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■  Număr ilustrat cu fotografii fotografii 
realizate la Torino de Aura Christi 

Doamna Jiang Yu, noua 
ambasadoare a Republi‑
cii Populare Chineze la 

Bucureşti, a fost, relativ recent, oaspe‑
tele Academiei Române. Excelenţa Sa, 
doamna Jiang Yu, a fost primită de 
academicianul Ioan‑Aurel Pop, preşe‑
dintele Academiei Române. În cadrul 
întrevederii au fost apreciate bunele 
relaţii de colaborare ştiinţifică şi cultu‑
rală dintre Academia Română şi insti‑
tuţii similare din Republica Populară 
Chineză şi au fost trecute în revistă 
schimburile realizate în ultimii ani 
între institutele de cercetare ale Aca‑
demiei Române şi Academiile Chineze 
de Ştiinţe, cu deosebire în domeniile 
economic, social, tehnologia informaţi‑
ei, agricultură, protecţia mediului. 

Doamna ambasadoare a mul‑
ţumit Academiei Române pentru or‑
ganizarea, împreună cu Ministerul 
Afacerilor Externe din România, a 
conferinţei internaţionale dedicate 
relaţiilor de parteneriat strategic din‑
tre Uniunea Europeană şi Republica 
Populară Chineză, „The Future of 
EU‑China Relations: Looking Beyond 
the Horizon”, conferinţă desfăşurată 
în cadrul agendei Preşedinţiei Româ‑
niei la Consiliul Uniunii Europene.

Au fost, de asemenea, discuta‑
te detaliile prezenţei preşedintelui 
Academiei Române, academicianul 
Ioan‑Aurel Pop, în luna august 2019, 
la Târgul Internaţional de Carte de 
la Beijing, în cadrul căruia România 
va fi ţara invitată de onoare, sărbăto‑
rind astfel împlinirea a 70 de ani de la 

stabilirea relaţiilor diplomatice dintre 
România şi Republica Populară Chi‑
neză. Cu acest prilej, se preconizează 
încheierea unui acord între asociaţiile 
editorilor din cele două ţări în vederea 
demarării unui program de traducere 
reciprocă a operelor fundamentale ale 
culturii române şi chineze.

Academicianul Ioan‑Aurel Pop 
şi doamna ambasadoare Jiang Yu au 
exprimat convingerea că, pe fondul 
unei tradiţii istorice îndelungate de 
respect şi dialog între cele două ţări, 
există toate premisele de continua‑
re a dezvoltării relaţiilor durabile de 
colaborare ştiinţifică şi culturală ro‑
mâno‑chineze.

Biroul de presă al Academiei Române

Vizita la Academia Română a ES doamnei Jiang Yu, 
ambasador al Republicii Populare Chineze în România 

Evenimente • Academia Română
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
Da, recunosc, m‑am îmbolnăvit şi eu, 
la sfârşitul adolescenţei, de această 
miasmă, să‑i zicem, otrăvitoare, a 
sinelui, şi nu mă pot împiedica să 
zâmbesc când îmi amintesc cum 

am fost biciuit de o ironie a unuia 
dintre tinerii profesoriNicolae Breban

Cultul unicităţii

n Editorial
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to
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Vorbim încă o dată despre individu‑
alism, adevărata şi marea ideologie 
a Europei Renaşterii şi a Lumini‑
lor. Noi, mulţi dintre noi se pare că 

am pătruns în ceea ce se numeşte Uniunea Euro‑
peană fără a fi integrat suficient – uneori defel! 
– acest tip de a înţelege ceea ce numim europeism. 
E drept că şi în secolul trecut, după primul război, 
mulţi tineri europeni au părăsit avântaţi idealuri‑
le greceşti ale individualităţii şi misterul acesteia, 
ataşându‑se cu un entuziasm greu explicabil for‑
melor grosolane, dar se pare izbăvitoare ale drep‑
turilor şi demnităţilor grupurilor. Cele ce s‑au nu‑
mit apoi mase, mase umane, în fapt, cinic spus, 
„carnea de tun” a istoriei; şi înainte de a fi victime 
ale istoriei, aceste mase – care, la drept vorbind, 
nu au existat niciodată în sensul în care au fost 
ele organizate de marxism sau de nazism, în ciu‑
da aparenţei colosale a unor conglomerate umane 
abil sau brutal manipulate, sau „imaginate”, ceea 
ce, în Germania anilor treizeci, a iscat expresia in‑
teresantă de „estetică a politicii!” – aceste mase, 
repet, înainte de a fi victime ale istoriei, au fost 
victime ale politicii tout court, a uneia sau alteia!

Da, să vorbim puţintel despre Eu, aici, la 
Nord de Dunărea‑de‑jos, atât de aproape şi atât 
de fericit sufocaţi, se pare, încă de Orientul apro‑
piat (vezi, continua, neobosita fervoare în jurul 
unui roman‑cult, Craii de curte veche, unica carte 
a fiului diletant al grecului, cum îl numeşte Căli‑
nescu pe Matei Caragiale!). Un fel de, să‑i zicem, 
de coincidentia oppozitorum a întregii noastre, 
remarcabile modernităţi, cea care va trebui – şi 
o mai face încă! – să absoarbă cu adevărat şi în 
profunzime curente ample, structurante ale Apu‑
sului cultural, precum romantismul sau simbolis‑
mul. Capacitatea sau, dacă vreţi, ambiţia noastră 
de a trăi şi crea pe două sau trei fronturi ideatice, 
literare, aproape în acelaşi timp, un fel de dublu 
saub triplu sincronism ce, abia în felul acesta, în‑
cetează de fapt de a mai fi unul!

Or, trebuie să constat aici, pe această pagi‑
nă, că a vorbi azi, în anul de graţie 2018 nu numai 
în România, devastată de aşa‑zisul comunism (de‑
vastată, de fapt, de ceea ce unii numesc, pe drept 
cuvânt, stalinism, perioadă absolut barbară petre‑
cută între anii 1948 şi 1964, perioadă căreia, fidel 
încă o dată felului original şi cam excesiv în care eu 
m‑am mişcat în tot acest sfârşit de secol al XX‑lea, 
i‑am închinat o trilogie romanescă: Singura cale, 
Jocul şi fuga şi, în curând va apărea, în această 
superbă toamnă, Frica), da, dar şi devastată dacă 
vreţi, de „Revoluţie” şi de straniile ei urmări. A 

vorbi azi şi în spaţiile mai largi ale Europei răsări‑
tene de acest... Ego pare de‑a dreptul ciudat, dacă 
nu de‑a dreptul incorect politic! A aminti de aspi‑
raţia, dacă nu de dreptul fiecărui cetăţean liber 
al continentului de a‑şi cunoaşte, pătrunde, sau 
de a‑şi descoperi pur şi simplu adânca‑i identitate 
umană, cu o uimire care uneori se apropie de o 
stare de real farmec al unei stupori admirative de 
felul unui alpinist ce se trezeşte, deodată, abătut 
şi rătăcit din urcuşul firesc spre înălţimi vizibile, 
adâncit până la pierdere în explorarea unei grote 

ce se afundă şi se ramifică inimaginabil, rătăcind 
în zonele stâncoase, ascunse, terifiante, în care nu 
mai pătrund nici măcar acele vietăţi eterne ale 
peşterii, precum şerpi sau liliecii, milioane, sau 
salamandrele ignifuge.

Eul sau cultul unicităţii, dacă îmi permiteţi, 
o descoperire înainte de a fi a psihologiei, se dato‑
rează, pare‑mi‑se filosofiei, cea idealistă şi roman‑
tică germană, serbată mai ales în cartea, cu ade‑
vărat revoluţionară, a antipaticului şi scepticului 
filosof Arthur Schopenhauer – maestru, model de 
gândire şi al nostru, în timpul (în fine!) sculptării 
clasicismului nostru, odată cu magistrul Maio‑
rescu, tânărul logician, abia debarcat de la Berlin, 
ce ţine un curs la subsuoară, acel scandalos op al 
vremii sale, Die Welt als Wille und Vorstellung, 
ce l‑a îmbolnăvit, benefic, am putea zice şi pe ju‑
nele ciudat şi un pic cam dezordonat pentru, cum 
zicem noi azi, standardele lumii universitare ale 
sfârşitului de secol, tânărul Eminescu. Se ştie, în 
polemica sa cu propriul, severul său maestru de la 
Königsberg, Im. Kant, Schopenhauer îndrăzneşte 
să pună în discuţie unul dintre principiile siste‑
mului kantian, noţiunea de noumen, de lucru în 

sine, de care Im. Kant, afirma că este incognos‑
cibil. Or, înlocuind pur şi simplu acest lucru în 
sine cu Voinţa, mai exact spus, cu voinţa oarbă, 
der blinde Wille, Schopenhauer face o descoperi‑
re care, printre altele, ne va influenţa enorm şi 
pe noi, sculptorii fiinţei, în frescele, apercepţiile 
şi amplele, îndrăzneţele noastre portrete epice; în 
afirmarea şi descrierea pertinentă a acelei capa‑
cităţii umane, o noutate absolută a intelectului 
uman, de a se scufunda în sine, de auto‑scopie, 
sau de analiză a sinelui, cum se va numi ulterior; 
această colosală descoperire nu stă cumva, prin‑
tre altele, şi la originile romantismului european, 
mişcare fundamentală a spiritului nostru de a mo‑
difica realul în speranţa de a‑i dibui rădăcinile, 
pilonii, misterul Fiinţei?!

Dintre milioanele de specii vii, spune filoso‑
ful, omul e singurul care posedă ciudata faculta‑
te de coborâre în sine, găsind la fundul gândirii 
şi al fiinţei sale această voinţă oarbă, pe care, 
apoi, Schopenhauer o împrăştie apodictic peste 
întreaga realitate a viului şi a mineralului sau a 
vegetalului. Iată unde, în ce vocabulă s‑a ascuns 
încă o dată adevărul, acum, în miezul secolului al 
XIX‑lea, una dintre ultimele sale forme din care, 
spuneam, ne hrănim şi noi azi, un adevăr căru‑
ia i s‑au închinat apoi mari maeştri epici euro‑
peni, atât de viu şi azi, dovadă că a început să fie 
contestat de mai noile aşa‑zisele şcoli epice, care 
contesta, cum zic ei, omniscienţa autorului! Con‑
testându‑i autorului epic tocmai această facultate 
de imersiune în sine, aptă de afabulaţii şi creării 
de lumi paradoxale şi magnifice totodată, îmbogă‑
ţind nespus, absolut revelatoriu, realul în care ne 
mişcăm. Şi dacă îmi acceptaţi afirmaţia, care vă 
va surprinde poate, că, înainte de filosoful scepti‑
cismului european, prima figură, vie şi impresio‑
nantă, care practică şi descoperă oarecum acelaşi 
principiu al imersiuni în apele adânci şi tulburi 
ale Sinelui a fost, cred eu, Hamlet, prinţul danez, 

care, odată cu tragica şi ciudata‑i biografie, pune 
o piatră la câteva din cheile, artificiile, ba poate 
şi osiile esenţiale ale artei noastre epice moder‑
ne, cum ar fi schiţarea personajului dedublat, cel 
al Dublului, erou, pe care tânărul Dostoievski îl 
va relua într‑unul dintre romanele sale de tinere‑
ţe, Domnul Goliadkin, fapt ce i‑a scandalizat, se 
pare, pe unii dintre criticii vremii sale! 

Da, recunosc, m‑am îmbolnăvit şi eu, la sfâr‑
şitul adolescenţei, de această miasmă, să‑i zicem, 
otrăvitoare, a sinelui, şi nu mă pot împiedica să 
zâmbesc când îmi amintesc cum am fost biciuit de 
o ironie a unuia dintre tinerii profesori – de ştiin‑
ţele naturale! – la liceul lugojan unde mă găseam 
prin anii sfârşitului de deceniu al cincilea, când, 
lipsit de tact, cum e orice berbecuţ de licean, care 
încă nu a împlinit şaisprezece ani, în plină emu‑
laţie atletică, pe Arena sportivă a oraşului, într‑o 
pauză de efort, l‑am întrebat, hodoronc‑tronc pe 
regretatul Ion Petraşcu, mort cu zile, apoi, într‑un 
accident de maşină, că... eu trăiesc, să fiu scuzat, o 
experienţă ciudată: mi se pare uneori, în momen‑
tele de absenţă sau de reverie, de singurătate, cu 
siguranţă, că aud, mai bine zis că percep sau mi 
se pare că disting o voce, da, o voce ce bâlbâie sau 
chiar articulează în interiorul meu unele fraze, 
concluziii sau simple supoziţii pe care eu, cel pu‑
ţin, simt cu siguranţă că nu sunt încă în stare să 
le aştern pe hârtie, dar nici nu îndrăznesc să le 
afirm cu voce tare, în faţa adulţilor din preajmă. 
Ce‑o fi cu vocea aceasta... domnule profesor? îl în‑
treb eu pe tânărul profesor, încrezător în aerul şi 
vocabularul său dezinvolt, binişor contrastant cu 
morga provincială şi gravă a colegilor săi din au‑
gusta cancelarie!

– Vezi ce faci şi cum te porţi cu această... 
voce, Brebane, mi‑a răspuns Petraşcu, şi fii mai 
ales prudent la excese; s‑ar putea într‑o bună di‑
mineaţă să fii plimbat de unii inşi în halate albe 
cu o veselă ambulanţă la Casa Galbenă de la Jim‑
bolia pentru o... atentă şi severă consultaţie! Fii 
foarte atent! sfârşi tânărul dascăl, întorcându‑se 
ironic spre colegii mei din jur, care, bineînţeles, 
nu‑şi stăpâneau prea bine zâmbetele, nici apar‑
teurile zeflemisitoare pe care, se pare, le meritase 
cu vârf şi îndesat limbuţia mea! (Jimbolia era şi 
este un orăşel de graniţă unde se afla un celebru 
stabiliment, Casa Galbenă, populat cu inşi abso‑
lut pitoreşti, zişi rătăciţi cu mintea!) 

Da, şi încă o dată romantismul târziu, total 
anacronic, deplasat şi încă la modul strident, al 
acestui început de secol al XX‑lea, poate fi învinuit 
de această pierdere sau rătăcire pe culoarele sine‑
lui, şi încă la nesfârşit, al unui tânăr ce‑şi caută, 
speră el şi, ha, ha, aşteaptă ca unii Zei necunos‑
cuţi şi teribili să‑l conforteze în ceea ce crede el 
a fi lumea sa viitoare; sau fiinţa sa viitoare, dacă 
ea va exista cu adevărat, dacă ea va apărea! O 
aventură, ce mai, o ditamai aventură, de un prost 
gust, într‑adevăr, inimaginabil, dacă ţinem sea‑
mă de fervoarea şi stânca aproape maniacală pe 
care s‑a sprijinit această credinţă a tânărului în‑
tr‑o... altă fiinţă a sa, care va fi, în sfârşit, capabilă 
să exprime scriptic – şi încă, auzi, Doamne! – în 
forme cvasi‑monumentale numite roman, ideile 
şi construcţiile anapoda, fumegânde, instabile şi 
parcă sonore, uneori ca şi întrupate în unele figuri 
umane, ce păreau copiate din aerul din jur – oho, 
un aer extrem de cunoscut, mai previzibil şi mai 
anost în toată vulgaritatea, ca şi în toată stabilita‑
tea sa fermă, zisă mic‑burgheză, decât puţine alte 
realităţi de mai târziu! r

■ Fragment din vol. Viaţa mea (II)

G. Călinescu: „Stăm în turnul de 
fildeş al artei pure atâta vreme cât 
patria e în siguranţă... Dispreţuim 
profund pe scriitorii fără instinct 
naţional. Nici un mare creator 
(Dante, Hugo, Eminescu) nu s‑a ru‑
şinat să fie patriot. Fără o Româ‑
nie independentă nu poate exista 
literatura română”.
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Marian Victor Buciu
Literatura română şi şcoala 
româno‑europeană

n Profiluri În unele privinţe, în România s‑a 
ajuns mai jos de forma europeană 

fără fond românesc de acum un 
secol şi jumătate. S‑a mers până 
la forma fără formă, amândouă 

autohtone. În loc de stimulare, s‑a 
ales simularea. De exemplu, chiar 

simularea formei

Am citit articolul polemic, alarmat şi 
alarmant, al lui Ion Simuţ, despre 
„receptarea literaturii române în 
şcoală”, abia acum. Apoi am des‑

chis revista orădeană Familia, unde, în treacăt fie 
spus, ancheta conţine şi intervenţii, să zic aşa, po‑
zitive, „înţelegătoare”, deşi cu totul altfel compre‑
hensive. Termenii ori formulările lui sunt foarte 
tari, dar se potrivesc cu tarele semnalate pentru a 
fi stopate. Cum anume, nu există sugestii. Stopa‑
te, pur şi simplu. Eliminate, de sus, de la comisii, 
experţi, oficiali. Şi dacă cei de sus nu vor şi se ţin 
să nu cadă? Nu s‑a inventat scara pe care se urcă, 
ah, de sus în jos. Cât îmi aduc aminte, în niciuna 
dintre inspecţiile pentru obţinerea gradul întâi în 
învăţământ, în cel real, de jos, la care am parti‑
cipat, nu s‑a plâns cineva de faptul că literatura 
română devine tot mai prost tratată în manuale şi 
mai ales că e restrânsă cantitativ şi analitic. Re‑
flexul evaluativ, fundamental în didactică şi pe‑
dagogie, pare să‑şi fi pierdut ultimul nerv într‑o 
anumită parte a ţării. Aşa mă gândeam, dar ar‑
ticolul spune că fenomenul e total, nu metonimic. 
Am ezitat între a scrie: o parte a ţării sau a naţiu‑
nii. Nu e acelaşi lucru şi, în plus, mai ţin seama şi 
de faptul că se vorbeşte prea des despre naţional 
fără un adecvat conţinut noţional. 

Ce s‑ar petrece cu şcoala românească, înde‑
osebi gimnazială? Comunicarea, devenită discipli‑
nă de instrucţie didactică, la noi cu o întârziere 
de vreo jumătate de secol, acum îşi face veacul şi, 
iată, se pare, că alungă din şcoală literatura. Pri‑
ma jumătate de gimnaziu e aproape pustiită. Ca 
atare, putem crede, canonul literar curricular tin‑
de să dispară cu totul, acum, când, să adaug, cano‑
nul literar propriu‑zis, estetic, critic, e aranjat în‑
tr‑un mod cvasi‑sectar, cu ştiinţa bunei falsificări 
ce trebuie să aibă un aer de autenticitate. Cine 
mai reface „canoanele”? Problema e subiectul, de 
care obiectul va depinde mereu. Când poţi, pen‑
tru că poţi, institui sau instituţionaliza, alegând 
manipulator alegătorii, şi treaba e făcută, ţine cât 
ţine, important e prezentul, el să fie reţinut. 

Dispariţia, prin retragere, a literaturii din 
şcoală este mai cu seamă o lovitură economică, 
bine primită de sărăcie şi sărăcire. Se cumpără şi 
se citeşte puţină carte. Nu se cumpără pentru că 
nu se citeşte, deşi se crede invers: că nu s‑ar citi 
pentru că nu s‑ar cumpăra. Lovitura economică, 
fatală, e impusă. Lovitura spirituală, pe care ne‑o 
dăm singuri, cu toată dependenţa ei de pumnul 
greu al economicului, de fapt e veche, iar acum a 
ajuns la „graţie”.

Cine suferă că dispare treptat literatura sau 
moare predându‑se, nepotrivit, ca text şi abordare 
analitică, din manualul de literatură? Pare‑se că 
prea puţini, altfel faptul nici nu s‑ar fi întâmplat. 
Dacă vorbim de manual în general, el oricum a 
fost, înainte vreme, ceea ce aş numi text ca pre‑
text, utilizat anarhic, într‑un fel nu prea diferit de 
prefacerile actuale. Nu e locul să dau amănunte. 
Însă retorica perfecţionării şi superlativului irigă 
instituţional şcoala fără nicio distincţie. Dacă nu‑
meşti ceva din realitate, faptul e luat în glumă, 
aşa că nu mai doare. O boală cronică se tratează 
mai ales cu autoironie. Într‑un haos sistematizat, 
pe care toate părţile îl alcătuiesc, în „sistemul” de 
învăţământ/ „dezvăţământ”, dincolo de excepţio‑
nalitate, s‑a convenit într‑un mod oribil consensu‑
al să se înveţe fără să se înveţe şi s‑a experimen‑
tat utopic cum se învaţă neînvăţând. Nici absenţa 
la ore nu mai e absenţă: poţi fi şi nefiind. Lucrul 
convine într‑un (non)sens absolut: învăţăceilor şi 
genitorilor, dascălilor şi, cu voia sau nevoia noas‑
tră, castei decizionale. Totul trece oricum, ca vre‑
mea, de parcă totul ar fi gol. Şi acesta perfect. Nu 
uităm că cea mai neînsemnată achiziţie în orice 
materie didactică înseamnă pur şi simplu, cum 
am reamintit, „perfecţionare”. Iar dacă e perfecţi‑
onare, nu poate încăpea decât elogiu. Stereotip şi 
trainic. Ne place să ne complacem în stranietatea 
şi înstrăinarea cele mai decăzute. Trăim plenar 

bucuria (auto)înşelării. De la impostura bravă a 
învăţăcelului („n‑am citit, dar m‑am descurcat, 
am luat zece...”) la aplecarea dascălului proletari‑
zat fără să observe („şapca pe ochi şi mergi înain‑
te”, ar fi deviza unora) nu e niciun pas şi mai ales 
niciun păs până la alegătorul legat, mai puţin la 
gură („suntem toţi la mâna lor”). 

În unele privinţe, în România s‑a ajuns mai 
jos de forma europeană fără fond românesc de 
acum un secol şi jumătate. S‑a mers până la for‑
ma fără formă, amândouă autohtone. În loc de sti‑
mulare, s‑a ales simularea. De exemplu, chiar si‑
mularea formei. Iar această prefacere ca blocaj al 
facerii, ce‑ar putea să fie în cazul formei? Primul 
răspuns, simplu, dar esenţial, nu poate să fie de‑
cât: informul. Ori: inexistenţă, despre care se poa‑
te spune, absurd, că totuşi există. Penibilă artă 
involuntară: dacă totul e posibil, nimic real nu ne 
mai trebuie. „Comèdia” sau „nimica”, vai, „se miş‑
că”, o ştim din clasici. Dar omul parcă e mai mult 
decât mişcare goală, stagnare în progres. Deseori 
nu suntem, nici emoţional, ca să nu mai zic ra‑
ţional, mişcaţi. În lumea formelor fără forme nu 
mai vedem pădurea în cauza copacilor – ca să vezi 
performanţă! – lipsiţi de rădăcină. Aici e baza, 
la selecţie. Şi cum e?: „politică”, i‑ sau a‑morală, 
cvasi‑profesională, adânc provincială. În aceste 
condiţii, noi învăţăm ca să facem reformă ca de‑
formare anomică. Restauraţia – rezolvare suge‑
rată – a unor forme, cu un anumit fond, dintr‑o 
parte a epocii totalitarist‑comuniste, nu poate fi o 
soluţie pentru prezent şi de viitor. Doar reforma, 
realist acceptată şi gândită de toate componen‑
tele in actu, ne poate scoate din proiectul condus 
ca misiune redusă la promisiune. De precizat ce 
a fost benefic, pe lângă manual (unic şi, relativ, 
bun!): exigenţă în notare (dar selecţia profesională 
tot dirijată era), o anumită rigoare în promovare 
(şcolară); sunt aspecte de bază, una mai solidă de‑
cât în epocile de „variată” simulare. 

Suntem, prin tratat unional, în Europa şi ne 
„punem” cu ea, cum şi ea se „pune” cu ţara (pa‑
tria, naţiunea, statul), a noastră, ca şi cu a altora: 
argumentat, diplomatic, negociat, prin consens. 
Sunt pierderi care echivalează cu nişte câştiguri, 
cum sunt beneficii apăsătoare. Fiecare poate in‑
clude într‑o poziţie sau alta faptul că prin hotărâ‑
rea grăbită impusă la Bologna, în ţările Uniunii 
Europene, facultăţile au fost constrânse să predea 
în trei ani cât în patru şi să ajungă la doi sau mai 
puţin, calitativ vorbind. La Litere, literatura nu 
mai e fapt istoric, doar tematic. Cum ştim, tema 
nu are în sine relevanţă estetică: iată un prim pas, 
uriaş, spre aruncarea peste bord a literaturii ca 
artă. Până la trecerea de la patru la trei ani, un 
autor important era predat în patru sau şase ore, 
iar acum, de când cu mişcarea în gol, a crescut 
viteza, reducând timpul: scriitorul e predat, „te‑
matizat”, iute, în 20‑30 de minute. 

Literatura română în postcomunism s‑a mu‑
tat din centru la periferie, dintr‑o bruscă, dar şi 
continuă nebăgare de (şi în) seamă. M. V. Llosa 
scrie într‑o carte de eseuri din 2009, cu un an îna‑
inte de a primi Premiul Nobel, că nu mai crede 
de bune decenii în iluzia că literatura va schim‑
ba lumea. Ce iluzii s‑ar mai ţese la alte niveluri? 
Deşi, noi, ceilalţi, la acest exemplu, tot cu utopii 
creatoare ne înarmăm. Există o largă resemnare 
rezultată din faptul că ţări subdezvoltate, dezvol‑
tate sau superdezvoltate se întâlnesc deopotrivă 
în epoca tehnologică, dar aculturală, contra‑cultu‑
rală, a spectacolului generalizat, cum s‑a spus. Şi 
mai rău, şi mai jos: a distracţiei doar ca distragere. 

Termenii lui Ion Simuţ din acest text exaspe‑
rat sunt aspri, dar nu conduc la astre: ceaţă, di‑
minuare, marginalizare, victimizare, pulverizare, 
distrugere, inutilitate, crimă, bezmeticeală, sacri‑
ficare, parazitare, expertizare extraterestră prin 
excludere, analfabetizare („reforma curriculară 
susţine analfabetismul funcţional, nu încearcă 
să‑l combată”), o aşteptată impunere a necititu‑
lui, şi peste toate deznaţionalizarea; apoi: alarmă, 

îndemnare la gândire critică, prin deparazita‑
re („Cetitor, deparazitează‑ţi creierul”, cerea un 
manifest avangardist românesc). E (d)enunţată o 
inadecvare metodică, bună de creat cetăţeni eu‑
ropeni şi de omorât cetăţeni balizaţi etnic, ajunşi 
un fel de trişti turişti într‑o infernală maşină a 
istoriei: vezi citarea versului lui Mircea Dinescu 
„Opriţi Istoria! Cobor la prima!” Logica grozăveni‑
ei îi previzionează că pieirea literaturii o atrage pe 
cea a dascălului „de specialitate” deodată cu facul‑
tatea care‑l pregăteşte. Lovitura dată necugetat 
literaturii îi apare ţintită şi asupra etnicităţii, na‑
ţionalităţii, cetăţeniei, pe care europenitatea le‑ar 
acoperi doar în sensul de a le elimina. 

La multele suferinţe prin care se vede con‑
damnată, într‑un proces orb(itor), literatura româ‑
nă în gimnaziu şi aşa mai departe (superficialita‑
tea sau uşurătatea interpretării literare, blocajul 
formării estetice a micului cititor, comunicare 
europeană prin incomunicare românească), Ion 
Simuţ îşi aplică în acest articol metoda „simpto‑
matologică” la starea, tare bolnavă, a învăţămân‑
tului românesc, privit doar în aspectul studiului 
literaturii române („naţionale”). Diagnostic şi tra‑
tament par a nu exista decât la modul protestatar, 
printr‑o anume poziţionare critică. 

Totuşi, nu întrevăd o concurenţă oarbă, total 
neloială, între două conştiinţe: naţională şi euro‑
peană. E suficient şi adecvat să spunem literatură 
română, dacă limba română îi e materia, suportul. 
Literatura europeană e doar o însumare a litera‑
turilor în limbile lor. Şi nimeni nu vede opoziţia 
dintre literatura română (unilingvă) şi literatura 
europeană (plurilingvă), cea care pretinde a fi în 
avangarda literaturii universale. Dacă Europa nu 
poate fi patrie, cum spune, cu patos pentru etos, 
simţ moral şi profesional ultragiat, Simuţ, poate 
că ar fi bine să ne devină matrie, în sensul, într‑un 
fel umoral şi umoresc, dorit de E. Ionesco. Etnici‑
tatea de conştiinţă e indestructibilă. Criza cea rea 
nu e a etnicităţii, ci a conştiinţei, înainte de orice, 
individuale. Individuală e şi identitatea, nu doar 
în gândirea liberală. 

Complacerea sau complicitatea cred că sunt 
pricină pentru „retardarea la toate nivelurile de 
aplicaţie: elev, profesor, şcoală, societate”, după cum 
vedem că se observă şi dinspre Oradea. Ion Simuţ 
produce un transfer acuzator: nu doar ţara (nu na‑
ţiunea?), dar s‑ar zice că şi Europa „ne vrea proşti”. 
Spunând astfel, dezvinovăţim prostirea misionară 
a politicianismului autohton ajuns în unele momen‑
te atotstăpânitor. Iar dacă formulăm pur şi simplu 
„Europa ne vrea proşti”, înţelegem că noi toţi, din 
interiorul Europei, europeni, ne manifestăm voinţa 
de prostire. Iar „aparenta retorică anti‑europeană” 
nici nu mai are vreun temei, într‑o Europă cuprinsă 
de hedonismul stupidităţii. E adevărat că civiliza‑
ţia, în progres, nu poate substitui cultura, în regres. 
Ideea istorică la noi era de superioritate culturală 
şi mai puţin civilizaţională. Se produce o răsturna‑
re în chip de substituire? Nepăsarea prin care nici 
măcar nu suntem „privitori ca la teatru” se cade 
îndreptată, în măsura realului şi posibilului. Euro‑
penizarea poate apărea uneori drept de‑românizare 
(simptomatologie nu întotdeauna nerecomandabi‑
lă, doar nicio naţiune nu e perfectă), dar nu doar 
ca anti‑românizare. Deviza Uniunii Europene este 
„unitate în diversitate” şi nu e vina ei dacă naţiuni‑
le îşi rad un termen din formulă. Avem un excedent 
cultural de europenitate/universalitate? Aşa să fie!? 
Dacă există identitatea (numită altădată specifici‑
tate) naţională, aceasta se reclădeşte periodic, tre‑
când prin crize de creştere. Nu doar ni se lezează, 
dar ni se şi videază identitatea naţională, ca să fi 
căzut din lac în puţ, din bolşevizare în europeniza‑
re, ambele de lagăr, de lume închisă? Comparaison 
n’est pas raison. Cât pot să o înţeleg, prostia/ prosti‑
rea e proprie celor care nu au înţeles şi fac totul ca 
să ne silească şi pe noi să nu înţelegem că ne des‑
chidem ca români spre noi înşine prin continentul 
în care, nu întâmplător, existăm. 

(continuare în pagina 10)
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„Augustin Buzura nu are nevoie de 
elogiile noastre postume, fiindcă 
destul elogiu etern sunt cărţile 
lui. Numai că Augustin Buzura a 

fost un om al Cetăţii, cu anumite responsabilităţi 
şi cu decizii luate spre binele culturii româneşti. 
Această dimensiune a vieţii lui nu trebuie să intre 
în uitare, pentru că este un exemplu demn de ur‑
mat. Trecerea sa, din ziua de 10 iulie 2017, a fost 
numai o iluzie pentru minţile noastre obişnuite cu 
limitele condiţiei umane, căci altminteri scriitorul 
trăieşte prin „arta sa lungă”, care‑l plasează sub 
zodia eternităţii. 

A studiat şase ani de medicină, ani grei de 
muncă încrâncenată, dar şi de mari bucurii, în 
preajma unor mari dascăli, care l‑au învăţat, după 
vechi reţete, că trupul singur nu se poate vindeca 
de rău fără suflet. Poate de aceea a făcut speciali‑
zarea psihiatrică. Până la urmă, s‑a ocupat numai 
de minte, de inimă (în sens de suflet) şi de litera‑
tură, ca să‑l parafrazez pe Gheorghe Bariţiu. 

L‑am văzut entuziasmat şi dezamăgit, l‑am 
văzut sigur de sine şi şovăielnic, l‑am văzut nos‑
talgic şi vehement, dar mereu învăluit în aura cre‑
atorului de marcă, situat deasupra obişnuitului, 
tinzând să iasă „din cercul nostru strâmt” şi să 
ne ducă spre nesfârşire. Augustin Buzura a rămas 
credincios artei literare şi României toată viaţa 
sa. A investigat „absenţi”, „feţe ale tăcerii”, „orgo‑
lii”, „voci ale nopţii”, „refugii”, „drumul cenuşii”, a 
făcut „recviem pentru nebuni şi bestii” sau „raport 
asupra singurătăţii”, recreând lumea după o cheie 
de el ştiută, dar potrivită pentru a deschide sufle‑
tele şi minţile milioanelor de cititori. 

În dragostea sa pentru ţară, pornea adesea 
de la preceptele Rezoluţiei de la Alba Iulia, de la 1 
Decembrie 1918. Considera că ţara este un lucru 
aşa de serios, încât până şi glumele pe seama ei 
ar fi o blasfemie. Unii confraţi, „intelectuali sub‑
ţiri” şi „boieri ai minţii”, nu l‑au înţeles, alţii nici 
nu s‑au străduit să‑l înţeleagă, iar alţii l‑au urât 
de‑a dreptul. Câţiva dintre aceşti „intelectuali” au 
exultat la un moment dat, atunci când, nemaia‑
vând răbdare câteva zile, cel mai înalt demnitar 
al ţării l‑a scos pe Augustin Buzura din clădirea 
Institutului Cultural Român, în regim de urgen‑
ţă. Scriitorul se pregătea să plece la operaţie, la 
Viena, bolnav fiind şi încărcat de griji. De‑atunci, 
autorităţile de stat nu i‑au mai acordat aproape 

nicio atenţie, ba l‑au mai şi admonestat câteodată. 
Nu a mai primit sprijin pentru scoaterea revistei 
Cultura, creată de el în cadrul Institutului Cultu‑
ral Român şi suprimată de epigonii săi cu grăbire. 
A tipărit‑o în continuare singur, ajutat de câţiva 
confraţi şi colaboratori inimoşi, revista reapărând 
în anii din urmă doar în formă electronică. 

A considerat Academia Română un empireu 
al spiritului tutelar, a preţuit instituţia aceasta 
supremă şi i‑a acordat o cinstire necurmată. Nu a 
ezitat nicio clipă să participe la lucrările comuni‑
tăţii noastre academice, chiar şi în anii din urmă, 
când ne simţea după voce pe fiecare, fiindcă era – 
cum spunea amar şi autoironic – „orb ca o cârtiţă”. 
Dar ce bine vedea totul cu ochii minţii! Nu a luat 
niciodată numele instituţiei academice în răspăr 
şi nici numele confraţilor, deşi nu avea, cu toţi şi 
întotdeauna, cel mai amiabil dialog. 

Avea un zâmbet bonom, inconfundabil, care‑i 
putea face pe necunoscători să‑l ia drept naiv. Au‑
gustin Buzura era naiv doar atunci când voia el. 
Altminteri, era enervant (pentru unii) de serios, 
neluând niciodată „numele Domnului în deşert”, 
nici pământul acesta, nici oamenii, nici România. 
I‑a veştejit mereu pe guvernanţi, deopotrivă înain‑
te şi după 1989; s‑a bătut cu cenzura comunistă, 
bazată pe o ideologie caducă şi apoi cu cenzura cea 
nouă, mascată, bazată pe traficul de influenţă, pe 
şantaj, pe ignoranţă şi pe aroganţă. A cerut condu‑
cătorilor asumarea răspunderilor faţă de ţară, a ce‑
rut competenţă şi seriozitate, dar mai ales muncă 
stăruitoare, făcută cu cinste şi omenie. 

Augustin Buzura a binemeritat de la Pa‑
trie, dar nu a primit mai nimic! Poate că nici nu 
avea nevoie, fiindcă primise de la înaintaşi şi de la 
Dumnezeu darul şi harul să‑şi facă singur piedes‑
talul pentru posteritate, pe care „nici vântul nu‑l 
va strica şi nici furul nu‑l va fura”. Pe unii dintre 
noi ne‑a învrednicit să‑i fim în preajmă câteodată, 
ceea ce ne‑a înnobilat viaţa şi ne‑a îmbogăţit su‑
fletele. Cunoscându‑l pe omul şi pe intelectualul 
Augustin Buzura, sunt fericit pentru că mi‑a fost 
îngăduit ca prin literatura şi viaţa lui Augustin 
Buzura să gust din ambrozia zeilor şi să simt izul 
eternităţii. r

■ Alocuţiune rostită în Aula Academiei Române 
cu ocazia sesiunii omagiale dedicată  

acad. Augustin Buzura 

n Modele Eveniment n Academia Română

Sesiune omagială 
Augustin Buzura, 
la Academia Română

Academia Română prin Secţia de Filologie 
si Literatură, în parteneriat cu Fundaţia Cultura‑
lă Augustin Buzura, a organizat miercuri, 10 iulie 
2019, sesiunea omagială Augustin Buzura, la doi ani 
de la încetarea din viaţă a scriitorului. Evenimentul 
a avut loc în Aula Academiei Române. Au rememorat 
activitatea literară, publicistică şi culturală a acade‑
micianului Augustin Buzura: acad. Ioan‑Aurel Pop, 
preşedintele Academiei Române, acad. Eugen Simi‑
on, preşedintele Secţiei de Filologie şi Literatură, 
acad. Nicolae Breban, directorul Fundaţiei Cultu‑
rale Ideea Europeană şi director al revistei Contem-
poranul, Angela Martin, traducător şi eseist, acad. 
Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei 
Române, acad. Jean Askenazy. Anamaria Maior‑Bu‑
zura, preşedintele Fundaţiei Culturale „Augustin 
Buzura”, a adăugat o notă personală discursurilor 
academice.

În partea a doua a evenimentului, Ioan Cris‑
tescu, directorul Muzeului Literaturii, conf. dr. Ilea‑
na Marin, Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, 
Ana‑Maria Vulpescu, editor, au vernisat expoziţia 
„Augustin Buzura: Conştiinţa Scrisului”, organizată 
în parteneriat cu Muzeul Naţional al Literaturii Ro‑
mâne. Expoziţia adună fotografii, manuscrise, docu‑
mente inedite, ca martori ai unui proces de căutare 
şi sondare a autenticităţii, de exprimare a adevăru‑
lui fără a face compromisuri, cu preţul confruntării 
cu practicile cenzurii. Eroic prin forţa morală pe 
care a manifestat‑o în raport cu imposibilitatea de 
a transgresa limitele unei societăţi închise, scriito‑
rul Augustin Buzura a lăsat mărturie mii de pagini 
conţinând versiuni, rescrieri, restructurări ale ope‑
relor sale. Pentru prima oară, portretul scriitorului 
se conturează prin laboratorul intim al scriiturii.

Augustin Buzura (1938‑2017), absolvent al 
Facultăţii de Medicină, pasionat de filosofie, artă 
şi literatură, s‑a remarcat prin curajul de a aborda 
teme dificile în contextul social şi politic de dinain‑
te de 1989. Redactor‑şef al revistei literare Tribuna 
din Cluj, fondatorul şi preşedintele Fundaţiei Cul‑
turale Române (1990‑2003), ulterior transformată 
în Institutul Cultural Român, al cărui preşedinte a 
fost până în 2005, Augustin Buzura a excelat atât 
în literatura pe care a lăsat‑o, cât şi în activitatea 
de manager cultural în instituţiile pe care le‑a creat, 
punând în practică strategii culturale de promovare 
a valorilor româneşti peste hotare. 

