologu a răspuns
în stilul său decomplexat că, dacă nu e idiot, sigur
va plânge. Nu‑mi pot imagina pe cineva plângând
la lectura romanului lui Tolstoi sau a altui mare
roman pe ecranul computerului. Decât doar dacă
are o problemă ce ţine de oftalmologie, nu de emoţia estetică. Dar să‑l mai şi recitească, şi încă de 14
ori, ca Paleologu!.. Pe un asemenea suport ar fi un
adevărat supliciu.
Civilizaţia lecturii gânditoare pare a fi legată indisolubil de obiectul carte. Un truism. Dar nu

cumva ea este tot mai mult înlocuită cu o altă civilizaţie?! Fapt e că preocupările privind criza lecturii, din păcate, strâns legată de criza literaturii şi
a culturii umaniste în general, care, ca atâtea alte
crize, bântuie lumea epocii noastre, au ajuns la cele
mai ingenioase şi mai năstruşnice metode de a‑i determina şi, mai ales, de a‑i ajuta în primul rând pe
tineri să ia contact şi să‑şi însuşească conţinutul
unor opere literare sau din domeniul filosofiei, al
istoriei etc. Îmi amintesc ceea ce evoca regretatul
Mircea Iorgulescu într‑o comunicare prezentată în
cadrul Colocviului „Viitorul literaturii. Literatura
viitorului” ce avea loc în vara anului 2008 la Neptun. În Franţa, relata criticul, un profesor de istoria
filosofiei realizase un CD cu muzică rap pe texte rezumate şi citate din şi despre mari filosofi ai lumii:
Platon, Aristotel, Decartes, Hegel, Kant, Nietzsche.
Asta, fiindcă, constatase profesorul, liceenii care se
pregătesc pentru examenul de bacalaureat reţin
foarte uşor textele pe muzică rap. Conţinutul discului a fost alcătuit totuşi în funcţie de programa şcolară. Mai surprinzător privind, nu‑i aşa, adaptarea
la vremea noastră este ceea ce a făcut un scriitor
englez, pe numele său Martin Baum. El a rescris
piesele lui Shakespeare într‑un limbaj de argou, cel
de la periferiile oraşelor Manchester şi Liverpool,
în sintaxa deformată a sms‑urilor: „E ceva naşpa
în Danemarca” devine celebra replică din Hamlet;
„Cei doi tineri din Verona” s‑au transformat în nişte „tipi cool”, iar „Nevestele vesele din Windsor” în
„gagicile satisfăcute”. Altminteri, scopul scriitorului englez contemporan cu noi este unul nobil: să‑i
facă pe tinerii din Marea Britanie să‑l citească,
nu‑i aşa, pe Shakespeare, fie şi în acest limbaj, căci
de stil nu poate fi vorba! Tot Mircea Iorgulescu relata că un primar socialist al unei comune de 3300
de locuitori din Spania, localitate situată în apropierea oraşului Toledo, în provincia Castilla – La
Mancha, a hotărât ca fiecare copil care petrece o
oră în biblioteca municipală să fie răsplătit de primărie cu un euro, banii urmând a fi daţi familiei.
Dar un cunoscut lingvist francez a calificat iniţiativa respectatului edil al comunei Noblejas (acesta
este numele localităţii) din celebra provincie a lui
Don Quijote, în fruntea căreia se afla de 28 de ani,
ca fiind, cum altcumva, decât… donquijotescă! Nu
cred însă că primarul spaniol se lupta cu morile de
vânt. Şi chiar dacă ar fi fost aşa, lupta însăşi este
una pilduitoare. Oricum, ar fi interesant de aflat
cum s‑a soldat încercarea sa privind formarea unei
nobile obişnuinţe în rândul celor aflaţi la vârsta
paradiziacă a copilăriei. Dar, revenind, este oare
civilizaţia lecturii cărţii „de hârtie” – ca, de altfel,
la un moment dat, orice alt tip de civilizaţie – pe
cale de dispariţie sau chiar în pragul dispariţiei?!
Greu de spus. Un mare prozator latino‑american
mărturisea că, dacă ar dispărea romanul, nu ar ezita să scrie un roman cu acest subiect. Fireşte, pe
hârtie. De ce nu ar deveni şi prezumtivul crepuscul
al civilizaţiei cărţii „de hârtie” subiect de roman, de
romane sub formă de carte?! Ar fi, totodată, şi un
protest, şi un antidot. r

închis 10 ani pentru că şi‑a ucis cel mai bun
prieten. Deveniţi prieteni, ei vor merge atât
de departe, încât îşi promit să se protejeze reciproc. O fabulă magnifică socială, adaptată
după romanul lui Panait Istrati, scriitor roman francofon, călător umanist, apărător al libertăţii. În aceeaşi
întâlnire, la care au participat Golo, Maria Surducan
şi E.S. Adrian Cioroianu, s‑a vorbit despre volumul Au
Coeur des terres ensorcelées, conceput de Maria Surducan şi apărut în 2019 la editura Aventuriers De L’etrange. Această istorie inspirată de legende româneşti şi ungureşti este magnifică graţie stilului pe suport „carte à
gratter”. Pentru că poveştile şi legendele sunt făcute să
fie transmise, reinventate şi regândite, astfel, ele traversează secolele datorită autorului.

Maria Surducan lucrează ca ilustrator, autor
şi scenarist de bandă desenată, în studioul său din
Cluj‑Napoca. Poveştile ei propun o călătorie a cărei destinaţie este fantasticul ascuns în inima locurilor familiare. A publicat romane grafice şi cărţi ilustrate. „Maria
Surducan este un star pentru noua generaţie a BD‑ului
românesc, a fost impresionată de strumfi şi acum face
cărţi minunate. Cel mai recent volum al ei, Au Cœur
des terres ensorcelées, este minunat”, a afirmat Adrian
Cioroianu.
Participarea României la Livre Paris se identifică de 11 ani cu ICR şi este un prilej de a oferi publicului francez şi românilor din Franţa noutăţile editoriale
româneşti, prezentări de carte, dezbateri. Livre Paris
celebrează bogăţia şi diversitatea patrimoniului

literar european, precum şi rolul scriitorilor şi
gânditorilor în construcţia unei Europe deschise.
Ediţia 2019 face excepţie de la tradiţia salonului
de a avea în fiecare an o ţară invitată de onoare,
pentru a celebra în premieră un continent: Eu‑
ropa.
Salon du Livre, care anul acesta a avut loc la
Porte de Versailles, a fost creat în 1981, iar din 2016 a
devenit Livre Paris, dedicat profesioniştilor din domeniul editorial: agenţi literari, editori, tipografi, producători de carte electronică, distribuitori şi vânzători de
carte din Franţa şi din circa 100 de ţări, care însumează
1.200 de expozanţi şi 35.000 de autori, dar şi publicului
larg, bucurându‑se de o maximă vizibilitate în media
franceză şi având anul acesta 180.000 de vizitatori. r
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Cealaltă scenă

Alexa Visarion
Shakespeare via Cioran

Î

n literatură sunt două mari genii; în
poezie, Shakespeare, iar ca vizionar,
Dostoievski... Pe vremea când, la Braşov, profesor fiind, scriam cartea despre sfinţi, Shakespeare era singurul scriitor pe
care îl citeam masiv. Şi, deodată, am luat o hotărâre; n‑am să mai stau de vorbă decât cu el. Era
absolut limpede ceva cu desăvârşire nebunesc; şi
aşa s‑a petrecut. Exista în oraş o cafenea tare plăcută, amintind întru totul de atmosfera vieneză.
În fiecare zi, după prânz, mă duceam acolo. Şi,
după ce luasem această hotărâre năstruşnică, mă
aflam la masa mea când a apărut un coleg, profesor de gimnastică. A întrebat: Pot să mă aşez?
– Eu: Cine sunteţi? Sunteţi Shakespeare? – Ştiţi
foarte bine că nu sunt Shakespeare. – Nu sunteţi
Shakespeare? Atunci căraţi‑vă! A plecat ofensat şi
le‑a povestit tuturor că am înnebunit. Eram atât
de împătimit de Shakespeare, încât socoteam că
nu are nici un sens să am de‑a face cu altcineva.
„[…] Am, fără îndoială, dreptul să mă compar cu
Macbeth şi nu‑i voi ierta niciodată că a spus ceea
ce, după cum îmi închipuiam, mie mi s‑ar cuveni
să spun.
Da, mă compar cu Macbeth, cu toate că nu
am omorât pe nimeni, am însă aceleaşi trăiri ca
şi el, ceea ce spune aş fi putut, la o adică, să spun
şi eu. În accesele mele de megalomanie îl socotesc
plagiator… Haideţi să nu luăm lucrurile chiar întocmai; e cazul să nuanţăm totuşi un pic. Când
mă gândesc la Macbeth, mă identific cu el, însă
chiar şi când nu mă gândesc la el rămâne fratele
meu. Însă nu acesta e esenţialul. Ceea ce spune
el e neîndoielnic legat de crimele lui, însă merge
mult mai adânc şi mult mai departe. E un gânditor, aşa cum şi Hamlet este unul. Într‑o măsură
mă pot compara şi cu Hamlet; îl înţeleg dinăuntru, pătimesc ce a pătimit şi el. În felul acesta
îl înţeleg, fireşte, şi pe Shakespeare şi tocmai în
virtutea acestor mari personaje îl venerez imens”
(Emil Cioran).
Shakespeare a fost întotdeauna influenţat de cei care îl interpretează. Jan Kott spunea
cândva că: „Avem de a face cu un dublu raport
dialectic – timpurile schimbătoare şi imaginile
schimbătoare despre Shakespeare”. Poate că cea
mai bună cale de a aprecia imaginea schimbătoare a lui Shakespeare şi a personajelor sale este să
amintim două binecunoscute citate din Goethe şi
Brecht. Primul este din Wilhelm Meister, unde Goethe scrie despre Hamlet în felul următor: „O făptură frumoasă, pură, nobilă, cum nu se poate mai
morală, fără tăria de fire ce se cere unui erou, se
prăbuşeşte sub o povară pe care nu o poate duce,
nici lepăda. Toate datoriile sunt sfinte pentru el,
dar cea prezentă este cea împovărătoare”. Cel mai
important cuvânt este prezentă.
Brecht avea o perspectivă diferită. În paginile Micului Organon, scris imediat după război,
el l‑a descris pe Hamlet astfel: „Teatrul trebuie
să fie tot timpul atent la nevoile timpului său. Să

„

luăm, de exemplu, vechea
piesă Hamlet. Eu cred că
în perspectiva acelor timpuri sângeroase şi întunecate… (mereu timpul!
Timpul! Timpul pentru
a fi contemporan, timpul
pentru a purta dialogul,
timpul lui Shakespeare,
timpul nostru)… timpurile sângeroase şi întunecate în care scriu, ţinând
seama de clasele conducătoare criminale şi a
deznădejdii generale, povestea piesei se poate citi
aşa”. Brecht arată că este
vreme de război şi că Fortinbras porneşte o nouă
luptă împotriva Poloniei.
Hamlet îl întâlneşte pe
tânărul Fortinbras în timp ce acesta mărşăluieşte
cu trupele sale războinice. Polonia ocupă un loc
central şi este legată cu vremea lui Hamlet şi cu
scrierile sale despre Hamlet. „Copleşit de exemplul unui războinic ca Fortinbras, Hamlet se întoarce şi, într‑un acces de instincte măcelăreşti, îi
căsăpeşte pe unchiul său, pe mama sa şi pe sine
însuşi, lăsând Danemarca norvegienilor.”
Lăsând Danemarca norvegienilor! Iată un
straniu rezumat al intrigii din Hamlet. Pentru
Hamlet prezentul este întotdeauna dificil. Interesul vieţii constă în faptul că nu există răspunsuri… Nu există certitudini… Istoria este un
epos demenţial, ne spune Cioran, unde viaţa este
kitsch‑ul materiei… un plagiat stăpânind plictisul abisal. Fiecare reprezentaţie shakespeariană
modernă sau postmodernă reprezintă un echilibru între trecutul scenic al textului şi viitorul său
existent în acel trecut. Uneori experienţe recente
în arta spectacolului pot adăuga o nouă dimensiune, sau chiar un imperativ major, poveştilor originale. „Istoria este ironia în mers, precizează Emil
Cioran, iar esenţialul, zice acesta, nu vine niciodată din afară”…
În analiza ştiinţifică modernă trebuie să te
fereşti de pericolul de a confunda categoriile…
Prin urmare, opera finită poartă însemnele felului personal în care autorul vede viaţa. Aşa cum
spunea Peter Brook: „E un clişeu de critică foarte des întâlnit în lumea lui, lumea acestui autor.
Dacă iei cele 37 de piese şi detectezi toate diferitele puncte de vedere ale diferitelor personaje, obţii
o incredibilă densitate şi complexitate; şi mergând
un pas mai departe, îţi dai seama că ceea ce s‑a
întâmplat a trecut prin acest om numit Shakespeare, şi a prins viaţă pe hârtie, este ceva cu totul
diferit de opera oricărui alt autor. Nu e viziunea
lui Shakespeare asupra lumii, e ceva ce de fapt
seamănă cu realitatea. O dovadă: fiecare cuvânt,
replică sau personaj, sau întâmplare cunoaşte nu
un număr mare de interpretări, ci un număr nelimitat – o caracteristică a realităţii… Ceea ce el a
scris nu e interpretare: e lucru în sine. Shakespeare este nu numai de calitate diferită, dar şi de
natură diferită”.
În această privinţă, opera shakespeariană
este făcută din acelaşi material real ca şi visul,
în care ordinea şi haosul stau sub dominaţia unui
anumit caracter vizual‑intuitiv, organizat în totalitate de magia ascunsă a realităţii. Shakespeare
are un sens multiplu, litera şi înţelesul sunt strâns
legate, caracterul senzorial al cuvintelor nu se
poate traduce decât prin joc actoricesc. Abundenţa metaforelor potenţează tensiunea şi energia
rostirii. Acţiunea se întâmplă când Shakespeare
scrie, dar el scrie înainte şi înapoi în cuvântul ce
se naşte din starea minţii, a gândului şi a sufletului, devenind astfel centrul vital al operei.
Este cu neputinţă să re‑creezi opera lui
Shakespeare fără a aduce la nivelul conştiinţei