De‑a lungul celor 55 de ani de misiune literară 
şi civică, scriitorul Augustin Buzura a publicat şapte 
romane: Absenţii (1970), Feţele tăcerii (1974), Orgolii 
(1977), Vocile nopţii (1980), Drumul cenuşii (1988), 
Recviem pentru nebuni şi bestii (1999) şi Raport asu-
pra singurătăţii (2009), care au fost traduse în fran‑
ceză, engleză, rusă, germană, spaniolă, portugheză, 
poloneză, chineză, suedeză, maghiară, slovenă şi ja‑
poneză. Temele sociale, abordate cu responsabilita‑
tea celui care s‑a înfruntat zi de zi cu un sistem ostil 
şi absurd, sunt combinate cu sondarea psihologică a 
personajelor cu care cei mai mulţi dintre cititorii săi 
s‑au identificat, după cum dovedeşte corespondenţa 
cu aceştia şi numărul uriaş al tirajelor şi reeditărilor 
epuizate.

Sute de articole, interviuri, anchete, reportaje, 
portrete dau seama de întinderea şi diversitatea in‑
tereselor intelectuale şi sociale ale omului Buzura. 

Augustin Buzura a primit de 4 ori Premiul 
Uniunii Scriitorilor din România (1970, 1974, 1980, 
1984), Premiul „Ion Creangă al Academiei Române” 
(1977), Premiul Opera Omnia al revistei Convorbiri 
Literare, Premiul Opera Omnia al revistei Contem-
poranul. Ideea Europeană.

A fost preşedinte al Filialei Române a Asoci‑
aţiei de Cultură şi Ştiinţă Europeană cu sediul la 
Roma, membru fondator al Fundaţiei Culturale 
Europene „Gulliver” din Amsterdam, membru în co‑
mitetul director al Centrului Euro‑Atlantic. Doctor 
Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu (1997), al Universităţii de Nord din Baia Mare 
(2010), al Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Iuliu Haţieganu” din Cluj‑Napoca (2014). Membru 
de onoare al Academiei Româno‑Americane (2000), 
membru al Academiei Braziliene de Litere (2001), 
membru al Academiei Latinităţii (2001), membru co‑
respondent al Südosteuropa Gesellchaft, Germania 
(2001).

A fost decorat cu Ordinul Naţional „Pentru Me‑
rit” în grad de Mare Cruce (2000), cu Ordinul Brazi‑
lian „Rio Branco” în grad de Comandor, cu Ordinul 
Mexican „Vulturul Aztec” şi cu multe alte premii şi 
medalii naţionale şi internaţionale.

În data de 3 iulie 1990 a fost ales membru co‑
respondent al Academiei Române, devenind membru 
titular la 12 martie 1992.

Comunicat de presă 
Fundaţia Culturală Augustin Buzura
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Alexandru Surdu
Revizionismul şi 
antirevizionismul interbelic

n Lecţii de istorie Aceste directive erau cunoscute, 
dar se cunoşteau deja şi acţiunile 

întreprinse: pe plan economic, 
ocuparea întreprinderilor 

industriale şi administrarea celor 
agrare în dauna celor româneşti, 

destul de puţine pe teritoriul 
Transilvaniei

În preajma Centenarului Marii Uniri 
(2018) au apărut câteva cărţi semnifi‑
cative pentru evenimentele petrecute în 
urmă cu un secol, de regulă necunoscute 

de către istoricii noştri, din cauza faptului că nu s‑a 
scris nimic despre ele, au fost considerate fără vreo 
semnificaţie deosebită sau privesc zone restrânse 
sau mărginaşe ale ţării noastre. Despre altele, cu‑
noscute înainte de 1948, nu s‑a mai scris în epoca 
dictaturii comuniste, din cauza directivelor interna‑
ţionale din lagărul socialist, pentru a nu leza „sensi‑
bilitatea” ţărilor învecinate, şi, apoi, au rămas, ca să 
zicem aşa, „îngropate” sub nisipurile uitării.

Laurenţiu Batin de Berbeşti, doctor în istorie 
şi în filosofie, fost comandant al Poliţiei de frontie‑
ră în judeţul Maramureş şi actualmente primar al 
Comunei Giuleşti din Marmaţia Centrală, a publi‑
cat, printre alte lucrări (Maramureşul şi maramu-
reşenii în Primul Război Mondial, 2014; Armata şi 
Biserica Ortodoxă în Maramureşul interbelic, vol. I 
şi vol. II, 2017) şi una, intitulată Oameni de seamă 
ai Maramureşului. Dr. Ion de Kovats, apărută la 
Editura Limes, Cluj‑Napoca, 2017.

Lucrările acestea sunt bazate pe documente 
inedite: date din Arhivele locale, acte, declaraţii, 
jurnale, scrisori, fotografii, care ne redau eveni‑
mentele aşa cum au fost. Acestea, chiar dacă pre‑
zintă un interes deosebit, nu vor putea fi integrate 
ca atare în istoria generală a românilor, datorită 
imensităţii lor documentare, dar, pentru ceea ce 
numim noi „istoria concretă” a românilor, ele sunt 
esenţiale, căci reprezintă adevărul. Şi, ca atare, 
mai ales după apariţia lor în tomuri impresionan‑
te, ar trebui cel puţin menţionate bibliografic.

După retragerea trupelor române de la gra‑
niţa promisă pe Tisa, prin cedarea practic a Crişa‑
nei de Vest, a avut loc ocuparea acesteia de către 
trupele maghiare. Despre românii de acolo nu s‑a 
mai auzit însă nimic. Cei care au scăpat cu via‑
ţă s‑au refugiat în România. Dar şi din România, 
din Cehia şi Serbia s‑au refugiat în Ungaria mii 
de maghiari care făcuseră parte din administraţia 
austro‑ungară a teritoriilor pierdute de către Un‑
garia în urma Păcii de la Trianon sau care comise‑
seră atrocităţile cunoscute asupra populaţiilor ne‑
maghiare din aceste locuri. Persoane, cu familiile 
lor, nemulţumite de pierderile suferite, care s‑au 
şi organizat în tot felul de asociaţii, sprijinite de 
conducerea Ungariei, care militau pentru revizui‑
rea deciziilor internaţionale din 1920. Aceştia s‑au 
alăturat celor peste 200.000 de unguri refugiaţi, de 
exemplu, numai din Transilvania în Ungaria în pe‑
rioada dintre 1918 şi 1920. Menţionăm aceste cifre 
pentru ilustrarea faptului că mişcarea iredentistă 
din Ungaria avea o susţinere serioasă, activă şi di‑
rect interesată în mişcările revizioniste maghiare, 
care nu pot fi puse numai pe seama guvernelor care 
s‑au perindat la conducerea acestei ţări din 1918 şi 
până astăzi: fasciste, comuniste sau liberale.

Ne putem imagina situaţia precară în care 
trăiau cei aproape o jumătate de milion de refugiaţi 
maghiari în tabere improvizate la marginea oraşe‑
lor, în condiţiile în care Ungaria, învinsă în război 
şi hărţuită de comunişti, era la limita subzistenţei.

În Ungaria au fost organizate, după 1918, de 
către refugiaţi, dar şi de către localnicii revoltaţi, 
numeroase asociaţii ca: Liga Apărării Teritoriului, 
Consiliul Naţional Secuiesc, Uniunea Naţional Ma‑
ghiară, Uniunea „Gabor Aron”, organizaţiile pen‑
tru tineret „Levente”, Uniunea Mondială a Ungu‑
rilor, Tânăra Gardă şi Liga Revizionistă Ungară, 
înfiinţată în 1927, care cuprindea 34 de asociaţii 
din Ungaria şi din ţările vecine.

Acţiunile interne şi internaţionale ale statu‑
lui maghiar au fost însă nu numai favorabile activi‑
tăţilor desfăşurate de către asociaţiile revizioniste, 
ci chiar stimulatoare pe plan cultural‑ştiinţific şi 
educaţional. Propaganda revizionistă se făcea în 
parlamentul Ungariei, în toată presa, în şcoli de 
toate gradele, dar şi la preşcolari, în unităţile mi‑
litare, în biserici, la posturile de radio. Erau emise 
tot felul de ştiri false, alarmante despre persecu‑
tarea maghiarilor în teritoriile pierdute şi în mod 
special în Transilvania.

Condiţiile vitrege de după război, în spe‑
cial economice, erau justificate prin pierderile 

teritoriale, iar toate soluţiile erau revendicative, 
sprijinite şi de o literatură istorică, politică şi eco‑
nomică stimulativă pentru sentimente naţiona‑
list‑şovine de tipul celor fasciste care vor deveni 
dominante în Ungaria horthystă.

Deosebit de puternică era şi propaganda inter‑
naţională, care se făcea prin toate mijloacele diplo‑
matice, în special prin ponegrirea statelor învecina‑
te: România, Iugoslavia şi Cehoslovacia, despre care 
erau emise ştiri alarmante în legătură cu încălcarea 
drepturilor naţionalităţilor minoritare. Erau tipă‑
rite în tiraje mari, în limbi străine, cărţi scrise de 
autori maghiari cu prestigiu internaţional.

Pe plan intern, statul maghiar sprijinea fi‑
nanciar şi material organizaţii de tip paramilitar, 
mai ales ale tinerilor, instruite în mod special pen‑
tru acţiuni teroriste, având ca model organizaţiile 
fasciste italiene şi hitleriste germane.

S‑ar putea spune că, în fond, toată această 
politică revizionistă maghiară, cu sau fără perspec‑
tive de reuşită, era o problemă a Ungariei, cum s‑a 
considerat că şi politica hitleristă era o problemă 
a Germaniei şi s‑a greşit, fireşte. Dar în cazul Un‑
gariei, cel puţin în privinţa directivelor de acţiune 
destinate maghiarilor din Transilvania, problema 
era, în mod evident, şi a României. Aceste direc‑
tive erau cunoscute, dar se cunoşteau deja şi ac‑
ţiunile întreprinse: pe plan economic, ocuparea 
întreprinderilor industriale şi administrarea celor 
agrare în dauna celor româneşti, destul de puţine 
pe teritoriul Transilvaniei; pe plan cultural‑educa‑
ţional, introducerea de cărţi şi materiale simbolice, 
manuale, drapele şi hărţi ale Ungariei Mari, ziare 
şi broşuri de propagandă; pe plan politic, sprijini‑
rea formaţiunilor cu tente antistatale sau antiro‑
mâneşti, şi chiar acţiuni de tip terorist, sabotaje, 
manifestaţii, demonstraţii, atentate.

Toate acestea erau cunoscute autorităţilor ro‑
mâneşti, care au fost nevoite să intervină, dar erau 
cunoscute şi opiniei publice româneşti. Reacţia so‑
cietăţii româneşti a intervenit în anul 1933 (faza de 
apogeu a declaraţiilor revizioniste maghiare cumu‑
late cu cele fasciste italiene şi hitleriste germane), 
când s‑a constituit Liga Antirevizionistă Română 
(15 decembrie 1933). S‑ar putea considera că aceasta 
era o replică a Ligii Revizioniste Ungare. Dar situa‑
ţia este cu totul alta. Liga Antirevizionistă Română 
(L.A.R.) nu prevedea nimic împotriva statului un‑
gar, ci urmărea doar informarea cetăţenilor români 
în legătură cu intenţiile revizioniste ale Ungariei şi 
cu acţiunile Ligii Revizioniste Ungare (L.R.U.).

Preşedintele L.A.R. a fost Stelian Popescu, 
directorul ziarului „Universul”. Din conducerea 
onorifică a Ligii făceau parte: Patriarhul Biseri‑
cii Ortodoxe Române, Miron Cristea, Mitropolitul 
Ortodox Nicolae Bălan al Ardealului, ceilalţi mi‑
tropoliţi şi episcopi ortodocşi şi mari personalităţi 
cultural‑ştiinţifice. Scopul L.A.R., prevăzut în Ac‑
tul constitutiv, era: 1) Să dezvolte simţăminte de 
solidaritate şi de rezistenţă românească organi‑
zată împotriva încercărilor de încălcare a unităţii 
teritoriale a României şi a demnităţii naţionale a 
poporului român; 2) să organizeze în ţară şi în stră‑
inătate o propagandă intensă pentru menţinerea şi 
asigurarea păcii, a respectării tratatelor internaţi‑
onale şi a statelor vecine; 3) să contribuie la menţi‑
nerea relaţiilor de prietenie şi de respect cu ţările 
învecinate; 4) să lupte pentru întărirea conştiinţei 
naţionale a maselor populare şi pentru pregătirea 
lor spre a fi gata oricând să apere integritatea pa‑
trimoniului naţional; 5) să combată propaganda şi 
acţiunile tendenţioase de orice natură în vederea 
revizuirii tratatelor de pace; 6) să informeze opinia 
publică naţională şi internaţională despre orice în‑
cercări ale unor state sau asociaţii de ameninţări 
sau acţiuni contra României, contra unităţii sale 
teritoriale şi naţionale şi contra păcii.

Pentru realizarea acestor obiective, L.A.R. îşi 
propunea să organizeze comitete de acţiune în ora‑
şe, în comune şi în sate, să colaboreze cu asociaţiile 
patriotice existente deja şi cu organele oficiale ale 
statului; să organizeze manifestaţii publice, să ela‑
boreze şi să publice lucrări de informare naţională 
şi internaţională.

La 8 ianuarie 1934 s‑a constituit, în clădirea 
Episcopiei Ortodoxe Române din Cluj, Comitetul 
Regional pentru Transilvania al L.A.R., din condu‑
cerea căruia făceau parte mitropoliţi şi episcopi or‑
todocşi şi greco‑catolici, dar şi personalităţi politice 
marcante: Iuliu Maniu, Alexandru Vaida‑Voevod, 
Alexandru Lapedatu, Octavian Goga ş.a. Preşedin‑
tele Comitetului a fost ales istoricul Ioan Lupaş, 
iar ca vicepreşedinţi au fost: Onisifor Ghibu, G. 
Bogdan Duică, Iuliu Haţieganu, Alexandru Drago‑
mir şi Gheorghe Moroianu.

În cartea menţionată a istoricului Lauren‑
ţiu Batin este vorba în mod special de Liga Anti‑
revizionistă Română din Maramureş. Aceasta s‑a 
constituit la 26 noiembrie 1934, după ce avuseseră 
loc trei adunări impresionante antirevizioniste la 
Sighetul Marmaţiei (1 decembrie 1932), la Vişeu 
(28 mai 1933) şi din nou la Sighet (28 mai 1934), la 
care au participat peste 6.000 de intelectuali şi ţă‑
rani din judeţul Maramureş. Atunci au luat cuvân‑
tul intelectuali de prestigiu din Marmaţia, sub pre‑
şedinţia avocatului dr. Gavrilă Iuga, fost prefect de 
Maramureş. După primul preşedinte al L.A.R. din 
Maramureş, Vasile Kindriş, ales în lipsă, care a şi 
demisionat, a devenit preşedinte avocatul dr. Ion 
de Kovats. Ca preşedinţi de onoare au fost aleşi: 
Simion Balea, protopop de Săpânţa, Nicolae Doroş, 
protopop de Şugatag, şi av.dr. Gavrilă Iuga, plus 
zece membri de onoare, personalităţi marcante ale 
Marmaţiei.

În primele adunări ale Ligii Maramureşene 
au fost identificate principalele surse ale revizio‑
nismului maghiar din judeţ: presa ungurească în 
care era ponegrit statul român şi erau inventate 
acţiuni româneşti antimaghiare; Partidul Maghia‑
rilor din Transilvania care avea legături perma‑
nente cu Ungaria; şcolile confesionale ungureşti 
în care se făcea o educaţie şovină, declarat antiro‑
mânească; instituţiile economico‑financiare ungu‑
reşti care favorizau întreprinderile maghiare din 
Transilvania; organizaţiile culturale ungureşti şi 
Biserica ungurească. Toate acestea funcţionau ne‑
stingherite în toată România şi reprezentau focare 
de manifestări antiromâneşti, care trebuiau cunos‑
cute şi faţă de care presa românească trebuia să 
aibă o atitudine fermă.

Liga Antirevizionistă Maramureşană a tre‑
cut la extinderea activităţilor pe cele patru „plase”: 
Sighet, Vişeu, Şugatag şi Dragomireşti. Urma să se 
constituie şi subsecţiile pe localităţi, oraşe, comu‑
ne şi sate. S‑au perfectat legături cu Asociaţiunea 
Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura 
Poporului Român, ASTRA, Despărţământul Mara‑
mureş. S‑au organizat sărbători populare, adunări 
comemorative pentru personalităţile marmaţiene, 
acţiuni de amenajare şi îngrijire a mormintelor ero‑
ilor români din Primul Război Mondial. A fost pro‑
gramată ridicarea unor monumente pentru „Des‑
robitorii Maramureşului”. S‑au ţinut numeroase 
conferinţe cu caracter informativ. Au fost trimise 
materiale scrise la publicaţiile de la Cluj, care erau 
distribuite alături de cele câteva cărţi apărute în 
legătură cu activităţile antirevizioniste din Tran‑
silvania: „Gazeta Antirevizionistă”, gazeta „Piatra 
de Hotar”, ziarul „Universul”. Sunt menţionate şi 
două cărţi, apărute la Cluj, cu titluri sugestive: Re-
vizionismul Maghiar şi Ungaria Revizionistă.

Puţin, s‑ar putea spune. Dar Liga Antirevi‑
zionistă Română a fost desfiinţată după venirea la 
putere a guvernului Armand Călinescu, la 7 martie 
1939. Oricum, în Ungaria, Liga Revizionistă Ma‑
ghiară a publicat, între 1927 şi 1940, după consem‑
narea lui N. Popescu din revista „Foaie Naţională” 
din 2010, 228 de cărţi, reviste şi ziare cu caracter 
revizionist în limbile germană, franceză, engleză, 
spaniolă, finlandeză, portugheză şi maghiară. „Din 
acest total, un număr de 124 de publicaţii se ocu‑
pau de problema Transilvaniei şi ajungeau pe dife‑
rite căi şi în Ardeal”.

Mult sau puţin, aceasta a fost situaţia din 
România şi, mai ales, din Maramureş. Ceea ce a 
urmat, în 1940, a întrecut însă cu mult toate pre‑
viziunile funeste ale patriotului român Ion de Ko‑
vats, preşedintele Ligii Antirevizioniste din Mara‑
mureş. r
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ
E drept, se declară sistematic, 
dar în dezacord cu adevărul, 

că Bucureştiul e organizatorul 
tuturor fericirilor care ne încearcă, 

dar revendicarea e o impostură: 
dacă n‑ar exista altruişti de 
calibrul Irinei Petraş, care e 

capabilă să dinamizeze energii 
şi, mai ales, să le asigure spaţiu 

instituţional de manifestare, toate 
ar cădea în derizoriu, viaţa Uniunii 
rezumându‑se la alegerile din patru 

în patru ani, unde iese de fiecare 
dată cel „care trebuie” şi viaţa 

merge inerţial înainte, într‑o derivă 
pragmatică pe care nici cei mai 

precişi analişti nu o pot defini decât 
recurgând la eufemisme

Ştefan Borbély
70 de ani de viaţă literară la Cluj

n Cronica literară

De ani buni, Irina Petraş, despre care 
cred că am scris cu îndreptăţire în 
mai multe rânduri că este „omul 
providenţial” al literelor clujene, re‑

gretabil fiind doar faptul că uniunea „mare” nu e 
condusă de un om cu un standard uman similar, 
şi‑a făcut un obicei din a‑şi sacrifica opera proprie 
pe altarul altruismului comunitar, publicând în 
mod sistematic almanahuri şi volume colective 
menite să consemneze viaţa de interior a Filialei 
Cluj a Uniunii Scriitorilor. A început, dacă îmi 
amintesc corect, cu almanahul Cuvinte din 2006, 
a continuat cu Clujul din cuvinte (2008), Varză à 
la Cluj (2010), Locuirea cu stil (2010), Promenada 
scriitorilor (2011), Clujul din poveşti (2011), Viaţa 
literară la Cluj (2013) Lumina din cuvinte (2015), 
Feminitate şi literatură (2016), cu cele două edi‑
ţii ale masivului volum Transilvania din cuvinte 
(2017, 2018), acestora adăugându‑li‑se cel puţin 
trei volume fără de care cercetarea de teren a unui 
istoric literar interesat de detalii ar fi mai săra‑
că: Dicţionarul Clujul literar. 1900‑2005 (2005), 
Panorama criticii literare româneşti, 1950‑2000 
(2000) şi Scriitori ai Transilvaniei. 1949‑2014, 
volum apărut în anul care finalizează segmentul 
temporal căruia îi este dedicat. 

N‑am menţionat „caietele” Festivalului de 
literatură din oraşul de pe Someş, editate scrupu‑
los, an de an, toate acestea demonstrând un ade‑
văr pe care scriitorii îl ştiu, dar despre care nu 
se cuvine să vorbeşti, dacă nu vrei să dobândeşti 
o tinichea agăţată zgomotos de coadă, sau să se 
spună despre tine că ai fluierat în biserică. Mă 
gândesc la faptul că, de o bună bucată de vreme, 
activitatea Uniunii Scriitorilor e construită exclu‑
siv de către filiale, conducerea centrală a „breslei” 
fiind mai degrabă o ilustră şi foarte iritată absen‑
ţă. E drept, se declară sistematic, dar în dezacord 
cu adevărul, că Bucureştiul e organizatorul tutu‑
ror fericirilor care ne încearcă, dar revendicarea e 
o impostură: dacă n‑ar exista altruişti de calibrul 
Irinei Petraş, care e capabilă să dinamizeze ener‑
gii şi, mai ales, să le asigure spaţiu instituţional 
de manifestare, toate ar cădea în derizoriu, viaţa 
Uniunii rezumându‑se la alegerile din patru în 
patru ani, unde iese de fiecare dată cel „care tre‑
buie” şi viaţa merge inerţial înainte, într‑o derivă 
pragmatică pe care nici cei mai precişi analişti nu 
o pot defini decât recurgând la eufemisme. 

Anul acesta, tot Irina Petraş a editat şi ti‑
părit (la Ed. Şcoala Ardeleană a lui Vasile George 
Dâncu) foarte substanţialul almanah Filiala Cluj 
a Uniunii Scriitorilor 1949‑2019, dedicat unei du‑
ble sărbători septagenare: a filialei, respectiv a 
revistei Steaua de azi, care a pornit cu titlul Al-
manahul literar. L‑am abordat, cu precădere, din 
perspectiva istoricului literar, fiindcă volumele 
de acest gen conţin, nu o dată, informaţii factua‑
le foarte precise, furnizate de către martori, care, 
ulterior, au toate şansele să se piardă. Spun asta 
şi de pe poziţia omului care a făcut un mic test, că‑
utând volumele colective ale Clujului în catalogul 
electronic al câtorva mari biblioteci din ţară. Nici 
una nu dispune de seria completă, în condiţiile în 
care Irina Petraş obişnuieşte să le distribuie, în 
general gratuit, oricui doreşte să le aibă. 

Filiala Cluj fiind una multiregională, volu‑
mul de acum ilustrează structural acest aspect, 
Andrei Moldovan scriind despre scriitorii Bistriţei 
şi ai Năsăudului, Olimpiu Nuşfelean despre revis‑
ta Mişcarea literară, Gheorghe Pârja despre poeţii 
Maramureşului, George Vulturescu despre Săt‑
marul literar şi despre Poesis, Săluc Horvat des‑
pre revista Nord Literar, editată la Baia Mare, iar 
Daniel Săuca despre vocile literare ale Sălajului. 
Grosul materialului este însă dedicat, aşa cum era 
de aşteptat, Clujului, aici găsindu‑se şi cele mai 
multe trufandale. De pildă, Miron Scorobete evo‑
că, în note contrastante, salonul „imperial”, foar‑
te „vienez” odinioară, al fostului Hotel New York 
din centrul urbei, devenit ulterior Continental, 
care şi‑a trăit postistoria după 1989, ruinându‑se 

iremediabil, Primăria încercând, azi, să‑l salveze. 
Scorobete povesteşte episodul unui banchet orga‑
nizat de către Zaharia Stancu şi conducerea de 
atunci a Uniunii Scriitorilor, la care s‑a nimerit 
să fie – nu să participe... – şi venerabilul latinist 
Theodor Naum, profesor al universităţii. Zărin‑
du‑l, povestitorul e animat de imboldul de a îi so‑
licita câteva informaţii despre tatăl său şi despre 
Junimea, „pe care numai el le ştia”, fiind însă des‑
curajat de către Octavian Şchiau, pe motivul că a 
încercat şi el anterior, dar nu a obţinut nimic. E 
esenţa volumului pe care‑l discutăm: participă la 
el protagonişti ai evenimentelor de atunci (înfiin‑
ţarea Almanahului literar şi a filialei), impresia 
de lectură mereu vie fiind aceea că au mai rămas 
destule lucruri – unele picante, altele fundamen‑
tale – nespuse, şi că ele se vor pierde inevitabil 
dacă cineva nu profită de răgazul care a mai ră‑
mas din viaţa acestor oameni şi nu pune întrebă‑
rile potrivite.

Sunt multe evocări substanţiale în volum, 
dar dimensiunea sa prioritară o reprezintă („aşa 
cum e la ardeleni”, aţi spune...) acurateţea docu‑
mentară. Aflăm, de pildă, dintr‑un interviu luat 
de către Lucia Negoiţă lui Aurel 
Rău în 2017, că A. E. Baconsky 
folosea, în articolele sale polemi‑
ce, pseudonimele Al. Rovinescu 
sau G. Stelea. Reluate dintr‑un 
volum aproape intruvabil, pu‑
blicat anterior (George Corbu 
Junior: Un catastif ciudat şi per-
sonajele sale), reproducerile din 
jurnalul de redacţie al Almana-
hului literar sunt savuroase nu 
numai prin detaliile pe care le 
furnizează, ci şi prin ritualistică, 
fiindcă „disciplina de redacţie” le 
cerea tuturor membrilor să fie 
„vigilenţi”, atât în privinţa me‑
tehnelor proprii, cât şi în aceea a 
colegilor. Astfel, Iosif Pervain se 
autodenunţă că, deşi de serviciu 
fiind, a venit la redacţie la ora 11 
în loc de 8, dar a fost reţinut de 
prof. D. Popovici. Ion Brad nu‑l 
slăbeşte pe A.E. Baconsky pe 
motiv de indolenţă estetizantă, conversaţională: 
„Ţin să observ că tov. Baconsky, care a stat 4 ore 
la redacţie, n‑a refăcut decât 2‑3 versuri (rânduri) 
din două poezii, deşi secretariatul de redacţie ne‑a 
sugerat unele schimbări utile.” 

În treacăt fie spus, practica „schimbărilor 
utile” pe manuscrisele trimise de către colabora‑
tori nu deranjează pe nimeni, ceea ce înseamnă 
că, pentru redactori, fiecare text e modelabil ca 
plastilina, pretându‑se la toate modificările ce‑
rute. Trimite D. Micu un text despre traduceri? 
George Munteanu îi aduce „ultimele îmbunătăţiri” 
şi îl face „publicabil”. Cronicile literare sunt „sti-
lizate” harnic sau „revizuite”. Circulă şi o expresie 
mai rafinată menită să explice ajustările: „a da 
ultima formă”. Pe motiv de criză de timp, toate 
aceste „transformări” se făceau fără consultarea 
prealabilă a autorului, care era, în general, fericit 
că textul său apare. Motivele erau diverse (notori‑
etate, vanitate, carieră etc.), unul fabulos – după 
ştiinţa mea, necercetat, cu excepţia Privilighenţiei 
Ioanei Macrea‑Toma – fiind legat de remuneraţie. 
Îl furnizează aici Ion Brad, care citează din memo‑
riile lui Aurel Rău că înfiinţarea Almanahului li-
terar, în 1949, a însemnat, strict legal, şi trecerea 
scriitorilor locali la o „clasă superioară de onora-
rii”, o singură poezie fiind remunerată cu 2000 de 
lei (!!!), în locul celor 200 care se plăteau „la ziarul 
local”. Rău conchide: „O sumă fabuloasă, din care 
îţi poţi face un palton...” Cu patru poeme publicate 
îţi renovai locuinţa.

Ar trebui discutat, la un moment dat, şi ra‑
portul scriitorului român de după 1945 cu banii, 
măcar pentru a deconstrui stereotipul de sărăntoc 
cronic al condeierului român, redus, chipurile, de 

către „putere” la statutul pauper al unui umil şoa‑
rece de biserică. Ar trebui deschis, cu acest prilej, 
măcar sacul fără fund al lui Traian Iancu, celor 
care se plâng obişnuindu‑mă să le reamintesc că 
până în decembrie 1989 diurna literară a fost de 
60 de lei (faţă de cei 16, şi ulterior 18 de care se be‑
neficia în economie), o „delegaţie” de trei sau cinci 
zile fiind în stare să te scoată la liman pentru în‑
treaga lună.

Clujul n‑a prea avut boemă, dar a dispus de 
locuri în care ea s‑ar fi putut desfăşura. Cafenea‑
ua „Croco”, din proximitatea Bibliotecii Centrale 
Universitare (transformată, la un moment dat, în 

... sucursală bancară) sau „Ari‑
zona”, de sub redacţia Tribunei, 
erau locurile „totemice” în care 
se strângeau scriitorii; despre cel 
de‑al doilea, scrie „naşul” care a 
furnizat numele, anglistul Vir‑
gil Stanciu. Virgil Mihaiu scrie 
despre subiectul său predilect, 
adică despre sine: „unul dintre 
privilegiile (puţine, dar esenţia-
le) pe care mi le‑a acordat Provi-
denţa constă în îngăduinţa de a 
participa la destinul revistei de 
cultură Steaua”. Eronată e doar 
paranteza, în prima ei jumătate. 
Foarte interesantă e şi mărtu‑
ria lui Mircea Tomuş, care scrie 
că Almanahul literar din 1949 
s‑a născut, aproape întâmplă‑
tor, dintr‑o distorsiune: „Miron 
Radu Paraschivescu, un scriitor 
apropiat, pe atunci, partidului 
comunist, a fost trimis cu sar-
cină de partid şi, se pare, cu un 

fel de autorizaţie scrisă, oficială [...] să înfiinţeze 
o publicaţie la Oradea, pentru a marca graniţa de 
vest a culturii române...” Numai că, delăsător şi 
atras de miresme someşene, M.R.P. n‑a mai ajuns 
la destinaţie, ci s‑a oprit la Cluj, înfiinţând aici 
ceea ce trebuia să înfiinţeze în Crişana. Până la 
proba contrarie, mărturia rămâne...

Un ultim detaliu, la sfârşit: profesorul Cse‑
ke Péter face o judicioasă sinteză a publicaţiilor 
literare maghiare din Clujul postbelic, relevând 
puncte de interes pe care noi, de obicei, le igno‑
răm. De pildă, el discută, în contextul înfiinţării 
revistei Echinox, atât decretul ministerial din 20 
septembrie 1968, prin care li se îngăduia univer‑
sităţilor să înfiinţeze reviste studenţeşti, cât şi 
blocajul rectorului Ştefan Pascu, care a anulat 
autorizaţiile obţinute de către studenţii maghiari 
pentru o revistă proprie, impunând în compensa‑
ţie o revistă în trei limbi. Concluziile sunt, însă, 
discutabile, fiindcă ele invocă o triplă frustrare, 
a părţii române (e ignorat Eugen Uricaru, primul 
conducător al Echinoxului), a celei maghiare şi a 
celei germane, unde numele lui Werner Söllner e 
greşit inserat: Söllner era în clasa a XI‑a în de‑
cembrie 1968, n‑avea cum să participe la înfiinţa‑
rea Echinoxului. 

Un singur martor, esenţial pentru viaţa li‑
terară clujeană, nu e de găsit în tot volumul ca 
semnatar al unui text autonom: Irina Petraş. De 
ce? r
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Provocatoare, cartografierea sofisti‑
catului raport existenţial şi cultu‑
ral instaurat între omul european 
şi deşert, receptat ca un spaţiu al 

alterităţii radicale, reprezintă punctul de plecare 
al unei excelente cărţi apărute în 2019 la Editu‑
ra Limes, Deşertul în literatură, autorul ei fiind 
un proaspăt absolvent de masterat, Constantin 
Tonu, pus pe fapte (intelectuale) de anvergură, 
ceea ce înseamnă că despre el vom mai auzi, chiar 
şi dincolo de cauţionarea entuziastă de acum a lui 
Ştefan Borbély. Depăşind formula tematismului 
strict, autorul explorează în paginile consistentu‑
lui său studiu reprezentările relaţiei dintre omul 
european şi deşert, contestă statutul hegemonic 
al antropocentrismului şi al antropomorfizării 
din perimetrul ei şi formulează o ipoteză ce are să 
fie consolidată cu fiecare capitol al volumului: în 
această ecuaţie, „raporturile de putere şi regimuri-
le volitive se inversează: nu omul antropomorfizea-
ză deşertul, ci deşertul deşertifică omul, îl face ase-
mănător sieşi, împrumutându‑i «geografia» sa”. 

Demonstraţia începe cu o ireproşabilă ar‑
mătură conceptuală, din care nu lipsesc Deleuze 
şi Guattari, în viziunea cărora deşertul este un 
spaţiu complex, de tip rizomatic, Corin Braga, în 
siajul căruia autorul observă configuraţia anarhe‑
tipală a geografiei deşertice şi defineşte procesul 
deşertificării ca „dezarticulare a subiectivităţilor 
monolitice, inflexibile şi a oricărui sens final, defi-
nitiv”. Nancy Huston, Mircea Eliade sau Michael 
Uebel sunt invocaţi şi ei, în concepţia acestuia din 
urmă, deşertul fiind un loc al primordialităţii ele‑
mentare, un spaţiu noncartezian sau postcartezi‑
an, pe când alte teorii contemporane expandează 
atributele deşertului înspre nonuman, postuman 
sau postumanism.

Fundamentală în accepţiunea furnizată de 
către Constantin Tonu, reflecţia asupra experien‑
ţei metamorfotice radicale a deşertului invită la o 
survolare a principalelor reprezentări ale acestei 
geografii în imaginarul european, operaţiune care 
duce, în mod inerent, la constatarea unei ambiva‑
lenţe constante, în care perspectiva thanatofobă, 
negativă, apare dublată şi concurată de cea crea‑
toare, germinativă. Nuanţele acestei gemelarităţi 
pot fi urmărite în inventarul diacronic al principa‑
lelor reprezentări ale deşertului în istoria culturii 
europene, structurat strategic într‑un segment 
premodern, al credinţelor arhaice, miturilor şi 
religiilor, într‑unul modern, ce debutează la sfâr‑
şitul veacului al XVIII‑lea şi se încheie în cel ur‑
mător, şi într‑un însemnat spaţiu alocat reprezen‑
tărilor literare ale relaţiei dintre om şi deşert în 
secolul XX, orientat de ipoteza deşertificării fiinţei 
umane, a transformării identitare la contactul cu 
geografia pustiului.

Astfel, Schiţe pentru istoria unei imagini, 
cea dintâi secţiune a cărţii lui Constantin Tonu, se 
deschide cu reprezentarea ambivalentă a pustiei 
în Vechiul şi Noul Testament – loc al morţii, al pe‑
depsei sau spaţiu de regresie cultuală, dar şi loc al 
germinaţiei, al vieţii, al apropierii de Yahweh şi al 
transfigurării spirituale –, abordată exigent şi po‑
lemic (atunci când se loveşte de exaltări hermene‑
utice, generalizări şi perspective unidimensionale) 
în compania unor exegeţi de marcă, precum Karl 
Budde, Paul Humbert, Michael Fox, Shemaryahu 
Talmon, Paul Riemann, Jacques Le Goff, Brian 
Lancaster, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant sau 
Merrill F. Unger. 

Resurecţia idealului deşertic odată cu des‑
coperirea Manuscriselor de la Marea Moartă 
adaugă un nou cadru în tabloul premodern al de‑
şertului, autorul reconstituind cu fler narativ şi 
suport bibliografic substanţial fenomenul eseni‑
an. Dar, atrage atenţia autorul, „epoca de glorie a 

pustiului” se consumă în secolele IV‑V d.Hr., când 
Părinţii Deşertului fac din pustie spaţiul canonic 
de asceză. Din jocul fin al istoriilor şi exegezelor 
putem desprinde, de pildă, comentariul consacrat 
izomorfismului funcţional dintre mormânt şi de‑
şert, descrierea pericolului reprezentat de acedia, 
demonul amiezii, dar, mai ales, circumscrierea de‑
şertificării, înţeleasă ca anihilare a propriei iden‑
tităţi, prin devenirea una cu deşertul, ca întoarce‑
re la origini, trecere prin moarte şi renaştere. 

Versiunea medievală a monahismului de‑
şertic implică substituirea pustiei propriu‑zise cu 
pădurea, în paralel cu perpetuarea hagiografică 
a originalului. Mutaţia radicală intervine abia în 
momentul în care Islamul intră în vizorul europe‑
nilor, odată cu expansiunea musulmană din Egipt 
şi din Peninsula Iberică, când anxietatea gene‑
rată de această civilizaţie aniconică duce la asi‑
milarea deşertului cu un popor „barbar”, iar exe‑
craţia dictează grila negativă prin care deşertul 
este perceput. Natural, aceeaşi cultură provoacă 
şi fascinaţie, iar deşerturile arabe şi spaţiile reale 
sau imaginare asociate deşertului permează sedu‑
cător universul medieval, translat fragmentar în 
paginile studiului.

În Percepţiile moderne ale deşertului, neu‑
tralitatea plată a unei perspective de tip pozitivist 
apare concurată de un proces de orientalizare a 
deşertului, la care contribuie masiv ficţiunile de 
secol XIX. Crucială, campania lui Napoleon în 
Egipt transformă deşertul şi cultura sa într‑un 
obiect de studiu, iar deschiderea Canalului Suez 
(1869) potenţează procesul de materializare a de‑
şertului şi, consecutiv, dezorientalizarea lui. Re‑
acţia orientalizării sale vine mai cu seamă dinspre 
literatură şi datorează mult succesului poveştilor 
din O mie şi una de nopţi şi apetitului european 
pentru tot ceea ce este exotic. Un prim exemplu 
de orientalizare ficţională furnizează Salammbô, 
romanul lui Gustave Flaubert din 1862, articulat 
în jurul revoltei Mercenarilor împotriva Cartagi‑
nei, imediat după Primul Război Punic. Pentru 
Flaubert, deşertul, pe care l‑a vizitat scrupulos 
şi fascinat, devine un spaţiu intens erotic, în care 
energiile profunde, senzorialitatea şi dorinţele re‑
fulate ies la suprafaţă. Limitat la deşertul livresc, 
în Aventuri în deşertul sălbatic Karl May orien‑
talizează deşertul pe antiteza dintre eroul civili‑
zator european, eminamente raţional şi moral, şi 
arabul barbar, obiectul operei civilizatoare.

Deşertificări moderne şi postmoderne (seco-
lul XX – începutul secolului XXI), actul secund 
al volumului, începe cu un mit infuzat romantic 
– Lawrence al Arabiei. Luând ca reper Cei şapte 
stâlpi ai înţelepciunii şi lucrările principalilor săi 
biografi (Thomas Lowell, Robert Graves, Liddell 
Hart), autorul remarcă la T.E. Lawrence atât as‑
piraţia unui destin eroic, cât şi un profund proces 
metamorfotic, pe care îl numeşte „deşertificare 
identitară”. Dacă pentru Edward Said (citat masiv 
în acest studiu), Lawrence rămâne „un exemplu 
strălucit de orientalist”, pentru Constantin Tonu, 
el nu poate fi redus la tradiţia orientalistă, tocmai 
din cauza deşertificării identitare prin care a tre‑
cut, soldată cu o ambiguitate simetric excluzivă 
– nici integral englez/european, nici integral arab 
–, decantată şi comentată evolutiv. 

Schimbând din nou registrul, autorul pune 
într‑o interesantă oglindă hermeneutică Deşertul 
tătarilor, romanul lui Dino Buzzati din 1940, şi 
Citadela de Antoine de Saint‑Exupéry (1948), adi‑
că un deşert desenat în trena existenţialismului, 
simultan fascinant şi monoton în care se consumă 
o existenţă eşuată, „deşertificată” în sensul redu‑
cerii la stadiul de simplă carcasă, cu un deşert 
obligatoriu infuzat de o fervoare nietzscheană şi o 
logică darwinistă. 

Păstrând structura dihotomică, tabloul con‑
secutiv al volumului confruntă două romane a 
căror acţiune se concentrează în jurul celui de‑al 
Doilea Război Mondial, Deşertul damnaţilor, de 
Swen Hassel, respectiv Pacientul englez al lui Mi‑
chael Ondaatje, în care spaţiul deşertic sfidează 
stereotipiile belice şi comportă o încărcătură se‑
mantică pozitivă. Autorul remarcă, pe de o parte, 
predispoziţia deşertică originară a marginalilor 
(criminal, indezirabili, excentrici) lui Hassel şi re‑
laţia lor palpabilă, senzorială şi nemediată cu un 
deşert convertit în zonă de joacă şi, implicit, de 
libertate, iar, pe de altă parte, violentul proces de 
deşertificare al lui Almásy, protagonistul romanu‑
lui lui Ondaatje, unde deşertul este mai degrabă 
recreat narativ, anamnetic şi ficţionalizant, iar 
relaţia personajelor cu acesta este „de ordin ima-
ginativ şi auditiv”.

Generată de fascinaţia convulsiilor mesiani‑
ce şi a fluidităţii dunelor de nisip, Arrakis, pla‑
neta‑deşert imaginată de Frank Herbert în seria 
Dune, intră în perimetrul demonstraţiei lui Con‑
stantin Tonu cu o dublă încărcătură semantică – 
perimetru al morţii, respectiv sursă a mirodeniei 
cu proprietăţi geriatrice – şi sfârşeşte într‑o pro‑
vocatoare apropiere de complexul esenienilor.

Secolul XX împinge în prim‑planul litera‑
turii un deşert concurent – oraşul‑deşert postmo‑
dern. Jocul acestuia cu deşertul natural se nuan‑
ţează, în carte, prin subtilele analize consacrate 
jurnalului lui Jean Baudrillard, America, şi roma‑
nului lui Michel Tournier, Picătura de aur. Însă, 
în vreme ce, la Baudrillard, autorul reţine imagi‑
nea Americii ca deşert imens, fără diferenţe sem‑
nificative, spaţiul natural arid şi oraşele‑deşert, 
în ficţiunea lui Tournier izolează bipolaritatea 
spaţiului deşertic, scindat între metropola parizi‑
ană şi Sahara gesturilor şi credinţelor ancestrale.

„Prin contactul cu deşertul, spaţiu descen-
trat prin excelenţă, omul occidental devenea şi 
el ex‑centric, având parte de o deşertificare iden-
titară, indiferent dacă acest proces metamorfotic 
se încheia cu o deschidere către divinitate, cu de-
prinderea unei libertăţi nomade, sau, uneori, cu 
moartea” – observă autorul în avanscena abordă‑
rii unei triade romaneşti postapocaliptice – Can-
tică pentru Leibowitz, de Walter Miller Jr., Cele 
trei stigmate ale lui Palmer Eldritch, de Philip K. 
Dick, Oryx şi Crake, de Margaret Atwood –, care 
ilustrează perfect golirea de sens a deşertului şi 
instaurarea indiferenţei ca atribut unic. 

„Deşertul e partenerul de dialog ideal al fi-
ecăruia dintre noi” – scrie Ştefan Borbély pe co‑
perta a patra a volumului –, iar excelentul studiu 
al lui Constantin Tonu demonstrează impecabil 
această aserţiune, invitându‑şi cititorul să conti‑
nue dialogul dincolo de perimetrul strict tematic, 
impulsionat de luxurianţa dilematică a cărţii, dar 
şi de realitatea fragmentată a prezentului, dar 
mai ales de descentrarea, schizoidia şi deşertifica‑
rea identităţilor. Deşertificare ce implică – ne con‑
vinge autorul – o deconstrucţie a sinelui, necesară 
pentru fluidizarea, relativizarea şi multiplicarea 
reperelor existenţiale, pentru reconstrucţia indi‑
vidului ca subiect multiplu, deschis pluralităţii 
existenţiale. 

O carte foarte bună, incitantă, aparţinând 
unui tânăr autor erudit, capabil de rafinate sinte‑
ze diacronice! r

Nuanţele acestei gemelarităţi pot 
fi urmărite în inventarul diacronic 

al principalelor reprezentări 
ale deşertului în istoria culturii 
europene, structurat strategic 
într‑un segment premodern, al 

credinţelor arhaice, miturilor şi 
religiilor

Constantina Raveca Buleu
Despre deşerturi şi deşertificări

n Cronica literară
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Odată început, drumul se cuvenea, 
aşadar, urmat şi dus la capăt. Deşi 

cerul era ca de plumb. Părea că, 
întinzând mâinile, ai fi în stare să 
culegi un nor după altul. Cerul se 

sprijinea de bolta frunţilor 

Aura Christi
Umărul Giocondei

n Surâsul prinţului Mîşkin

Înainte să se crape de zi, în acel inter‑
val şovăitor, când bezna încetează să fie 
ceea ce este, iar lumina abia învaţă să 
se desprindă din drojdia întunericului şi 

pare că imită un porumbel care se apropie de ceva 
ce‑i depăşeşte înţelegerea şi cade pe gânduri, de 
parcă mai e o fracţiune de secundă şi s‑ar retra‑
ge, dar e departe de a avea puterea sau inspira‑
ţia de a se îndepărta, aşadar, exact în momentele 
la suprafaţă şovăitoare dintre întuneric şi lumi‑
nă, în acele fracţiuni de secundă şerpuind între 
lumi, când universul întreg pare a fi suspendat 
într‑un soi de nehotărâre molipsitoare, mă adu‑
nam, brusc, trează, în mine însămi, fără să ştiu 
ce va urma. Abia smulsă din apele somnului şi ale 
viselor, discret, fără să fac vreun zgomot sau vre‑
un gest care să deranjeze, mergeam cu pas iute şi 
vesel – îngrijorat întrucâtva, totuşi, să nu ratez 
spectacolul – spre malul lacului, pe faleza pustie, 
unde de cum venisem îmi fixasem un loc lângă un 
stejar tânăr, căci de acolo totul se vedea ca în pal‑
mă. Nimic nu‑mi obtura orizontul. Distanţa din‑
tre pensiunea în care eram cazaţi – aflată în coas‑
ta unui parc împresurat de oaze de roze de toate 
culorile şi arbori decorativi somptuoşi, doldora de 
omizi – şi malul lacului o parcurgeam, de obicei, în 
şase‑şapte minute – răstimp în care lumina deve‑
nea, încetul cu încetul, ceea ce era ea însăşi, sau, 
mai exact, se apropia fără pic de grabă de punctul 
în care urma să răsară soarele, când totul părea 
învăluit într‑o lumină nesigură, ca o ceaţă ultra‑
fină, alburie, incandescentă, descinsă parcă din 
peisajele ce curg din umărul Giocondei. Da, exact 
din acel ţinut mirific, creat de Leonardo, parcă 
ar fi curs totul, stârnind un amestec de fascina‑
ţie şi precipitare în faţa acelui El Dorado filtrat 
– ca în unele tablouri ale lui Claude Monet sau 
ale lui da Vinci, sau Rafael – de o lumină irump‑
tă dintre siluetele munţilor îngemănaţi cu un fel 
de ceaţă aurie ce cuprinde, în tabloul renascentist 
invocat, drumeagul dulce şerpuitor, apa albastră 
scânteind în dreptul segmentului format de baza 
gâtului giocondian, subţire, ca gura unui clondir 
majestuos cu un conţinut neidentificat încă, şi 
buzele destinse într‑o schiţă de surâs enigmatic, 
ce răspândeşte megatone de farmec şi creează o 
supralume care a cucerit, răstimp de secole, ar‑
mate de admiratori ce şi‑au format din chipul gi‑
ocondian o puternică obsesie. În capul listei celor 
mai cunoscuţi, după cum se ştie, îşi dispută tacit 
întâietatea Regele Francisc I, care l‑a cumpărat 
de la Leonardo da Vinci şi l‑a expus la Castelul 
Fontainebleau parcă, prin ale cărui grădini se vor 
plimba ţinându‑se de mâini după divorţul consi‑
derat o mascaradă Josephine Beauharnais şi Na‑
poleon Bonaparte, grăbit să atârne acelaşi tablou 

pe un perete din dormitorul său. De misterul ace‑
leiaşi capodopere vor fi de tot învinşi Apollinaire 
şi Picasso, interogaţi după sustragerea tabloului 
leonardian din Muzeul Luvru, unde lucrarea re‑
nascentistă, realizată în tehnica sfumato, e păs‑
trată şi în zilele noastre, oferindu‑se nestingherit 
ochilor îndrăgostiţi de jerbele‑i de taine de după 
un paravan de sticlă incasabilă.

...Eram în sudul românesc, pe malul lacului 
Techirghiol, şi dimineţile, abia trezită, repetam 
acelaşi ritual. Zi de zi treceam prin văzduhul ra‑
refiat, auriu, din curtea edenică, cu alei de mii şi 
mii de roze, a Mânăstirii Sfânta Maria, spre par‑
cul de pe malul lacului, pe muchia tivită cu iarbă 
a falezei, unde aşteptam într‑o linişte rotundă să 
răsară soarele, savurând tot ce vedeam cu o sete 
de o intensitate stranie şi având senzaţia obsesi‑
vă, aproape, că întârzii pe suprafeţele lucrurilor 
exclusiv pentru a mă bucura de ele şi de aerul ve‑
sel ce le cuprindea la primele ore. Urmărind răsă‑
ritul dimineaţă de dimineaţă, mi se tăia respira‑
ţia, în vreme ce aduceam imaginile‑i poleite cu un 
amestec de aur şi sânge alături de amintirea altor 
peisaje, oferite de alte răsărituri, aşteptate cu su‑
fletul la gură la Chişinău, în Valea Trandafirilor, 
sau pe platoul din a cărui muchie de un verde ine‑
gal curgeau treptele şi pădurea spre Mânăstirea 
de la Jabca, sau la Neptun, Ierusalim, Moscova, 
Beijing, Carrara, Paris, Florenţa ori altundeva. 
Pe malul lacului Techirghiol era o linişte nepă‑
trunsă decât de zboruri de albatroşi şi, rar, de pa‑
şii câte unui trecător matinal care, grăbit nu se 
ştie unde şi atras de lianele razelor sângerii şi de 
promisiunile vântului dulce, galeş, mergea spre 
malul lacului, pentru a asista la spectacolul‑mi‑
nune, surprins de aparatul meu de fotografiat zi 
de zi, aproape, în intenţia de a‑l păstra ca pe o 
dovadă pentru mine însămi că ceea ce am văzut e 
cât se poate de real, e mai mult decât un vis văzut 
cu ochii deschişi, fantasmele fiind astfel retopite 
în magmele realităţii scontate pentru care mulţu‑
meşti. Recunoştinţa te învăluie pe oriunde treci şi 
– laolaltă cu forţa de a trata şi de a privi totul cu 
ochi de îndrăgostit intratabil – te ajută să rămâi 
tu însuţi: o entitate cunoscută şi necunoscută, în 
egală măsură, care înaintează prin viaţă, rugân‑
du‑se să nu se rupă vraja în care e‑nvăluit totul 
şi, odată cu ea, văzduhul dens, de poveste prinsă 
iremediabil în trena unei magii abia sesizabile. 

...Deşi se crăpa de zi la poalele Bucegilor, 
nici vorbă să se vadă răsăritul. Din balcon urmă‑
risem cu o ciudată aviditate pantele montane în‑
văluite într‑o ceaţă densă, de sfârşit de octombrie, 
ceaţă ce începuse să se rarefieze văzând cu ochii, 
când am ajuns la telegondolă şi‑am stat, pierduţi 
şi amuzaţi, preţ de câteva ore la coada uruitoa‑

re, şerpuind, încet, şi lune‑
când spre gura de intrare, 
ca burta unei anaconde, a 
imensei cutii metalice. Ur‑
când, de pe retina ochilor se 
şterseseră rapid imaginile 
cu magazinele improvizate 
în aer liber şi mărfurile de 
la talpa muntelui, cu rafturi 
şi tarabe, vitrine improvi‑
zate ce expun într‑o dezor‑
dine studiată eşarfe, rochii 
cu romburi de un grena 
ţipător sau bujori enormi, 
surâzând, bocanci, mănuşi, 
fulare, foarfece, pantaloni 
de damă, atinşi de bărbaţi 
efeminaţi ori de femei băr‑
bate, mănuşi de piele, încer‑
cate de o doamnă, o scurtă 
probată de un bărbat, din 
amuzament probabil, în 
timp ce, studiind haina, se 

tot uita spre gondola‑minune ce luneca silenţios 
după ce se urnise din loc eliberând un oftat me‑
tafizic. Un spectacol, aşadar, dispărut instanta‑
neu, de cum cutia metalică începuse să urce din 
ce în ce mai repede, ca într‑un montagne russe, 
grăbit să impună tăcerea în faţa naturii departe 
de a fi învinse ori stăpânite, deşi se crede exact 
contrariul. Sus, pe platoul situat la o altitudine 
de peste două mii de metri, când înaintam spre 
Babe şi Sfinx, printre adulţi, copii preocupaţi şi 
căţei veseli, printre fragmente de peisaj montan, 
ne lăsam locuiţi de o tăcere molipsitoare, curmată 
sporadic de dialoguri extrem de scurte. Ceea ce ne 
ducea cu gândul la nevoia de a ne reculege, ve‑
cinătatea munţilor impunând, de bună seamă, o 
altă cadenţă, un suflu diferit şi dorinţa de a te lăsa 
cu totul în voia naturii. Se formase o comunitate 
acolo, sus, în văzduhul tare. Întâlnindu‑se, oame‑
nii îşi zâmbeau reciproc şi se salutau, buna dispo‑
ziţie predominând, în ciuda zilei cu un cer închis, 
de un gri metalizat, promiţător. Parcă am fi fost 
într‑o pagină de Thomas Mann!

După ce am întârziat în preajma celor două 
monumente modelate de vânturi şi timp, paşii 
ne‑au dus mai în adâncul platoului montan, cu 
toate că ţinta expediţiei noastre montane fusese 
atinsă deja. Indicatoarele delimitau două trasee: 
Vârful Omul şi Crucea Eroilor. Privirile ni s‑au 
desprins de acestea şi am urmat, în tăcere, in‑
stinctiv, cea din urmă direcţie, fără să comentăm 
opţiunea, ca şi cum ne‑am fi pus de acord din ca‑
pul locului asupra destinaţiei finale. Ţipenie. De 
la un timp încolo, începuseră să apară la orizont, 
din timp în timp, câte un grup de montagnarzi ce 
păreau rătăciţi. Apropiindu‑ne unii de alţii, ne sa‑
lutam, de parcă am fi alcătuit o confrerie înrudită 
din raţiuni secrete. Din când în când, eram anun‑
ţaţi că monumentul Eroilor, celebra Cruce, nu se 
vede deloc din cauza norilor. E, pur şi simplu, în‑
făşurată în grupuri de nori ici gri, colo albicioşi, 
ce stau ca o mantie uriaşă, de vapori de puf, înfă‑
şuraţi în jurul crucii; deci, nu e de văzut somptu‑
oasa construcţie în această zi. Tonul cu care eram 
anunţaţi varia între dezamăgire, melancolie şi re‑
semnare, dar era departe de a ne descuraja. Min‑
tea înregistra informaţia cu o stranie seninătate, 
iar paşii continuau traseul, de parcă şi în codul 
lor secret ar fi înscrisă legea care spune răspicat 
următoarele: dacă ai început un lucru, fă‑l bine 
şi du‑l la bun sfârşit. Odată început, drumul se 
cuvenea, aşadar, urmat şi dus la capăt orice sau, 
aproape, orice s‑ar fi întâmplat. Deşi cerul era ca 
de plumb. Atmosfera – apăsătoare. Iar aerul – şfi‑
chiuitor. Părea că, întinzând mâinile, ai fi în stare 
să culegi un nor după altul. Cerul se sprijinea de 
bolta frunţilor noastre. Sau de cerul dinlăuntru. 

În pofida avertismentelor conform cărora do‑
rinţa de a vedea Crucea Eroilor nu va depăşi sta‑
diul intenţiei, noi am continuat, spuneam, drumul 
spre destinaţia unde paşii ne duceau de la sine 
parcă, ei ştiind mai multe. Inteligenţa superioară 
sau înţelepciunea, în asemenea cazuri, sugerează 
să te laşi dus de val, să asculţi şi să te supui inte‑
ligenţei trupului de carne. Şi realizezi cu un soi de 
al şaselea simţ, strunjit răstimp de decenii, că in‑
teligenţa spiritului cedează cu blândeţe, alegând 
expectativa şi continuarea experienţei iniţiatice. 
E momentul în care întreaga fiinţă se transformă, 
reducându‑se la ochi şi urechi, şi… 

Drumul de la Sfinxul contemplat meticulos 
din toate unghiurile până la Crucea Eroilor are 
un grad de dificultate sporit şi, în pofida aprecieri‑
lor făcute de montagnarzi consacraţi, durează mai 
bine de două ore, unele pante fiind ultraabrupte. 
E motivul pentru care ne‑am asigurat descinderile 
şi urcuşurile atunci când se impunea, ţinându‑ne 
pe anumite porţiuni de lanţurile montate, efortul 
făcut fiind răscumpărat cu asupra de mă‑
sură. Începuse să se însenineze. Înaintam 
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În raftul memoriei care‑i e dedicat se 
orânduiesc ori, uneori, se neorându‑
iesc o mulţime de imagini, mai ales 
cele din anii studenţiei sau ai senec‑

tuţii – pe care i‑aş putea numi şi ai maturităţii 
târzii, dacă o atare formulare mi s‑ar părea mai 
liniştitoare – atunci când ne‑am regăsit după 
un deceniu de depărtare, nu de despărţire, în 
lumina unei prietenii semicentenare. Însă ni‑
ciuna nu are pregnanţa unui stop‑cadru care 
subsumează o suită de serigrafii din vremea 
când eram alumni. Aurel în sala de lectură a 
căminului Avram Iancu, „bază” a filologilor, 
folosesc acest termen militar pentru a‑mi adu‑
ce aminte că amândoi am trecut prin strunga 
examenului de admitere în uniforme soldăţeşti, 
restituiţi după ani buni de cătănie, pedeapsă 
pentru nevredniciile familiale considerate ast‑
fel în viziunea acelor timpuri, lumii civile şi 
umanioarelor. Fiindcă spaţiului bibliotecii, spa‑
ţiului acela dăruit tăcerii şi meditaţiei asupra 
universurilor de viaţă şi gândire care se întru‑
pau din paginile cărţilor, avea să‑i rămână fidel 
pentru totdeauna, robit de farmecul şi tainele 
bucoavnelor şi manuscriselor. Acolo avea să‑şi 
consume ceasuri şi ceasuri, zile şi zile de exis‑
tenţă, de acolo avea să‑şi extragă materia pro‑
iectelor şi cărţilor sale.

Fiindcă Aurel Sasu era un om de biblio‑
tecă, în sensul înalt al cuvântului, al bibliotecii 
ca memorie spirituală, nu ca depozit arhivistic. 
Era, prin natura lui, dar şi printr‑o extraordi‑
nară voinţă a devenirii, a supunerii destinului, 
dăruit cercetării, acolo unde noi, colegii lui, ne 
lăsam mult mai ades pradă seducţiei alumne 
şi boemei literare. Ceea ce nu înseamnă că în 
intelectualul acesta studios, în istoricul literar 
dăruit marilor proiecte, dicţionarelor de răsu‑
net, ediţiilor impecabil îngrijite, investigaţiilor 
îndelungate pe urmele unor personalităţi cultu‑
rale, nu se afla şi un conviv fermecător în com‑
pania prietenilor, lipsit de morgă, cu umor, cu 
o fabuloasă artă de a povesti, de a amesteca cu 
har realitatea şi imaginaţia, şi sunt convins că, 
dacă s‑ar fi lăsat prins în mrejele prozei, ar fi 
fost un remarcabil nuvelist.

A fost căutător de înţelesuri şi de adevă‑
ruri şi doar din perspectiva acestora îl intere‑
sau lucrurile ascunse sau rătăcite în depozitele 
bibliotecilor, secvenţe de viaţă aflate, mai de‑
grabă, sub semnul tragicului, al dramaticului 
decât al picanteriilor şi şuşanelelor. Din această 
perspectivă i s‑au alcătuit cercetările, opţiunile, 
prieteniile. Din această perspectivă, aplecarea 
lui asupra biografiei prelatului şi scriitorului 
Bartolomeu Valeriu Anania a rodit în pagini 
spectaculoase de investigaţie istorico‑literară şi 
de reflecţie, precum acel exemplar dialog „Des‑
pre noi şi despre alţii”, dar şi într‑o prietenie 
închegată în orizontul vieţuirii sub aura tran‑
scendenţei.

Distincţia profesorală cu care se înfăţişa 
lumii şi catedrei era dublată de un dandism 
discret care‑i singulariza ţinuta fără a‑i afecta 
discursul, profund în cugetare, elevat şi subtil 
în limbaj, totul învăluit de o căldură şi o since‑
ritate cuceritoare.

Făcea parte dintre criticii, nu mulţi la nu‑
măr, pentru care judecata trece nu doar prin ra‑
ţiune, ci şi prin inimă, fără să piardă nimic din 
obiectivitate, iar instrumentele metaforice sunt 
mai exacte şi mai profitabile decât uscăciunea 
conceptelor şi canoanelor.

A trăit cu bună‑cuviinţă şi cu discreţie, a 
iubit mai degrabă tăcerea decât ecourile agorei, 
chiar dacă a ştiut să fie deseori şi un reutabil 
polemist. A trăit aşa cum s‑a şi stins: cu discre‑
ţie, cu demnitate şi curaj. S‑a dus în Câmpiile 
Elizee să continue cu prietenul lui, Bartolomeu, 
dialogul despre ei şi despre alţii. Lăsându‑ne, 
înainte de plecare, o carte dureroasă, o carte 
tristă: „Cum mor scriitorii români”. Şi învăţân‑
du‑ne el însuşi cum se face aceasta. r

Horia Bădescu
Fascinaţia bibliotecii

n Schiță de portret
vrăjiţi de felul în care vântul apărut ca din 
senin spărgea văzând cu ochii pâcla deasă 
de deasupra şi regrupa vertiginos norii, 

desenând arabescuri uriaşe pe cer. Atenţia noas‑
tră se împărţea între povârnişuri, stânci şi porţi‑
uni blânde ale drumului, care ne solicita, firesc, 
un efort fizic susţinut, şi spectacolele fascinante 
desfăşurate sus. Griul matinal era înlocuit pe por‑
ţiuni întinse cu viteza fulgerului cu tablouri de un 
albastru înrudit cu cel predominant în picturile 
murale de la Mânăstirea Voroneţ, segmente de 
cer populate de făpturi suprarealiste, între care, 
la un moment dat, întrezărisem un profil izbitor 
prin asemănare cu profilul Sfinxului. Ceea ce ne 
făcuse să rămânem gură‑cască la propriu. Era ca 
şi cum monumentul lăsat în urmă îşi regăsise du‑
blura, jumătatea, perechea în Cer, urmând legile 
unei absconse nunţi cosmice. Contemplând vrăjiţi 
mirabilul spectacol celest şi, totodată, atenţi la 
drumul sinuos, împânzit de pericole, ne uitam cu 
o ritmicitate dictată de instanţe necunoscute ba 
la Crucea Eroilor desenată meticulos în zare, ba 
la scenele succedate deasupra cu o rapiditate ulu‑
itoare şi vedeam de departe cum grupuri de nori 
urmau ritualic alte formaţiuni celeste dinspre mo‑
numentul din faţa noastră spre noi. Cetele alcătu‑
ite de nori lunecau pe lângă grupurile de turişti, 
care începuseră să grăbească paşii, deveniţi subit 
veseli şi copilăroşi, aproape. Locul în care se afla 
Crucea Eroilor se lumina văzând cu ochii. Odată 
ajunşi la poalele impunătorului monument, am 
avut şansa de a‑l contempla, încetinind deliberat 
mişcările, gesturile, bătăile inimii şi mulţumind 
pentru darul neaşteptat la începutul incursiunii 
ce părea lipsită de orice sorţi de izbândă.

Pentru a câta oară, revăzând filmul acelei 
zile fericite – o zi desăvârşită, legănată de Zeu 
–, repet un adevăr a cărui tărie am verificat‑o în 
câteva circumstanţe de răscruce. Trupul ştie mai 
multe decât noi; din tensiunea iscată, câteodată, 
între trup, suflet şi duh, cresc adevăruri înţele‑
se de noi, uneori, parţial, dacă nu deloc, pentru 
că rareori avem inspiraţia de a‑l asculta cu lua‑
re‑aminte şi, ascultându‑l, rar avem răbdarea de 
a pătrunde ceea ce spune într‑un limbaj de care 
ne‑am înstrăinat cu desăvârşire, ducându‑ne 
existenţa în miezul civilizaţiei de sticlă şi beton, 
la depărtări cosmice de ceea ce suntem cu adevă‑
rat. Dacă se întâmplă să ascultăm ca la carte şi 
să înţelegem cât de cât mesajele transmise de sau 
prin trup, îmi scapă cum de mai de fiecare dată 
le uităm rapid, de parcă am da uitării un vis vă‑
zut când soarele se pregăteşte să răsară. E o rea‑
litate aflată departe de întâmplările miraculoase 
ale acelei zile. O zi‑miracol, murmurasem frânţi 
de oboseală şi fericiţi, în egală măsură, înainte să 
adormim în raza convingerii vii că ne‑am apropiat 
cu alţi câţiva milimetri de prea visatul El Dorado, 
e adevărat, imaginat în alt registru decât cel re‑
vendicat de marii exploratori. r

Marian Victor Buciu
Literatura română şi şcoala 
româno‑europeană
(urmare din pagina 4)

Pentru că scriu cu trei zile înainte de ale‑
gerile europarlamentare cuplate cu referendumul 
pe justiţie, îmi doresc, doresc ţării mele, să apară 
aleşi şi urmaţi cei care ştiu să fie, ca şi noi să fim, 
acasă, în Europa, nu cei care se află în treabă pes‑
te tot, fiind nicăieri. Pentru asta trebuie să fim 
siguri că primii chiar există. Pentru că ultimii ne 
sufocă (cu) existenţa. Restul e literatură. Aceea 
română e aflată etern într‑o vie concurenţă cu li‑
teraturile europene şi cu acces la universalitate. 
Nu cunosc altă comparaţie cu egală raţiune crea‑
toare, ca să privilegiez disciplina care îmi este cea 
mai apropiată. Dar mai cu seamă cred că rămâne 
de ascultat cu urechile bine deschise şi numaide‑
cât descifrat ecoul – literar – nedistorsionat întors 
prin şcoală. Tot răul spre bine, ăsta era un gând 
bun, acum de recuperat, după o istorie frântă care 
l‑a răsturnat, impunând să se creadă că tot binele 
e spre rău. În lumea omului, literatura şi şcoala 
şi le fac popoarele, învăţându‑se mutual, atât cât 
dispun ele. Istoria doar le aduce mărturie. 

Amintesc, la sfârşit, că am publicat în Con-
temporanul. Ideea Europeană (nr. 6, iunie 2016) 
un articol în temă, Note la „dezvăţământul” ro-
mânesc. Pot acum să precizez că el fusese scris ca 
să apară în decembrie 2014 în revista craioveană 
Scrisul Românesc, unde acceptasem, cu un dece‑
niu în urmă, o rubrică intitulată „Obsesii”. Toc‑
mai fusese ţinut acolo un colocviu, la care am luat 
parte, despre cenzură; comunistă, fireşte. Partici‑
paseră, între alţii, Augustin Buzura şi D. R. Po‑
pescu. Conducătorul Scrisului Românesc, revistă 
şi editură, fost şef ideologic la cultură în regimul 
comunist, mi‑a dat într‑o seară telefon, binedis‑
pus, tocmai de conţinutul textului, să‑mi spună 
că şi el văzuse cât decăzuse nivelul de cunoaş‑
tere al studenţilor. Curând, tot seara, mi‑a dat 
alt telefon, cu un alt ton(us), ferm asprit, să‑mi 
spună că nu publică articolul. O întorsese ca la 
Ploieşti, mai mult, ca la Craiova. Se anula pe el 
însuşi, dându‑se după alţii. „Nu sunt de acord co‑
legii dumitale de la facultate”. Unii, doi‑trei, am 
înţeles eu, promovaţi pe posturi de veghetori, tot 
un soi de cenzori. Dar nici ei nu decideau, desi‑
gur, exista ceva mai adânc, acea groapă fără fund 
de care m‑am temut şi mă tem mereu. Tot ce‑am 
putut face a fost să mă „autocenzurez” cu totul, 
să nu mai public nici alte articole în revistă. Cum 
să fii cenzurat după un colocviu despre cenzură? 
Argumentul că nimeni nu e ce pare, chiar în fap‑
tele lui, în „adânc” fiecare e altfel, cum se cere, 
rămâne subuman. Iată că dau acum această ex‑
plicaţie, ştiind bine că, dintre puţinii care mă ci‑
tesc, cei mai mulţi o uită. Să mai spun că după 
publicarea articolului, peste doi ani şi jumătate, 
în Contemporanul. Ideea europeană, am primit un 
e-mail din partea şefului de catedră care‑mi ce‑
rea să scriu eu pe site‑ul revistei că probele din 
lucrările studenţilor citate în articol nu provin din 
instituţia noastră. Ulterior, el mi‑a spus ceea ce 
ştiam intuitiv, că altul, exercitând aceeaşi adâncă 
înclinaţie, îl obligase. Îi ceruse imperativ să mă 
facă să mă dezic, ceea ce nu înseamnă că n‑ar fi 
putut refuza, sigur că nu fără răsfrângerea unor 
urmări neplăcute, dar necomplăcute. N‑am recurs 
la „precizarea” falsă şi stranie, un fel de autocriti‑
că cu iz stalinist. Dar de unde aş fi putut lua cita‑
tele, probate de lucrări? Am tăcut. Aşa a fost: am 
mai cunoscut o mostră de minciună trecând drept 
patriotism local, instituţional, sublimat în nevoia 
de publicitate sau autopromovare, chipurile bene‑
fică tuturor. Cenzura şi ameninţarea sunt funcţi‑
onale ca... analfabetismul. Faptul, deloc singular, 
mă întristează până la „autism” sau autoizolare. 
Nu e reacţia cea mai bună, trebuie să recunosc, 
faţă de izolarea instrumentată şi aplicată ca la 
carte. Poate că cele notate până aici explică de ce 
primesc cu scepticism, dar nu cu nepăsare, încer‑
cările de remediere ale tarelor, prea tari!, nu doar 
din ceea ce numim sistemul de învăţământ, ceva 
– de regulă, atrăgând şi excepţia – în fond şi formă 
atât de dezlânat, înfundat în inform, pe la noi, în 
ţară, stat, patrie, naţiune. r



11

August 2019

CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

ð

Mircea Platon
Convorbiri literare şi modernizarea 
organică a României

n Istorie literară

Proiectele de lege depuse de convor‑
birişti includ şi pe cel al înfiinţării 
unei şcoli comerciale în Iaşi, proiect 
susţinut în noiembrie 1879 de I.C. 

Negruzzi, T. Maiorescu, P.P. Carp, C. Christodu‑
lo‑Cerchez, V. Conta, A. Papadopulo‑Calimachi şi 
alţii şi cerut de necesităţi acute, printre care dis‑
pariţia comerţului naţional şi presiunea şomajului 
intelectual: „În partea de sus a ţării de dincolo de 
Milcov nu există nici o şcoală comercială. Cred că 
D‑voastră sunteţi informaţi că în judeţele Moldo‑
vei de sus negoţul naţional dispare din zi în zi şi 
puţinii comercianţi români care mai sunt azi vor 
dispare în curând, pentru că nu au posibilitatea de 
a găsi contabili care să le ţină registrele şi cores‑
pondenţa, să le facă inventarele şi în genere să se 
priceapă la contabilitatea comercială după regulile 
ştiinţei de azi. De aceea, D‑lor, în Iaşi se simte cea 
mai mare necesitate pentru înfiinţarea unei şco‑
li comerciale speciale, din care să iasă tineri care 
să insufle cu o nouă viaţă comerţul naţional [...]. 
Mi se pare că a venit momentul să ne ocupăm mai 
mult de învăţământul practic şi real. Avem în Iaşi 
universităţi, şcoli de bele‑arte, de muzică, şcoală 
militară, gimnazii, licee naţionale; avem, pentru 
învăţământul clasic, şi foarte bune institute pri‑
vate, dar în ramura învăţământului real nu avem 
decât o şcoală de meserii, înfiinţată şi aceea de co‑
mună, fără subvenţiune din partea Statului, şi o 
altă şcoală profesională de fete, înfiinţată din ini‑
ţiativă privată, iarăşi fără vreo subvenţiune din 
partea Statului.

Pe calea pe care mergem, din şcoalele noas‑
tre nu vor ieşi decât persoane care să nu poată face 
alt decât să prezinte serviciile lor Statului; aşa în‑
cât pe fiecare zi numărul postulanţilor se măreşte 
într‑o proporţiune îngrozitoare, fără ca funcţiunile 
Statului, judeţelor, comunelor să fie de ajuns spre 
a‑i putea primi. Nu este vina lor, căci şcolarii care 
ies din gimnaziile şi liceele noastre nu au dobândit 
o învăţătură care să le deschidă drumul spre o altă 
ramură de activitate.

În lipsă de avere proprie, ei se înfăţişează la 
autorităţi şi le zic: voi ne‑aţi dat această învăţă‑
tură, datoria voastră este de a ne da mijloace să 
ne câştigăm viaţa cu dânsa. În chipul acesta pro‑
letariatul inteligent creşte mereu şi de mult se în‑
făţişează problema bărbaţilor noştri de Stat cum 
s‑ar putea schimba o asemenea stare de lucruri, şi 
ilustrez aceasta cu un singur exemplu.

La consiliul judeţean de Iaşi, din care fac 
parte de mulţi ani de zile, s‑a ivit o vacanţă de un 
post de copist clasa II, şi pentru a se înlătura un 
număr prea mare de concurenţi, am hotărât să nu 
se primească la concurs decât bacalaureaţi. Dacă 
nu mă înşel, s‑au prezentat la acest mic post de 70 
sau 80 lei pe lună un număr de 27 de bacalaureaţi, 
care au concurat între dânşii nu pentru versiuni 
din Homer sau Horaţiu, nu pentru compuneri lati‑
ne, ci pentru caligrafia cea mai bună. O asemenea 
stare de lucruri prelungindu‑se, poate deveni foar‑
te primejdioasă”1.

Naţionalismul şi patriotismul local ale lui 
Iacob Negruzzi sunt însoţite de o respingere ca‑
tegorică a concepţiilor cosmopolit‑umanitariste, 
văzute de el ca o amăgire, ca un efect de lumină 
al progresului tehnologic: „Apropierea deosebite‑
lor popoare prin uşoara şi repedea lor comunicare, 
elementul universal al comerţului, care joacă un 
rol atât de însemnat, lăţirea grabnică a ideilor pes‑
te toată suprafaţa pământului au făcut pe câţiva 
cugetători să creadă că deosebirea între popoare 
este idee învechită şi stricăcioasă şi că ţinta tim‑
pului nostru ar fi de a uni în legături frăţeşti pe 
toate naţiunile. Un fel de filozofie umanitară ri‑
dicată la înălţimea de sisteme a dat loc la ideea 
cosmopolitismului, sprijinită pe teorii în aparenţă 
foarte frumoase. Însă faptele timpului nostru au 
dovedit că ideile cosmopolite erau contrare naturii 
omeneşti şi este caracteristic a vedea cum tocmai 
în anii cei din urmă firea omenească s‑a revoltat 

1  Vezi şi intervenţia lui Iacob Negruzzi din 4 martie 1882, 
21 decembrie 1882 şi 22 noiembrie 1883.

contra tendinţelor unitare ale tuturor popoare‑
lor şi din contra s‑a luptat cu înverşunare pentru 
menţinerea principiului de naţionalitate, căutând 
nu numai a‑l apăra contra duşmanilor săi, dar a‑l 
stabili şi mai bine prin tendinţa de a împărţi po‑
poarele în mod etnografic, după naţionalitatea co‑
mună” (Convorbiri literare, VIII :1, 1 aprilie 1874).