fapte care au acţionat în cursul procesului zămislirii acestei opere, rămânând însă, pe de o parte,
în interiorul operei, aşa cum se reflectă ea în noi
şi, pe de altă parte, privind‑o din afară, aşa cum
trăieşte ea în timp. Această străluminare prin
re‑creare a textului shakespearian nu poate însă
rămâne nici în afara dimensiunii conştiente, nici
a dimensiunii inconştiente. Pentru cine nu depăşeşte această treaptă justă, o astfel de examinare
a lui Shakespeare i se va părea o profanare, ba
mai mult încă, uciderea a ceea ce este viu. Restabilirea simplităţii, vitalităţii şi a puterii primei
impresii, îmbogăţită însă de sensuri nebănuite la
nivelul raţiunii, permit deschiderea textului spre
şi înspre o interpretare în care noutatea nu deturnează în nici un fel nucleul unicităţii shakespeariene. Nu oricine îl poate înţelege cu adevărat pe
Shakespeare în acest mod existenţial şi autentic
ce‑şi are rădăcinile elective prin asimilarea vieţii
trăite în viaţă‑imagine. Shakespeare redus la viaţă, fără imaginea ascunsă eliberată de text, nu acceptă o posesie plenară, ci doar pătrunderi frivole
sau segmentate ce sărăcesc imaginea globală prin
alterarea centrului ei vital.
Adevăratele lacrimi nu pot fi plânse, iar cele
care se plâng se scurg toate fără nici un rost. De‑a
lungul timpului, au fost interpretate şi reinterpretate marile texte shakespeariene, ele rămânând
totuşi mereu neatinse şi intacte. „Există prin urmare întotdeauna ceva mai mult decât o interpretare finală care încearcă să spună ultimul cuvânt
în legătură cu ceva despre care ultimul cuvânt nu
poate fi spus” – Peter Brook.
Într‑un interviu al lui Orson Welles despre
autorul lui Lear, apărea o frază în care umorul şi
tristeţea respirau falstaffian: „Noi toţi îl trădăm
pe Shakespeare”. Shakespeare este un scriitor
elastic. El poate fi întins în multe direcţii înainte de a se rupe. Uneori, punând accentul pe un
anume aspect al unei piese decât pe altul, se poate obţine o nouă perspectivă asupra piesei în întregul ei, şi adesea aceste variante se produc din
întâmplare, când există un actor virtuos şi puternic în ceea ce pare a fi un rol secundar, sau unul
slab, inexpresiv, într‑un rol major. Nici nu poate fi evitată interpretarea. Alte epoci l‑au înţeles
şi interpretat pe Shakespeare, simplificându‑l şi
exaltând în el propriile lor erezii. Încercarea de a
dovedi că Shakespeare este contemporanul nostru, de la Jan Kott încoace a devenit însă modul
nostru contemporan de a simplifica, deşi există
acum destule semne că dispoziţia obligatorie a
contemporaneităţii s‑a schimbat.
„Universalitatea” sa, dacă se poate numi
aşa, a constat exclusiv în felul în care el ilustrează
o etapă din cursul evoluţiei omenirii. Alţii au susţinut că Shakespeare este captivant tocmai pentru că nu este contemporanul nostru, tocmai din
cauză că termenii săi de referinţă sunt cei ai unui
prim elisabetan şi nu a unuia secund, din cauză că
a scris într‑o englezească ce este în mod semnificativ diferită nu numai de alte limbi, ci şi de engleza
modernă şi, de asemenea, din cauză că ne uimeşte
prin ciudăţenia ei, nu prin actualitatea ei.
O concepţie regizorală este o imagine care
există încă dinainte de prima zi de lucru, pe când
un „simţ al direcţiei” se cristalizează într‑o imagine abia la sfârşitul întregului proces. Brook notează că „regizorul are nevoie de o singură concepţie
– pe aceea i‑o oferă viaţa, nu arta – care se formează din întrebările pe care şi le pune sieşi despre
ce rol are actul teatral în lume, de ce există, de ce
trebuie să existe.”
În cazul lui Shakespeare, spectacolul tainic
al lumii se înscenează din contrarii într‑o reprezentaţie a cărei desfăşurare este între privirea
hamletiană şi cea falstaffiană. r
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„A întrebat: Pot să mă aşez?
– Eu: Cine sunteţi? Sunteţi
Shakespeare? – Ştiţi foarte bine că
nu sunt Shakespeare. – Nu sunteţi
Shakespeare? Atunci căraţi‑vă!
A plecat ofensat şi le‑a povestit
tuturor că am înnebunit”
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Dana Duma
Noile fețe ale documentarului

E

dificil să mai evaluezi azi filmele
documentare folosind criteriile, de
altfel prestigioase, ale cineastului
britanic John Grierson, care a înnobilat practica şi teoria acestui domeniu cinematografic. Definiţia lui celebră, „documentarul
este tratarea creativă a realităţii”, e destul de
greu aplicabilă azi, când majoritatea scurtmetrajelor şi lungmetrajelor documentare folosesc drept
materie primă materiale filmate de alţii (şi în alt
scop). Sintagma found footage (ce s‑ar traduce ca
„metraj găsit”) revine în discuţia despre producţiile noi, cum s‑a văzut şi la recenta ediţie – a 12‑a
– a Festivalului One World Romania. Purtând ca
subtitlu „Festivalul Internaţional de Documentar
şi Drepturile Omului”, festivalul desfăşurat la Bucureşti, între 15 şi 24 martie 2019, a avut, în mod
programatic, un profil mai vast şi mai reflexiv ca
altădată, intenţionând să includă filme „care prezintă originile unor problematici diverse ce croiesc
decisiv profilul lumii de azi”(din textul directorului artistic, Andrei Rus). Titlurile secţiunilor sunt
edificatoare pentru tematica preferată: „După revoluţii”, „Trecutul e prezent”, „Forme de justiţie”,
„Într‑o altă realitate”, „Focus Israel şi Palestina”
sau „Made in Romania”. Deşi am văzut şi câteva
dintre producţiile străine, mă voi opri, în notele de
faţă, la documentarele româneşti.
În încercarea de a prezenta cât mai atractiv
conţinutul acestei secţiuni, organizatorii au rezumat‑o astfel: „Istorie, sexualitate, poezie, Beatles
şi anarhism”.
Programul a inclus documentare ale unor
cineaşti consacraţi, precum Radu Jude, al cărui
scurtmetraj Cele două execuţii ale mareşalului foloseşte mult material din categoria amintită la început, found footage, punând în paralel secvenţa
execuţiei mareşalului Antonescu filmată de Sergiu Nicolaescu pentru lungmetrajul său Oglinda
(1994) şi metrajul de arhivă care a stat la baza
reconstituirii, zeci de ani secretizat. Nu e greu de
înţeles că cineastul ironizează încercarea lui Nicolaescu de a aureola sfârşitul controversatului
mareşal, pe care Jude îl demască pentru a fi iniţiat masacrul evreilor de la Odessa, din 1941, în
recentul său lungmetraj „Îmi este indiferent dacă
în istorie vom intra ca barbari”.
Mult material filmat cu alte ocazii foloseşte şi documentarul de lungmetraj Distanţa dintre
mine şi mine, un film‑portret dedicat poetei Nina
Cassian, semnat de regizoarea Mona Nicoară,
monteuza Dana Bunescu şi producătoarea Ada

Solomon. Deja lansat în premieră în cinematografe, lungmetrajul a cucerit o bună parte a criticii
şi publicului, probabil pentru că întreprinde un
zigzag acaparant în biografia unui personaj seducător, poeta Nina Cassian. Intervievată de Mona
Nicoară în ultimii doi ani ai vieţii (2013‑2014),
scriitoarea surprinde prin vioiciune spirituală,
memorie impecabilă şi inteligentă autoironie.
Portretul acestei complexe personalităţi (poetă,
prozatoare, traducătoare şi compozitoare) nu se
limitează la interviul dat pe canapeaua din apartamentul newyorkez, ci se bazează şi pe multe
alte surse de materiale audiovizuale, din arhivele Televiziunii Române şi a altor televiziuni, ale
Studioului Sahia, înregistrări private inedite şi
extrase din dosarele de urmărire a scriitoarei de
la Securitate.
La cei aproape 90 de ani ai săi, Nina Cassian are tot felul de reacţii şi comentarii, foarte
spontane, la vizionarea unor vechi înregistrări
ale sale. Aflăm, din astfel de reacţii, despre „dedicaţia sinceră” faţă de noul regim instaurat după
încheierea războiului, care, pentru ea, însemna
sfârşitul coşmarului fascist. Sintagma din titlu,
Distanţa dintre mine şi mine, este extrasă din
memorialistica scriitoarei şi sugerează privirea
(auto)critică asupra unor momente sau creaţii din
trecut. Fără doar şi poate, o bună parte din reuşită se datorează charismei irezistibile, atractivităţii discursului‑uneori cu accente feministe şi
inteligenţei sclipitoare dovedite de protagonistă la
toate vârstele. Ea nu face caz de persecuţiile din
anii `80, când prietenul său Gheorghe Ursu a fost
anchetat brutal şi a murit în închisoare în urma
torturii. Acest episod dramatic a influenţat însă
decizia ei de a rămâne, în 1985, în Statele Unite,
unde se afla cu o bursă. Nina Cassian vorbeşte cu
umor despre etapa când strecura mesaje subversive în literatura pentru copii, precum trimiterea
la monstruosul „Animal Greşit”, care „n‑avea niciun Dumnezeu”, din povestea în versuri a tigrişorilor Ninigra şi Aligru. Farmecul documentarului
este întregit de ilustraţia muzicală asigurată de
muzica Ninei Cassian, o dimensiune mai puţin
cunoscută a creaţiei sale. Distanţa dintre mine
şi mine este un caz fericit de remodelare a unui
material found footage şi inteligenţa conexiunilor
între „piesele” refolosite este datorată în primul
rând iscusinţei Danei Bunescu, singura monteuză
din România care a câştigat un premiu Ursul de
Argint la Festivalul de la Berlin (în 2017, pentru
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La cei aproape 90 de ani ai săi,
Nina Cassian are tot felul de reacţii
şi comentarii, foarte spontane, la
vizionarea unor vechi înregistrări
ale sale. Aflăm, din astfel de reacţii,
despre „dedicaţia sinceră” faţă
de noul regim instaurat după
încheierea războiului, care, pentru
ea, însemna sfârşitul coşmarului
fascist