Conservatorismul liberal al convorbiriştilor, 
fie ei junimişti, conservatori sau naţional‑liberali 
(Xenopol, Conta), este, aşadar, unul informat de is‑
torie, axat pe marile valori ale tradiţiei româneşti, 
pe susţinerea familiei2, a bisericii şi a tradiţiei 
(chiar şi a patrimoniului3). Iată, de exemplu, cum 
Alecsandri cerea într‑o intervenţie parlamentară 
din 19 iunie 1869, respectarea donaţiilor făcute 
de strămoşi mănăstirilor şi celor sărmani, în ciu‑
da valului de pozitivism utilitarist şi de liberalism 
economic care ameninţa vechile rânduieli ale Ro‑
mâniei: „Domnilor, când am început şi eu cariera 
mea am fost orânduit şef la casa milelor, şi am vă‑
zut atunci că pensiile erau acordate la multe fami‑
lii scăpătate, dar şi la multe persoane care aveau 
avere; însă cutia milelor era destinată numai pen‑
tru persoanele cu totul sărace. Cutia milelor este 
o instituţie de binefacere, a cărei obârşie se suie 
până la Domnii cei mai vechi ai ţării noastre; în 
vreme ce instituţia pensiilor este o instituţie mo‑
dernă. Părinţii noştri aveau un obicei creştinesc şi 
foarte frumos, acela de a dărui şi a ajuta pe săraci, 
şi acest obicei, această simţire, cred că se păstrează 
şi în inimile strănepoţilor de astăzi ai acelor stră‑
buni ai noştri. Prin urmare, domnilor, se cuvine să 
respectăm acel obicei vechi al strămoşilor noştri, 
respectând darurile ce ei au făcut, şi să urmăm 
acel principiu cu totul românesc că darul nu se ia 
înapoi. Domnilor, aceste sărmane călugăriţe, din 
care cunosc pe unele, până a nu se seculariza ave‑
rile mănăstireşti, se bucurau de oarecare venituri 
care erau legate cu mănăstirile. De la secularizare 
încoace însă, acele averi s‑au luat de către Stat, 
şi aceste călugăriţe sunt condamnate a primi aju‑
toare foarte minime, care, dacă li s‑ar tăia acum şi 
acelea, nu numai că ar rămânea în desăvârşită mi‑
zerie, dar ar fi ameninţate chiar să moară de foa‑
me. De aceea, domnilor, chiar dintr‑un simţământ 
2  „Căsătoria este instituţiunea cea mai delicată şi mai 
importantă în toate privinţele. Ea cere ca indivizii să abdice 
de la plăcerile lor zgomotoase de mai nainte şi să sacrifice 
orice avantagiu personal noilor datorii ce le impune familia. 
Căsătorii săvârşite numai din interese materiale sau din 
alte consideraţiuni egoistice sunt forme zadarnice, fără 
nici o bază morală, din care ies mulţime de calamităţi şi 
generaţiuni corupte şi pernicioase societăţilor. Condiţiunile 
neapărate ale unei căsătorii sunt dar conştiinţa de familie, 
amorul ideal şi demnitatea personală. În fine, d. Pogor 
încheie prin expunerea unor consideraţiuni puternice ce 
tindeau a proba că divorţul este imoral şi stricăcios şi că 
ar trebui desfiinţat” (Convorbiri literare, V:5, 1 mai 1871).
3  „I. Negruzzi: Este, d‑lor, mai mult o încunoştiinţare ce aş 
dori să fac onor. D. ministru de interne.
Vă este cunoscut la toţi că una din ruinele noastre cele mai 
mari, care a rămas din timpurile trecutului, ale trecutului 
de glorie naţională, este aşa‑numita Cetatea Neamţului, 
o cetăţuie aşezată în apropiere de oraşul Neamţ. De mai 
mult timp această ruină stă în cea mai deplină părăsire; 
se iau pietrele de‑acolo şi se pavează stradele prin oraşe. 
Ba încă ceva mai mult: oricine are nevoie de piatră merge 
la acele ruine şi desăvârşeşte astfel completa lor nimicire. 
Aşa astăzi am primit mai multe plângeri de la judeţ şi am 
văzut şi în foile publice de dincolo tânguiri asupra acestei 
necuviinţe. Îmi pare, d‑lor, că este în interesul nostru, în 
interesul trecutului nostru, noi care, este adevărat, am 
rupt tradiţiunile noastre în mai multe puncturi, îmi pare, 
zic, că avem interes de a susţine cel puţin aceste rămăşiţe 
ale unui trecut atât de glorios!

Este lângă oraşul Suceava, în Bucovina, o altă ruină 
tot aşa de glorioasă, care astăzi s‑a nimicit mai cu totul. 
Aceea însă ce se întâmplă în o provincie română supusă 
dominaţiunii străine nu trebuie să se întâmple şi în ţara 
noastră. Aş ruga pe D. ministru de interne ca, până se vor 
lua alte măsuri, să binevoiască D‑sa a da cel puţin ordine 
administraţiunii locale să păzească aceste ruine, ca să 
nu fie cu desăvârşire nimicite. Este timpul să ne ocupăm 
odată, după atâta întrerupere cu trecutul nostru, ca să nu 
ni se zică că suntem un popor ce nu ţinem la trecut, şi prin 
urmare un popor indiferinte în privinţa viitorului” (Şedinţa 
din 16 iunie 1871). Vezi şi intervenţia lui Negruzzi din 21 
martie 1887, nereuşită, în favoarea înfiinţării unei catedre 
de slavonă la Universitatea din Iaşi.

de umanitate, şi pentru respectul părinţilor noştri, 
care au făcut aceste daruri acestor sărmane călu‑
găriţe, şi care daruri nu se urcă la o sumă aşa de 
mare încât să merite o discuţie atât de importantă 
în sânul Camerei şi să ne facă să pierdem timpul, 
vă rog să menţineţi aceste mile şi să nu vă îngrijiţi 
că se vor îmbogăţi prea mult din cinci sau zece coţi 
de şiac, încât să nu mai merite a li se da aceste 
ajutoare. Mă unesc dar cu opinia domnului Kogăl‑
niceanu, ca să lăsăm pe aceste sărmane călugăriţe 
să se bucure de milele făcute lor de către părinţii 
noştri, pentru ca să nu se zică că copiii părinţilor 
noştri au venit şi le‑au luat bucăţica din gură.”

Acest tip de conservatorism este ilustrat şi 
de abordarea antropologică a subiectelor prezenta‑
te la prelecţiunile Junimii. Astfel, vorbind despre 
„foc”, Xenopol nu se lansează în ample analize ale 
rolului economic al focului, ale contribuţiei focului 
la creşterea productivităţii economice, ci stăruie 
asupra efectului lui formator de conştiinţă, de cul‑
tură şi deci de societate: „Întrebuinţarea cea din‑
tâi a focului nu a fost pentru a procura căldura, ci 
pentru a alunga întunericul, care ascundea în sine 
atâtea pericole. Nimic mai grozav pentru om decât 
viaţa de noapte a naturii în acele timpuri primiti‑
ve, când ea era atât de puternică şi el atât de slab. 
Lipsit de acea pătrundere ageră a vederii ce o au 
animalele, al căror trai e acel de noapte, el devenea 
orb odată cu pieirea luminii, în neputinţa de a şti 
ce se petrece la o îndepărtare chiar mică de el; înfi‑
orat de umbrele ce‑i întunecau slaba lucire a min‑
ţii, vecinic spăriet de foşnirile şi vuietele dimpre‑
jur. Pentru omul primitiv noaptea trebuia să fie un 
chin cumplit, şi cât de mult trebuia el să fie recu‑
noscător unui element ce‑i dădea măcar în o mică 
sferă ceea ce soarele din ceruri răspândea în lumea 
întreagă [...]. Împrejurul focului apoi se adunau, 
când cădea noaptea, păstorii de prin munţi. Acolo 
se adăposteau, la lumina lui, şi preschimbau în‑
tre ei idei şi simţimente. În timpul zilei oamenii 
rătăceau singuratici prin munţi şi câmpii. Seara 
îi aduna, îi împreuna, îi punea în legătură. Lângă 
foc se născu societatea omenească, mai întâi acea 
mică a familiei, apoi acea mai mare a comunei şi 
în fine a statului. De aice identificarea vetrei [...] 
cu familia [...]. Focul trăia vecinic acelaşi, fie în cer 
sub forma soarelui, a lunii şi stelelor ce reveneau 
regulat pentru a lumina şi încălzi pământul, fie pe 
pământ, unde acel zeu reapărea, îndată ce se fă‑
ceau cele de nevoie pentru rechemarea lui. El era 
totdeauna unul şi acelaşi, pururea tânăr, pururi 
în viaţă. El încălzise pe cei ce acum dispăruse şi 
era să lumineze şi încălzească pe cei ce vor veni, 
căci oamenii mureau, se stingeau unul după altul 
şi se duceau – nu se ştie unde. La lumina lui se 
spuneau despre lucruri întâmplate, pe care cei ce 
le spuneau le auzise de la bătrâni, şi aceştia de la 
străbunii lor. Formele flacării şi ale valurilor de 
fum se împleteau în minte cu ideile ce se respirau, 
şi aceste se puneau de sine în o legătură tot mai 
fantastică. Astfel se născu lângă foc povestea, şi de 
aice legenda, tradiţia şi istoria, legătura omului cu 
timpul trecut, ideea solidarităţii sale cu generaţi‑
ile de mai nainte şi cu cele viitoare. De aceea şi 
astăzi povestea, forma cea mai primitivă, se spune 
«la gura sobei»; acolo, în timp de seară, când fla‑
căra licăreşte în vatră, se adună copiii împrejurul 
bătrânului care le spune «ce a fost odată». Lângă 
foc s‑a născut povestea; lângă foc va rămâne ea, 
cât va mai fi poveste în lume” (Convorbiri literare, 
VII:1, 1 aprilie 1873).

Antropologia e prezentă şi în prelecţiunea 
lui Xenopol despre casă, văzută nu ca obiect de 
speculaţii imobiliare – de felul celor care au dus 
la dispariţia multor case de patrimoniu (casa Ra‑
let, casa lui Costache Negruzzi ş.a.) din Iaşi în ul‑
timul deceniu –, ci doar ca matrice a conştiinţei 
creatoare: „Arhitectura a adus o mare schimbare 
în locuinţele private, întâi prin introducerea lumi‑
nii în lăuntrul locuinţei, apoi prin uniformitatea 
temperaturii, stabilită prin construcţia casei şi po‑
sibilitatea de a împiedica intrarea frigului 
sau a căldurii celei prea mari, în fine prin o 
armonie a liniilor, o mărire a spaţiului şi o 

Modul în care înţelegea „gruparea 
de la Convorbiri” să apere ideea 

naţională e mult mai luminat decât 
majoritatea discursurilor politice 
naţionaliste din ţări aflate, atunci, 

ca şi acum, în avangarda civilizaţiei
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„Partea trebuie să se întoarcă în întreg, din toate 
colţurile lumii.” 

Gelu Ionescu

Literatura exilului – nerecunoscută nici postdecem-
brist, găsind uşa casei închisă. Expatriaţilor li s‑a furat 

destinul, viaţa, lumea, istoria, cultura, limba, dar uşa 
casei, unde se află toate răspunsurile, rămâne zăvorâtă. A 

sunat patetic? Este.” 
Magda Ursache

În ceea ce priveşte literatura şi întreaga 
activitate culturală a unei bune părţi a 
exilului românesc două sunt cauzele ne‑
promovării în spaţiul informativ actual 

– necunoaşterea şi uitarea. Ba am putea spune că 
sunt chiar trei, dacă am adăuga şi teama de a nu se 
schimba canonul, atât de bine bătut în cuie de unii 
decidenţi. Nu o spun eu, a spus‑o deja – cu o privire 
din afară, obiectivă, aşadar – Monica Lovinescu. La 
teamă am putea adăuga şi… invidia, firesc‑nefires‑
cul sentiment încercat de cei, inconştient poate, ne‑
siguri pe ei. Ne aminteşte Magda Ursache despre 
astfel de „momente” din istoria literaturii noastre, 
amendând însă, cu deosebire, nepăsarea pentru 
valorile culturii române, uitarea, cu alte cuvinte: 
„Pricep invidia lui M.R.P. pe Tudor Arghezi, pica 
lui Marino pe Călinescu, ciuda lui Beniuc pe Blaga, 
dar de‑a dreptul incriminantă e nepăsarea urmaşi‑
lor./…/ «uitarea e sora mai mică a morţii însăşi»”, 
avertizează diaristul Ion Lazu (v. Contemporanul, 
5/ 2013).

Literatura – cu totul remarcabilă – scrisă de 
L.M. Arcade în limba română, în exil, pare a nu fi 
suferit cu totul de indiferenţă ori uitare din partea 
criticilor. Şi totuşi… chiar şi reeditată (în 1991 şi 
1996), prin lipsa difuzării, ori chiar a promovării 
cuvenite, opera sa rămâne o mare necunoscută.

Ceea ce dorim să accentuăm în ceea ce pri‑
veşte receptarea acesteia este că, din parcurgerea 
unui număr de cronici şi recenzii, asupra romane‑
lor îndeosebi semnate de L.M. Arcade, observăm, 
în primul rând, unanimitatea criticilor – din exil 
şi din ţară – (cu extrem de rare excepţii) în apre‑
cierea lor, subliniindu‑se îndeosebi originalitatea 
scrisului.

Fiecare dintre recenzenţi salută cu bucurie 
apariţia unei opere de valoare în limba română şi 
scoate în evidenţă stilul, „un fel de până acum rar 
împlinită desăvârşire în istoria literelor române” 
(A. Scrima), situând romanul Poveste cu ţigani „în‑
tr‑o concordanţă discordantă” cu Craii… lui Matei 
Caragiale (Mircea Popescu), comparând scriitorul 
român cu Ghelderode (Horia Stamatu), cu Creangă 
şi mai puţin cu Sadoveanu (Monica Lovinescu), cu 
Gabriel Garcia Marquez (Marian Popa) sau afir‑
mând că „ar putea fi rezumat mult mai bine prin 
sunet decât prin cuvinte” (D. Ichim), iar Ion Simuţ 
afirmă că „proza lui Arcade are rafinamentul ling‑
vistic al unui calofil şi savoarea oralităţii povesti‑
torilor sudici”.

În ceea ce priveşte Revoluţia culturală, Ion 
Negoiţescu apropie stilul în care este scrisă cartea 
de cel al lui Arghezi ori Dumitru Nicodim. Dumitru 
Ichim ia în discuţie Revoluţia culturală, referin‑
du‑se în principal la limbajul folosit de personaje 
(studenţi), cu trimitere la „cuvântul golit de sens” 
din romanele lui Orwell, dând astfel un avertis‑
ment şi un mesaj, pe care autorul pare a‑l trans‑
mite permanent: „Salvaţi cuvântul! Salvaţi fiinţa 
umană de deslogosizare!”. Nicolae Florescu, la 
rândul său, pune în prim‑plan, în toate prozele lui 
Arcade, „înclinarea spre surprinderea aspectelor 
absurde ale existenţei, filtrate printr‑o perspectivă 
tragi‑comică” ce trimite către cărţile populare, de 
vreme ce prozatorul „lucrează nu cu fapte şi întâm‑
plări, ci cu pilde, ca în cărţile de învăţătură sau în 
vieţile sfinţilor”, referindu‑se şi el la acea „ceremo‑
nie a limbajului” despre care făcea vorbire Horia 
Stamatu.

Fiecare dintre recenzenţi pune, aşadar, în 
prim‑plan cu deosebire stilul prin care autorul se 
apropie de alţi scriitori, dar se şi individualizează 
în literatura română. Este observaţia cu care se 
deschide receptarea critică a acestei singulare (şi 
încă necunoscute de marele public) opere literare 
şi de aceea, nu fără temei, Cornel Ungureanu va 

afirma că „orice înţelegere adâncă a lui L. M. Arca‑
de trebuie să înceapă cu studiul lui André Scrima”.

Considerat – şi nu numai de I. Negoiţescu – 
„unul dintre cei mai importanţi scriitori ai exilu‑
lui”, putem extrapola (în lumina celor afirmate mai 
sus) că L.M. Arcade este unul dintre cei mai impor‑
tanţi (şi originali) scriitori din literatura noastră, 
iar prin raportarea operei sale la cele ale altor au‑
tori români este scoasă în evidenţă în mod direct 
(I. Negoiţescu) sau în subtext „unitatea dintre li‑
teratura română care se scrie în ţară şi cea care se 
scrie în exil”. 

Mai multe sondaje făcute în ultimul timp, în 
diferite reviste, asupra celor mai bune zece romane 
din literatura română, nu de puţine ori, în opinia 
celor intervievaţi, Craii de Curtea Veche a fost, sau 
pe primul loc, ori între primele. 

Or, ca să se realizeze astfel de sondaje, ar fi 
fost abosolut necesar să se ia în seamă întreaga li‑
teratură română, indiferent unde a fost scrisă. Că 
scriitorul s‑a aflat în spaţiul actual al României sau 
în afara graniţelor, oriunde altundeva, atât timp cât 
el este scriitor român (şi s‑ar putea pune aici chiar 
problema scrierii în altă limbă, dar nu o luăm în dis‑
cuţie acum), aşadar, dacă el este scriitor român, ope‑
ra sa trebuie să facă parte din întreg, să fie pusă în 
circumferinţa întregului, să fie în interconexiune cu 
toate celelalte scrieri, de acelaşi gen, din literatura 
română. Din păcate, nici acum – la 30 de ani de la 
revoluţia din 89 – nu se întâmplă asta. 

Unii critici şi istorici literari (destul de pu‑
ţini, însă!) s‑au exprimat în favoarea reîntregirii 
literaturii române şi împotriva obiceiului de a pro‑
mova – cu ostentaţie – numai şi numai anumite 
nume şi anumite cărţi (oricum, numai cele scrise 
în ţară). O descriere a acestui fenomen paradoxal 
– pentru a da numai un exemplu – o face Nicolae 
Breban într‑un articol din Contemporanul, unde 
citim, printre altele: „Cam după revoluţie, numai 
aceste nume, vreo patru, cinci, au fost etalate cu 
o anume insistentă obrăznicie în vitrinele librări‑
ilor din întreaga ţară. Şi doar aceste nume, patru, 
cinci, să zicem şase, au fost citate şi răs‑citate în 
mai toate ziarele şi revistele literare la nesfârşit, 
aceiaşi şi aceiaşi, cu orice ocazie, cu privire la ori‑
ce problemă sau temă. (…) «Cultura începe cu noi» 
par să‑şi spună noii corifei, punând în discuţie nu 
numai tradiţia şi valorile istoriei sau culturii, dar 
şi conceptele şi ideile cu care strămoşii şi dascălii 
noştri, bieţii de ei, încercau să pună ordine în lu‑
cruri” (v. N. Breban, „Oportuniştii culturali”, I, în 
Contemporanul, nr. 5/ 2013).

De ce între aceste „patru, cinci, şase” nume 
nu apare niciodată un roman scris în exil? Să fie 
din necunoaştere? Să fie premeditat? Cei care s‑au 
exprimat asupra Poveştii cu ţigani, de exemplu, 
au situat romanul (aşa cum am arătat) pe aceeaşi 
treaptă valorică cu Craii…, opinând că stilul, lim‑
bajul, semnificaţia verbului, derularea poveştii, 
simbolistica de dincolo de povestea în sine conferă 
textului unicitate şi valoare. Este un roman origi‑
nal şi totuşi cu „atingeri” din stilul vechilor cronici, 
din Sadoveanu şi Mateiu Caragiale, din Ion Bar‑
bu, Bănulescu şi Marquez (înainte de Marquez!). 
Un „certificat de autentificare” a nobleţei este pre‑
zentarea lui André Scrima, dacă nu toate celelalte 
„voci” care s‑au exprimat admirativ asupra operei 
arcadeiene, o operă românească, intraductibilă, ca 
orice poem adevărat ce numai în limba maternă 
spune şi semnifică pe deplin.

„Cartea lui Arcade, prin mesajul ei, se adau‑
gă ţărmului de cultură al Europei – afirma în 1982, 
în urma lecturii, Dumitru Ichim. Chiar dacă aceas‑
tă carte, în acest context, ar fi de mărimea unui bob 
de muştar e de ajuns. Ţărmul e mai bogat cu un 
fir de nisip împotriva acelei stele vrăjmaşe şi pân‑
ditoare din sălbatica stepă balcanică.” Iar Mircea 
Eliade completa parcă, scriind că al doilea roman, 
Revoluţie culturală: „mai adaugă o stâncă la mega‑
litul literaturii române (şi nu numai din exil)”.

Cine nu se lasă convins de recenzenţi se va 
convinge citind romanele semnate L.M. Arcade. 

Şi astfel, dacă nu cei ce stabilesc canonul 
actual îşi vor revizui opinia, cititorii (dacă li se va 
permite accesul la operă) vor fi aceia care îl vor 
schimba. r

Mihaela Albu
Pledoarie pentru 
schimbarea canonului

n Lecturi Unii critici şi istorici literari (destul 
de puţini, însă!) s‑au exprimat în 
favoarea reîntregirii literaturii 

române şi împotriva obiceiului de 
a promova – cu ostentaţie – numai 
şi numai anumite nume şi anumite 

cărţi

înfrumuseţare a încunjurimii constante în 
care se află omul, prin care îl face să guste 
plăcere în acest adăpost. Din un rău nece-

sar, cum era locuinţa în timpurile primitive, ea a 
devenit un loc de petrecere şi de repaus. Mintea lui 
este tot atâta, ba mai liberă în lăuntrul casei decât 
în lumea din afară. Casa nu‑i mai răpeşte lumi‑
na, nu‑i înăduşă răsuflarea, nu‑i incujbă spiritul 
sub presiunea unui spaţiu îngust ale cărui mar‑
gini pare că au să se prăbuşească asupră‑i. Casa 
este veselă, aerată, plăcută, nu răpeşte nimic din 
avantajele naturii libere şi ne fereşte de neplăce‑
rile acesteia. De îndată ce casa a fost un loc de pe‑
trecere, ea a devenit centrul vieţii: aice se petrece 
ce e mai important. Viaţa privată, cu moravurile 
casnice, s‑a dezvoltat din ce în ce; femeia a înce‑
put a avea importanţă, căci şi ea avea acuma mica 
ei împărăţie pe care o guverna, în care voinţa ei 
era hotărâtoare, şi numai atunci ea a putut deveni 
adevărată mumă şi soţie, respectată şi iubită, căci 
dominarea asupra spiritului şi a inimii nu o putea 
câştiga, cât timp era sclavă, la popoarele nomade, 
sau cât timp în for şi în răzbel se petrecea întreaga 
viaţă a bărbaţilor.

Omul se legă tot mai mult de spaţiul acela 
mărginit în care îşi petrecea partea cea mai în‑
semnată a vieţii sale. Locuinţa dădu naştere la 
sentimente nouă în sufletul său. El iubi acea în‑
cunjurime în care crescuse de mic, care conţinea 
amintirile cele mai dulci ale timpurilor trecute. 
Obosit de viaţă exterioară, omul se retrage în casă; 
acolo găseşte linişte şi odihnă atât în contra neplă‑
cerilor vieţii, cât şi în contra furtunilor atmosferi‑
ce. Tot ce are mai scump este în casa sa. Ea este un 
azil pentru dânsul, pentru iubiţii lui; ea cuprinde 
comoara vieţii sale întregi. De aceea casa omului 
este sfântă, toate legislaţiile pedepsesc încălcarea 
ei şi nicăirea o ofensă, o ocară nu este mai greu 
simţită decât când este făcută în casa chiar a celui 
injuriat.

Casa apoi a îmbogăţit şi mintea omenească. 
Fără dânsa, fără acest spaţiu restrâns, deosebit de 
lumea cealaltă, în care mintea să poată cugeta în 
linişte şi în mod constant, nu s‑ar fi produs multe 
din lucrurile cele mari de care se mândreşte ome‑
nirea. S‑au produs în câmpii, sub cerul liber, fru‑
moase poezii, dar atât opurile mai poetice, cât şi 
marile descoperiri ştiinţifice, sistemele filosofice, 
lucrările de erudiţie, toate s‑au făcut în casă, lângă 
masa de lucru, unde mintea putea să se concen‑
treze şi să cugete neîntrerupt şi neturburat.” Casa 
este o matrice a conştiinţei de sine şi de alţii, la fel 
cum este şi patria locul în care un popor se poate 
gândi pe sine neturburat: „Precum casa este locu‑
inţa individului, aşa este ţara locuinţa poporului” 
(Convorbiri literare, VII:3, 1 iunie 1873).

Acest tip de gândire, structurantă, care vede 
conexiunile între lucruri şi între planul concret şi 
cel simbolic, care înţelege cum se pot potenţa unul 
pe celălalt, este ceea ce a dat aripi modernizării 
de tip convorbirist, adică acelui proces prin care 
modernizarea a fost pusă în practică în aşa fel în‑
cât să fie un proiect de afirmare a demnităţii na‑
ţionale. Modul în care înţelegea „gruparea de la 
Convorbiri” să apere ideea naţională e mult mai 
luminat decât majoritatea discursurilor politice 
naţionaliste din ţări aflate, atunci, ca şi acum, în 
avangarda civilizaţiei. Nu putem deci să le cerem 
bătrânilor convorbirişti din secolul al XIX‑lea să 
nu se abată cu nicio iotă de la reguli şi ipocrizii 
politic corecte pe care nu le respectă ca atare im‑
portanţi lideri americani, europeni sau asiatici din 
secolul al XXI‑lea. Să fim prudenţi în judecăţi şi 
să ne gândim că, citind această carte, intrăm în 
lumea tihnită a naţionalismului victorian, a unei 
modernităţi cu aburi, legată încă de reperele lumii 
naturale, pe care era silită să se muleze. Dacă Ro‑
mânia modernităţii paşoptist‑convorbiriste a deco‑
lat, e pentru că minunaţii oameni ai acelei vremi 
ştiau să fie cutezători, să croiască planuri de zbor 
şi să le pună în aplicare cu demnitate şi eleganţă.

După cum spunea o relatare de epocă de la 
una dintre prelecţiunile Junimii: „Cursul a fost 
destul de vizitat; sala Universităţii era plină de 
dame şi de bărbaţi. Cu părere de rău trebuie să ob‑
servăm însă că publicul nostru, prin neglijenţa de 
a veni înaintea orei fixate, deranjară foarte mult 
pe orator. În mijlocul discursului se aude uşa scâr‑
ţâind necontenit, vuiete de scaune ce se strămută, 
de rochii ce foşnesc, în fine o mulţime de sunete 
care nu pot predispune bine mintea oratorului, ce 
nu ar trebui să fie distras de la sujetul său. Spe‑
răm că la prelecţiunile viitoare onorabilul public, 
ţinând seamă de aceste juste observaţii, va veni 
câteva momente înainte de ora unu, când începe 
prelecţiunea” (Curierul de Iassi, VI: 15, 7 februarie 
1873). r
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Ceea ce a căutat să şi să‑şi explice 
Pascale Casanova, îndeosebi în Re-
publica Mondială a Literelor (1999; 
ed. rom. 2016), dar şi în ultima sa 

carte, La Langue mondiale.Traduction et domina-
tion (apărută în 2015, cu trei ani înaintea prema‑
turului său deces), acoperă necesitatea înţelegerii 
raportului actual al literaturii cu tendinţele socie‑
tăţii postmoderne, cu mobilităţile – uneori spec‑
taculoase până la şocant – ale lumii în care trăim 
şi, în dependenţă, a condiţiei scriitorului din zilele 
noastre. Prin extensie – probleme vitale nu doar 
ale literaturii, ci şi ale întregului orizont cultural. 
Primite cu larg interes pe alte meridiane, dată fi‑
ind, în primul rând, actualitatea lor, la noi studi‑
ile sale nu au avut ecoul aşteptat, poate fiindcă o 
mare parte a comentariului critic rămâne captiv 
încă actului de „întâmpinare” (avariat de valul 
apariţiilor cu, dar mai ales fără resort literar), iar 
cercetarea ştiinţifică universitară e „îngheţată” 
sub presiunea registrului birocratic‑statistic, nor‑
mativ pe un plan care rezonează de la obţinerea 
de grade până la structurarea tezelor de doctorat. 
Realitatea ne arată, însă, că fenomene similare 
celor dezbătute de cercetătoarea franceză nu ab‑
sentează nici din câmpul literaturii noastre: mulţi 
scriitori (şi nu doar din cei plecaţi din ţară, unii 
acomodaţi deja cu stratul expresiv al altor limbi) 
caută pulsiunile prezenţei creaţiei lor şi în alte ge‑
ografii culturale (conştientizând sau nu faptul că 
aspiraţia nu conduce mecanic la validare), nefiind 
de omis nici faptul că şi unele cadre universitare 
şi‑au făcut simţită prezenţa în spaţiul teoretic din 
alte zone, în limbile aferente, cu o prestaţie real‑
mente notabilă.

Poate fi vorba de o oarecare normalitate în 
toate acestea, revăzând şi nu puţine anteceden‑
te; doar că Pascale Casanova, în faţa unei planşe 
destul de insistente, caută să disloce accidentul de 
rigorile perspectivei. De aceea „Republica”, a cărei 
definiţie caută să ne‑o dea, este mai degrabă un 
proiect, respectiv o încercare de rearticulare, pe 
suport actual, a unui impuls venit nu prin presi‑
une externă, ci pe liniile mai vechiului „elan” al 
unei comunicări extinse, orice scriitor aspirând la 
o audienţă pe care o colorează ideal. Dincolo însă 
de acestea, în fapt, se ajunge repede la readucerea 
în discuţie a dihotomiei cultură/civilizaţie, dar pe 
care teoreticiana franceză nu o plasează în apropi‑
erea lui Spengler şi a altor asemănătoare frazări 
ale filosofiei istoriei, ci o descompune categorial, 
deci în registru de „izolare” în structuri autonome. 
Ca punct de plecare, este invocată poziţia lui Va‑
lery Larbaud, care scosese cultura din menţionata 
antinomie, abordabilă ca nerelaţionată şi, deci, 
suficientă sieşi. Preluând şi un accent din teza lui 
Goethe privind posibilitatea unui cadru „deschis” 
ca Weltliteratur, Casanova desprinde globalizarea 
ca proiect al civilizaţiei, plasând literatura pe un 
teren ceva mai accidentat, aşadar, suportând vari‑
aţia: „Internaţionalizarea pe care ne propunem să 
o descriem aici înseamnă, deci, contrariul a ceea 
ce se înţelege de obicei prin termenul neutralizant 
de «globalizare», prin care totalitatea e privită ca 
o generalizare a unui model unic, aplicabil pretu-
tindeni: în universul literar, concurenţa defineşte 
şi unifică jocul, trasând, în acelaşi timp, şi limitele 
spaţiului”. (Şi ne reprimăm senzaţia că, depăşind 
dicţionarul, sub pelerina „noului” concept, ceva 
bântuie ca fantomă a desfăşurărilor visatului in‑
ternaţionalism proletar al lui Marx.).

Precizarea de mai sus, generalizatoare, pro‑
pune un principiu care se raliază ideii autonomiei 
fenomenului, dar poate fi privită şi ca axă a unui 
demers înscris la incidenţa cu o fenomenologie 
care se doreşte a trece de demontare şi descrie‑
re pentru a atinge perspectiva. Sub acest unghi, 
obiectul de primă instanţă al cercetării îl constitu‑
ie acel „spaţiu literar mondial” existent ca atare, 
deci nu „o construcţie abstractă şi teoretică, ci un 
univers concret, deşi invizibil: este tărâmul uriaş 

al literaturii, universul în care se naşte ceea ce este 
declarat literar, în care se înfruntă mijloacele şi 
căile specifice elaborării artei literare”. Iar cum „a 
declara” nu înseamnă „a defini”, implicită rămâne 
înţelegerea literaturii ca fenomen al conştiinţei, 
purtând tensiuni fiinţiale irepresibile, realita‑
tea acesteia înscriindu‑se la fel de firesc în timp 
(acoperind istoria) şi în spaţiu (în logica particu‑
larizantă a inevitabilelor localizări). Corectă în 
sine, premisa apare, totuşi, ca „ipoteză de lucru”, 
întrucât ne aflăm în faţa unui proiect destinat a 
surprinde mecanica subtilă a unor aspiraţii şi ten‑
dinţe încă departe de a putea fi considerate, cert, 
deschizătoare de drum, sesizabilă rămânând cel 
puţin senzaţia fracturii între „datul” constituirii 
literare, ca formă a libertăţii şi a singularului, şi 
a proiecţiei unui întreg cu o unică direcţie evolu‑
tivă. Sau, mai exact, între o solicitare excesivă 
a unui posibil, în raport cu presiunea notabilă 
a unor straturi deja constituite, nedislocate din 
sistemul valoric pe care ele însele l‑au creat. De 
aici, şi tentaţia de a aborda şi alte dublete anti‑
nomice, precum naţionalism şi internaţionalism, 
conservatorism şi revoluţionarism, cu o plasare pe 
poziţiile unei avangarde de ultimă oră, reciclând 
atât opoziţia dintre vechi şi nou, cât şi aspirând la 
dimensiunea unui universalism integrator.

În consecinţă, rămâne în urmă, ca înregistra‑
re doar, realitatea că, sub adevărul constituirilor 
de fapt, ne aflăm în faţa unei „istorii spaţializate”, 
aceasta însemnând că, la apariţie, literaturile s‑au 
afirmat şi în funcţie de anume determinări locale, 
ceea ce a condus la apariţia şi dezvoltarea patri‑
moniilor culturale naţionale, având ca structuri 
definitorii „texte canonice”, acceptate uşor ca veri‑
tabile „istorii naţionale”. Era de prevăzut, deci, că 
universalitatea putea fi înţeleasă – cum teoretiza 

şi Paul Valéry – ca sumă a acestor canoane na‑
ţionale („clasicii” fiecărei literaturi), teză erodată 
pe măsură ce modernitatea a introdus, pe alinia‑
mente esenţiale, factori suplimentari de alterare 
a principiului autonomiei. Într‑o lume a puterilor 
(financiare, economice, tehnologice şi militare), pe 
care statul le deserveşte ca putere social‑politică, 
devin vizibile decompensări adesea majore în ge‑
ografia planetară, inclusiv la nivelul domeniului 
aici avut în vedere: dezechilibrele funciare scot 
în relief „regiuni slab dotate literar” versus altele 
puternic dotate. Totuşi, părţile nu cunosc dintru 
început starea conflictuală, în prealabil funcţio‑
nând, în zonele din prima categorie, dorinţa con‑
stituirii, a exerciţiului demonstrativ, a capacităţii 
de a iniţia structuri şi forme. Ritmurile compensa‑
torii cu eventual statut conflictual, generatoare de 

o adevărată „istorie a rivalităţilor” (niciodată al‑
tfel decât, cum consideră şi Pascale Casanova, ca 
„negate”, deoarece niciun scriitor nu‑şi refuză cla‑
uza individualităţii), vor apare târziu, în cadrul 
unui proces mai amplu. Iniţial, consolidându‑se 
reciproc prin intermediul limbii şi în dependenţă 
faţă de naţiune, statul şi literatura vor cunoaşte 
evoluţii nu chiar radical diferite, cum ni se pro‑
pune, ci doar cu un oarecare grad de relativitate, 
dat fiind „tropismul” aparte al fiecărui domeniu 
manifestat odată cu externalizarea tendinţelor de 
afirmare a puterii naţionale. Ca „realitate relaţio-
nară”, intrată în „concurenţă constitutivă cu alte 
state”, organizarea statală naţională va tinde, în‑
totdeauna, a‑şi ataşa cultura, în speţă literatura, 
ca instrument „politic” în cadrul unei rivalităţi cu 
spectru larg, în timp ce „realitatea” literaturii, ca 
integrată spiritualităţii, cu gradientele conştiinţei 
şi mentalităţii mult mai pronunţat spaţializate, 
înregistrează în mod deosebit doar un deficit al 
receptării şi, în siajul acesteia, unul al valorizării.

Dar cu un pas mai departe, suprimarea in‑
dicelui spaţialităţii atrage după sine punerea sub 
semnul întrebării şi negarea istoricităţii printr‑o 
mecanică de absolutizare, conducând la ideea 
funcţionării unui câmp de putere care se consumă 
în sine şi pentru sine. „«Clasicii» – ni se spune în 
studiul Pascalei Casanova – constituie privilegiul 
naţiunilor literare celor mai vechi, care – transfor-
mându‑şi textele fondatoare naţionale în bunuri 
atemporale şi definindu‑şi astfel capitalul literar 
ca non‑naţional şi non‑istoric – răspund exact de-
finiţiei pe care chiar ele au dat‑o pentru ceea ce 
trebuia să fie literatura”. Întrebările devin incon‑
turnabile: Cine impune o asemenea direcţie fina‑
lizatoare? Este implicat aici un comandament ire‑
presibil al unui câmp de putere propriu exclusiv 
clasicilor sau, mai larg, al naţiunilor literare? Şi 
chiar acceptând existenţa unei latenţe, vectorul 
de concretizare a ipoteticului este o condiţionare 
„pură”, absolută a interiorităţii? Ne îndoim că na‑
ţiunile (şi nu ne vom ocupa de accidente sau eveni‑
mente pasagere) şi‑au expulzat un bun constitutiv 
şi, pe de altă parte, nu avem mărturii cu privire la 
aspiraţia vreunui „clasic” de a ieşi din spaţiul şi 
timpul său (non omnis moriar are o altă conota‑
ţie). Nici cetăţile‑state elene, trecând prin Roma 
imperială şi până la Germania (încă neunificată), 
Anglia, Italia (deşi nu uităm exilul creatorului Di-
vinei Commedia) şi Spania, nici clasici ca Homer 
şi Eschil, Vergiliu şi Horaţiu, apoi Goethe, Sha‑
kespeare, Dante şi Cervantes (ultimii trei menţio‑
naţi în Republica Mondială a Literelor) nu puteau 
rezona, prin chiar „datul” natural, la un principiu 
al unui imprevizibil/„inexistent” viitor. Ne aflăm, 
de fapt, în faţa unei atribuiri (cum este şi valoa‑
rea ori, mai apăsat, adevărul) efectuată sub alte 
auspicii spaţio‑temporale. Mai aproape de real 
este aserţiunea: „Odată cu apariţia premiselor de 
unificare a spaţiului literar, fondurile naţionale, 
departe de a se constitui doar în cadrul «cultural» 
închis al «geniului» naţiunii, au fost arma şi miza 
ce au permis noilor pretendenţi să intre în con-
curenţa literară internaţională” – fragilă, totuşi, 
fiindcă datează prin locuţiunea „odată cu” şi nu 
se desparte de ideea de proiect, din moment ce 
argumentarea ţine doar de o „premisă”. La rân‑
dul ei, şi noutatea este aici fragilă: în definitiv, un 
„spaţiu literar mondial” îşi dorea orice avangar‑
dă a secolului 20, care putea semna (a şi făcut‑o!) 
oricând un manifest pus sub semnul: „... nu vom 
putea înţelege traiectoria scriitorilor şi nici proiec-
tul lor literar, calea urmată pentru a deveni ceea 
ce sunt, decât pornind de la modul în care şi‑au 
asumat propria libertate, perpetuând, transfor-
mând, refuzând, sporind, uitând sau trădându‑şi 
moştenirea literară (şi lingvistică) naţională”. Ne 
aflăm în faţa unei ascendente table a criteriilor? 
Dar despre aceasta şi despre altele vom detalia 
într‑un articol viitor. r

Mircea Braga
Despre „Spaţiul literar mondial”

n Eseu Poate fi vorba de o oarecare 
normalitate în toate acestea, 

revăzând şi nu puţine antecedente; 
doar că Pascale Casanova, în faţa 
unei planşe destul de insistente, 

caută să disloce accidentul de 
rigorile perspectivei
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Şaizeciştii basarabeni descoperă cu întârzi‑
ere tradiţia estetică a literaturii române şi atunci 
decupează din ea ceea ce le slujeşte programul de 
recuperare a identităţii naţionale. O spune şi unul 
dintre cei mai buni critici din stânga Prutului, An‑
drei Ţurcanu: „Şaizecismul ca efort de relansare a 
unei tradiţii de continuitate creatoare a fost şansa 
istorică de supravieţuire a Basarabiei în expresia 
ei originară de spiritualitate românească. Aceas‑
ta e valoarea şi semnificaţia esenţială a fenome‑
nului”1. Sigur, undeva, în fibră, a pulsat ceea ce 
Mihai Cimpoi numeşte „conştiinţa înstrăinării”2, 
ceea ce şi explică un fenomen foarte interesant: 
lupta pentru identitatea naţională s‑a purtat mai 
întâi în literatură şi abia la destui ani după ce 
limba română revenise în cărţi şi în plan politic 
şi, semnificativ, şi acolo combatanţii cei mai im‑
portanţi au fost tot scriitorii! Contactele mai de‑
grabă sporadice dintre scriitorii basarabeni şi cei 
români (Grigore Vieru a fost tot printre pionieri, 
având nu mai puţin de trei volume publicate în 
România înainte de 1990) nu au putut face din 
literatura basarabeană o parte din literatura ro‑
mână, astfel încât, după ieşirea din comunism, în 
primă instanţă s‑au resimţit mai puternic diferen‑
ţele decât apropierile. Iar principala diferenţă era, 
de departe, cea legată de sensul naţionalismului 
în cele două spaţii culturale: în România exista o 
saţietate, ba chiar un dezgust faţă de fundătura 
grotescă în care ceauşismul împinsese ideea na‑
ţională, tarată atât politic, cât şi retoric, pe când 
dincolo de Prut lupta pentru românitate nu se în‑
cheiase (şi nu s‑a încheiat nici acum!), iar litera‑
tura nu dădea semne a se grăbi să îşi părăsească 
poziţiile combatante. În România comunistă este‑
ticul devenise un instrument de luptă împotriva 
propagandei, a naţionalismului ca ultimă versi‑
une a ideologiei comuniste, în Republica Sovieti‑
că Socialistă Moldovenească, esteticul era nu un 
scop în sine, ci un mijloc de a întreţine vie con‑
ştiinţa naţională într‑un stat rusificat, deznaţio‑
nalizat. Deosebirea dintre naţionalismul ceauşist 
şi cel basarabean o sesizează foarte bine Sorin 
Alexandrescu, în prefaţa unei antologii a poeziei 
din Republica Moldova: „În timp ce primul, în ul‑
timele două decenii, se manifesta la nivel oficial 
în mod exacerbat, cel de al doilea, la acelaşi nivel, 
era edulcorat şi chiar emasculat. Scriitorul român 
nu îşi putea regăsi autenticitatea decât rezistând 
acestui naţionalism periculos, în timp ce scriitorul 
din Moldova se simţea obligat să îi dea amploare, 
să‑l radicalizeze”3. 