Cele două execuţii ale mareşalului

Distanta dintre mine şi mine

Valea Jiului, note, film de Alexandra Gulea

„contribuţia sa artistică deosebită” la realizarea
filmului Ana, mon amour de Călin Netzer).
Dacă tot ne referim la premianţii de la Berlin, trebuie să amintim că la ediţia 2019 a One
World Romania a fost prezentat, însoţit de dezbateri pe tema „Politicile corpului”, şi câştigătorul Ursului de Aur de anul trecut, Touch Me Not
de Adina Pintilie, un lungmetraj care fluidizează
graniţele dintre ficţiune şi documentar, care invită privitorul să‑şi pună sub semnul întrebării ideile preconcepute despre intimitate şi sexualitate
(ne‑am referit pe larg la el în numărul precedent
al revistei).
O altă regizoare, Alexandra Gulea, a sporit interesul pentru semnătura cineaştilor‑femei
din România graţie documentarului Valea Jiului.
Note, care duce mai departe interesul autoarei
pentru această zonă afectată de decăderea industriei miniere, care a alimentat şi lungmetrajul
ei de ficţiune Matei, copil miner (2013). Programul secţiunii româneşti a mai oferit un moment
de atracţie, fragmente din filmul la care lucrează
acum Andrei Ujică (textierul cântecelor formaţiei Phoenix în anii ’70 şi autorul documentarului
Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu). Un documentar ce reconstituie weekendul 13‑15 august
1965, când, la New York, avea loc primul concert
al formaţiei The Beatles, în timp ce la Los Angeles avea loc revolta din cartierul de culoare Watts.
Aşteptăm cu interes premiera lungmetrajului lui
Ujică. r

Romane pe‑un picior
n Corespondenţă din China

ui îi este frică
de strămoşi? Şi
de ce? Ar trebui
să ne întrebăm
cu toţii şi se cuvine ca mai cu
seamă istoricii şi lingviştii români să se uite în oglindă şi
să‑şi răspundă cu acribia acesteia. Nu nouă trebuie să ne
mărturisească. Istoricul Gheorghe Brătianu scria că poporul român este o enigmă şi un
miracol istoric. Noi credem că
istoria se scrie nu numai pe
bază de documente scrise, ci şi
cu hărnicia, cu iscusinţa minţii, coroborând graiul negrăit
al vaselor, al altor artefacte
deshumate de la o jumătate de
metru, de la un metru adâncime, cu legendele, cu miturile
care poartă adevărul de care
avem nevoie. China declară o
vechime de 5 000 de ani de istorie şi cultură, pornind de la
Cultura Yangshao, varianta
chinezească a Culturii Cucuteni.
Profesorul de istorie Mihail Kogălniceanu avertiza că
romano‑mania latiniştilor va
atrage asupra noastră deriziunea străinilor, ceea
ce este de tot evident în zilele noastre. Sunt cărţi
semnate de Neibuhr Berthold‑Georg, Theodor
Mommsen şi atâţia alţii care nouă nu ne spun nimic.
Deocamdată Cucuteni. Ce este Cucuteni?
Un sat presărat pe coasta unui deal şi un simbol al
lumii noastre străvechi. Eu am organizat, în luna
mai 2017, în sălile Institutului Cultural Român de
la Beijing, prima Expoziţie din istorie „Cucuteni –
Yangshao”. Expoziţia a fost alcătuită din 9 planşe
şi 18 obiecte aparţinând culturii Cucuteni şi 20 de
planşe şi 16 obiecte aparţinând culturii Yangshao.
Expoziţia s‑a bucurat de succes, a incitat
un interes fără egal. Exponatele Cucuteni (planşe, fotografii, hărţi, lucrări ceramice) au fost apoi
plimbate în mai multe locuri din China. Recent,
în noiembrie şi decembrie 2018 s‑au aflat la Majiayao (o altă cultură similară, mai târzie decât
Yangshao) şi în capitala provinciei Gansu.
Expoziţia s‑a numit: „Cultura Cucuteni –
Cultura Yangshao, întâmplare sau destin comun?”

Eram student al Universităţii Bucureşti,
când la orele de istorie a Chinei am auzit pentru
întâia oară de aceste două civilizaţii de la început de lume. Pasionat de istoria lumii, profesorul
român ne‑a vorbit de asemănările năucitoare între această cultură străveche a Chinei şi Cultura
Cucuteni din România, ambele situându‑se între
mileniile cinci şi trei î.Chr.
Acum, la începutul unui nou secol de viaţă
pământeană, am chemat la o masă a adevărului
istorici şi arheologi români şi chinezi. Există mai
multe dovezi privind asemănarea până la identitate: stilul de viaţă; organizarea localităţilor şi
locuinţelor; obiecte de cult; manufactura şi mai cu
seamă ceramica de forme asemănătoare, de aceleaşi culori şi simboluri; schimburi comerciale –
cereal şi altele.
Eu nu înţeleg cum pot unii să rămână
reci în faţa unei evidenţe miraculoase: simbolul
yin‑yang, socotit de lumea întreagă tipic chinez,
exista în România la Cucuteni, dar şi mai înainte pe teritoriul României, la Turdaş, acum şapte
milenii! Se va găsi un om de ispravă care să scrie

Evenimente editoriale în ajunul aniversării de 70 de ani
de relaţii diplomatice româno‑chineze
Limbi Străine din Beijing (China)
Institutul Cultural Român din Beijing

Prima istorie a românilor
tradusă în limba chineză

♦ 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

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

o carte numai despre aceasta şi să
revendice partenitatea? Poate o va
face un autodidact. Măcar pentru a
invita oamenii de ştiinţă ai lumii la
dezbateri academice!
Nu cumva, în urmă cu milenii,
în România de astăzi fiinţa un trib
mare cât un imperiu, iar noi, românii şi chinezii, suntem deopotrivă urmaşii? Tribul s‑a scindat, oamenii au
migrat şi spre apus, şi spre răsărit.
Caracteristica românilor de a
fi dezuniţi este o dovadă cât se poate
de limpede că acei oameni sunt strămoşii noştri! Cei care au luat‑o spre
vest au populat Europa. Cei plecaţi
spre est au format colonii în drumul
lor şi s‑au oprit poate în China, în
localităţile numite astăzi Yangshao,
Qijia, Majiayao. Mai mult, îmbrăcămintea unor minorităţi din sudul
Chinei, şi în primul rând minoritatea Miao, minoritatea Zhuang, minoritatea Yi, aduce izbitor cu cea
din zonele noastre de munte, iar mai
recent se vorbeşte de un grup din
Taiwan care se consideră coborâtor
din geţi.
Din partea română, la vernisajul expoziţiei au participat doamna Lăcrămioara Stratulat, managerul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi (Domnia
Sa ne‑a pus la dispoziţie cu mărinimie exponatele
care îi uimesc atâta pe localnici), şi doamna Cornelia Magda Lazarovici, cecetător în cadrul Institutului de Arheologie Iaşi. Din partea Chinei,
au luat cuvântul domnul Li Xinwei, cercetător
la Institutul de Arheologie din cadrul Academiei
de Ştiinţe Sociale din China, doamna Wang Weilin, de la Muzeul de Istorie al Provinciei Shaanxi, domnul Wang Chuang, pictor şi scriitor, venit
special din oraşul Zhenjiang din sudul Chinei, ca
şi un grup de cinci profesori de la Universitatea
din oraşul Baoding.
Simpozionul s‑a numit: „Două mari civilizaţii ale lumii preistorice”. Au prezentat dizertaţii
cei doi specialişti români numiţi mai sus, pe tema:
„Cultura Cucuteni. Stadiul cercetărilor şi reflectarea culturii Cucuteni în expoziţii internaţionale”.
Din partea gazdelor au luat cuvântul profesorul
Li Xinwei, cercetător la Institutul de Arheologie
din cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale din China,
domnul Li Shuicheng, profesor la Universitatea
Beijing, domnul Han Jianye, profesor la Universitatea Renmin, şi domnul Wang Weilin, director
adjunct al Muzeului de istorie al provinciei Shaanxi, tratând din diferite unghiuri tema reuniunii.
În 2018, o delegaţie a Institutului chinez de
arheologie a fost la Iaşi, la Cucuteni. S‑a ales un
loc unde arheologii chinezi să facă ei înşişi săpături, pe banii Chinei! Anul acesta, în iulie, vor începe lucrările. Este un început bun, aş zice.
Eu văd un Seminar român – chinez de ţinută
internaţională desfăşurat alternativ în cele două
ţări, întins pe câţiva zeci de ani, agrementat cu
săpături arheologice ş.a.m.d., care va ajunge să
rescrie începuturile civilizaţiei lumii şi legăturile
străvechi dintre România, Europa şi China. r
Beijing, ianuarie 2019

* 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
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Constantin Lupeanu
Cui îi este frică de strămoşi?

Pasionat de istoria lumii, profesorul
român ne‑a vorbit de asemănările
năucitoare între această cultură
străveche a Chinei şi Cultura
Cucuteni din România, ambele
situându‑se între mileniile cinci şi
trei î.Chr.
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Corespondenţă din SUA

Roxana Pavnotescu
Dragoş Nelersa
Pacea e un obiect de lux Psihozele vremurilor noastre
în viziunea lui Philip Venables

e apropie Sărbătoarea de Paşte, cea mai importantă sărbătoare creştină, dar şi Pesahul, care este cea mai importantă
sărbătoare iudaică. Milioane de credincioşi îşi vor îndrepta
privirile spre Ierusalim, Oraşul Sfânt, locul de unde creştinii
aşteaptă Lumina Sfântă de la Dumnezeu. Preoţi, clerici şi pelerini din toată lumea se pregătesc să sosească la Ierusalim, numai că s‑ar putea să fie
întâmpinaţi cu o ploaie de rachete.
Nu e linişte în Ţara Sfântă. Câteva rachete trase din Gaza au reaprins flacăra războiului. Hamasul, formaţiunea teroristă care conduce Fâşia, a zdruncinat liniştea aparentă care domnea în Israel. Un proiectil cu
rază lungă de acţiune care a fost tras din Gaza a parcurs aproximativ 120
km, trecând deasupra oraşelor israeliene de coastă, şi a căzut peste o casă
pe care a făcut‑o praf. Din fericire, locuitorii intraseră în adăpost şi nu au
fost victime omeneşti.
Lansarea rachetei a luat Israelul complet prin surprindere. Este
vorba de o rachetă mare, de tipul M‑75 iranian, care a ajuns într‑o zonă
considerată sigură de către armată, unde nici nu se instalaseră baterii ale
sistemului de apărare „Cupola de Fier”. Spun prin surprindere, pentru că
între cele două părţi se purtau discuţii, prin intermediul unei comisii egiptene, pentru încheierea unor înţelegeri care să aducă liniştea la graniţă.
După toate tratativele şi încercările de a stabili un calm între Israel
şi Gaza, s‑a crezut iniţial că Jihadul Islamic a tras racheta, dar o anchetă
a armatei a arătat că, de fapt, Hamasul a efectuat lansarea.
Aparent, această mişcare este contrară intereselor organizaţiei, care
spera să obţină ajutor de la Israel, Egipt şi Qatar atât pentru sine, cât şi
pentru locuitorii din Gaza. O delegaţie de mediatori egipteni trebuia să
sosească în Gaza pentru
a reînnoi negocierile şi
a stabili calmul pe termen lung.
Dar se pare că Hamasul nu este interesat
de o înţelegere corectă;
ei vor totul sau nimic,
nu fac nicio concesie;
iar, în schimb, vor să li
se îndeplinească toate
cererile şi condiţiile. Teroriştii continuă să hărţuiască populaţia şi să perturbe viaţa israelienilor, deosebindu‑se însă de
poziţia preşedintelui palestinian Abu Mazen, care practică o „rezistenţă
populară” mai puţin violentă.
Hamasnicii au anticipat greşit situaţia. De data aceasta, Israelul
a renunţat la politica sa de răspuns punctual şi, chiar dacă teroriştii au
anunţat că doresc încetarea imediată a focului, armata israeliană a dat o
serie de răspunsuri militare foarte dure.
Grupul terorist care guvernează Gaza a mers de data aceasta prea
departe şi va plăti un preţ greu. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu,
care are şi funcţia de ministru al Apărării, şi‑a scurtat vizita în SUA şi s‑a
întors de urgenţă în Israel. Tancurile şi blindatele au început să se adune
la graniţa cu Gaza, forţe masive se mobilizează pentru a intra în Fâşie,
iar aviaţia a lovit deja un număr de ţinte militare. Se atacă obiectivele
încet şi sistematic, având în vedere două obiective principale: distrugerea
capacităţilor şi infrastructurii militare ale Hamasului, şi lovirea grupului
terorist cât mai puternic, mai ales în centrele de comandă.
Mesajul Israelului este că nu mai permite astfel de provocări şi că
orice acţiune care va pune în pericol populaţia civilă din Israel va primi un
răspuns foarte dur.
Hamasul
se
confruntă cu propria
supravieţuire,
nu
doar fizic, pentru că
Mossadul a început
să‑i vâneze pe conducătorii terorişti, ci şi
pentru că populaţia
din Fâşia Gaza va înţelege că regimul Hamas nu o mai poate
reprezenta şi probabil se va răscula.
E din nou război în Ţara Sfântă.
Chiar dacă Donald
Trump promite o soluţie pentru pace, chiar dacă România doreşte să mute
Ambasada la Ierusalim şi chiar dacă se apropie Sfintele Sărbători de Paşti,
nu e linişte în Israel.
Un Paşte Fericit şi Şalom de la Ierusalim!
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rta – când e sublimă – se naşte din bucuria de a trăi şi încercarea de‑a restitui acea dimensiune perfectă şi inefabilă a
creaţiei desprinsă din controversatele ei reprezentări. Totuşi,
ea s‑a aplecat – uneori fără gratuitate – şi asupra suferinţei,
sublimând‑o, urmărind mereu atingerea unor stări de elevaţie, cu acelaşi
efect al transcenderii condiţiei umane. Când suferinţa se aplică creatorului,
arta funcţionează ca o autoterapie sau o eliberare într‑o formă sau alta a
încărcăturii psyche‑ului ultragiat. Piesa 4.48 Psychosis, a regretatei scriitoare Sarah Kane, a fost transpusă într‑o creaţie operatică aparţinând compozitorului englez Philip Venables. Punerea în scenă a operei, în colaborare
cu regizorul Ted Huffman, a rezultat într‑o producţie excepţională în care
muzica, textul, interpretul şi atmosfera scenică se constituie ca un organism
viu ce fiinţează în scenă, respiră, gâfâie – ad literam! –, se lamentează, se
confesează, se psiho‑analizează şi – lucerna extincta – moare. Opera a fost
comandată de Royal Opera şi Guildhall School of Music şi primeşte premiul
Olivier pentru cea mai bună operă a anului 2017.
Sarah Kane îşi ia viaţa (prin spânzurare) după scrierea acestei piese,
în urma unei depresii cronice, la vârsta de 28 de ani. Dramaturgia ei mai
cuprinde: Blasted, Phaedra’s Love, Cleansed, Crave, piese de succes jucate
în timpul scurtei ei vieţi. Crave marchează o evoluţie în estetica autoarei,
prezentă şi în 4:48 Psychosis, către o formă de dialog poetic între multiple
instanţe ale unui eu scindat. Intertextualitatea ca modalitate stilistică eludează orice referinţă la un posibil caracter sau structură epică. Schimbările
bruşte de context aduc cu ele modificări în starea subiectului şi intensitatea
trăirilor; o reprezentare expresionistă a suferinţei eului pradă unei depresii
cronicizate. Lipsa oricăror note de regie, a definirii personajelor (implicite)
face din piesă un fel de poem în proză, singura componentă, eventual, dramatică fiind structurarea în cele 24 de tablouri.