Scriitor român, nu sovietic
Acesta este, pe scurt, contextul în care Gri‑

gore Vieru devine un clasic al literaturii din Basa‑
rabia. Sunt toate acestea relevante din punct de 
vedere literar? Sunt convins că nu au cum fi altfel, 
pentru că istoria literară nu se poate rupe de is‑
toria socială, politică, mai larg culturală. Şi mai 
ales pentru că alegerile formelor literare nu sunt 
întotdeauna determinate de tensiuni sau opţiuni 
estetice, ci şi de necesităţi sociale, de care litera‑
tura, atunci când îşi asumă un rol social şi are un 
impact real, este obligată să şi le calculeze. Pentru 
poezia scrisă în Basarabia, apariţia din 1968 a vo‑
lumului Numele tău a însemnat enorm, mult mai 
mult decât ne putem imagina azi. Micul volum 
negru, cu alfabet chirilic, a dat startul, semnalul 
aproape oficial că accesul la literatura română 
1 Andrei Ţurcanu, Fenomenul şaizecist: recuperări ale (est)
eticului, prefaţă la Dreptul la nume: O antologie a poeziei 
şaiezeciste din Basarabia, Editura Cartier, Chişinău, 2016, 
p. 5.
2 Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române 
din Basarabia, ediţia a II‑a, Editura Porto‑franco, Galaţi, 
1997, p. 152: „o înstrăinare relativă, din moment ce conşti‑
inţa înstrăinării a fost mereu trează şi şi‑a activizat pro‑
gresiv funcţiile reparatoare şi compensative.”
3 Sorin Alexandrescu, Une nouvellle poésie roumaine en 
Moldavie, în vol. La modernité à l’Ést. 13 aperçus sur la 
littérature roumaine, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999, 
p.á302‑303.

este posibil. „Posibil” nu înseamnă şi „permis”, 
pentru că, la fel cum s‑a întâmplat şi în România, 
în primii ani ai „dezgheţului”, normalitatea a fost 
cucerită discret, în trepte. Prin Numele tău, Gri‑
gore Vieru a reprezentat, pentru poezia din Basa‑
rabia, cam ceea ce a fost (sau ar fi putut fi!) Labiş 
pentru poezia din România sau ce a fost Nichita 
Stănescu, prin primele lui două cărţi, cu bunele şi 
relele lor conjuncturale: dovada că dogma poate fi 
mimată, dar împinsă în plan secund, că modelele 
autentice ale literaturii revin, uşor‑uşor, la locul 
lor, că încep să fie acceptate în spaţiul public al 
tiparului. Nu întâmplător, cartea era prefaţată de 
Ion Druţă, prozatorul care a dat semnalul pentru 
revenirea prozei, la început tot sub semnul tra‑
diţionalismului care căuta şi fixa identitatea na‑
ţională în universul rural, arhetipal, la modelul 
clasic românesc. 

În Numele tău apar, pentru prima oară în 
literatura aşa‑zis „sovietică” din Basarabia, tri‑
miteri directe şi repetate la autori români pre‑
cum Eminescu, Creangă, Arghezi, Blaga, Marin 
Sorescu, Nicolae Labiş, ca şi la Brâncuşi. Cultul 
pentru Eminescu, „poetul naţional”, ale cărui dâre 
sunt evidente în toată poezia lui Vieru, nu are cum 
să fie şi nici să pară naiv sau „nevinovat” politic, 
mai ales când el se manifestă sub forma subtilă, 
dar radicală, a unui „legământ”: 

Ştiu: cândva la miezul nopţii,
Ori la răsărit de soare,
Stinge‑mi‑s‑or ochii mie
Tot deasupra cărţii Sale.

Am s‑ajung atunce poate
De mijlocul ei aproape,
Ci să nu închideţi cartea
Ca pe recile‑mi pleoape.

S‑o lăsaţi aşa deschisă,
Ca băiatul meu ori fata
Să citească mai departe
Ce n‑a reuşit nici tata.

Iar de n‑au să‑auză dânşii
Al străvechii slove bucium,
Aşezaţi‑mi‑o ca pernă
Cu toţi codrii ei în zbucium.

Poemul, tipărit prima oară în 1964, în revis‑
ta „Nistru”, cuprinde aproape explicit ideea conti‑
nuităţii spiritului naţional prin intermediul ver‑
surilor lui Eminescu: trecerea lor de la o generaţie 
la alta devine un act de rezistenţă. 

Alte texte sunt dedicate lui Arghezi, Blaga, 
Sorescu, Labiş. E adevărat că sunt şi poeme dedi‑
cate lui Esenin, Lorca, Maiakovski, dar autorul nu 
face decât să îşi orienteze, ingenios, cititorul către 
tipul de lectură de care are nevoie: da, el scrie o 
poezie militantă, „revoluţionară”, deloc străină 
tensiunilor epocii sale, implicată în social. Şi îl 
putem contrazice? Atâta doar că angajamentul 
său nu e de partea puterii sovietice, ci de aceea a 
românilor din provincia ruptă de Ţară, care luptă 
să îşi păstreze identitatea. Interesant e că autorul 
are capacitatea de a împrumuta firesc maniera fi‑
ecărui poet căruia i se închină, nu din mimetism, 
ci tocmai în semn de omagiu şi pentru a reface 
legăturile de mult stinse dintre aceste modele şi 
poezia din Moldova sovietizată. Gestul nu e doar 
recuperator, ci de‑a dreptul manifest, indicând o 
răzmeriţă împotriva instrumentalizării ideologice 
a literaturii, un refuz al statului ei hibrid, imposi‑
bil în ordine culturală: o literatură „sovietică” nu 
există, spune, în fond, poetul, şi nici una „moldo‑
venească”, pentru că nu are o tradiţie reală. Ade‑
vărata tradiţie este cea românească! De fapt, prin 
asumarea entuziastă şi repetată a acestor modele, 
Grigore Vieru nu se mai recunoaşte ca scriitor so-
vietic ori „moldovean”, ci îşi afirmă răspicat statu-
tul de scriitor român! Un pas mic pentru poet, un 
pas uriaş pentru poezia de dincolo de Prut! 

Cele trei cicluri ale volumului aduc în 
prim‑plan teme esenţiale prin potenţialul lor 

identitar: maternitatea, pământul, iubirea. 
Mama, casa părintească, satul natal, pământul, 
străbunii şi, nu în ultimul rând, graiul sunt, toa‑
te, simboluri ale originii. Or, această origine nu 
are cum fi altfel decât românească! Sigur, poe‑
mele despre mamă alcătuiesc un corpus aparte, 
fixându‑se în memoria afectivă a cititorului prin 
duioşie, tandreţe, recunoştinţă. Deşi e probabil că 
în acest fel le va reţine timpul, cu indiferenţa lui 
cinică faţă de tot ceea ce condiţionează la un mo‑
ment dat literatura, nu cred că le putem citi naiv, 
văduvindu‑le de mesajul lor politic. Cel puţin nu 
în logica acestei recuperări a unei cărţi care nu 
a marcat o cotitură în literatura din Moldova de 
peste Prut (numai) prin excelenţa ei estetică, ci 
şi prin alonja ei politică, antidogmatică. Mama e 
legată însă de dramele istoriei, prin ea viaţa con‑
tinuă în orice condiţii, legăturile ei cu pământul, 
cu limba sunt organice, arhetipale (ceea ce poate 
însemna şi: neasumate sau poate şi neconştienti‑
zate ca atare), ţinând de o ordine a structurii lu‑
mii, a eternităţii, pe lângă care tot ceea ce pare 
durabil, un imperiu, de pildă, e trecător:

Nimic nu‑i veşnic! Veşnic
E laptele matern.
Prin laptele mămucăi
Şi graiul mi‑i etern.

Câtă vreme există mama, există legătura 
directă cu originea, care se întreţine prin limbă. 
Prin limba maternă, deloc întâmplător numită 
aşa. Limba e suma istoriei, a culturii, a spiritua‑
lităţii. Este, de fapt, condiţia identităţii. Chiar şi 
sovietizată, ea şi‑a păstrat specificul, esenţa: 

Desigur,
cuvintele astea mai noi
pot fi şi ele sfâşiate cândva,
de altele, viitoare.
Dar sunt şi cuvinte
nemuritoare:
m a m ă,  p a t r i e,  d r a g o s t e.

Titlul volumului, Numele tău, trimite, prin 
echivocul său, la numele adevărat, dar interzis al 
Ţării: România. Cartea este, de la cap la coadă, 
un manifest pentru recuperarea identităţii naţi‑
onale. Poemul Densitatea culorilor, reluat apoi în 
antologii cu titlul Trei culori, alcătuieşte subver‑
siv‑metaforic imaginea tricolorului românesc, nu 
a drapelului sovietic. Sintagme precum „pămân‑
tul tău”, motivul lutului, care poartă în el oasele 
strămoşilor, patria văzută nu ca un construct po‑
litic, parte a unui ansamblu de ţări care alcătu‑
iesc o unică ţară, sovietică, ci ca un teritoriu al ro‑
mânităţii, preluarea modelului poeziei populare, 
chiar cultivarea poeziei patriotice – sunt moduri 
de a afirma repetat că moldovenii sunt români, că 
identitatea sovietică e un fals ideologic, că adevă‑
rata patrie este cea spirituală, că harta e, ca la 
Călinescu, una a valorilor literare, purtătoare de 
specific naţional:

Iată la răsărit
pământul nostru
se mărgineşte
cu portretul marelui Eminescu,
la asfinţit –
cu cel al marelui Creangă

Numele tău a avut, prin toată această ple‑
doarie extraordinară în epocă, forţa de a marca 
începutul unui reviriment naţional nu numai în 
literatura de dincolo de Prut, dar şi în istoria ei. 
Volumul nu este o colecţie de lozinci, ci cartea 
unui poet adevărat, care a ştiut să îşi acordeze 
lira în aşa fel încât cântecul său orfic (orfismul e 
una dintre dominantele poeziei lui Vieru) să mişte 
conştiinţele. Şi a făcut‑o, chiar dacă această adec‑
vare la nevoile unor cititori pentru care marea 
poezie modernă era o necunoscută a însemnat o 
simplificare voită a discursului! r

Bogdan Creţu
Poezie şi identitate naţională. 
Două tipuri de naţionalism

n Istorie literară Deosebirea dintre naţionalismul 
ceauşist şi cel basarabean o 
sesizează foarte bine Sorin 

Alexandrescu, în prefaţa unei 
antologii a poeziei din Republica 

Moldova
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Pur şi simplu nu înţelegea de ce destinul 
şi genetica fuseseră atât de crunt nedrepte cu el. 
Strâmbătăţile lumii, relele ascunse în proasta ei 
alcătuire, sofismele, toată gama ticăloşiei umane, 
întreg spectrul mizeriei omeneşti, toată paleta 
efluviilor neplăcute ce emanau din pelicula antro‑
pică ce prinsese ca o pojghiţă de mucegai supra‑
faţa pământului şi mai ales a ţării în care trăia 
– îl făceau să le „simtă monstruos”, ca să‑l cităm 
pe unul dintre maeştrii săi spirituali. Acesta este 
motivul pentru care nu‑şi începea ziua fără un în‑
delungat, complicat şi atent ritual de curăţare a 
trupului. Dacă un observator străin ar fi căzut din 
senin în baia lui, ar fi crezut că este un credin‑
cios musulman în pregătirile de dinaintea intră‑
rii în moschee sau un credincios ortodox înainte 
de euharistie. Ablaţiunea expiatorie a lui Minim 
avea o altă destinaţie: confruntarea, reluată zi de 
zi cu acelaşi eroism neînfricat, cu mizeria morală, 
fizică şi spirituală a celorlalţi oameni. Curăţenia 
trupului său acţiona, în subconştientul său magic 
şi tragic, ca un strat protector faţă de microbii om‑
niprezenţi în cloaca din afara vilei sale. 

Nu avea o fire religioasă. Încă de la vârsta de 
opt ani optase să creadă în Fiinţă, şi nu în Dumne‑
zeu. O întâmplare neplăcută îi zdruncinase pentru 
totdeauna orice gând mistic. Într‑o dimineaţă de 
duminică, după o minuţioasă pregătire şi prime‑
nire, îmbrăcat într‑un costumaş croit după moda 
interbelică, bine parfumat şi ferchezuit până la 
ultimul fir de păr – Minim păşi, ţinut de mână, 
în pantaloni scurţi, în cel mai şic templu ortodox 
din Capitală, în care slujea unul dintre cei mai 
docţi şi mai cunoscuţi, apreciaţi şi iubiţi preoţi din 
ţară... După săvârşirea sfintei liturghii, Părintele 
Stravroş – faţă de al cărui glas puternic şi melo‑
dios, de o hotărâtă subtilitate şi o fermă gingăşie, 
băieţelul nutrea o admiraţie nedisimulată ce mer‑
gea până la... reverii cu reverenda îmbrăcându‑i 
mădularele – îl luă deoparte. Mama îl prevenise 
pe băiat că părintele Stravroş îl va iniţia într‑o 
taină, în principala taină a credinţei creştine: 
mărturisirea, spovedania sau confesiunea – nu‑
mele diferă, dar e vorba de acelaşi lucru, aceeaşi 
taină peste tot, în limba română există mai multe 
nume pentru acelaşi lucru pentru că româna este 
un pom altoit... ramurile lui produc florile şi fruc‑
tele limbilor cu care românii au venit în contact 
în contact: latina, slava, maghiara, turca, romani, 
elina, germana, franceza, engleza şi multe alte‑
le, cunoscute sau necunoscute. „Confesiune vine 
din latină, mărturisire din greacă, spovedanie din 
slavă” îşi încheie micul excurs etimologic mama 
lui Minim. Ca să fim sinceri, copilul era speriat 

şi derutat, căci singura „taină” destinată copiilor 
despre care auzise şi discutase cu ceilalţi copii era 
taina „circumciziei” (cărora copiii îi spuneau, în‑
tre ei, castrare), iar faptul că taina era a evreilor 
nu avea darul să‑l liniştească întrucât ştia că şi 
creştinismul provine din iudaism, şi dacă moha‑
medanismul păstrase semnul legământului lui 
Avraam, de ce să nu‑l fi păstrat şi creştinii într‑un 
mod ascuns, nevizibil societăţii largi şi cât se poa‑
te de concordant cu conceptul de taină?

Părintele Stravroş îl luă cu încetul. Îl aşeză 
pe genunchi şi‑i mângâie bretonul. Nu voia să‑l 
sperie. Ştia de la mama lui – stimabila doamnă 
de la Minister – ce copil sensibil şi inteligent este. 
Ştia şi ce admiraţie neţărmurită îi poartă, despre 
Filocalia în original căreia Minim deja îi parcurse‑
se primele trei volume, canonindu‑se cu trei tipuri 
de dicţionare, aduse din Germania, Franţa şi Ita‑
lia. 

– Dragul meu, spuse sfătos părintele Stra‑
vroş, ia spune‑mi, te‑ai mai spovedit până acum? 

– Nu, părinte, zise băieţelul, puţin înfricoşat 
de faptul că începea cu o negaţie. Simţi nevoia să 
se dezvinovăţească repede, să‑şi repare ceea ce i 
se părea a fi o greşeală: Dar, părinte, am citit des‑
pre acest lucru, ştiu că este vorba despre o taină. 

– Aşa este, dragul meu. Este o taină. Poate 
una dintre cele mai înalte taine ale Sfintei Bise‑
rici, dacă Bunul Dumnezeu ne îngăduie să facem o 
ierarhie acolo unde nu poate fi vorba despre nicio 
ierarhie. Uite ce ar trebui să facem: să te gândeşti 
bine‑bine ce greşeli ai făcut în faţa lui Dumnezeu? 
Ce fapte îţi provoacă ruşine când te gândeşti la 
ele. Cum simţi tu că i‑ai putut leza încrederea Bu‑
nului şi Prea‑Iertătorului Părintele ceresc?

Minim simţi că ameţeşte. Cupola din nava 
principală părea că se apropie de el, iar Iisus Hris‑
tos Pantocrator – tot mai încruntat – îi întindea 
Cartea deschisă simultan la începutul şi la sfâr‑
şitul ei, cartea minunată care te făcea să‑i vezi 
deodată întregul conţinut, fără să fie nevoie să o 
parcurgi filă cu filă, aşa cum se întâmplă cu căr‑
ţile obişnuite. I‑o întindea – dar parcă cu un scop 
diferit – vrând să scrie el cu mânuţa lui păcatele 
ruşinoase. Câte asemenea păcate nu va fi ridicat 
Iisus graţie părintelui Stravroş în decursul timpu‑
lui? Câte file vor fi scris cu lacrimi amare enoriaşii 
pocăiţi, cu şoapte şi murmure vinovate, cu regrete 
sfredelitoare, cu străpungeri ale inimii? Dar el – el 
ce va spune? Căută să‑şi aducă aminte de ceva, 
orice, oricât de mărunt – cererea părintelui iubit 
era cât se poate de explicită; nu, nu‑l putea deza‑
măgi... Îşi sforţă mintea, memoria, imaginaţia, 

nu reuşi să stoarcă nici cea 
mai mică picătură de rău. 
Ar fi fost în stare – pentru 
prima oară în viaţa lui – să 
mintă, să inventeze ceva – 
doar pentru a împlini do‑
rinţa părintelui Stravroş, 
dar ştia că în asemenea 
locuri şi momente sacre nu 
se putea minţi; era sigur că 
minciuna îi va fi descoperi‑
tă. Şi cum ar fi fost ca pri‑
mul său păcat conştient să 
fie comis chiar în biserică – 
şi să fie tocmai minciuna că 
a comis un păcat. Un para‑
dox asemănător paradoxe‑
lor logico‑matematice, din 
cartea lui Anton Dumitriu. 

– Părinte, zise încet, 
copilul... Nu ştiu cum să 
spun... 

– Fiul meu, îl între‑
rupse sfântul duhovnic. Nu 

te grăbi. E timp suficient. Aici nu există timp... 
Aici este un alt fel de timp. 

Minim se gândi la distincţia timp sacru – 
timp profan din cartea lui Mircea Eliade, Sacrul 
şi profanul. Se afla dincolo de lumea obişnuită, 
categoriile obişnuite îşi suspendau puterea asu‑
pra minţilor noastre. Spusele prea‑sfinţitului îi 
insuflară un sentiment de libertate şi de uşurinţă 
trupească... Ameţeala i se transformă într‑o stare 
de imponderabilitate, de plutire. Iisus se îndepăr‑
tase cu cartea lui simultană, dar copilul schiţă un 
gest de înălţare, ca şi cum ar fi vrut să‑l ajungă 
din urmă sau să‑l cheme înapoi. Totuşi... ce putea 
spune? „Ruşine, da, ruşine, ruşine... da, iată, am 
găsit...” – apucă să susure printre buze.

– Ia spune, fiule.
– Părinte, îmi amintesc foarte clar... Mi‑a 

fost ruşine odată, mi‑a fost foarte ruşine, atât de 
ruşine încât mi‑a venit să intru în pământ de ru‑
şine! 

Simţind pericolul spre care se avânta, părin‑
tele îl sfătui în şoaptă:

– Să nu o spui cu mândrie, fiule.
– Nu, părinte. Şi acum mă cuprinde ruşinea 

faţă de acea faptă, şi acum simt că n‑aş mai vrea 
să ştiu de mine, să nu fi fost niciodată în acea si‑
tuaţie.

Stravroş îl privi încurajator, încercând să‑şi 
ascundă surprinderea tot mai mare. Despre ce să 
fie vorba? Îl ştia, ştia şi de la mama lui că era un 
copil cuminte... Să fi căzut în păcatul onaniei? Nu 
putea să creadă, era încă mic... Dar cine ştie? Fi‑
rea studioasă, tendinţele spre izolare, spre viaţa 
contemplativă – sunt factorii favorizanţi ai ne‑
chibzuitului obicei. 

– Te ascult, copile. 
– Părinte, iată faptele: am participat la con‑

cursul Cine ştie câştigă... Premiul acordat era o 
bicicletă. Mi‑am dorit mult acea bicicletă, aşa că 
am studiat din scoarţă în scoarţă toate titlurile 
indicate pentru bibliografia de concurs. Le‑am 
devorat, aproape că le ştiam pe de rost. În ziua 
concursului ne‑am adunat mai mulţi băieţi şi fete 
– numai copii de familii bune, premianţi ai şcolilor 
celor mai bune din Bucureşti. Pe cei mai mulţi – 
dacă nu pe toţi – îi ştiam, fuseserăm împreună la 
olimpiade, în tabere şcolare, candidaserăm pentru 
aceleaşi burse. La un moment dat privirea mi‑a 
fost atrasă de o figură nouă, necunoscută: un co‑
pil şters, palid, ceţos, aproape fluid. Era ţinut de 
mână de un domn înalt, cu părul uşor grizonat, 
nasul acvilin şi nişte ochi de albastrul epoleţilor, 
cel mai probabil tatăl lui. În pofida curiozităţii 
mele, nu m‑am apropiat să facem cunoştinţă. Nu 
doar timiditatea mea, dar un aer rău, bolnăvicios, 
aş spune uşor viciat venea dinspre partea lui şi a 
părintelui său. Amândoi arătau de parcă – deşi 
stăteau pe loc, nemişcaţi – făceau echilibristică pe 
un fir subţire. Şi tocmai această situaţie de echi‑
libristică statică le dădea un aer profund vexat: 
se simţeau jigniţi de jena pe care cel mai probabil 
încercau să o reprime faţă de noi, ceilalţi copii. 

Preasfinţia ta, ca să scurtez: înainte de în‑
ceperea concursului, directorul radiodifuziunii 
– locul unde se desfăşura concursul – se apropie 
de cei doi, îl bătu amical pe umăr pe domnul cu 
epoleţi în privire, îl mângâie pe creştet pe copil şi‑i 
şopti ceva la ureche; se despărţiră zâmbindu‑şi 
complice. Concursul îşi continuă cursul obişnuit: 
întrebările curgeau, copiii se întreceau care mai 
de care să răspundă, unul era mai bun decât al‑
tul. Copilul cel palid aproape că nu se auzea. Ni‑
meni nu ştia ce bâiguie, juriul însă continua să‑l 
promoveze în etapele următoare. De la o etapă la 
alta, eram tot mai surprinşi de felul în care puş‑
tiul troglodit rămânea lângă noi; noi ne 
împuţinam, dar el rămânea elementul in‑
variabil, constanta. În ultima etapă m‑am 

Au trecut peste cincizeci de ani de 
la acea întâmplare, timp în care 
Minim scrisese cărţi, cultivase şi 
educase un public larg în spiritul 

celor crezute de el, întipărite 
adânc în mintea lui de copil în 

acea duminică inaugurală. Mulţi îl 
priveau ca pe un sfânt laic, ca pe un 
model ireproşabil, ca pe un model 

irezistibilHoria-Vicenţiu Pătraşcu
Minim Mărturisitorul

n Proză
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ð trezit doar eu şi el. Nu‑mi venea să cred. 

Nu‑mi explicam cum s‑a ajuns aici, câtă 
vreme le ştiam valoarea colegilor mei, pe 

care luptasem din greu să‑i birui. Şi el, tocmai el? 
Mă simţeam umilit de această finală, batjocorit 
de acest semi‑triumf. Nu mai voiam decât să se 
termine odată, pentru mine lucrurile căpătaseră 
o nefirească transparenţă, îmi dădeam seama că 
am de a face cu un ipostas al Răului absolut, fără 
să ştiu precis în ce constă. Îmi era greu să explic 
şi pasivitatea celorlalţi părinţi din public, propriii 
mei părinţi tăceau, deşi în faţa lor se petrecea un 
fapt inacceptabil, de necrezut. Şi prin tăcerea lor 
ei erau părtaşi direcţi la cele ce se întâmplau în 
sală, deveniseră cu toţii, părinţii copiilor daţi la o 
parte de faţă palidă şi – horribile dictu! – propriii 
mei părinţi deveniseră un singur Părinte: părinte‑
le copilului palid, părintele copilului troglodit. În 
faţa ochilor mei avusese loc, pe nesimţite, o cutre‑
murătoare transfigurare, o infernală schimbare la 
faţă: onorata asistenţă crease, într‑un soi de or‑
gie diabolică, vrăjitorească, printr‑o împerechere 
tacită cu Răul, un homunculus diavolesc, un pui 
de Satan ce urma să stăpânească lumea. Înain‑
tea ultimei întrebări – după ce îşi continuase jocul 
lui fără să se abată o singură clipă de la regula 
bâiguielii indescifrabile, invariabil punctată de 
juriu drept răspuns corect, aşadar, înaintea între‑
bării de baraj – prin care urma să se decidă câş‑
tigătorul ediţiei – i‑am surprins privirea. Urma 
momentul decisiv – momentul în care juriul – şi 
publicul însuşi, prin reacţia, respectiv absenţa re‑
acţiei! – aveau să treacă cu totul de partea Răului 
sau să aleagă Binele. Întrupate în firavele corpuri 
ale unor copii, aceste abstracte şi obosite noţiuni 
– Răul şi Binele! – se prezentau, din nou, în toată 
puterea şi concreteţea lor ca doi pomişori, aparent 
la fel de inocenţi şi nevinovaţi. Sala Radio deveni‑
se un fel de Grădină a Edenului, iar spectactorii 
şi membrii juriului se transformaseră în perechea 
originară, în Adam şi Eva, pe punctul de a repeta 
– pentru a câta oară în decursul prea lungii noas‑
tre istorii? – păcatul originar! 

Lui Minim i se umeziseră ochii. Îl privi pe 
părinte în adâncul pupilelor şi continuă:

– Ajunsesem să mă rog părinte în gând – nu 
pentru mine, nu! – ci pentru sufletele lor, chiar 
pentru sufletul nefericitului mic diavol de lângă 
mine şi pentru mântuirea lui, a lor, a noastră, a 
tuturor. Urma să se decidă nu premiul pentru o 
bicicletă, lucrurile căpătaseră deja o altă miză, 
una uriaşă! Urma să se decidă, într‑un fel sau 
altul, soarta întregii omeniri. I‑am surprins, spu‑
neam, privirea copilului palid: i‑am zărit licărul 
siguranţei de sine, al obrăzniciei neînfrânate, al 
aroganţei şi al trufiei neruşinate. Sub efluviile 
incandescente ale privirii lui, obrajii mei au înce‑
put să ardă, să ardă de o înfiorătoare ruşine! Îmi 
era o cumplită ruşine de ruşinea lui, îi trăiam – 
prin transfer – ruşinea depozitată sub un munte 
de neclintită neruşinare. Îmi era ruşine de ruşi‑
nea – pe care sunt sigur că o simţeau – toţi cei 
prezenţi, care, înfigându‑şi unghiile în comisurile 
policarilor şi în podul palmelor, nu îndrăzneau să 
spună nimic. Învins de ruşine şi de spaima că toţi 
cei prezenţi vor alege Răul, m‑am opus lui, Rău‑
lui, lui Satan ce se pregătea chiar în acel moment 
să înghită, prin noi, umanitatea, în singurul mod 

posibil pentru un băietan, pentru preadolescentul 
gracil care eram. Mi‑am adus aminte de praştia 
lui David şi l‑am răpus pe monstruosul Goliat: 
am abandonat lupta, am refuzat să răspund la în‑
trebarea de baraj, pentru ca, raportată la tăcerea 
mea, bâiguiala absurdă a micului diavol să pară 
că are un sens; să „merite” premiul! Şi astfel să‑i 
scutesc – prin retragerea mea – pe cei din sală de 
vina colectivă ce presimţeam că urma să se abată 
asupra lor. 

Se lăsă o tăcere grea... Cu ochii scăldaţi în 
lacrimi, Minim îşi aduse aminte de tipicul ritualu‑
lui în exerciţiul căruia se afla: „Aceasta este con‑
fesiunea mea. Te rog, Părinte, binecuvântează şi 
absolvă pe robul tău de cumplitele lui fărădelegi!” 

Părintele Stravoş îl privi mirat pe eclatantul 
copil. Nu ştia cum să‑i spună că în nici un canon 
bisericesc nu erau prevăzute păcatele sublime, 
precum cel relatat de micuţ. Va trebui să‑l facă să 
rememoreze un păcat adevărat, unul care, odată 
conştientizat, să‑l facă să‑i fie ruşine de ruşinea 
lui, nu de ruşinea altora. Dar.... poate... poate nu 
existau asemenea fapte în scurta lui biografie? 
Aşa ceva era cu neputinţă. Căci „vinovat e tot fă‑
cutul...” recită el în gând. Doar El, Mântuitorul, 
împreună cu Preacurata Fecioară, Maica Sa, erau 
neîntinaţi de vreunul din păcatele omeneşti. 

– Dragul meu, te cunosc ca pe propriul meu 
prunc, te‑am botezat, ţi‑am urmărit paşii până la 
frumoasa vârstă de opt ani. Aş depune mărturie 
că eşti un înger de om, iar povestirea ta n‑a făcut 
decât să întărească convingerea mea. Să nu uităm 
totuşi că suntem cu toţii oameni şi că toţi oame‑
nii sunt supuşi greşelii. Aşa că, fiule, gândeşte‑te 
bine, oare nu există vreo faptă pe care s‑o fi să‑
vârşit şi ale cărei consecinţe negative să ţi le re‑
proşezi ţie, ţie şi nimănui altcuiva. Ceea ce mi‑ai 
relatat e o faptă bună, nu o faptă rea, şi ca atare 
nu face obiectul confesiunii. 

Minim simţi deodată cum e copleşit de in‑
justiţia unei religii care‑i cerea unui copil nevino‑
vat să‑şi recunoască un păcat despre care nu ştia 
nimic, pe care nu avusese cum să‑l făptuiască. 
Gemu:

– Părinte, nu e corect, nu e drept. Nu înţeleg 
cum se poate ca această minunată religie creştină 
să ne ceară să fim cu toţii nişte păcătoşi. Nu, nu 
este aşa. Toată viaţa mea voi dedica‑o demonstra‑
ţiei că nu este aşa. Prin mine însumi voi dovedi 
că nu este aşa. Încă nu este aşa, totuşi nu este 
aşa. Nu trebuie să fim puşi cu toţii în aceeaşi oală. 
Unii sunt oameni buni şi alţii sunt oameni răi. În‑
tre bine şi rău există o graniţă de netrecut. Acum, 
în sfârşit, viaţa mea are o miză: să dovedească, 
prin exemplul propriu, acest fapt. M‑am hotărât: 
voi inventa un nou gen literar, confesiunea perso‑
nală, literatura personală. Voi mărturisi în cărţile 
mele, prin scrisul meu, cele mai frumoase şi cele 
mai autentice fapte ale mele. Voi fi un misionar 
al Binelui. Nu, eu nu sunt atins de păcat, iar prin 
mărturisirile mele voi încuraja pe ceilalţi oameni 
să creadă că existenţa fără păcat – într‑o lume to‑
tuşi a păcatului – este posibilă! 

Întristat, părintele Stravoş îi spuse:
– Ştii că a existat un mare scriitor creştin, 

Maxim Mărturisitorul. Unui autor ca cel pe care‑l 
imaginezi tu nu i se poate potrivi decât opusul 
acestui sfânt nume: Minim Mărturisitorul. 

Copilul, iritat şi 
vexat, părăsi genun‑
chii părintelui şi, cu 
ochii în lacrimi, se în‑
dreptă spre mama sa, 
care‑l aştepta în afara 
pridvorului bisericii, 
şi i se aruncă în braţe. 

Au trecut peste 
cincizeci de ani de la 
acea întâmplare, timp 
în care Minim scrisese 
cărţi, cultivase şi edu‑
case un public larg în 
spiritul celor crezute 
de el, întipărite adânc 
în mintea lui de co‑
pil în acea duminică 
inaugurală. Mulţi îl 
priveau ca pe un sfânt 
laic, ca pe un model 
ireproşabil, ca pe un 
model irezistibil. Cum 
de putea exista aşa 

ceva? se întrebau mulţi, convinşi de literatura lui 
personală, patetică şi atât de desăvârşită. N‑au 
lipsit nici aceia care să creadă că este o specie 
aparte de înger, că o asemenea întrupare ţine de 
miracol. Ca să păstreze neştearsă amintirea ace‑
lei întâmplări care i‑a fondat destinul de scriitor 
(de misionar), devenise – şi ca o ironie la adresa 
părintelui Stravoş – chiar Minim Mărturisitorul. 
Sălile de conferinţă erau arhipline atunci când ţi‑
nea o prelegere, dădea autografe până simţea că‑l 
durea mâna. Evident existau şi contestatari, dar 
aceştia erau din tabăra cealaltă, a oamenilor de 
proastă calitate, inculţi sau semidocţi. Devenise 
atât de imbatabil, încât era suficient să spui un 
cuvânt împotriva lui, ca să intri automat în cea‑
laltă tabără, a oamenilor de proastă factură. Pur 
şi simplu te descalificai singur. E inutil să mai 
spunem că un singur cuvânt de‑al lui Minim era 
suficient să desfiinţeze pe oricine împotriva căru‑
ia era îndreptat. Minim îşi construise o faimă im‑
posibil de demantelat. 

Cu câteva excepţii, toate cărţile lui erau des‑
pre el însuşi, el era personajul lor principal. Cărţi 
de memorii, autobiografice, jurnale şi epistolare 
erau cărămizile unui templu închinat unui zeu, 
dar nu, gurile rele nu au dreptate, nu închinate 
Eului său, ci Ideii: Ideii că există Binele (întâm‑
plător sau nu întrupat în persoana lui), că acest 
Bine este necontaminabil de Rău şi că mărturi‑
sirea pozitivă nu doar că este posibilă, dar că şi 
poate atinge culmile sublimului literar. 

Aşezându‑se la masa de scris, în halatul de 
casă şi în papucii pufoşi cumpăraţi de la Prada, 
gata să răspundă unor epistole şi e‑mailuri de‑ale 
admiratorilor său, Minim simţi un disconfort ciu‑
dat. Ceva ca o unghie ascuţită îi străpungea cu o 
presiune egală capul pieptului, dar şi mai ciudat 
era că, simultan, simţea o muşcătură de căţel în 
degetul mare al piciorului drept, o furnicătură în 
mâna stângă şi o usturime în zona rinichilor. Luă 
o înghiţitură din sucul de portocale turnat în paha‑
rul din cristal de Bohemia, dar durerile se ascuţi‑
ră până la insuportabil. Încercă să‑şi liniştească 
bătăile tot mai accelerate ale inimii, gândindu‑se, 
aproape din reflex, că vor constitui şi ele materia‑
lul unei relatări dintr‑o nouă carte. Încercă să se 
poarte cât mai demn, cât mai literar cu putinţă, 
cât mai narabil. Se concentră în aşa fel încât să 
poată produce nişte gânduri interesante, care la 
rândul lor vor putea fi consemnate în carte. Nu, nu 
era vorba despre ipocrizie sau prefăcătorie. Dim‑
potrivă, Minim voia să fie cât mai autentic pen‑
tru a putea fi apoi cât mai sincer, cât mai onest. 
Voia să se comporte în felul în care i‑ar fi plăcut 
să scrie că s‑a comportat. Voia să poată produce 
materialul unei confesiuni pozitive sincere, depli‑
ne şi autentice. (Iată cum Ideea sub care a stat 
întreaga lui viaţă putea produce şi o etică: să te 
comporţi în aşa fel încât să poţi face în privinţa ta 
o bună mărturisire publică deplină.) Educate vre‑
me de cincizeci de ani în această direcţie, gându‑
rile dădură semne că vor să‑i asculte dorinţa. Dar 
numai pe jumătate. Se amestecau frânturi despre 
moarte din Heidegger, Cioran, Tolstoi, Dostoievs‑
ki, dar nimic nu se lega coerent într‑o idee clară şi 
distinctă, produsă de propria lui minte. Durerea 
era mult prea mare pentru ca actul ideaţiei – deşi 
atât de obişnuit pentru el – să se mai poată re‑
aliza. Închise ochii, într‑o ultimă speranţă, că‑şi 
va reveni. Semiîntunericul de dincoace de pleoa‑
pe îi produse un ciudat efect sinestezic: simţi în 
nări un dezgustător miros de pucioasă. Deschise 
ochii şi mirosul dispăru. Durerea sau mai precis 
durerile continuară să se accentueze, acompania‑
te de o gamă de trăiri diverse, cunoscute mai mult 
din cărţi decât din propriile experienţe: anxieta‑
te, teamă, frică, spaimă, groază. O muzică nouă, 
cumplită, se auzea din trupul lui Minim. Auzul ei 
îl înfiora, frica îi scăpase de sub control. Devenise 
autonomă, îl ţintuia cu ghearele unui animal de 
pradă, în timp ce simţea o năvalnică, paralizantă, 
dorinţă de a fugi. Constată că nu putea face o miş‑
care simplă, aceea de a căuta telefonul mobil aflat 
undeva pe masa de lucru, sub nişte hârtii, pentru 
a suna după ajutor. De o parte şi de alta a scaunu‑
lui directorial se scurgeau ape verzi‑maronii. Din 
ochii lui Minim se prăbuşi o lacrimă. r
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9 pân’ la rege/ o culoare, numai sânge./ Doamna 
astfel cucerise/ tot ce eu văzusem...”

În comparaţie cu aceste sclipiri ale unui 
promiţător debut, poezia lui Theodor Dume, un 
poet ajuns la maturitate, autor al câtorva volu‑
me, e turnată într‑un limbaj mai flexibil şi mai 
sofisticat, al cărui principal procedeu retoric e jo‑
cul deconstrucţiei sensului literal în sens alegoric 
(„alegorie a lecturii”, cum l‑a numit Paul de Man). 
Iată un fragment de poem în care călătoria spre 
un dincolo imaginar de după moarte se suprapu‑
ne cu scenariul mutării într‑o nouă locuinţă şi al 
sfinţirii ei de către preot: vreau să mă mut în ziua 
de mâine/ fără niciun bagaj/ dar mi‑e teamă/ simt 
o răceală în oase/nu ştiu dacă sunt abandonat/ 
în propria‑mi umbră sau/ e doar o renovare ori/ o 
preschimbare de trup/ în care/ îmi voi aşeza amin‑
tirile/ şi câteva lucruri// la sfârşit îl voi aştepta 
pe Dumnezeu/ ca să‑mi binecuvânteze noua casă 
(„Îngrijorare, vreau să mă mut în ziua de mâine 
…” din volumul Devoratorul de umbre, Princeps 
Multimedia 2018, cu o prefaţă de Daniel Corbu.) 
Existenţa este pentru poet un şir de efecte ale lu‑
minii: alienat în viaţa anostă a fiecărei zile, silit 
să se conformeze unui pat procustian al birocra‑
ţiei unei zile de muncă, îşi simte personalitatea 
metonimizată, el fiind prezent numai precum lu‑
mina sinteză în vreuna sau alta din culorile spec‑
trului. Este o poezie de tradiţie existenţialistă, 
anxioasă, a disperării în faţa neantului, a tran‑
scedentului gol, dedus din contemplarea instabi‑
lului dublu de umbră al trupului. Divinitatea e 

devoratoare de umbre – patetic 
rest ale celui care primeşte oda‑
tă cu candela ultima porţie de 
lumină –, în vreme ce figurile 
părinţilor sunt rememorate în 
poeme de un patetism nedisi‑
mulat. Inversând scenariul is‑
toriei teocratice a lumii, de la 
Geneză la redempţiune, poetul 
vede întemeierea fiinţei sale în 
căminul parental şi în ordinea 
afectelor şi valorilor deprinse 
atunci. Copilul îşi aminteşte de 
întunericul decupat de veşmin‑
tele tatălui, acesta părând a‑i 
crea o lume din haos. Existen‑
ţa sa e acum marcată de senti‑
mentul acut al absenţei tatălui, 
aşteptat să se întoarcă de ziua 
de naştere a fiului, redus la o 
fotografie păstrată într‑o came‑
ră. Ca în infinita substituire la‑
caniană a trupului tabuizat al 
mamei (aici şi a figurii paterne) 

prin alte semnificate ale dorinţei, poetul regizează 
o neîntreruptă dramă a traumatizantelor despăr‑
ţiri, dispariţii, absenţe – a iubitei, a cititorului sau 
a oricărui alt pol de comunicare. Contrar parabolei 
biblice a bobului de grâu ce cade pe pământ, într‑o 
societate insensibilă la valoare orice manifestare 
de nobleţe e o risipă: „de unde să ştiu că seminţele 
/curg pe arătură fără să treacă/ nimeni cu plugul / 
de unde să ştiu că şi seminţele mor…”.

O spaimă de „vidul plin”, cum îi spune Lascu 
– adică de aglomerarea amorfă de lucruri şi in‑
divizi care ne întâmpină la începutul oricărei noi 
zile de trafic social, cum am putea spune, tensi‑
onează universul acestor volume, indicându‑ne 
prezenţa, la autorii lor, în ciuda diferenţei de ge‑
neraţie, a unui ethos ce pare să ţină de tradiţii 
ardeleneşti. r

Maria-Ana Tupan
Lumea din Inbox

„Pe jumătate percepută, pe jumăta‑
te imaginată” – astfel caracteriza 
romanticul Wordsworth lumea ex‑
perienţei noastre. Iată de ce nu ar 

trebui să ne alarmeze transferul relaţiilor noastre 
sociale în spaţiul virtual. Am ştiut de mult că „vor‑
bele zboară”, de ce nu am prefera să ne adresăm 
confraţilor prin intermediul proiectorului sau ele‑
vilor la tabla electronică? 

Mai dificile ar putea fi, s‑ar părea, acele 
diafane relaţii spirituale – creaţii colective, afini‑
tăţi elective sau simple prietenii – pentru care şi 
filosofii au simţit nevoia unui contact peripatetic 
cu discipolii. Nici măcar şirul argumentelor nu 
putea fi urmărit decât de cei care se deplasau con‑
comitent împreună în spaţiu.

Corespondenţele mele din Inbox constituie 
aproape întreaga mea viaţă socială din afara re‑
laţiilor cu familia. Este un spaţiu adesea atacat 
cibernetic, dar, oricum, mai democratic decât cel 
real, în care poţi fi concediat pentru delict de opi‑
nie. 

În cele mai multe cazuri, nu am întâlnit ni‑
ciodată în realitate partenerii de corespondenţă 
electronică. Cu toate acestea, ei nu rămân simpli 
„adresanţi” sau „expeditori”. Simt că le intuiesc 
caracterul, ezitările camuflate sau entuziasmul 
nedeclarat, de parcă am evolua în universul real. 
Mai mult, dialogul se transformă adesea în con‑
versaţie cu mai mulţi interlocutori, un simplu 
Inbox părând să se extindă într‑un fel de roman 
epistolar cu mai multe personaje ale căror vieţi se 
întrepătrund. Aşa i‑am cunoscut pe poeţii orădeni 
care mi‑au inspirat aceste rânduri. În contextul 
învigoratei vieţi universitare a oraşului, alimen‑
tată de o veche tradiţie de teorie critică, aceşti po‑
eţi mi s‑au părut prezenţe simptomatice ale unei 
adevărate renaşteri orădene.

Titlul volumului de debut al lui Alexandru 
Lascu, apărut în acest an la Editura Fides şi pre‑
faţat de Ionuţ Caragea, este interesant de compa‑
rat cu alte titluri care, rezumând în câteva cuvinte 
o întreagă artă poetică, au marcat etape ale isto‑
riei literare din trecutul apropiat. În comparaţie 
cu provocarea tipic avangardistă din Libertatea de 
a trage cu puşca, titlul lui Marin Sorescu, Singur 
printre poeţi, anunţa o nouă poetică – metapoe‑
zia –, poemele nefiind simple parodii, ci exerciţii 
mai complicate de intertextualitate rezultând în 
„palimpseste”, cum le‑a numit Gérard Genette. 
Persoana întâi plural o prezenta publicului pe Ana 
Blandiana în opoziţie cu narcisismul modernist 
şi mai aproape de acel idem ca şi alter al ordinii 
intersubiective – un concept central al deceniilor 
şapte şi opt, dominate de fenomenologie, de dis‑
pute în jurul binarităţii identitate/alteritate. Dacă 
Ionuţ Caragea realiza un salt în hiperrealitate 
(M‑am născut pe Google), Alexandru Lascu dis‑
pare cu totul din reprezentarea anunţată de titlu 
şi care e ilustrată de un volum unitar tematic şi 
stilistic: E o lume între noi (Editura Fides, 2019). 
Poetul e situat în aria de acţiune a numeroase co‑
duri care creează ordinea simbolică a comunităţii 
sale, prin raportare la care doar pot propriile acte 
să dobândească semnificaţie.

Acest poet care nu a împlinit şaptesprezece 
ani mi‑a amintit de talentul ieşit din comun al tâ‑
nărului Corneliu Popescu, cel care a realizat cea 
mai inspirată traducere în engleză din Eminescu 
pe băncile liceului. Primul poem, o artă poetică, 
este intitulat Anacronic, care aici are doar sens 
literal: mergând înapoi în timp. Poetul îşi con‑
struieşte o mască retorică, deoarece, de fapt, el 
subscrie unei estetici semiotice în care versurile 
sale trimit la alte texte, nu de dragul unei aluzivi‑
tăţi livreşti, ci cu ecouri verbale perfect integra‑
te în ideea poetică: „Lumea e scrisă/ cu cerneala 

timpului./ Numele meu apare/ scris cu cerneală de 
pix./ Dar eu nu vreau să‑nvăţ a muri vreodată,/ ci 
să trăiesc veşnic,/ pururi tânăr,/ ştiind că cerneala 
de pix/ se va şterge/ ori nevăzută va arde./ Refuz 
astfel să plec/ fără a impregna/ cerneala mea/ în 
măreaţa corolă/ de scrieri a timpului”. 

Imaginarul din restul de poeme nu este însă 
unul livresc, ci personal, poetul construind din 
termeni ştiinţifici şi din mituri un Mix, cum sună 
un titlu, de metafore cognitive. Poetul doreşte 
să‑şi imagineze iubita prin joc al probabilităţilor 
(stocastică a binarităţilor), demonstrând printr‑o 
schemă inversată a Jocului secund barbilian, că 
numai prin ficţiuni – mituri, imagini, figuri mate‑
matice – este posibilă definirea ei, altminteri rea‑
litatea trupului se reduce la opacitatea materiei 
ce se sustrage reprezentării: „Te privesc. Ce văd?/ 
Ochi. Portale translucide/ ce mă aruncă/ în braţe‑
le lui Horus./ Gură. Magnetul lui Isis/ cu frunzele 
vâsle spre apoi./ Păr. Şuviţele lucitoare/ ale Nilu‑
lui uarit/ de‑a lungul căruia. Navighează Ra.// Te 
privesc. Ce văd?/ Văd însăşi povestea,/ Fiecare cm3 

din tine/ este ochi/ este gură/ este păr./ De ce? Pen‑
tru că/ tu eşti. Tu eşti ...” (Portret)

Poetul îşi dimensionează spaţiul în care lo‑
cuieşte ca o zecimală din fracţia supraunitară a 
celuilalt (societatea, tradiţia literară, iubita...). 
Ca individ, se simte ca „un trapez/ Un triunghi 
fără vârf,/ Un rege fără coroană/ O problemă de la 
info cu diez.” Se doreşte împlinit, să fie „cu tine, cu 
voi, cu toţi.” A fi împreună cu ceilalţi e un vis mai 
vechi al poeţilor, cel mai cunos‑
cut fiind Rilke, cu elegiaca lui 
căutare a unor orfice „spaţii ale 
noastre”, comentată de Heideg‑
ger ca locuire specifică a omu‑
lui pe pământ. Rilkean este 
şi Robert Frost scriind despre 
coloniştii din America, deve‑
niţi stăpâni ai unui pământ în 
absenţa unor mituri sau nara‑
ţiuni legitimante (Pământul 
a fost al nostru mai înainte să 
fim noi ai pământului.) Poemul 
lui Lascu, intitulat Apatrid, nu 
are în vedere o entitate geo‑po‑
litică preexistentă simboliză‑
rii ei identitare, ci, dimpotri‑
vă, eliberarea de fetişuri care 
ar putea crea diviziune (lipsa 
majusculelor e semnificativă) 
şi edificarea comunităţii prin 
acea „producere a spaţiului” 
(Henri Lefebvre) ca efect al 
lucrării împreună: „mica mea 
bucăţică de pământ/ nu aparţine nimănui./ nu e 
motiv de război, nu există/ grupuri etnice străine 
pe aici./ nu are steag, nu are imn,/ are doar iarbă, 
şi flori, şi copaci./ paradoxal are străzi, dar/ nu are 
oameni, nu are cetăţeni./ de aceea mica mea bu‑
căţică de pământ/ nu aparţine nimănui. cine vrea 
să vină/ să o muncim împreună.”

Cele mai reuşite poeme sunt în stil blagian, 
construite pe o singură idee, plasticizată ingeni‑
os, precum această admirabilă parabolă a condi‑
ţiei umane între văzute şi nevăzute, ca viaţă spre 
moarte, ca regresiune de la lumina sinteză la ro‑
şul entropic, ca un joc de cărţi a cărei carte câşti‑
gătoare e culoarea însângerată a unei apocaliptice 
femei fatale: cerul şi‑a aruncat/ şi ultima carte.../ 
Şi cum cu pălării/ de dame şi regi,/ dar şi cu bone‑
te/ de juveţi ploua,/ copacii nu s‑au lăsat mai pre‑
jos:/ din braţele lor au căzut,/ presărate pe tabla 
de joc,/ aşii de treflă şi pică,/ romb şi inimă roşie./ 
dintr‑un colţ întunecat,/ răsare – o doamnă/ ase‑
meni lunii de magnet:/ atrage chipurile tuturor./
Din mănuşa sfăşiată/ de îndată sar pe tablă/ de la 

Este o poezie de tradiţie 
existenţialistă, anxioasă, a 

disperării în faţa neantului, a 
transcedentului gol, dedus din 

contemplarea instabilului dublu de 
umbră al trupului

n Con(texte)
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dascăli, personalităţi strălucite ale românilor, cu ni‑
mic mai prejos decât reperele şi valorile europene. 
Aici am identificat pe marii fondatori ai culturii, 
civilizaţiei şi ştiinţei româneşti. Aici am descoperit 
anvergura şi dedicaţia unor mari oameni de stat, 
uriaşe personalităţi ale politicii româneşti, stâlpi ai 
naţiunii şi fondatori ai statului român modern. Aici 
am identificat mari personalităţi de alte etnii, evrei, 
francezi, armeni, germani etc., care şi‑au pus des‑
tinele în slujba românilor, unii cu sacrificiul vieţii. 
Aici, pe acest pământ, se află acei oameni minunaţi, 
anonimi, fideli şi credincioşi României profunde, 
nealterată de vreme şi vremuri. Aici m‑am născut şi 
aici voi rămâne, în veşnicia pământului românesc. 
Iată câteva dintre cele 100 de motive care au edificat 
credinţa mea nealterabilă în Patria mea, România.” 
(Victor Voicu)

„Victor Voicu mi s‑a impus prin acest flegma‑
tism caracterial, despre care el însuşi ar putea să 
spună multe, inclusiv câte jertfe, pierderi şi eforturi 
supra‑umane l‑au costat. Deoarece, o ştim, acum, la 
o anume vârstă şi o asimilată experienţă, că totul 
costă, deşi pierderile şi suferinţele, rănile acestei 
plăţi, ale acestei ofrande, nu se pot echivala în nici o 
altă formă de valoare. Dincolo de firile noastre, dis‑
tincte, e drept, ne‑au apropiat şi unele calităţi. În 
primul rând, poate, ceea ce numim seriozitate gra‑
vă biografică sau destinală, adică înjugarea la acea 
normă pe care în tinereţea noastră am descoperit‑o 
şi apoi ne‑am asumat‑o cu o energie şi voinţă de fier: 
slujirea Ideii! În cazul lui, credinţa în Hippocrates şi 
în jurământul lui, ca şi servirea acestuia, de parcă 
ar fi fost depus pe un altar; da, un altar, de bună 
seamă!” (Nicolae Breban)

Ales membru‑corespondent din străinătate al 
Academiei Naţionale Franceze de Medicină, acade‑
micianul Victor Voicu este medic farmacolog, pre‑
şedinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale din Academia 
Română şi, pentru a doua oară, secretar general al 
Academiei Române. Alegerea acad. Victor Voicu în 
Academia Naţională Franceză de Medicină vine să 
încununeze o carieră profesională de excepţie, de 
medic farmacolog. Astfel a fost recunoscută contri‑
buţia sa în dezvoltarea şcolii româneşti de farmaco‑
logie, precum şi implicarea în viaţa academică me‑
dicală din ţară şi din străinătate. Cu prilejul acestei 
ceremonii, acad. Victor Voicu a omagiat şcoala româ‑
nească de medicină şi a recunoscut statutul de model 
al ştiinţelor medicale franceze: „Este o onoare pentru 
mine ca om, ca om de ştiinţă, ca medic, ca reprezen‑
tant al şcolii medicale româneşti, este o onoare aceas‑
tă recunoaştere. Şcoala medicală franceză a stat la 
originile formării şcolii medicale româneşti aproape 
două secole. Carol Davila a înfiinţat învăţământul 
medical superior românesc în 1857. Deci, e vorba de 
aproape 200 de ani. Marile şcoli pe specialităţi s‑au 
format tot în Franţa, bacteriologia, virusologia, neu‑
rologia şi altele, toate s‑au format în marile clinici. 
Actualmente, mulţi dintre cei care sunt performanţi 
în medicina românească sunt formaţi în Franţa. Noi 
avem o mare recunoştinţă pentru şcoala medicală 
franceză şi, implicit, onoarea care ni se acordă este 
un semn că sunt apreciaţi cei care s‑au format în 
aceşti ani. De acum încolo, voi munci în continuare 
cât mă va lăsa Creatorul”. 

Academicianul Victor Voicu este doctor în me‑
dicină, membru corespondent al Academiei Române 
din 1991 şi titular din 2001. Este profesor universi‑
tar de Farmacologie Clinică, Toxicologie şi Psihofar‑
macologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” din Bucureşti şi Preşedintele Societă‑
ţii Române de Farmacologie, Terapeutică şi Toxico‑
logie Clinică. E membru al Federaţiei Internaţionale 
de Ştiinţe Farmaceutice, al Colegiului European de 
Neuropsihofarmacologie, al Societăţii Americane de 
Chimie, al Colegiului American de Farmacologie Cli‑
nică. În 2005 a primit titlul de Doctor honoris causa 
al Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi al Uni‑
versităţii „Vasile Goldiş” din Arad. A făcut cercetări 
ştiinţifice în domeniile compuşilor organofosforici şi 
antidotismului acestora, farmacologia radioprotecto‑
rilor chimici, farmacologia experimentală şi clinică a 
antihipertensivelor şi antiaritmicelor, psihofarmaco‑
logia psihotomimeticelor şi drogurilor de abuz. Este 
coordonator de studii de bioechivalenţă şi studii cli‑
nice de fază I. Academicianul Victor Voicu este auto‑
rul a peste 20 de volume monografice, 300 de lucrări 
ştiinţifice publicate şi comunicate şi deţine aproape 
30 de brevete de invenţie. 

În aprilie 2019 a fost ales de Adunarea ge‑
nerală vicepreşedinte al Academiei Române. 
În data de 1 decembrie 2017, de Ziua Naţională a 
României, acad. Victor Voicu a fost decorat de Pre‑
şedinţia României cu Ordinul Naţional „Steaua 
României” în grad de Comandor, în semn de „înal‑
tă apreciere pentru prodigioasa carieră academică, 
reprezentând excelenţa ştiinţifică şi culturală româ‑
nească, pentru promovarea imaginii ţării noastre în 
mediile ştiinţifice internaţionale”. r

Eveniment

Victor Voicu,  
Sub semnul lui  
Hippocrates

Academia Română, în parteneriat cu 
Fundaţia Culturală Ideea Europeană şi 
Editura Ideea Europeană (1919‑2019), 

în cadrul programului naţional România citeşte, a 
organizat în Aula Academiei Române lansarea‑eve‑
niment a volumului Sub semnul lui Hippocrates de 
Victor Voicu. Amfitrion: acad. Ioan‑Aurel Pop, pre‑
şedintele Academiei Române, care a vorbit în des‑
chiderea evenimentului prin care s‑a sărbătorit ani‑
versarea de 80 de ani a marelui savant român Victor 
Voicu. Invitaţi: Nicolae Breban şi Aura Christi. Lan‑
sarea‑eveniment a avut loc în Aula Academiei Ro‑
mâne din Calea Victoriei nr. 125, Bucureşti, sector 
1, şi a fost încheiată cu un recital public susţinut de 
Alexandru Tomescu şi Maia Morgenstern. 

„România este unică pentru mine, este Patria 
mea. Aici am văzut lumina soarelui, am citit la lu‑
mina lunii, am suferit, m‑am bucurat, am plâns şi 
am fost fericit. Aici mi‑am definit vocaţia, am obţi‑
nut succese sau neîmpliniri, am cunoscut oameni de 
anvergură morală şi profesională, generoşi şi demni, 
care mi‑au fost modele şi cărora le rămân recunoscă‑
tor pentru totdeauna. Aici am învăţat la şcoli bune, 
cu profesori dedicaţi misiunii lor, şi am ascultat mari 

Acad. Ioan‑Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, 
acad. Victor Voicu, vicepreşedinte al Academiei Române

Clubul Ideea Europeană

Dan Dungaciu
Ce au de învățat 
politicienii de la 
Ion I. C. Brătianu? 
Decalogul unui român 
de odinioară

Evocarea sau reeditarea unei persona‑
lităţi ilustre riscă să rămână un gest 
muzeal. O aşezare ritualică în bibliote‑
că după un (scurt) moment de lumină a 

reflectoarelor în timpul lansării publice a noii ediţii. 
Personalitatea este omagiată, amintirea sa invocată, 
meritele de odinioară reamintite encomiastic, după 
care reflectoarele se sting şi lucrarea pleacă, cumin‑
te, în rafturile cu cărţi, lăsată în voia unor prezumaţi 
cititori sau a... prafului din bibliotecă.

Nu asta este intenţia noastră. Personalitatea 
lui Ion I. C. Brătianu, căreia în datorăm în cea mai 
mare măsură Centenarul sărbătorit anul trecut, din‑
colo de meritele istorice incontestabile şi de nimeni 
tăgăduite, se cuvine redată publicului, în toată am‑
ploarea ei, pentru că marea figură istorică are încă 
multe a ne învăţa.

În acest spirit, vom încerca să degajăm cele 10 
lecţii imprescriptibile pe care marele Ion I. C. Brăti‑
anu le lasă oamenilor politici de azi – celor care vor 
să devină cu adevărat oameni de stat. 

Decalogul unui politician care mai are şi astăzi 
ceva de spus.

1. Proiectul
Nu există politician fără proiect sau, mai bine 

spus, nu există politician care să poată deveni om de 
stat fără un proiect politic asumat şi urmărit conşti‑
ent şi îndârjit. Ion I. C. Brătianu este expresia majo‑
ră a acestei realităţi. A fost omul unei singure Iubiri, 
şi aceasta a fost visul de a face o Românie Mare, mo‑
dernă şi independentă. 

Sigur că Brătianu a fost liberal, dar – şi aici 
este nuanţa fundamentală – liberalismul lui este 
doar metoda, nu este proiectul: „În toată activitatea 
noastră vom fi călăuziţi de acest principiu: că numai 
făcând operă de armonie socială se poate face operă 
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de întărire naţională”. Totul trebuie pus sub această 
egidă, inclusiv reformele sale sociale (reforma agra‑
ră) sau electorale pentru care a luptat atât. Nu au 
fost niciodată scop în sine pentru liderul liberal, au 
fost scop pentru sine, adică instrumente, mijloace, 
mecanisme prin care România devenea mai comple‑
tă, mai coerentă şi mai coezivă. Miza era ca „forţele 
acestui stat” să devină şi mai coerente, ca tot mai 
mulţi cetăţeni să fie încorporaţi în proiectul naţional 
al României Mari. Cum se putea face asta? Prin îm‑
proprietărirea ţăranilor şi prin aducerea lor în câm‑
pul politic, adică prin reformele agrară şi electorală. 

Tot ceea ce a făcut Ion I. C. Brătianu este deci 
subsumat proiectului lui, care se numea un stat ro-
mân puternic şi modern, pentru o naţiune română 
europeană, mare şi performantă. Ca să îl înţelegem 
pe Brătianu, trebuie să îi înţelegem filosofia mai 
adâncă. Pentru Brătianu, ca şi pentru orice libe‑
ral‑naţional de secol XIX şi începutul secolului XX, 
ca să înţelegi lumea, trebuie să o gândeşti pe ori-
zontala ei. Orizontala înseamnă deosebirile pe care 
lumea le subsumează, iar cele mai importante, esen‑
ţiale, sunt cele dintre naţiuni. Împlinirea politică a 
naţiunilor sunt statele naţionale, pe care unele na‑
ţiuni le reuşesc, altele nu, unele dispar, altele se îm‑
plinesc. Este o chestiune esenţială, pentru că aceasta 
era filosofia lui de viaţă, viziunea lui mai adâncă, aşa 
înţelegea lumea, iar măsurile pe care el le‑a luat au 
fost, toate, pentru întărirea statului român, carcasă 
existenţială şi infrastructură a naţiunii române. De 
aici, nevoia acută de a strânge toţi românii laolaltă şi 
de a‑i implica profund, concret şi eficace în proiectul 
naţional. Acesta a fost rostul reformelor agrare sau 
electorale pe care le‑a iniţiat şi promovat: „Opera de 
reforme este una de înfrăţire, reformele liberale nu 
separă interesele personale, ci întăreşte interesele ge-
nerale, unifică energiile unui neam întreg”.

Citatul este revelatoriu, dar deloc singular. 
Justificarea lui Brătianu pentru legea agrară, cum 
spuneam, era aducerea la proiectul naţional a cât 
mai multor români. Din acest punct de vedere, circa 
80% din populaţia României nu era prinsă în proiec‑
tul naţional. Pentru ca acesta să fie viabil, iar statul 
să fie puternic, trebuie să‑i aduci pe ţărani înspre 
stat, să‑i aduci în proiect. Cum îi aduci în proiect? 
Dându‑le pământ. La fel şi în plan electoral, unde 
aducerea a cât mai multor cetăţeni la vot era de fapt 
mai mult decât o miză politică, era una de colectare 
a energiilor naţionale.

Brătianu a fost omul unui proiect de întărire 
a statului şi pentru asta a folosit metodele din por‑
tofoliul liberal – şi nu invers. Dacă gândim invers, 
gândim prost în raport cu Brătianu şi gândim gre‑
şit. Căci această perspectivă a lui Brătianu îl face 
actual, pentru că metodele ţi le poţi alege în func‑
ţie de context. Proiectul, viziunea, trebuie să le ai în 
prealabil. Nu eşti brătianist dacă gândeşti strict în 
termenii legilor (legi electorale sau agrare) pe care 
le‑a propus marele liberal. Eşti brătianist dacă gân‑
deşti în termenii proiectului lui Ion I. C. Brătianu, 
pentru că instrumentele pot să difere, mai ales azi. 
Dacă Brătianu ar fi trăit şi acum, tot Brătianu era, 
chiar dacă venea cu altă legislaţie sau alt instrumen‑
tar. Dar proiectul lui şi viziunea lui ar fi existat. La 
Brătianu totul e coerent şi rotund: negocierile de la 
Versailles, politica lui externă şi legislaţia internă 
se subsumau unui scop. De aceea este mare Ion I. 
C. Brătianu, de aceea este important şi trebuie să 
vorbim azi, încăpăţânat, despre el.

2. Adecvarea cu spiritul vremii
A fost un inginer prin educaţie, dar un istoric 

prin vocaţie şi prin pasiune. Asta l‑a ajutat, mai bine 
poate decât pe oricare alt politician, să înţeleagă spi-
ritul vremii, direcţia timpului, atmosfera socială şi 
politică; Weltgeist‑ul, cum ar zice germanii. Era nu 
doar un realist – inginer, la bază! ‑, dar şi adecvat cu 
realităţile în viaţa politică. Fără să fie un mare ora‑
tor capabil să stârnească de fiecare dată entuzias‑
mul mulţimilor, nu a pierdut niciodată vreo bătălie 
politică personală la urne. În plus, sau concomitent, 
era capabil să se aşeze firesc pe direcţia istorică, pe 
valurile vremurilor, să le înţeleagă chiar dacă, la un 
moment dat, totul părea că îl contrazice.

Nu credem că ar fi vreo confirmare mai bună a 
acestui lucru decât formidabilul său discurs din Adu‑
narea Deputaţilor de la Iaşi, din 14 decembrie 1916, 
momentul în care cerul părea că se prăbuşise pe Ro‑
mânia şi toate idealurile lui Ion I. C. Brătianu păreau 
făcute ferfeniţă. Liderul liberal a ţinut atunci un dis‑
curs memorabil, degajând o încredere fantastică, totul 
bazat pe dreptatea mai adâncă a principilor în nume‑
le cărora pornise bătălia politică şi implicase România 
în război: „În înfrângerile noastre de azi nu este nimic 
care să ne poată descuraja, pentru că în ele chiar am 
avut confirmarea energiilor ostaşilor noştri, energiile 
morale ale acestui popor. Nu e nimic care să ne poată 
descuraja, pentru că avem convingerea că interesele 
noastre sunt solidare cu condiţiile indispensabile unei 
vieţi paşnice a Europei de mâine…”.

A văzut adânc şi a avut dreptate.

3. Realismul şi cumpătarea 
în relaţiile internaţionale

Statele mici devin uneori şi mai mici în rela‑
ţiile internaţionale atunci când se negociază marile 
mize sau pacea la finalul unui conflict global. Este o 
realitate pe care trebuie să ne‑o asumăm, fără văică‑
reli inutile şi fără niciun strop de isterie. 

Ionel Brătianu ştia asta şi chiar a trăit această 
realitate, cu acuitate, chiar şi înainte de Pacea de 
la Paris, adică în vremea când evalua modul în care 
aliaţii îşi îndeplineau promisiunile făcute după in‑
trarea României în război. Este un episod mai puţin 
discutat faţă de evoluţiile de după 1916. Cu toate de‑
fecţiunile interne ale României, o mare parte a eşe‑
curilor ulterioare s‑au datorat unei lipse crase în în‑
deplinirea obligaţiilor asumate de către aliaţi atunci 
când România a intrat în război. 

Nu circumstanţele, cât lecţia politică sau stra‑
tegică ne interesează aici. Realismul lui Brătianu 
l‑a învăţat foarte bine că a avea interese evidente 
nu este de ajuns. În politica externă şi în diplomaţie 
nu există decât ceea ce se negociază. Şi chiar dacă 
se negociază, trebuie să fii mereu atent că interesele 
celor mari sunt incomparabil mai mari decât restul 
intereselor. De aceea, pentru un stat ca România, 
există un adevăr imprescriptibil: statele mici sau de 
dimensiuni medii îşi pot satisface ambiţiile şi îşi pot 
îndeplini obiectivele în relaţiile internaţionale doar 
în asociere cu una sau mai multe Mari Puteri. Cu 
îndârjirea şi compromisurile de rigoare. Poţi să aso‑
ciezi sau să armonizeze aceste interese? Brătianu a 
fost conştient de asta. După cum spunea în şedinţa 
secretă a Senatului din 15 mai 1913: „Puterile mici, 
în majoritatea cazurilor, erau nevoite să exploateze 
împrejurările generale pentru a dobândi maximum 
de profit în realizarea propriilor interese”. 

Chestiunea a fost asumată de marele liberal 
şi în domeniu economic: „este un proverb englezesc, 
care ne învaţă să nu mâncăm cireşe cu cei puternici, 
că ne rămân sâmburii. Aceasta nu va să zică o goană 
din partea Partidului Liberal în contra capitalurilor 
străine; dar, precum de multe ori s‑a spus, distincţi‑
unea pe care trebuie să o facem este următoarea: noi 
voim capitaluri străine; le voim însă să vină astfel 
încât ele să fructifice – luându‑şi, bine înţeles, câşti‑
gul legitim – să fructifice avuţia naţională”.

Şi la acest nivel se validează distincţia între 
om politic şi om de stat.

4. Forţa morală şi  
„inovatorul moral”

De ce este nevoie în istorie de oameni ca Ion 
I. C. Brătianu? De ce e nevoie să vorbim despre el? 
„Inovatorul moral” – după formula inspirată a unui 
mare profesor britanic – într‑o societate este cel 
care te întoarce la un trecut performant pentru a 
însufleţi, pentru a arăta prezentului că eşecurile de 
azi nu sunt ceva fatal, inserat în gena naţiunii ca 
un păcat original; nu este o fatalitate pentru o co‑
munitate să trăiască prost, să fie irelevantă, să fie 
condusă ticălos, laş şi ineficient. Apelul la „epoca de 
aur”, care arată diferit la diverse popoare şi culturi, 
este o oglindă prin care omul politic de astăzi este 
evaluat şi i se spune sau i se arată cât este de mic, 
în raport cu aceea. Această zguduire de conştiinţă 
– aceşti inovatori morali vin şi zguduie conştiinţa, 
societatea – pune în faţă o oglindă şi inovatorii mo‑
rali ne strigă, precum profeţii Vechiului Testament: 
nu vă mai scuzaţi cu ideea că nu se poate altfel, că 
suntem dominaţi de fatalităţi, pentru că s‑a putut 
altfel! Deci, dacă s‑a putut atunci, altfel, de ce nu 
se poate şi astăzi, altfel? Aceasta este deci esenţa 
inovatorului moral: ceartă, dar pozitiv, însufleţeşte, 
încurajează, arată lumina chiar în vremuri în care 
pare că întunericul e de necuprins. 

Aşa trebuie să ne asumăm astăzi personalita‑
tea lui Ion I. C. Brătianu, inclusiv pe dimensiunea 
acestuia de inovator moral. Te gândeşti la marele 
om de stat şi la generaţia lui, vezi câte s‑au făcut în 

condiţii extreme, şi constaţi că fatalitatea unui eşec 
inclus într‑un prezumat ADN comunitar nu este 
chiar fatală. Dacă vrei s‑o consideri fatală, ca o pro‑
feţie care se autoîndeplineşte, ea devine aşa. Dar un 
Ion I. C. Brătianu, şi nu numai el, chiar generaţia de 
părinţi fondatori ai naţiunii române au arătat că lu‑
crurile se pot schimba, destinul se poate transforma, 
dacă există elite adecvate şi capabile să înţeleagă 
contexte. Şi această constatare ar trebuie să respon‑
sabilizeze şi prezentul. Aceasta este, în esenţă, func‑
ţia socială dinamică a inovatorilor morali.

Nu există poate un loc mai bun unde se poate 
discerne această componentă sau funcţie a persona‑
jului pe care îl invocăm aici, decât tot discursul său 
din 14 decembrie 1916, din Camera Deputaţilor de 
la Iaşi, în vremea bejaniei moldoveneşti, când totul 
părea pierdut. Înainte de şeful guvernului a vor‑
bit marele Nicole Iorga, şi el cu un discurs teribil, 
poate apogeul cuvântărilor marelui cărturar şi ino‑
vator moral al României. După care a venit la cu‑
vânt Brătianu, care, cu o forţă morală năvalnică, a 
ridicat inimile celor prezenţi: „Oricare ar fi durerile 
noastre de zi – şi le simţim tot atât de adânc ca cel 
mai îndurerat fiu al acestei ţări – oricare ar fi ele şi 
chiar dacă n‑aş avea credinţa neştirbită care este în 
sufletul meu, că prin victoria definitivă vom avea în 
acest război despăgubirea acestor suferinţe şi vom 
avea compensarea lor, chiar dacă n‑aş avea această 
credinţă, cred că jertfele pe care le‑am făcut nu sunt 
sterile, căci am introdus în conştiinţa Europei drep‑
turile românilor pe acest pământ...”.

Peste doi ani, la Alba Iulia, avea să se consfin‑
ţească România Mare.

5. Smerenia politică
De când a intrat în politică, Ion I. C. Brătianu 

a fost conştient de greutatea numelui pe care îl pur‑
ta. A spus‑o din primul moment de când a căpătat, 
din partea liberalilor, o funcţie publică: „Eu ştiu că 
numele pe care îl port este principalul meu merit, 
dar nu regret asta; dimpotrivă, consider aceasta ca 
o îmbărbătare şi încurajare să îmi fac datoria şi să îi 
cinstesc pe cei care îmi sunt înaintaşi”. 

În plus, Brătianu a înţeles o lecţie fundamen‑
tală: nu contează cine eşti sau cum te cheamă, nu 
pentru asta un om politic este, eventual, ovaţionat, 
ci pentru ceea ce faci, ceea ce reprezinţi, pentru mo‑
dul în care răspunzi unor cereri ale vremurilor şi ale 
oamenilor din jurul tău. A fi om de stat înseamnă a 
fi slujitorul unei comunităţi, al unei naţiuni care se 
regăseşte, la un moment dat, în tine.

Episodul său preferat din acest punct de vede‑
re l‑a rostit pentru prima dată – o va mai face de 
multe ori – în aprilie 1897, când, la 33 de ani, devine 
ministru al Lucrărilor Publice: „Când un tânăr ofi‑
ţer, în goana calului, trece cu stindardul regimentu‑
lui în mână, bătrânii generali şi tot corpul ofiţeresc 
trag săbiile şi salută. Nebun ar fi însă ofiţerul ace‑
la dacă ar lua aceste salutări pentru el, când ele se 
adresează steagului, simbol al unirii şi al comunei 
conlucrări. 

Ştiu că numele pe care îl port e principalul ti‑
tlu; departe însă de a regreta aceasta, văd în el un 
îndemn puternic şi un învăţământ pentru toţi, căci 
dovedeşte că societatea românească, oricare i‑ar fi 
şovăielile aparente, ştie să preţuiască serviciile adu‑
se şi să‑şi poarte recunoştinţa chiar asupra fiilor ace‑
lor care au binemeritat. Deşi cu mari ezitări am pri‑
mit greaua sarcină ce mi s‑a încredinţat, astăzi sunt 
plin de încredere în misiunea mea, căci încrederea 
mi‑o pun nu în propriile‑mi merite, ci în valoarea şi 
energia forţelor care mă înconjoară şi pentru prospe‑
ritatea cărora ridic paharul”. 

Despre asta e vorba şi în politică, până la 
urmă. Porţi un steag, pe care oamenii îl recunosc, 
sau nu îl porţi. Nu tu contezi – tu slujeşti. E semnifi‑
cativ inclusiv – sau mai ales! – pentru zilele noastre 
cum a ales Brătianu să ilustreze greaua povară a nu‑
melui pe care îl purta. Respectul pe care i‑l acordau 
membrii de partid şi funcţiile pe care le‑a primit de 
timpuriu – ministrul Muncii în 1901, ministrul de 
Externe în 1902, ministrul de Interne în 1907 – erau, 
toate, aşezat sub acest spectru al responsabilităţii pe 
care o căpătase, responsabilitate dublată de numele 
pe care îl purta.

Un exerciţiu de smerenie politică pe care l‑a 
practicat, în ciuda temperamentului aspru, toată 
viaţa. 

6. Patriotismul luminat
Există, în prefaţa Cuvintelor unui mare ro-

mân (1928), o relatare extrem de sugestivă despre 
Ion I. C. Brătianu, „cu fruntea plecată şi meditativă, 
visând profund şi pios lângă mormântul lui Avram 
Iancu, alături de uriaşul gorun fremătător, bătrân 
de şapte sute de ani, sub care Horia îşi adăpostise pe 
vremi dragul de ţară şi revolta”...

Am mai spus deja că nu a existat în 
viaţa lui Brătianu decât un singur pro‑
iect, cel naţional. Patriotismul său a fost o 
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litic fără rest. Dar niciodată nu au existat 
excese, extreme, radicalisme de un fel sau 
altul. Brătianu era naţional şi european, 

prin convingere, şi aşa s‑a manifestat toată viaţa. De 
aici şi lupta sa pentru unitatea tuturor românilor, la 
fel ca şi grija, de multe ori împărtăşită şi exprimată 
public, ca noile populaţii din România Mare să nu 
simtă vreo diferenţă faţă de majoritari. 

La 8 iunie 1917, cu ocazia sosirii voluntarilor 
ardeleni la Iaşi, Brătianu le spune românilor de pes‑
te munţi: „Aţi fost până ieri supuşi ai unui stat care 
v‑a voit ai lui fără ca el să fie şi al vostru. L‑aţi ajutat 
în toate vremurile cu munca voastră, fără tocmeală, 
şi ca răsplată, în timp de pace, el v‑a asuprit, în timp 
de război el v‑a jertfit. Aţi venit, fraţilor, în mijlocul 
nostru şi prin venirea voastră aţi schimbat în bucu‑
rie vremurile în care ne trudim. Ne găsim într‑un 
colţ al ţării, îngrămădiţi de nevoi, dar încordaţi pen‑
tru lupta hotărâtoare, la care mergem plini de cre‑
dinţă... Bine aţi venit în acest colţ de Românie, care 
de azi înainte, într‑o întindere mică, are un cuprins 
mare, căci, prin înfrăţirea noastră, România Mare 
este azi la Iaşi”.

Încă nu venise timpul pentru formalizarea 
Unirii celei Mari, dar Brătianu credea fără să prege‑
te în ea. După cum avea să mărturisească după în‑
cheierea Războiului de Reîntregire: „Când am intrat 
în război, am ştiut că nu vom ieşi din el fără să se fi 
înfăptuit opera pentru care îl declarasem. Amărăciu‑
nile şi greutăţile prin care am trecut, nicio clipă n‑au 
făcut să şovăiască în noi încrederea că, oricare ar fi 
primejdiile momentului, ţelul nostru îl vom atinge. 
După ce am tras sabia, ştiam că pacea ne va da Ro‑
mânia Mare: tot astfel, am deschis astăzi înaintea 
D‑voastre cartea dreptăţii şi a cinstei, şi suntem si‑
guri că vom restabili autoritatea morală a statului 
nostru”.