Philip Venables se remarcă prin prodigioase şi numeroase compoziţii
orchestrale, de operă, vocale şi de cameră şi este considerat de Guardian
unul dintre cei mai remarcabili compozitori ai modernităţii. Lucrările sale
vocale impregnate cu elemente de discurs vizează teme actuale, ca politica
şi violenţa. Prin urmare, piesa lui Sarah Kane se defineşte ca un material
adecvat psyche‑ului autorului în căutările lui de a manifesta o poziţie şi a
lupta cu tarele şi vicisitudinile vremurilor. Libretul reproduce îndeaproape
textul autoarei, structurând opera în cele 24 de tablouri ce subscriu ca ritm,
intensitate şi mod muzical schimbărilor de stare şi delirului prezente în text.
Compoziţia urmăreşte 6 voci – ca reprezentări nuanţate ale unui eu scindat
schizofrenic – în vederea realizării unei polifonii cât mai complexe şi variate
susţinute în general de la 3 până la 6 voci, dublată uneori de discursul poetic, desfăşurat în contrapunct cu linia muzicală. Există, în general, o voce
preponderentă, directoare – ca pivot – în jurul căreia ecourile celorlalte voci
se organizează într‑o dimensiune subliminală. Orchestra, situată pe o platformă, deasupra scenei, are o componenţă stranie formată din 3 saxofoane,
pian‑electronic, acordeon, două tobe uriaşe aşezate simetric şi excentric, pentru efect stereo, viole şi contrabas.
Ted Huffman aduce în scenă din primul tablou cele 6 voci (3 soprane
şi 3 mezzosoprane), îmbrăcate la fel, cazual, în culori cenuşii (tenişi, jeanşi,
t‑shirt şi un pulover lălâi), într‑un interior frust cu pereţii albi (făcând poate
referinţă la o cameră de sanatoriu!), câteva scaune şi o masă albă, servind în

final drept catafalc. Chiar dacă în economia textului ele nu prezintă nici o individualitate, în libret,
vocile poartă un nume, pentru a putea fi referite
diferenţiat în construcţia polifonică, O bossa-nova
– ca un straniu interludiu – în surdină, introduce
personajul‑autor în scenă. Gwen (interpretată de
Gweneth‑Ann Rand) ne vorbeşte în şoaptă, suspină, respiră, se sufocă – anunţându‑şi premonitoriu sfârşitul, apoi şoaptele se transformă lent în
voce: „ Sunt moartă de multă vreme”.
Vocea principală – Gwen – cuprinde un registru foarte bogat de înalte şi joase, materializate în pasaje lirice de mare sensibilitate interpretativă sau strigăte înalte şi stridente, icnituri,
murmure, şoapte, gâfâituri, respiraţii galopante.
Gwen afişează o expresie confuză, răvăşită, oficiază de multe ori ventriloc (aparent fără să‑şi mişte
buzele), ca un mediu sau un spirit interpretat de
un actor Noh. Celelalte femei – vocile interioare
– se mişcă brownian într‑o efervescentă nelinişte,
manifestând stări controversate de iubire, respingere, compasiune sau furie contra propriului eu.
Respiraţia, când galopantă, când decelerată până
la extincţie, acompaniată de o linie muzicală stranie, în diverse tonalităţi, devine ea însăşi voce. În
anumite scene însoţite de violenţă, vocile interi‑
oare se mişcă ca nişte erinii gata să‑şi devoreze
victima, apucând‑o de beregată – aluzie la moartea prin sufocare. Aici linia muzicală devine brusc
agresivă, sincopată şi puternică precum o sentinţă. Susţinută de percuţie, saxofon şi contrabas,
linia melodică aminteşte întrucâtva de scena înjunghierii în duş din Psycho, filmul lui Hitchcock.
Pe peretele din spate, un ecran afişează ritmic fragmente din textul piesei, imitând zgomotul
unei maşini de dactilografiat. Dialogul e recitat,
potenţat şi ritmat de cele două tobe stereo, eliberând la fiecare bătaie, ritmic, câte un cuvânt sau
o silabă pe ecranul luminat, ca într‑o conversaţie
morse. În fapt, contrapunctul marcat de cele două
tobe în conversaţie evocă o şedinţă de spiritism
în care mediul răspunde după un cod prestabilit
prin bătăi succesive în masă. Eul – în dialog cu
el însuşi – cu spiritul pe jumătate defunct, pare
angajat ireversibil în Marea Călătorie, ce avea să
survină, curând, la sfârşitul acestui demers artistic în moarte. Linia muzicală deraiază în disonanţe şi zgomote deranjante, una din tobe e înlocuită
de un ferăstrău ce taie o suprafaţă rugoasă. Dialogul se desfăşoară vocal, recitativ şi este „bătut”
în acelaşi timp într‑o linie melodică sincopată pe
ecran: Why did I cut my arm? (De ce mi‑am tăiat
braţul?). Ask me, why? (Întreabă‑mă, de ce?). Vocile repetă polifonic şi în contrapunct textul într‑o
paletă colorată de strigăte disociate. Dialogul este
în general susţinut de vocea principală în opoziţie
cu una sau mai multe voci ce elaborează gradat şi
exacerbat răspunsul. Urmărind cele 24 de tablouri, partitura fluctuează abrupt între momente de
un lirism renascentist, elucubraţii debussiene cu
potenţări lugubre ce trimit la piesa Syrinx, sau disonanţe stridente cu elemente de serialism schoenbergian, sugerând stările deraiate de conştiinţă
emanate de text. Atunci, fluxul muzical pare susţinut de un motor angrenat de o forţă colosală – a
unui mental distrofic – ce‑l menţine într‑o stare de
aritmie, dezagregare şi haos.
Delirul numerologic începând cu titlul piesei: „4:48”, ora fixă la care eroina îşi curmă somnul zi de zi, ora tenebrelor, a stărilor distorsionate
de conştiinţă, se continuă cu un cronometru ce se
decrementează din 7 în 7, marcând unul dintre
stupidele teste psihologice, apoi cu lista nesfârşită
şi sincopată a medicamentelor, fiecare cu gramajul lor. Numerele aleargă nebune în bătăile asurzitoare ale tobelor, recitate şi proiectate pe ecran;
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Dincolo de potenţarea dramatizării
prin mişcarea susţinută şi sugestivă
a „vocilor”, sunetul armonizat
sau dezagregat soseşte inspirat
cu dimensiunea sa orfică de‑a
transcende oroarea şi tragismul
acestui testament poetic într‑un
peisaj autoscopic al psihiei umane
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invocate obsesiv, ele fac aluzie la futilitatea tratamentelor psihiatrice.
Muzica pare o emanaţie naturală a textului
ce atacă scena, impunându‑se prin toate mijloacele: recital, voce, instrument şi proiecţia lor ritmată pe un ecran. Întrebarea care se pune este dacă
muzica propune noi perspective ale textului, altele decât cele reliefate de simpla lectură sau audiţia acestui demers pe care autoarea îl defineşte
îndrăzneţ ca piesă? Dincolo de potenţarea dramatizării prin mişcarea susţinută şi sugestivă a „vocilor”, sunetul armonizat sau dezagregat soseşte
inspirat cu dimensiunea sa orfică de‑a transcende
oroarea şi tragismul acestui testament poetic într‑un peisaj autoscopic al psihiei umane.
Demersul artistic al lui Philip Venables pare
să descindă direct din confesiunea autoarei: „ I am
deadlocked in psychiatric voice of reason… there
is no objective reality in which my body and mind
are one”. (Mă aflu încătuşată în vocea psihiatrică
a raţiunii. Nu există o realitate obiectivă în care
trupul şi mintea mea să dăinuiască). Reuşeşte
muzica să surprindă polifonic dorinţa eroinei –
surprinsă nostalgic – de viaţă, de iubire, de prietenii ce stau la căpătâiul ei (invocaţi în primul
şi psihopomp în ultimul tablou), de propriul trup
lobotomizat de panoplia de medicamente? Lamentaţiile: „But I am not here and never have been”
(Nu sunt aici şi nici n‑am fost vreodată), „I am

born in a wrong body” (de‑a te fi născut într‑un
corp străin) potenţate muzical conferă o motivaţie metafizică ideii de sinucidere, ca pe‑o eliberare
firească, concretizată într‑un manifest poetic: dialogul celor două instrumente de percuţie este întrerupt de: „Nothing will interfere with your work
like suicide” (nimic nu va fi mai propice scrisului
ca sinuciderea). În acelaşi timp, ideea de terapie
prin scris, extrapolată la voce şi sunetul lugubru
al instrumentului, înscrie o trecere lină, o intrare liniştită în moarte: „I can see I died” (Înţeleg
că sunt moartă…). Instrumentul tace, lumina se
stinge… „Please open the curtains” (Ridicaţi cortina!) – sunt ultimele cuvinte ale autoarei.
Piesa este prezentată la New York, ca parte
a festivalului de opere experimentale: Prototype
Festival, în sala de teatru Rose Nagelberg de la
Baruch Performing Arts Center. După spectacol,
urmează o scurtă discuţie cu compozitorul, regizorul şi o psihologă. Philip Venables continuă să‑şi
afişeze nonconformismul, păşind pe scenă cu o
tunsoare punkistă, cu părul strâns într‑o creastă pe vârful capului, o bluză flu de mătase albă
strânsă pe gât într‑un colier de perle, pantofi negri cu bretele şi toc cui, unghiile colorate la o singură mână… Iar ţinuta sa, după urmărirea acestui neconvenţional şi original spectacol, apare cât
se poate de firească. r

Aprilie 2019

www.contemporanul.ro

Ideea Europeană • Centenar (1919-2019)
Noutăţi editoriale

Sorin Lavric
Decoct de femeie
„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 erosului acut. Identific în paginile ei, bine mascat, un misoginism 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 feminitatea, 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
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Aura Christi
Geniul inimii, roman în versuri,
Ediţia a II‑a
„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, delicateţea 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 valorică, 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 majoră, cu totul originală. Probabil, nu l‑a citit pe romanticul
britanic Wordsworth; dar el e cel care a scris (sau a început să scrie) o memorabilă autobiografie în versuri. Puţini l‑au 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
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Aura Christi
Ostrovul Învierii, roman în versuri
„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 zideşte:
în actul de a vedea Aura regăseşte întreaga mistică a fiinţei, ce vede şi visează vortexul planetelor din înalturi
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 modernă pe care o salut din Madrid.”
Héctor Briosos (Spania)
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