După 1918, apăruseră alte provocări la adresa 
noului stat, iar Ion I. C. Brătianu avea să le trans‑
mită tuturor românilor şi tuturor minorităţilor din 
noul stat, chiar şi în momentele în care tensiunile 
etno‑politice erau mari şi riscante, un mesaj ferm: 
„Voim să stabilim aici, pe coastele Carpaţilor, la gu‑
rile Dunării, între Nistru şi Tisa, un stat cu adevărat 
democratic, care va asigura tuturor locuitorilor săi, 
fără deosebire de naţionalitate şi religie, un regim de 
egalitate, de libertate, de ordine şi de progres care, 
printr‑o dezvoltare sănătoasă, organizată, va fi, în 
toate împrejurările, un element de ordine, de pace şi 
de civilizaţie în această parte a Europei”.

7. Răbdarea strategică
Să ne gândim la cei doi ani în care Ion I. C. 

Brătianu a „deliberat” intrarea României în Războ‑
iul pentru reîntregirea neamului românesc (aceasta 
este denumirea corectă – nu „Primul Război Mondi‑
al”! – şi aşa trebuie să înţelegem şi spiritul vremii şi 
decizia lui Brătianu de atunci). Ani cumplit de grei, 
în care inginerul devenit politician măsoară, calcu‑
lează, întoarce pe toate feţele. Discută, negociază, se 
informează. Înţelege multe despre comportamentul 
„statelor mari”, înţelege că promisiunile în politica 
mare nu au de fiecare dată garanţiile pe care un stat 
mic le‑ar fi pretins. 

România nu a cerut ea să intre în război, căci 
Brătianu a decis intrarea în război atunci când so‑
licitările erau unanime. După cum avea să spună, 
emoţionat, în faimosul său discurs din 16 decembrie 
1919, primul în Parlamentul României Mari – după 
ce Partidul Naţional Liberal, cel care făcuse Româ‑
nia Mare, dăduse reformele electorale şi agrară, 
pierde alegerile! – românii „nu au intrat în război 
ca nişte solicitatori nepoftiţi. Noi am intrat în război 
ca nişte aliaţi doriţi şi ceruţi! Noi am intrat bărbă‑
teşte, atunci când ambasadorul Franţei la Petrograd 
spunea: dacă România nu intră în război se poate 
compromite frontul occidental! Am intrat în război 
atunci când ruşii ne spuneau: acum ori niciodată!... 
Am intrat în război cu hotărâre şi neţărmurit devo‑
tament”.

Privit dinspre prezent, decizia României de a 
intra în război de partea Antantei reprezenta prima 
dilemă strategică majoră prin care a trecut ţara. As‑
tăzi, această dilemă – pe cine iubeşti mai mult, pe 
mama sau pe tata? – se traduce prin adeziuni stra‑
tegice fie la UE, fie la America. Astăzi, România şi le 
asumă pe ambele, pe bune dreptate, iar Bucureştiul 
trebuie să evite această întrebare şi, mai ales, acest 
răspuns, cât de tare şi cât de mult poate. Dacă mai 
poate... 

Atunci, pe vremea lui Ion I. C. Brătianu, dile‑
ma era între adeziunea colectivă, naţională şi morală 
a românilor la Antantă şi Acordul prin care România 
a aderat, în 1883, la Tripla Alianţă (acord cvasi‑se‑
cret, cunoscut, alături de rege, doar de o mână de 
premieri şi miniştrii de Externe).

Până la urmă a decis în condiţii, teoretice, ex‑
trem de favorabile pentru România şi cu promisiuni 
în consecinţă. Că circumstanţele aveau să se modifi‑
ce teribil fără ca cineva să fi putut anticipa aşa ceva, 

e cu totul altă discuţie. Că nici promisiunile aliaţilor 
nu au fost îndeplinite – şi aici e altă chestiune. Ceea 
ce rămâne este travaliul acestui om extraordinar 
care a ars, în acei ani doi ani, ca o lumânare. 

Dar nu s‑a stins. 

8. Pragmatismul
Brătianu nu era un ideolog. Orice etichetare 

simplistă de tip „liberal” şi orice înghesuire a per‑
sonalităţii şi prestaţiei sale în haine strâmte şi mici 
e vinovată. „A fost un pragmatist, nu un ideolog. A 
fost un naţionalist, în sensul în care ideea de stat 
naţional, România, să cuprindă toţi românii a fost 
supremul ideal care dă sens tuturor eforturilor sale” 
– aşa l‑a caracterizat un istoric britanic. Şi e adevă‑
rat. Ideea sa de liberalism trebuie înţeleasă în contu‑
rul epocii, în sensul unui naţionalism‑liberal pe care 
îl practica atunci toată lumea emancipată şi în acord 
cu sunetul istoriei ce va să vină. Acela era spiritul 
timpului, pe care Ion I. C. Brătianu l‑a înţeles şi l‑a 
ilustrat. 

Orice diferenţiere schematică între conserva‑
tori şi liberali, de pildă, riscă să devină complet irele‑
vantă dacă insistă pe categorii nemiscibile, distincte, 
fără legătură şi ireconciliabile. Iar Ion I. C. Brătianu 
era perfect conştient de asta. Într‑un discurs de la 
Focşani, din 1913, face câteva precizări revelatorii 
despre conservatorismul său: „Am întreprins o operă 
mare, care să însemne în viitor o adevărată prefa‑
cere, o viaţă mai sănătoasă ca aceea a României de 
astăzi. Dacă am întreprins o operă de progres social, 
întreprindem totodată şi o operă de conservare naţi‑
onală. În sufletul meu, niciodată nu m‑am simţit mai 
conservator, în sensul cinstit al cuvântului, decât 
atunci când am ridicat drapelul reformelor agrare. 
În orice creier care cugetă, care simte româneşte, se 
găsesc rezerve de conservatorism naţional. În sufle‑
tul meu, când am cerut reformele de azi, a vorbit mai 
ales partea conservatoare a sufletului. Căci, ce poate 
fi mai conservator decât ceea ce chezăşuieşte sigu‑
ranţa vieţii sociale?”

A fost combinaţia sa europeană de liberalism 
şi naţionalism care i‑a ghidonat comportamentul 
de‑a lungul întregii sale cariere.

9. Forţa de negociere
Răbdare strategică şi forţă de negociere a avut 

mai ales la negocierile de pace de la Paris, unde nu 
s‑a grăbit niciodată, a argumentat, a presat, a înghi‑
ţit, şi‑a călcat pe inimă, a negociat, s‑a contrat cu 
liderii lumii. A plecat chiar de la discuţii când a con‑
siderat că trebuie să o facă, plecare fizică însă, căci 
întreg dispozitivul diplomatic şi arhitectura negocie‑
rilor a fost coordonată tot de marele strateg. A sfidat 
chiar voinţa marilor puteri când şi‑a trimis trupele 
să cucerească Budapesta: „Şi această oştire, singu‑
ră în faţa vrăjmăşiei şi a primejdiei noi, a restabilit 
ordinea nu numai pentru noi, dar pentru Europa în‑
treagă, nu numai pe Tisa, dar de la Dunăre la Pesta. 
Şi a intrat oştirea noastră în capitala Ungariei cum 
intră românul victorios, blajin şi drept, şi a intrat nu 
numai pentru asigurarea lui şi a Europei, dar pentru 
ca să asigure ordinea şi pacea în populaţia paşnică 
a Ungariei şi să redea posibilitatea la viaţă statu‑
lui astăzi vecin nouă. Am fost siliţi să facem această 
operă, nu numai românească, dar europeană, fără 
consimţimântul conferinţei şi fără participarea ei”.

Dar Brătianu a făcut toate astea, de fiecare 
dată, după calcule lungi şi răbdătoare, iar decizia a 
fost bazată inclusiv pe credinţa în propriile convin‑
geri şi adevăruri. De aici şi forţa sa de a negocia în 
numele intereselor României. Trimiterea trupelor în 
Ungaria, de pildă, a fost marcată de o grea îndoia‑
lă că înlocuirea regimului comunist a lui Bela Kun, 
neiubit în Europa şi în America, ar fi putut aduce la 
Budapesta un regim mai simpatic şi, prin urmare, 
mai eficace în a da câştig de cauză intereselor ungu‑
reşti la negocierile de pace. Până la urmă a decis în 
numele credinţei sale vechi că România este şi tre‑
buie să fie un stat de necesitate european, un garant 
al valorilor şi ideilor europene, inclusiv în lupta cu 
bolşevismul în faţa căruia, ca de multe ori în istorie, 
România trebuie să facă scut.

Negocierea de la Paris a fost culminaţia ac‑
ţiunii sale politice externe. În realitate, în capitala 
Franţei, la negocierea cu cei mari, Brătianu a fost 
exact omul dinainte: fără iluzii, fără parti-pris‑uri, 
orientat spre rezultat. Nu credea că cineva va face 
favoruri României – şi nici nu a făcut. Nu se aştep‑
ta, apriori, la înţelegere şi susţinere. Nu avea pre‑
judecăţi, nu era nici pro‑american, nici pro‑francez, 
nici pro‑britanic. Era pur şi simplu pro‑român. S‑a 
contrat cu premierul francez, dar şi cu americanii. 
De notat că, pe aceştia din urmă, nu ezitase nici îna‑
inte să îi identifice drept cei mai aprigi competitori 
ai României în materie de petrol, deşi nutrea pentru 
pragmatismul lor o admiraţie adâncă.

Revenind, Brătianu a fost puternic în negocieri 
pentru că a avut un crez puternic şi a pus în slujba 

lui o voinţă de fier, o credinţă nemărginită şi o inteli‑
genţă aplicată şi tăioasă. 

Diplomatic, aşa s‑a făcut România Mare. 

10. Om de stat, nu om politic
E celebră scena de la Consiliul de Coroană de 

la Palatul Cotroceni din 27 august 1916, când s‑a 
decis intrarea României în război. Poziţia lui Ion I. 
C. Brătianu, de intrare alături de puterile Antantei, 
a fost susţinută aproape de toată lumea, mai puţin 
de bătrânul P. P. Carp. Emoţionat, pentru că se ştia 
singur cu această poziţie, bătrânul conservator a de‑
clarat că are trei feciori pe care îi va da Regelui să 
lupte şi să moară; dar el se va ruga la Dumnezeu ca 
armata română să fie învinsă, „pentru că numai aşa 
România va putea să fie salvată”. Membrii Consiliu‑
lui au fost şocaţi, mai ales când Carp a refuzat să îşi 
retragă cuvintele, chiar şi la solicitarea Regelui. În 
final, Brătianu nu s‑a mai putut abţine şi i‑a spus 
lui Carp să îşi ia copiii afară din armată pentru că el, 
Carp, nu mai are nimic de împărţit nici cu ţara, nici 
cu poporul ei!

A fost unul dintre puţinele momente în care 
furia lui Brătianu – supranumit Sfinxul – a fost ex‑
plicită. Nu era furios pentru că avea în faţă un ad‑
versar. Ci pentru că în asemenea momente, în care 
soarta României era în joc, adversităţile trebuiau 
bine calculate şi mult dincolo de opţiunile politice 
de moment. Când e vorba despre probleme de stat, 
omul de stat trebuie să vorbească, nu omul politic.

Şi Brătianu ştia lecţia asta. El a fost capabil, în 
numele statului român, de negocieri majore, inclusiv 
cu adversari politici. Este emblematic pentru ce s‑a 
petrecut în relaţia sa cu Alexandru Marghiloman, 
cel care, la 27 martie 1918, avea să aducă Basara‑
bia acasă. Cu câteva ceasuri înainte de a lua drumul 
bejaniei spre Iaşi (decembrie 1916), premierul Ion I. 
C. Brătianu se întâlnise în secret, într‑o cameră de 
hotel bucureştean, cu marele conservator, spre a‑şi 
lua rămas‑bun: „Alexandre, dacă învinge Antanta – 
eu; dacă înving Puterile Centrale – tu”.

Înţelegerea tacită între cei doi mari oameni de 
stat a rămas în vigoare. După război, în România 
Mare, cei doi aveau să se mai „războiască” în parla‑
mentul în care fuseseră ambii aleşi deputaţi. „Victo‑
riosul” Brătianu avea să acuze, „învinsul” Marghi‑
loman să se apere; ambii, cu o încrâncenare demnă, 
poate, de o cauză mai bună. O competiţie în care, 
cum bine s‑a spus, au suferit indiscutabil şi unul şi 
altul. Dar ceea ce este mai important e că liderul li‑
beral n‑a marşat niciodată la presiunile Parisului şi 
ale Londrei de a da în judecată şi a condamna guver‑
nul Marghiloman. Linia roşie a înţelegerii din 1916 
s‑a păstrat.

Este una dintre multe lecţii, şi ea imprescripti‑
bilă, pe care Ion I. C. Brătianu o lasă spre moştenire 
şi reflecţie. 

Concluzii: suntem ca înainte 
de 1989, dar cu semn schimbat

În România, este o chestiune delicată să te 
apropii, echilibrat, de trecut. Am reuşit să construim 
o atmosferă socială care te somează să laşi trecutul 
în urmă, pentru că – ţi se spune – oricum nu are nicio 
consistenţă, nu contează, trebuie repudiat. Eventual 
este folosit ca să justifice, într‑o notă aproape fatală, 
esenţialistă, turpitudinile cotidiene. Trecutul româ‑
nilor pare bun doar să extragi din el răul, defecţi‑
unea, neîmplinirea, prin care să justifici, eventual, 
defectele de azi. 

Am revenit, într‑un fel pervers, înainte de 
1989: exagerăm la fel, dar cu semn schimbat. Ceea 
ce înainte era asumat eroic, incult, encomiastic, fără 
nuanţe şi gălăgios, astăzi este aruncat peste bord 
cu acelaşi entuziasm, cu aceeaşi incultură şi lipsă 
de discernământ. Moda zilelor noastre este nu să te 
apropii de trecut, ci să te desparţi de el – nici măcar 
cu zâmbetul pe buze, cum învăţa un filosof. Prima 
victimă a acestei atitudini a fost ratarea emblema‑
tică, pe tot parcursul anului 2018, a Centenarului 
Marii Uniri. Ratarea Centenarului nu este decât cul-
minaţia unui traseu mai amplu în România de după 
decembrie 1989, asumat consecvent şi iresponsabil cu 
multă vreme în urmă.

Dacă este să ne asumăm trecutul, atunci tre‑
buie să ni‑l asumăm şi în binele şi în răul lui. Aceas‑
ta a fost inclusiv lecţia germană care, în ciuda unei 
asumate vinovăţii naţionale, a făcut Germania Mare 
la 3 octombrie 1990 – tocmai în numele trecutului 
german care nu a putut să fie uitat! Trecutul are şi 
alb şi negru, şi succese şi înfrângeri, şi eroi şi laşi. 
Iar dacă vorbim despre trecutul României, acest tre‑
cut îl are, la loc de cinste, pe Ion I. C. Brătianu, pa‑
tronul spiritual al Institutului de Ştiinţe Politice şi 
Relaţii Internaţionale al Academiei Române. Cuviin‑
cios, fără emfază sau excese, dar punând lucrurile în 
adevărata lor lumină, dialogul actual cu marele om 
de stat ar fi în avantajul nostru indiscutabil. r
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C aracterul lui era format în condiţii 
neprielnice, dar era exact caracterul 
potrivit pentru această misiune; tre‑
buia să fie dur, neiertător, nemilos. 

Tăria neclintită, curajul, voinţa de a duce lucruri‑
le la capăt, acestea sunt elementele ce alcătuiesc 
caracterul unui bărbat, îşi spunea. În pieptul lui 
nu se va putea aciua vreodată vreo formă de milă. 
Cu aceste gânduri, Krasznai coborî din maşină în 
centrul Şimleului. Se uită la clădirile din jur foar‑
te trufaş, apoi îşi aranjă haina cu ambele mâini, 
trăgând de ea în jos, în timp ce bătu din călcâie 
şi împinse pieptul în faţă, aşa cum văzuse că fă‑
ceau ofiţerii SS. I se păru că nu‑i ieşise prea bine 
figura, aşa că o reluă, de data asta în succesiune 

diferită. Întâi întinse pieptul în faţă, apoi bătu din 
călcâie şi la urmă îşi trase haina în jos cu mâinile. 
Se declară nemulţumit. Încercă să‑şi amintească 
succesiunea acestor gesturi ferme la ofiţerul SS 
Ernest Rudolf, pe care îl cunoscuse la Oradea. Da, 
îşi amintea acum, cum de uitase! Bătu din călcâie, 
apoi întinse pieptul şi mâna în faţă şi la urmă îşi 
trase haina în jos. Se declară încă o dată nemulţu‑
mit, deja era furios pe el însuşi. Gestul acesta îi va 
fi atât de necesar în perioada următoare, în care 
avea de îndeplinit o misiune istorică; gestul acesta 
va transmite în jurul lui forţă şi autoritate. Da, el 
era desemnat să fie sfârşitul evreilor din judeţul 
Sălaj. El era Istoria. Fusese numit comandantul 
ghetoului unde urma să fie aduşi toţi evreii din ju‑
deţul Sălaj. Avea de îndeplinit o misiune. Nu o mi‑
siune, o Misiune. Nu putea îndeplini această misi‑
une fără a şti să execute poziţia fermă, germană, 
ca un ofiţer SS. Da, în sfârşit, cum de uitase. Întâi 
baţi din călcâie, apoi împingi pieptul şi în acelaşi 
timp tragi cu mâinile de haină în jos, aranjând‑o. 

Făcu figura şi se declară mulţumit; era pregătit 
pentru misiunea pe care o avea de îndeplinit. Era 
un moment pe care şi l‑ar fi dorit eternizat într‑o 
fotografie; ar fi rămas o urmă în timp dintr‑un ta‑
blou istoric în care el era, precum în marile ta‑
blouri, Eroul. Îi plăcea să fie măgulit; nu refuza 
niciodată o măgulire, şi nu le aprecia în primul 
rând pe cele fine, aluzive, ci pe cele foarte directe, 
sforăitoare. Vanitatea lui era nesăţioasă. Dacă ci‑
neva i‑ar fi spus, mai în glumă, mai în serios, că 
ar trebui să intre într‑un Panteon, ar fi considerat 
de la sine înţeles că este o propunere pe deplin 
justificată. Considera că firea lui, înzestrată din 
belşug cu cusururi, era demnă de toată admiraţia; 
ţesătura faptelor pe care urma să le înfăptuiască 

era o tapiserie pentru 
istorie.

Regreta că nu par‑
ticipase la întâlnirea de 
la Satu Mare, în care 
se comunicase decizia 
guvernului de a depor‑
ta evreii din Ungaria şi 
Transilvania de Nord1, 
o întâlnire care cu sigu‑
ranţă va intra în istoria 
acestui război. Rata‑
se ocazia de a fi acolo, 
unde se planificase acţi‑
unea, dar era aici, unde 
se desfăşura acţiunea. 
Regreta cel mai mult 
că ratase ocazia de a‑l 
întâlni pe însuşi Lasz‑
lo Endre2, subsecretar 
de stat la Ministerul de 
Interne de la Budapes‑
ta, omul responsabil de 
curăţarea Ungariei de 
evrei. Era expertul nu‑
mărul unu în problema 
evreiască şi ar fi fost cu 

siguranţă inspirat de prezenţa acestuia. Deşi nu 
participase la întâlnirea de la Satu Mare, fusese 
desemnat, din calitatea sa de primpretor al plasei 
Şimleu‑Silvaniei, responsabil pentru organizarea 
ghetoului unde urma să fie adunaţi toţi evreii 
din judeţul Sălaj. Şansa lui aceasta fusese; că la 

1  Guvernul condus de Dőme Sztójai, instalat în Ungaria 
de Germania nazistă la 19 martie 1944, prin înlocuirea 
prim‑ministrului Miklós Kallai, controlat de Regentul 
Ungariei Miklós Horthy. Guvernul Sztójai, în strânsă co‑
laborare cu Adolf Eichmann, a planificat şi executat depor‑
tarea a cca 440.000 de evrei la Auschwitz, din care 160.000 
din Transilvania de Nord, în perioada mai‑iulie 1944. 
2  Laszlo Endre (1895‑1946), politician maghiar, a fondat 
în 1937, alături de Ferenc Szálasi, Partidul Crucilor cu 
Săgeţi. În perioada aprilie‑septembrie 1944 a fost subsecre‑
tar de stat la Ministerul de Interne de la Budapesta, fiind 
principalul organizator al deportării evreilor din Ungaria 
şi Transilvania de Nord la Auschwitz. În ziua de 6 aprilie 
1944 a organizat Conferinţa de la Satu Mare, în care a pla‑
nificat deportarea evreilor din judeţele Bistriţa‑Năsăud, 
Cluj, Satu Mare, Bihor, Someş şi Sălaj. A fost condamnat 
la moarte şi executat în 1946.

Avanpremieră editorială

Mirel Taloș
Undeva în Transilvania

Cu excepţia lui Klein, toate personajele 
acestei cărţi sunt reale. Până şi zmeul este real. 
Klein nu este un personaj real, dar este o perso-
nificare a Raţiunii. Toate faptele relatate s‑au 
petrecut aievea, oricât de neverosimil ar putea 
părea astăzi acest lucru, din cauza uitării sau a 
naivităţii.

Romanul se bazează pe mărturii culese 
de autor de la urmaşii unor protagonişti, etnici 
români din satul Jac şi oraşul Şimleu‑Silvani-
ei, judeţul Sălaj, care au trăit acele evenimente 
dramatice (autorul însuşi este nepotul unuia din 
personaje şi strănepotul altuia), precum şi pe do-
cumente studiate în arhivele publice.

În mod excepţional, unul dintre protago-
nişti, locuitor al satului Jac, este încă în viaţă.

De asemenea, în partea a treia, care acope-
ră perioada de funcţionare a ghetoului de lângă 
Şimleu‑Silvaniei, în care au fost strânşi evre-
ii din judeţul Sălaj în luna mai a anului 1944, 
pentru a fi deportaţi la Auschwitz, romanul se 
bazează şi pe mărturiile tulburătoare cuprinse în 
cartea lui Oliver Lustig, Procesul ghetourilor din 
nordul Transilvaniei.

Din cei circa 8000 de evrei din judeţul Sălaj 
deportaţi la Auschwitz în 1944 s‑au întors acasă 
150. Romanul este o frântură din istoria lor, vă-
zută prin prisma convieţuirii cu vecinii lor. 

întâlnirea prefectului judeţului Sălaj, Szlávy, cu 
toţi primpretorii plaselor judeţului, participanţii 
au stabilit ca Şimleu‑Silvaniei să fie locul unde să 
fie strânşi la un loc toţi evreii din Sălaj, în vede‑
rea deportării. Şimleu‑Silvaniei, unde el era prim‑
pretor. Era şansa vieţii lui; era sigur că istoria îl 
va răsplăti pentru îndeplinirea acestei misiuni. Îi 
plăcea în mod deosebit felul în care participanţii 
la conferinţa de la Satu Mare denumiseră opera‑
ţiunea de care acum el era responsabil: curăţarea 
ţării de evrei. Da, ce termen potrivit, îşi spunea. 
Curăţarea. Evreii sunt o plagă, or, plaga o cureţi, 
îşi repeta. 

Se apropie de primărie; şedinţa fusese con‑
vocată pentru ora zece. O oră târzie, o oră a le‑
neşilor, o oră a ineficienţei, gândi. Subprefectul 
Gazda András convocase întâlnirea, la care mai 
erau aşteptaţi primarul Şimleului, Udvári Iosif, 
şeful poliţiei din Şimleu‑Silvaniei, Péthes Ştefan, 
un oarecare locotenent‑colonel Mariska Gheorghe 
şi prim‑medicul judeţului, doctor Suchi. Scopul 
întâlnirii era alegerea locului ghetoului. Avea în 
minte deja cel mai bun loc, dar nu îl va spune de 
la început. Îi va lăsa pe nepricepuţi să facă întâi 
propunerile lor, apoi le va desfiinţa cu argumente 
şi va asculta cum toţi ceilalţi vor fi de acord cu 
propunerea lui, ce va fi găsită nici mai mult, nici 
mai puţin decât genială.

Ajunse la primărie cu paşi apăsaţi. Portarul 
se ridică şi îl salută cu solemnitate. Îi răspunse 
cu o mişcare imperceptibilă a capului în sus. Urcă 
scările plin de importanţă, savurând cu plăcere fi‑
ecare pas; se gândi că o pereche de flecuri metalice 
vor da pasului său hotărât o fermitate suplimen‑
tară, ajutându‑l să‑şi impună voinţa. Deschise 
hotărât uşa sălii de şedinţă şi, spre surprinderea 
lui totală, constată că ajunsese ultimul la întâlni‑
re. Toate feţele de la masă se întoarseră către el, 
deza măgite că liderul operaţiunii ajunge în urma 
tuturor celorlalţi. Nu era bine pentru imaginea 
lui, dar se gândi că va întoarce situaţia.

– Am avut de rezolvat o situaţie urgentă...
I se păru că nimeni nu‑l credea.
– Stimaţi colegi, continuă subprefectul Gaz‑

da András întâlnirea, după cum ştiţi prefectul, ba‑
ronul Josika Ioan3, a demisionat din funcţie, sub 
pretextul că acţiunile stabilite în întâlnirea de la 
Satu Mare sunt „ilegale şi imorale”. El este soli‑
dar cu evreii sălăjeni. Asta a confirmat bănuiala 
multora dintre noi, că era vădit nepotrivit pentru 
acest rol, de prefect; a demisionat, spre paguba 
numelui său. Noul prefect, domnul Szlávy, are 
toată hotărârea de a duce la îndeplinire această 
sarcină. Toţi evreii din judeţul Sălaj vor fi trans‑
portaţi aici, la Şimleu‑Silvaniei. În acest moment, 
misiunea noastră este să stabilim locul în care 
evreii din judeţul Sălaj vor fi strânşi la noi în oraş, 
pentru a fi mai departe transferaţi în Germania, 
conform deciziilor conferinţei de la Satu Mare din 
26 aprilie... Domnule primar?

– Domnule subprefect, răspunse solemn pri‑
marul Udvári, cred că cel mai potrivit şi eficient 
ar fi să urmăm exemplele oferite de acţiunile ali‑
aţilor noştri germani în Polonia; să delimităm o 
zonă a oraşului, căreia să‑i asigurăm securitatea 
şi acolo să aducem toţi evreii din judeţ. Această 
zonă ar putea cuprinde cartierul cel mai populat 
de evrei, din jurul străzii Báthory şi în jurul sina‑
gogii...

– Da, interveni în discuţie prim‑medicul ju‑
deţului Sălaj, Suchi. Din punctul de vedere al igi‑
enei, este cel mai bine...

– Dacă îmi permiteţi, domnule subprefect, 
interveni Krasznai cuvios ca o vulpe şi si‑
gur pe el, cred că această propunere este 

3  Josika Ioan, prefect în funcţie al judeţului Sălaj în aprilie 
1944, a demisionat, considerând ilegale şi imorale politicile 
antievreieşti decise în conferinţa de la Satu Mare, la care 
nu a participat.

Gestul acesta îi va fi atât de necesar 
în perioada următoare, în care avea 

de îndeplinit o misiune istorică; 
gestul acesta va transmite în jurul 

lui forţă şi autoritate. Da, el era 
desemnat să fie sfârşitul evreilor din 
judeţul Sălaj. El era Istoria. Fusese 
numit comandantul ghetoului unde 

urma să fie aduşi toţi evreii din 
judeţul Sălaj
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hotărâre. Experienţa ghetourilor urbane 
din Polonia a arătat că acestea au fost ine‑

ficiente şi necontrolabile; ca dovadă că ele au fost, 
fără excepţie, evacuate în cele din urmă...

Subprefectul Gazda nu se aştepta la o con‑
trapropunere ce se prefigura bine argumentată... 
Primarul era şi el surprins. Întâlnirea părea să 
se prelungească şi nimănui nu părea să‑i convină 
acest lucru.

– Dacă îmi permiteţi, domnule subprefect, 
continua Krasznai, pe un ton tot mai sigur. Expe‑
rienţa ghetourilor din Polonia construite de aliaţii 
noştri este o foarte bună lecţie pentru noi. Mai pe 
scurt, stimaţi invitaţi, după ce germanii au con‑
struit un ghetou la Varşovia în 1940 s‑au confrun‑
tat cu o serie de probleme, pe care noi, aşadar, tre‑
buie să căutăm să le evităm. Prima, organizarea 
unui ghetou în oraş ar însemna evacuarea unei 
părţi a locuitorilor maghiari sau români, pentru a 
crea un spaţiu suficient de mare pentru circa 8000 
de evrei estimaţi a fi aduşi aici din întreg judeţul 
Sălaj...

Krasznai era ascultat cu atenţie; părea un 
expert, transmitea participanţilor la întâlnire 
sentimentul că au în faţa lor un organizator ex‑
trem de capabil. În faţa unei opinii care părea 
competentă, toţi tăcură în semn de aprobare.

–... Or, nimeni nu va lua această decizie, să 
evacuăm locuitorii noştri ca să facem loc evreilor, 
nici măcar pentru scurt timp. La asta cred că ni‑
meni nu are nimic de spus.

Argumentul era, desigur, de necombătut; 
cum era să evacueze locuitorii maghiari şi români 
pentru a face un ghetou?

– Mai departe, continua Krasznai, dacă or‑
ganizăm ghetoul în oraş, trebuie să‑l izolăm prin 
construirea de ziduri, aşa cum s‑a făcut în Polo‑
nia. Dar asta, stimaţi colegi, înseamnă să distru‑
gem un număr de străzi, înseamnă bani aruncaţi 
degeaba, înseamnă muncă şi mai ales înseamnă 
timp, pe care nu‑l avem...

Audienţa era din ce în ce mai convinsă de 
argumentele lui Krasznai.

– Domnilor, deşi nu‑mi face plăcere să vă 
spun asta, presimt că locuitorii oraşului, români 
sau maghiari, nu ni se vor alătura în efortul de a 
curăţa oraşul şi judeţul de evrei. Dimpotrivă, ne 
vom confrunta cu dese situaţii în care se vor soli‑
dariza cu ei...

Era ascultat cu atenţie. Reveni cu un argu‑
ment decisiv.

– Un ghetou în oraş, care să găzduiască opt 
mii de oameni, nu poate fi gestionat din punctul 
de vedere al igienei. Pericolul bolilor...

– Am înţeles, domnule Krasznai, interveni 
nervos subprefectul, oarecum indignat că toate 
argumentele aduse desfiinţau o propunere cu care 
el fusese iniţial de acord: organizarea ghetoului în 
oraş.

– Unde atunci? se răsti Udvári.
– La Cehei, Cărămidăria Klein.
– Cehei nu înseamnă Şimleu‑Silvaniei, in‑

terveni Udvári. Decizia a fost ca la Şimleu...
– Cehei este la cinci kilometri de Şimleu‑Sil‑

vaniei. Putem considera că este Şimleu‑Silvaniei, 
deci. Important este să ducem această operaţi‑
une la bun sfârşit. Dacă îmi permiteţi, domnule 

subprefect. La Cehei există un loc numit Cărămi‑
dăria Klein, o fostă cărămidărie cu spaţiu sufici‑
ent de mare pentru numărul estimat de evrei ce 
vor fi aduşi din întregul judeţ. Vom împrejmui lo‑
cul cu plasă, făcându‑l uşor de păzit. Există surse 
de apă, un râu în apropiere şi, mai ales, calea fe‑
rată foarte aproape, de unde vor pleca trenurile cu 
destinaţia Germania. Logistic, este cea mai bună 
locaţie de care putem dispune pentru această ope‑
raţiune de curăţare. Din punct de vedere organi‑
zatoric...

Subprefectul Gazda îl întrerupse, uitân‑
du‑se la ceilalţi.

– Opinii?
– Nu cred că vor încăpea toţi în micile clădiri 

de acolo... interveni doctorul Molnár.
– Suntem interesaţi în mod special de con‑

fortul cazării evreilor?
Replica lui Krasznai fusese foarte violentă.
– Vom mai ridica unele corturi, dacă va fi 

nevoie, îşi înmuie Krasznai intervenţia, a cărui 
duritate îl surprinsese chiar şi pe subprefect. În 
problema aceasta, a evreilor, nu există nici auto‑
ritate, nici supunere, nici legi. Suntem numai noi. 
Dispunem de o libertate de acţiune ce nu vine din 
încălcarea unei legi, încheie el cu mintea infuzată 
de ură.

După câteva minute de linişte, în care parti‑
cipanţii la întâlnire se priviră în tăcere, subprefec‑
tul conchise în grabă.

– Domnule Krasznai, gândurile noastre 
merg în aceeaşi direcţie cu ale dumneavoastră. 
Ridicăm ghetoul la Cehei. Vă rog să acţionaţi în 
consecinţă, cu toată autoritatea!

– Aşa facem, confirmă Krasznai, cu un aer 
de profundă mulţumire de sine.

II

Îşi stabilise prima şedinţă de lucru pentru 
organizarea ghetoului chiar la faţa locului, a doua 
zi. Entuziasmul devenise o stare permanentă; 
deja se gândea cu regret la ziua în care se va fi 
achitat cu onoare de misiunea lui „sfântă”, odată 
cu plecarea vagoanelor. Va regreta zilele acestea 
de muncă asiduă, de organizare, în vederea cură-
ţării ţării de evrei. Îi convocase pe Molnár Fran‑
cisc, medicul oraşului Şimleu‑Silvaniei, pe ingi‑
nerul Kemecsey Ştefan, şeful serviciului tehnic al 
oraşului Şimleu‑Silvaniei, precum şi pe ofiţerul şi 
soldatul SS delegaţi din partea aliaţilor. Venise 
însoţit un grup consistent de jandarmi trimişi în 
ajutor de la Budapesta, pentru a asigura sprijinul 
necesar misiunii, ce păreau propriul lui alai; când 
se dădu jos din maşină, făcu figura nemţească 

menită să‑i dea forţă şi 
să‑i impresioneze pe cei 
din jurul său, prieteni 
sau duşmani. Bătu din 
călcâie, apoi, simultan, 
întinse pieptul în faţă 
şi trase de haină în jos. 
Îi ieşi binişor, după es‑
timarea lui; mai avea 
totuşi de exersat. Chiar 
i se păru că cei din jurul 
lui fură impresionaţi, 
iar asta îl entuziasmă 
peste măsură.

Locul nu arăta de‑
loc bine, se văzu nevoit 
să recunoască. Opt mii 
de oameni vor fi greu 
de cazat aici; se deplasă 
încet spre puţinele clă‑
diri, încercând să facă 
evaluări pe măsură ce 
mergea, măsurând lu‑
crurile cu ochii. Clădi‑
rea fabricii avea doar 

trei camere care cu greu ar fi putut fi considerate, 
cu concesii consistente, locuinţe. Hotărî că acestea 
vor reveni conducerii ghetoului. Singurele clădiri 
erau, de fapt, uscătoriile fabricii şi două şoproane 
fără pereţi laterali.

– Domnule Molnár, cum estimaţi acest loc?
Doctorul se uită cu atenţie de jur împrejur; 

locul era vecin cu râul Crasna, ceea ce îl făcea foar‑
te mlăştinos. Dacă ar fi plouat, locul s‑ar fi trans‑
format într‑o baie de noroi. Văzu două fântâni, 
amândouă părăsite, şi se apropie de ele. După ce 
le studie cu atenţie şi se mai uită o dată la toate 
detaliile, îi strigă lui Krasznai. 

– Locul e bun pentru ghetou!
– Şi fântânile? întrebă Krasznai.
– Una pare perfect în regulă, propun ca din 

ea să bea conducerea ghetoului şi jandarmii. Cea‑
laltă pare să nu fi fost curăţată de mult, dar evreii 
vor putea bea din ea… la limită, putem să le per‑
mitem să bea apă din râul Crasna, nu vor sta mult 
pe aici…

– Îmi place cum gândeşti, domnule Molnár, 
îi spuse Krasznai zâmbind. 

Se întoarse spre şeful grupului de jandarmi 
şi îl întrebă:

– Din punctul de vedere al securităţii, cum 
ţi se pare?

– Domnule primpretor, răspunse jandarmul 
dându‑şi importanţă, mi se pare un loc uşor de 
păzit. În condiţiile în care înconjurăm locul cu un 
gard de sârmă ghimpată, nu e nevoie de mai mult 
de zece posturi de pază. Nimeni nu va ieşi viu de 
aici, se poate?

Lucrurile păreau că se aşază bine. Se adresă 
din nou doctorului.

– Câte persoane estimaţi că pot fi cazate în 
aceste clădiri, domnule doctor? 

Doctorul se uită cu atenţie la clădiri, îşi con‑
centră privirea, strângând ochii şi încreţind frun‑
tea, ca şi cum ar fi făcut un calcul, apoi îi răspun‑
se.

– Dacă nu ne preocupă în mod special con‑
fortul locatarilor, ceea ce cred că nu ar trebui să 
ne preocupe, cam patru mii…

Acum lucrurile nu sunau deloc bine. Patru 
mii era jumătate din opt mii. Putea să‑i ţină şi sub 
cerul liber, dar o revoltă, cum fusese cea din Var‑
şovia, despre care ştia destule, nu era necesară. 
Voia să evite greşelile făcute în curăţarea Europei 
de evrei. Se întoarse spre doctor.

– Vom mai construi barăci fără pereţi late‑
rali, e destul de cald, e mai, ce dracu! Oamenii ăş‑
tia, ştim bine, fac aici doar un popas spre moarte…

Doctorul Molnár intră în una din clădiri. 
Krasznai se îndepărta de clădiri, pentru a le putea 
estima suprafaţa, când îl văzu în drum, venind în 
fugă, aproape alergând, pe Lázár Iosif.

– Fără ideile mele nu veţi putea organiza în 
mod eficient ghetoul… mă suprinde că nu m‑aţi 
chemat…

Krasznai se uită surprins la Lázár Iosif, apoi 
îşi dădu seama tot cu surprindere că uitase să‑l 
cheme. Ideile lui erau, desigur, binevenite. 

– Vom construi mâine câteva barăci, doar 
cu acoperiş, fără pereţi laterali. E destul de cald 
afară. Cine nu va încăpea va sta sub cerul liber, 
precum nomazii. Nu suntem aici să construim ha‑
nuri, ci un loc de tranzit pentru evreii din Sălaj, în 
drumul lor spre... Misiunea noastră este să‑i îm‑
barcăm în tren. Se întoarse spre inginerul Kemec‑
sey şi îi ordonă:

– Mâine seară vreau să avem gata barăcile!
Se întoarse să plece, dar Lázár Iosif interve‑

ni în discuţie.
– Şi unde vom construi latrinele?
Nimeni nu se gândise la asta. Inginerul 

Kemecsey veni repede cu soluţia:
– Le vom construi la marginea aceasta, cu 

spatele la gard.
– Şi sper că nu vă trece prin cap să faceţi 

latrine cu pereţi! Nu! Latrinele trebuie făcute fără 
pereţi, să se vadă cât sunt de mizerabili evreii!

În faţa unei idei sfidătoare la adresa bunu‑
lui‑simţ, inginerul Kemecsey se uită la Krasznai, 
cu speranţa că acesta va invalida o propunere atât 
de deplasată. Krasznai nu zăbovi să confirme pro‑
punerea făcută.

– Excelenta propunere, domnule Lázár, 
excelentă. Cât se poate de excelentă! Domnul 
Kemecsey va acţiona în consecinţă.r

■ Fragment din romanul Undeva în Transilvania,  
în curs de apariţie la Editura RAO

Îi plăcea în mod deosesbit felul în 
care participanţii la conferinţa 

de la Satu‑Mare denumiseră 
operaţiunea de care acum el era 

responsabil: curăţarea ţării de evrei. 
Da, ce termen potrivit, îşi spunea. 
Curăţarea. Evreii sunt o plagă, ori 

plaga o cureţi
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Ediţia a 23‑a a Festivalului Internaţi‑
onal „Nopţile de Poezie de la Curtea 
de Argeş” s‑a desfăşurat în peri‑
oada 9‑16 iulie 2019. Organizator 

şi proprietar al acestui produs şi brand cultural 
românesc e Fundaţia Academia Internaţională 
Orient‑Occident (România), preşedinte – Dumitru 
M. Ion; director artistic – Carolina Ilica. Au par‑
ticipat peste 100 de poeţi, membri ai Academiei 
Internaţionale Orient‑Occident, editori, traducă‑
tori, artişti plastici, muzicieni ş.a., reprezentând 
31 de ţări: SUA, Canada, Mexic, Porto Rico, Boli‑
via, Chile, Panama, Salvador, Guatemala, Peru, 
Uruguay, Argentina, Cuba, Republica Bolivaria‑
nă Venezuela, Maroc, Israel, Portugalia, Spania, 
Franţa, Olanda, Bulgaria, Scoţia, Marea Brita‑
nie, Anglia, Marea Britanie, Albania, Muntene‑
gru, Taiwan, Germania, Federaţia Rusă, Elveţia, 
Georgia şi România. Aceştia s‑au adăugat celor 
circa 1700 de poeţi din peste 100 de ţări, partici‑
panţi la cele 22 de ediţii anterioare ale Festivalu‑
lui poetic de la Curtea de Argeş.

Programul a cuprins trei macrorecitaluri 
plurilingve de câte trei ore fiecare şi au fost reci‑
tate sau citite peste 1000 de poezii în limbile par‑
ticipanţilor şi în varianta în limba română, în pes‑
te 200 de microrecitaluri poetice individuale. La 
acestea s‑au adăugat Expoziţia de Artă a doamnei 
Ruxandra Eugenia Socaciu, Expoziţia de Carte a 
Editurii Academiei Internaţionale Orient‑Occi‑
dent, cu peste 300 de volume, ca şi Expoziţia de 
Artă (Cărţile Neconvenţionale) a Carolinei Ilica, 
intitulată Cărţile de la Vidra – Plângând de‑atâta 
frumuseţe (Cartea de Lână; Cartea de Lemn, Car-
tea de Lacrimi şi Cartea Învierii), cu versuri pe 
alte suporturi decât hârtia: lână, lemn, borangic 
sau ouă.

De‑a lungul a patru zile au fost lansate: An‑
tologia plurilingvă (în limbile: engleză, franceză, 
spaniolă şi română) Poesys 22, în 2 volume ce cu‑
prind peste 600 pagini, precum şi alte 10 cărţi de 
poezie bilingve şi plurilingve ale poeţilor partici‑
panţi la festival. În data de 12 iulie, în saloanele 
Centrului de Cultură şi Arte „George Topîrceanu”, 
comemorând 130 de ani de la moartea lui Mihai 
Eminescu, a avut loc deschiderea Expoziţiei 400 
de Gravuri la Sonetele poetului naţional.

Poeţii au făcut excursii în Munţii Carpaţi 
(Cetatea Poenari a lui Vlad Ţepeş, Barajul Vidra‑
ru şi Mănăstirea Corbii de Piatră – sec. IX), au vi‑
zitat Biserica Domnească (sec. XIV) şi Mănăstirea 
Curtea de Argeş (sec. XVI), celebrele monumente 
de artă şi cultură românească din oraşul regal. 

În penultima zi a festivalului s‑a desfăşurat 
ceremonia primirii noilor membri ai Academiei 
Internaţionale Orient‑Occident: poetul şi eseistul 
Julio Torres‑Recinos (Salvador) şi poeta Norah 
Zapata‑Prill (Elveţia). Juriul Academiei Inter‑
naţionale Orient‑Occident, alcătuit din Carolina 
Ilica (director artistic şi preşedinte al Juriului fes‑
tivalului), prof. dr. Mihai Golescu (eseist, directo‑
rul cotidianului Argeşul) şi Victoria Milescu (poet, 
eseist, traducător ), a acordat următoarele premii:

Premiul european pentru poezie: Omar Gar‑
cia Obregon (Anglia).

Premiul Orient‑Occident pentru arte şi 
ştiinţe: Laureaţi: Abdelouahab Errami (Maroc) 
– pentru poezie şi eseu; Grigore Leşe (România) 
– pentru arta interpretării cântecului tradiţional 
românesc şi pentru păstrarea autenticităţii folclo‑
rului naţional; Mihaela Gabriela Helmis (Româ‑
nia) – pentru interviurile culturale cu mari perso‑
nalităţi (Radio România Actualităţi); Iulian Uţă 
(România) – pentru eseu şi jurnalism autentic (zi‑
arul Profit şi Super tv). Premiul naţional pentru 
literatură – Dinu Săraru.

Premiul internaţional de poezie: Roberto Re‑
sendiz Carmona (Mexic).

Premiile au fost acordate pentru întreaga 
operă de până acum a autorilor. Trofeele, în bronz 
şlefuit, au fost concepute şi donate Academiei In‑
ternaţionale Orient‑Occident în anul 2000 de că‑
tre marele sculptor român acad. Gheorghe Iliescu 
Călineşti.

***
Festivalul poetic de la Curtea de Argeş se 

înscrie printre cele 5 cele mai importante mani‑
festări de gen ale lumii contemporane, putându‑se 
compara – prin complexitate, prin îndeplinirea 
unor criterii internaţionale, prin profesionalism 
în organizare şi prin participare internaţională; 
anual între 65 şi 125 de invitaţi din 25‑35 de ţări, 
inclusiv din România – cu marile festivaluri poeti‑
ce de la Struga (R. Macedonia), Medellin (Colum‑
bia) şi Trei Râuri (Canada).

„Dragoste la prima vedere”
Mihaela Helmis: Cred s‑ar putea întreba ori-

cine ce a existat mai întâi: a fost în vis sau în ce 
fel de gând căpăta contur o asemenea adunare de 
sens şi frumuseţe cum sunt acum Nopţile de Poezie 
de la Curtea de Argeş?

Carolina Ilica: Eram foarte tânără, lua‑
sem premiul de debut, premiul întâi la Poezie, la 

concursul de debut în volum organizat de Editura 
Eminescu din Bucureşti. Atunci Zaharia Stancu 
m‑a felicitat şi a hotărât să mă trimită şi pe mine 
la Festivalul de poezie de la Struga. Era, cred, 
anul 1974. Când am văzut ce se întâmplă acolo, 
câţi poeţi din lume erau, recitalurile de poezie, at‑
mosfera..., mi‑am dat seama cât de important este 
să cunoşti o limbă străină sau mai multe, cât de 
important este să vezi un asemenea festival, să te 
întâlneşti cu mari autori din lume, să vezi cum se 
poartă unii cu alţii... A fost pentru mine o lecţie 
extraordinară.

Şi un fel de dragoste la prima vedere faţă de 
un asemenea fenomen...

Da! Şi mi‑am zis în sinea mea: dacă o ţară 
aşa de mică precum Macedonia – care făcea parte 
din Federaţia Iugoslavă, având autonomie locală 
– e în stare să facă un asemenea festival, oare Ro‑
mânia, o ţară mai mare şi mai puternică, nu ar 
putea? Şi atunci mi‑am propus să fac tot ce trebuie 
pentru ca şi România să se aşeze pe harta interna‑
ţională a marilor festivaluri de poezie. Dar nu am 
reuşit în anii care au urmat. Am făcut tot felul de 
propuneri, dar ni se răspundea că nu avem ştiinţa 
de a organiza aşa ceva, că e foarte greu să aduni 
autori din toată lumea, cum pretindeam noi. Am 
fost de mai multe ori la Festivalul de la Struga.

Pe care noi îl cunoşteam mai ales graţie la-
urilor pe care îi primea acolo Nichita Stănescu, 
după Léopold Sédar Senghor (Senegal), în 1975, 
Artur Lundkvist (Suedia), 1977, Hans Magnus 
Enzensberger (RFG), 1980, sau înaintea lui Yian-
nis Ritsos (Grecia), 1985, şi Allen Ginsberg (SUA), 
1986.

Da, aşa este. Iar noi aveam un avantaj. So‑
ţul meu, poetul Dumitru M. Ion, care ştia foarte 
bine limba macedoneană, tradusese câţiva autori 
şi am început să învăţ şi eu. Aşa, ca dintr‑o joacă, 
la început, căutând sinonime pe care mi le cerea 
el, şi aşa m‑am apropiat de macedoneană prin po‑
ezie. Mergând la Struga, în baia de limbă şi cu 
ceea ce îmi aminteam din şcoală de la limba rusă, 
m‑am trezit, cum se spune, încă un om! Eram în 
posesia a încă unei limbi! Apoi am luat mai multe 
premii acolo. Şi am reuşit să iau unul neaşteptat 
pe o o insulă a poeţilor unde se degusta vin, se 
dansa şi se desfăşura un concurs de poezie des‑
pre vin. Mie, plăcându‑mi să dansez, am intrat 
repede în joc, am trimis şi eu o poezie şi, spre sur‑
prinderea participanţilor, bărbaţi, premiul mi‑a 
revenit mie pentru cel mai frumos poem despre 
vin. Atmosfera de acolo era extraordinară, pen‑
tru că macedonenii sunt foarte primitori. Erau 
foarte deschişi, optimişti, mai ales pentru că pe 
atunci trăiau foarte bine, după părerea mea. Iar 
eu mi‑am pus în cap să avem şi în România un 
asemenea eveniment anual. După 1989, când s‑au 
mai schimbat nişte lucruri şi în cultură, ne‑am zis 
că era momentul şi pentru împlinirea acestui vis 
al nostru. M‑am dus şi la Ministerul Culturii, şi 
la Uniunea Scriitorilor, dar sub pretextul că era 
la Iaşi un festival cu participare internaţională, 
cu 3‑4 poeţi străini, unul la Chişinău, altul româ‑
nesc, organizat de cineva care locuia la Paris sau 
la Viena… lucrurile au continuat să stea pe loc. 
Or, noi, care mai participaserăm şi la alte festi‑
valuri internaţionale, ştiam că, pentru a avea cu 
adevărat valoare, participarea trebuia să fie trei 
sferturi autori străini şi un sfert participanţi din 
ţara organizatoare. Cam asta ar fi proporţia pen‑
tru o manifestare serioasă. Aşteptam ziua să ni 
se întâmple şi nouă ceva de acest gen. Şi am fost 
atenţi, am învăţat de la fiecare festival tot ce era 
mai valoros, de la organizare şi felul în care erau 
aşteptaţi participanţii, la premii şi toate detaliile 
ce ţineau de specificul fiecărei întâlniri.

Francezii numesc asta savoir faire…
Da. Am adunat tot ce era mai bun, cu gândul 

la un melanj care să se potrivească pentru Româ‑
nia.

Când s‑a întâmplat ca pentru prima oară vi-
sul să prindă măcar în parte contur aici, la Curtea 
de Argeş ?

După ce am fost refuzată în toate părţile, mai 
ales pe motiv că nu sunt fonduri, că e prea compli‑
cat, de unde să ştim noi care sunt autorii interesaţi 
din alte ţări?... , deşi eu îi cunoscusem pe mulţi din‑
tre cei mai valoroşi poeţi şi îi puteam chema la noi 
fără dificultăţi. La un moment dat, prin 1993, vor‑
bind cu dl. Ion Iliescu, într‑o discuţie despre româ‑
nii din Balcani şi despre rudeniile noastre, că sunt 
veri măcar cu noi…, i‑am sugerat să fie şi 
în Macedonia măcar un consulat, dacă nu 

Mihaela Helmis
„Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş”

n Clubul Ideea Europeană
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ð o ambasadă. Fiind vorba de mai multe des‑

chideri atunci, el a dat drumul mai multor 
diplomaţi‑scriitori. Sigur, erau cunoscători 

ai limbii ţării în care plecau şi care aveau deja rela‑
ţii stabilite în diferite sfere. La fel şi eu: cunoşteam 
limba, oamenii deja mă cunoşteau…

Era un gest de diplomaţie culturală, chiar 
dacă nu era denumită astfel.

Da, aşa avea să fie, iar unii se şi mirau ce 
avem noi cu ţara aceea mică... Explicaţia era sim‑
plă, eram simpatizaţi şi aveam simpatizanţi aco‑
lo... În plus, Dumitru M. Ion şi cu mine reuşiserăm 
să facem un fel de contract de reciprocitate între 
Uniunea Scriitorilor de la noi şi cea din Macedo‑
nia. Traduceam şi publicam noi o carte macedo‑
neană, publicau şi ei o carte a unui autor român. 
Cât despre Festivalul de poezie pe care îl visam, 
i‑am spus atunci şi domnului Ion Iliescu, dar nu 
s‑a realizat nici atunci. Ceva totuşi se declanşase! 
Am început să adun bani din munca diplomatică 
şi am făcut prima ediţie pe banii mei.

Era 1990 şi...
Era acum exact 23 de ani, în 1996.
Câţi invitaţi au fost la acea primă ediţie?
Cred că erau 35 de poeţi, în condiţiile în care 

noi intraserăm şi într‑o Asociaţie numită atunci 
Balcanika prin Asociaţia pe care o creaserăm pe 
aceste coordonate Orient‑Occident. Doream să cu‑
prindem lumea cu ea. Soţul meu era vicepreşedin‑
te la Balcanika şi noi am găzduit acea întâlnire. 
Cu acea experienţă ne‑am convins că suntem în 
stare să organizăm un eveniment de anvergură. 
Când a fost vorba din nou de sprijin financiar, a 
fost la fel de greu. Am fi obţinut fonduri pentru un 
festival european, dar visul meu viza un festival 
Orient‑Occident, pentru a asculta şi în România 
poezia aşa cum se scrie în toată lumea. Sunt locuri 
în lume unde poezia e mult mai mult apreciată 
decât la noi. Sunt peste tot mari poeţi pe care nu‑i 
cunoaştem, direcţii poetice importante... Am avut 
puterea să nu ne limităm la o întâlnire de nivel 
european, în încercarea de a gravita şi noi pe or‑
bita mondială a poeziei. Am avut dreptate să per‑
severez şi în anii buni ai Nopţilor... de la Curtea 
de Argeş am avut ediţii şi cu 150 de oaspeţi poeţi.

De ce a fost Curtea de Argeş cea aleasă?
A fost o mică bătălie între Curtea de Argeş 

şi judeţul Arad.
Aici era o dispută în familie...
Dumitru M. Ion e argeşean, eu vin din ju‑

deţul Arad şi îmi doream ca festivalul să fie în 
zona mea, fiind convinsă că e cea mai frumoasă 
din lume... Aşa cum crede fiecare despre locul 
său natal. Deşi cedez cu greu, am acceptat să ale‑
gem Curtea de Argeş pentru că e un oraş frumos, 
cochet, aproape de Bucureşti şi până la urmă e 
capitală domnească. Festivalul e aici de peste 20 
de ani, dar îmi doresc să reuşim şi o prelungire a 
festivalului la Vidra. Să pot să duc măcar o parte 
dintre cei ce vin la Curtea de Argeş să locuiască şi 
să scrie timp de câteva zile la casa mea părinteas‑
că din comuna natală.

Visaţi acum şi o tabără de creaţie la Vidra?
Mi‑ar plăcea mult să reuşim aşa ceva. Casa 

pe care nu vreau s‑o vând trebuie să fie şi intabula‑
tă, înainte de o necesară renovare. Aş face asta cu 
ajutorul autorităţilor locale, dar lucrurile se mişcă 
deocamdată foarte încet. M‑aş bucura mult ca pri‑
măria să pună mai mult preţ pe cultură, pentru că 
am putea face împreună lucruri minunate. Casa, 
grădina, păduricea noastră ar putea deveni o casă 
de creaţie, un loc de vis nu doar pentru mine sau 
localnici, ci mai ales pentru atâţia creatori din în‑
treaga lume. Mi‑ar fi tare drag să‑i hrănesc ţără‑
neşte, să‑i culc ţărăneşte, poate chiar în şură, în 
pod pe fân, iar ei să scrie, câte zile stau acolo, câte 
un poem pe zi... să apară astfel şi o carte.

Tot atâtea vise care se pot transforma, la 
rândul lor, în realitate, aşa cum s‑a întâmplat şi 
cu visul de acum peste 40 de ani de la Struga, re-
petat în alte festivaluri de poezie, iar apoi materi-
alizat în Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş, 
festival care are atât de importante paliere.

Sunt deja 15 ani de când festivalul nostru 
e inclus printre cele mai importante festivaluri 
de poezie din lume. La o întâlnire a organizato‑
rilor de asemenea mari întâlniri poetice, parame‑
trii Nopţilor noastre de poezie au fost foarte bine 
apreciaţi şi sunt în lume mulţi scriitori şi poeţi 
care urmăresc festivalul nostru, odată ce au fost 
aici, la una sau două ediţii.

Devin ei un fel de ambasadori sui generis ai 
României, via festival?

Cu siguranţă. Iar noi ne străduim să invi‑
tăm în fiecare an noi şi noi poeţi şi scriitori şi în 23 
de ediţii au trecut cu aripa poeziei lor pe la Curtea 
de Argeş peste 1900 de creatori.

I‑am văzut şi le‑am simţit celor de anul aces‑
ta aura poetică, dar şi anvergura, dacă mă gândesc 
la cele pe care mi le spunea, după micro‑recitalul 
său, o personalitate precum Abdelouahab Errami 
din Maroc, laureat al ediţiei 2019, care şi‑a rostit 
poemul într‑o incantaţie tulburătoare.

Confesiunile omului cu pălărie

De ce de fiecare dată când cerul îmi cade în 
căuşul palmei

Precum un fruct
Eu mă grăbesc să scrutez distanţa dintre pălăria 

mea
şi pantofii mei, acolo unde îmi fac veacul de obicei?
Într‑o stare neclară, cu o suflare şovăitoare,
O fi oare vorba de apusul vieţii?
De ce de fiecare dată când cerul albastru sau gri
Se lasă să cadă în mine ca o stâncă a deşertăciunii
Eu mă caut în distanţa infinită care se întinde în 

mine.
Mă ascund în spatele zidurilor dinlăuntrul meu
Ca zorii zilei care revin în sânul nopţii
Pentru a‑şi face mea culpa
şi a urca iarăşi panta instinctelor imprimate 
  în meandrele existenţei.
Eu mă las purtat de seva astrală
Care în mine hrăneşte splendida goliciune a 

lucrurilor
Legănat de lacrimile mele mocnite
De tristeţea mea hibernală
De buzele mele chinuite de săbii ascuţite de vânt
De timpul atemporal
Eu, suportul de pălărie
Care voi fi totdeauna,
în ciuda vehemenţei micilor bucurii
Acaparatoare, ocazionale
Dându‑mi târcoale pe vreme rea
Pregătindu‑se să îmi spună adio
şi să marcheze cel din urmă punct
fără întoarcere.

„Să legi cântecul şi poezia”
Mihaela Helmis: Ceea ce am avut privilegiul 

să ascultăm cântat, se putea rosti doar?
Abdelouahab Errami: Să legi cântecul şi po‑

ezia? E o manieră de a mă exprima; e o manie‑
ră mai explicită, dar în acelaşi timp misterioasă, 
pentru că poezia are darul de a exprima ceea ce 
nu înţelegem altfel şi construieşte lumea într‑un 
fel atât de special. Şi cred că şi cântecul, prin arii 
sau fredonat doar, adună sunete explicite care se 
adaugă acestei mistici legate de poezie. Pentru că 
eu cred că frumuseţea poeziei stă în sensul pe care 
îl aduce şi apoi prin celelalte lucruri pe care le ex‑
primă, adesea de neînţeles în afara poeziei. Şi din 
asta vine melodia cu care mi‑am început recitalul. 
Textul aş putea să spun că este un soclu pentru 
ceea ce prin inspiraţie devenea recitalul meu unic.

Vă cântaţi întotdeauna poemele?
Uneori e chiar o melodie cea de la care plec. 

Apoi adaug textul. Se întâmplă să îmi cânt şi vise‑
le – şi abia apoi vine textul.

E o energie aparte? E aceeaşi vibraţie?
Da, mă proiectez într‑o energie care are 

frecvenţa locului, a sălii în care mă aflu, a celor 
ce stau în faţa mea. Totul e, de fapt, improvizat. 
Nu sunt melodii deja cunoscute sau special com‑
puse pentru textele care urmează. Totul rezultă 
din context. Nimic nu e prefabricat, preconceput. 
Totul depinde de ceea ce îmi inspiră cei ce mă as‑
cultă.

Noi, cei de faţă, v‑am inspirat?
Cu siguranţă! Sunt în stare să schimb totul 

în funcţie de lectura mea, de felul în care citesc 
instantaneu audienţa.

A fost oare de vină şi expoziţia de pe pereţii 
sălii în care au fost susţinute recitalurile? Poemele 
Carolinei Ilica scrise pe materiale neconvenţiona-
le, pe ştergare, pe catrinţe, pe linguri de lemn, pe 
ouă de Paşti?

E sigur că m‑a inspirat. E foarte frumos ce 
a făcut şi am contemplat îndelung poemele pe 
obiecte de lemn, pe ţesături, pe lucruri provenite 
din natură. Natura… Se spune că poezia a existat 
în natură înaintea omului, în frumuseţea naturii. 
Iar fenomenul exprimat în cuvinte are şi alte vehi‑
cule prin care e comunicat. Spectacolul poemelor 
ei scrise, expuse sau rostite m‑a inspirat.

Pentru dumneavoatră ce sunt aceste întâl-
niri preplanificate cu alţi poeţi? În condiţiile în 
care poezia e, în primul rând, intimă...

Cred că aceste întâlniri sunt foarte inte‑
sante, pentru că poeţii sunt, în primul rând, su‑
biectivi. Fiecare are propria viziune asupra lumii 
exprimată în proză, dar mai ales în poeme. Şi e 
foarte interesant, pentru că în acest fel sunt în 
ceea ce numim inter‑subiectivitate. Prin inter‑
mediul acesteia modelăm căile de comunicare la 
nivelul subconştientului. Pe un model al precon‑
ştientului, pe care îl consider sursa poeziei. Iar 
atunci când suntem cu ceilalţi poeţi, apare o reţea 
inedită de idei. Într‑un fel inconştient. Inconştien‑
tul colectiv…

Poetul din dumneavoastră simte că smulge 
taine unui plan superior nouă pe care ni le daru-
ieşte în poeme?

Sigur. Poetul trebuie să simtă lumea din ju‑
rul lui şi celelalte dimensiuni nesenzoriale. Poetul 
se inspiră din toate mitologiile care există şi pe 
care le poartă cu sine prin imaginarul colectiv, ca 
pe un AND, dar se inspiră şi de la ceilalţi poeţi. Şi 
eu cred că poetul trebuie să aibă sufletul ce‑i poate 
încarna pe toţi cei de dinaintea sa ca reală sursă 
de inspiraţie.

Diplomaţia culturală
Mihaela Helmis: Să ai sufletul să prinzi su-

fletul poeţilor de dinaintea ta, spunea Abdeloua-
hab Errami.

Carolina Ilica: Şi e doar unul dintre cei care, 
poeţi fiind, se exprimă şi la modul teoretic, dar tot 
în numele misterului din jurul nostru şi al poezi‑
ei. De altfel, unul dintre principiile noastre de or‑
ganizare presupune diversitatea şi un număr cât 
mai mare de invitaţi din toate ţările lumii, invi‑
taţi, aşa cum spuneam, o singură dată. Dar, dacă 
poetul doreşte şi o carte în traducere, atunci sigur 
revine la Curtea de Argeş, unde facem împreună 
şi lansarea.

Vorbeaţi despre dimensiuni sau paliere dife-
rite ale festivalului... 

Da, acesta presupune lecturi în limba origi‑
nală, lecturi în traducere în limba română, antolo‑
gia multilingvă cu traducere într‑o limbă de circu‑
laţie internaţională, cărţile de autor în traducere 
şi, în plus, interacţiunea cu ceilalţi poeţi, ca şi 
cunoaşterea valorilor noastre naturale şi de pa‑
trimoniu. Pentru asta aducem la festival muzică 
clasică, muzică şi dansuri tradiţionale, expoziţii 
de artă care să‑i uimească pe poeţii invitaţi. Întâl‑
nirea noastră anuală m‑a stârnit şi în alcătuirea 
cărţilor mele de poezie pe suporturi neconvenţio‑
nale, pentru că fiecare dintre acestea devenea un 
nou fel de a le înfăţişa străinilor valori ale culturii 
noastre tradiţionale. Noi ne dorim să arătăm cât 
mai mult din frumuseţea ţării şi a culturii noas‑
tre. Străinii sunt impresionaţi, fermecaţi. Sunt 
impresionaţi cei ce ajung aici din toată lumea, din 
Japonia, din America de Sud, din toate zările.

Şi toţi aceştia pleacă de aici cu sonorităţi ine‑
dite, cu culori şi o vibraţie a locului potenţată de 
emoţia întâlnirii cu personalităţi locale, care, rând 

Cartea de lână a Carolinei Ilica
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pe rând, dezvăluie o nouă faţetă a diamantului pe 
care îl şlefuiţi.

Le cunosc, le absorb pe toate şi le dau mai 
departe, în ceea ce scriu şi publică, fie în format 
clasic, fi pe internet. Urmărindu‑i, mi‑am dat 
seama că festivalul nostru e mai cunoscut peste 
hotare decât la noi. Pentru noi esenţial e să ne 
respectăm visul şi proiectul şi să ne facem cât mai 
bine datoria pe care ne‑am asumat‑o.

În numele poeziei, al culturii noastre şi al 
unui fel special de diplomaţie culturală care, de-
parte de a fi doar personală, ne reprezintă pe toţi, 
făcând lumea să pară şi mai mică, dar şi mai nu-
anţată.

Cultura îi leagă pe oameni foarte repede, 
pentru că ea porneşte din suflete şi tot la suflete 
se duce. Şi atunci legătura aceasta foarte directă 
devine stabilă şi în multe cazuri definitivă. Şi asta 
nu se comunică doar în sălile noastre de recitaluri 
poetice, ci în contact cu toţi oamenii, cu toţi româ‑
nii care n‑au uitat că deschiderea şi ospitalitatea 
sunt valori pe care le‑am împărtăşit dintotdeau‑
na. Şi toate astea ne fac să mergem mai depar‑
te, deşi este greu, pentru că tot mai puţini bani 
sunt alocaţi pentru cultură. Cât despre statutul 
fundaţiei noastre, Academia Internaţională Ori‑
ent‑Occident, niciodată nu s‑a găsit cineva care 
să considere că ni se cuvine statutul de asociaţie 
de utilitate publică, deşi îndeplinim toate condi‑
ţiile. Noi facem, în numele poeziei, într‑o sinteză 
personală, tot ce am văzut că fac alţii mai bine 
în festivalurile lor. Timp de un an pregătim edi‑
ţia următoare, cu poemele traduse, cu prezentă‑
rile fiecăruia, cu Antologia, cu volumele bilingve. 
Anul acesta am lansat 5 asemenea cărţi; au fost 
ediţii în care am avut şi 20 de volume de poezie 
tradusă în limba română. Nu e o muncă uşoară 
pentru noi, cei doi traducători. Pentru că de la 
Dumitru M. Ion m‑am molipsit şi eu. În fiecare 
an ne îmbogăţim cu tot atâtea universuri poetice. 
Ne confruntăm variantele şi alegem ceea ce e mai 
aproape de intenţia autorului, dar eu sunt de pă‑
rere că traducerea trebuie să sune cât mai bine în 
limba română, respectând, desigur, sensul iniţial. 
Natural: cuvintele poetului, în cuvintele noastre!

Şi se întâmplă cum e şi firesc: poeţii şi scrii-
torii să facă literaturile naţionale, iar traducătorii 
pe cea mondială, şi atunci iată‑vă în această ipos-
tază în care sporiţi bogăţia lumii prin traducere şi 
prin ceea ce adună într‑un spirit atâta lume care 
ştie despre România, se bucură de ea şi doreşte să 
revină...

...Uitând de Dracula sau Ceauşescu, sau alte 
câteva nume cu care veneau aici în bagajul lor de 
cultură generală sau exotică...

Despre starea de poezie 
continuă 

Mihaela Helmis: În termeni de diploma-
ţie culturală ceea ce faceti în fiecare lună iulie la 
Curtea de Argeş echivalează cu activitatea unor 
instituţii de cultură cu zeci de angajaţi. Cum v‑aţi 

caracteriza? Ce sunteţi dvs. alături de poeta Caro-
lina Ilica, iniţiatorii Nopţilor de Poezie?

Dumitru M. Ion: După părerea mea, în ches‑
tiunile de cultură este bine ca instituţiile statului 
să se amestece cât mai puţin. Aceste evenimente e 
important să fie organizate de specialişti şi de cei 
care simt fenomenul cultural din interior. Un fapt 
îmbucurător: în ultima vreme mai multe instituţii 
din subordinea Ministerului Culturii sau cele pre‑
cum Institutul Cultural Român primesc propune‑
rile noastre în concursuri pentru finanţarea unor 
proiecte precum festivalul nostru. În ceea ce ne 
priveşte, Festivalul internaţional Nopţile de Po‑
ezie de la Curtea de Argeş aparţinând Academiei 
Orient‑Occident, e un festival profesionist, foarte 
bine cotat, e printre primele 5 pe plan mondial.

Până în momentul în care îi vedeţi la Curtea 
de Argeş pe toţi invitaţii unei ediţii, se întâmplă 
timp de un an întreg să trăiţi festivalul prin câte-
va dintre cele cele mai importante componente ale 
sale: selectarea poeziilor, traducerea, alcătuirea 
antologiei şi a volumelor de autor. Încetează vreo 
clipă această stare de festival?

Poate că vreo lună, cât încheiem administra‑
tiv ediţia curentă, nu e tocmai apăsător gândul la 
anul următor. Dar apoi Carolina Ilica şi cu mine 
reintrăm într‑o stare devenită firească în ultimii 
peste 20 de ani.

Pare că vă obligă jocul...
Da, şi jocul, dar şi faptul că dacă îţi alegi în 

viaţă nişte ţinte, nişte scopuri, merită să le duci 
la capăt. Sigur, unde e acel capăt e mai greu de 
răspuns. Marile festivaluri cu zeci sau sute de po‑
eţi, precum cele de la Struga (Republica Macedo‑
nia), Medellin (Columbia), cel din Nicaragua sau 
Trei Râuri (Canada), ca să le pomenesc pe cele de 
anvergură din lume, sunt sprijinite de stat. Foar‑
te mulţi lucrează la realizarea lor. Şi nu mă re‑
fer doar la echipele de traducători. Dar poate că e 
mai bine aşa cum facem noi. Suntem trei persoane 
şi prin mâna noastră trece totul. Zeci de mii din 
versurile noilor participanţi traduse, antologia, 

realizarea expoziţiilor de artă, a spectacolelor de 
dansuri şi muzică tradiţională, toate se realizează 
organic, printr‑o muncă imensă.

Înţeleg că e un spirit al festivalului pe care 
îl păstraţi în felul acesta. Şi el ţine de fiecare din 
creatorii care sunteţi, fiecare în parte, dar, de fapt, 
de familia pe care o alcătuiţi în felul acesta. Unde 
aţi mai avea de lucru, ce gândiţi că ar putea între-
gi o nouă ediţie cu cele 6 zile magice aici, la Curtea 
de Argeş?

De fapt, nu poţi să prevezi toate detalii‑
le unei viitoare ediţii, pentru că, deşi osatura e 
aceeaşi, personajele sunt altele de fiecare dată. 
Am avut în 23 de ani aproape 2000 de mari per‑
sonalităţi, de mari poeţi şi scriitori care au venit 
la Curtea de Argeş. Este o muncă veche şi nouă, 
totodată! Fiecare poet e o instituţie în sine, o pre‑
zenţă aparte, un creator aparte. Fiecare avem me‑
tehnele noastre, dar avem şi poemele care ne înso‑
ţesc. Dorinţele noastre, scopurile şi modul de a ne 
exprima, toate ne individualizează şi fac din noi 
persoane nu tocmai comode, dar care, la întâlnire, 
dau aripi poeziei.

Şi atunci această structură, care este, de fapt, 
o sinteză a celor mai bune practici ale altor festiva-
luri, nu aşteaptă decât să fie populată cu ceva care 
să facă fiecare ediţie şi mai specială decât celelalte. 
Sau specială în sine.

Reamintesc şansa nemaipomenită pe care 
am avut‑o împreună cu soţia mea Carolina Ilica 
de a ne desfăşura activitatea în diferite etape ale 
vieţii în Iugoslavia. Din punct de vedere cultural, 
acest stat a fost un model şi pentru Occident, şi 
pentru Orient. Şi pentru America de Sud, şi pen‑
tru Africa, şi pentru Asia. Pentru lumea modernă 
în Iugoslavia şi, mai ales, la Struga, la Belgrad, 
la Sarajevo au luat fiinţă aceste festivaluri. O să 
vă mire: toţi merg mai departe cu întâlnirile lor 
literare anuale. Poate mai puţin vestitul festival 
de la Bagdad, care dura de 1000 de ani...

Cred că e momentul să urăm Festivalului de 
la Curtea de Argeş să ajungă la cel puţin 100 de 
ediţii, graţie unicităţii sale şi deschiderilor de care 
sunteţi, în mod pozitiv, vinovaţi.

Festivalurile noastre seamănă între ele şi 
în egală măsură diferă. Se poate întâmpla ca unii 
dintre autori să ajungă şi la Struga, şi la noi, şi 
la Medellin, sau la Ohrid, dar şi în Canada. Ceea 
ce are specific fiecare dintre locuri – şi mă refer şi 
la oameni, şi la valori istorice sau de patrimoniu 
– face ca acestea să păstreze diferenţa specifică, 
unicitatea, sensul profund de a exista. Până la 
urmă, e vorba şi despre limba în care se transpune 
poezia fiecăruia dintre participanţi, iar aici limba 
română adaugă vibraţia sa aparte şi lărgeşte cer‑
cul celor cărora lumea le este descrisă la modul 
poetic. În plus, celor peste 100 de poeţi care s‑au 
intâlnit acum la Curtea de Argeş, prin condiţiile 
obiective pe care le‑am creat, li s‑au deschis tot 
atâtea conexiuni reciproce, să colaboreze, să se 
editeze, să se co‑editeze, să comunice, să danseze, 
să se cunoască şi să ne cunoască. Toate vor păstra 
amprenta capitalei noastre regale şi a meleaguri‑
lor noastre argeşene.

Astfel aţi completat imaginea, întreg tabloul 
acestei întâlniri de excepţie, care până la urmă este 
nu doar poezie, nu doar cultură, e viaţă adevărată.

Asta încercăm. Dincolo de a fi poeţi, noi sun‑
tem, în primul rând, oameni. Şi ce minunat e să 
fii Om! r

Grupaj şi fotografii de Mihaela Helmis

În excursie la Corbii de Piatră
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Theodor Codreanu
Sociologia naţiunii la  
Dimitrie Gusti

Distincţia lui Dimitrie Gusti între 
popor şi naţiune. Poporul e o stare 
„naturală”, pe când naţiunea e vo-
inţă de a face istorie.

Nu‑i suficient ca un stat să se considere, 
după constituţie, stat naţional, ci mai trebuie să 
fie naţional în practica politică, economică şi spi‑
rituală. Altfel, se iscă o antiteză între naţiune şi 
stat, încât statul devine antinaţional, cum i s‑a 
întâmplat în dese rânduri şi României.

Parafrazându‑l pe Eminescu, naţiunea este 
stăpânul statului, nu statul stăpânul naţiunii.

Extinzând viziunea lui Gusti, între 
1965‑1989, n‑a existat naţional‑comunism, ci un 
stat dictatorial bolşevic instaurat de invadatori la 
30 decembrie 1947, care a încercat să se descoto‑
rosească de sub stăpânirea străină. Naţiunea nu 
poate fi niciodată comunistă sau capitalistă, doar 
statul.

Ignorarea naţiunii, spune D. Gusti, duce la 
concepţii extremiste: pe de o parte, exacerbarea 
individualismului, începând cu Marea Revoluţie 
Franceză, de la care se revendică liberalii, iar, pe 
de alta, statul totalitar, oprimator al naţiunii. Ori‑
ce extremism este utopic, antiteza organiscismu‑
lui naţiunii.

Anglia a avut cea mai puternică opinie pu‑
blică între statele lumii, cu un organicism catali‑
zat de cultură şi pragmatism. Toate legile impor‑
tante din secolele XVIII‑XIX au fost impulsionate 
de opinia publică. Ba chiar s‑a spus că Anglia este 
singurul stat din lume fără Constituţie. Altmin‑
teri, şi sora ei, SUA, care‑i va lua locul ca putere 
imperială mondială, are o constituţie sumară, iar 
Anglia n‑a mai ieşit, practic, din Instrument of 
Government (1653), din timpul lui Cromwell. Con‑
stituţiile stufoase sunt nu numai instabile, dar şi 
nefuncţionale, uşor de încălcat, fiind create, de 
cele mai multe ori, prin imitaţie. Statul românesc 
arhaic se conducea după codul nescris al obştei şi, 
datorită lui, naţiunea a putut răzbi milenii.

Cine este îndrituit să facă legile? Constitu‑
ţia Revoluţiei Franceze, cea cu „drepturile omu‑
lui”, de la 1791, are precedent în Constituţia Sta‑
tului Virginia de la 1776, plus voinţa naţiunii de 
inspiraţie rousseauistă. Voinţa naţiunii, ca voinţă 
populară, urmează însă legea creştină a justiţiei 
Mântuitorului. Acest izvor primordial este uitat, 
din păcate, de legiuitorii moderni, producând legi 
multe, contradictorii, ambigue, sortite a fi ignora‑
te, încălcate, sfidate.

Orice lege vizează persoana, iar persoana 
este dogmă centrală a creştinismului. Libertatea 
persoanei are întotdeauna un conţinut transindi‑
vidual, căci nu e liber cu adevărat cineva decât prin 
împlinirea dorinţei verticale ca depăşire a indivi‑
dului care doreşte deviant. A dori după Hrist, nu 
după Antihrist. Deşi nu intuieşte arheul justiţiei, 
Gusti spune totuşi: „cine doreşte a da libertăţi, să 
se gândească mai întâi de a forma personalităţi”. 

n Modele

Adrian Lesenciuc
Locul semnării tratatului 
antiotoman de la 1395

n Lecţii de istorie

În data de 7 martie 1395, Mircea cel Bă‑
trân, domnul Ţării Româneşti, şi Sigis‑
mund de Luxemburg, regele Ungariei, 

semnau la Braşov primul tratat antiotoman. Des‑
pre acest document diplomatic aminteşte, printre 
alţii, cronicarul Laonic Chalcocondil1. Din ferici‑
re, actul în sine, redactat în latină pe pergament, 
este păstrat în Arhivele Statului din Budapesta. 
Pe fondul pregătirii confruntării de la Rovine, 
Mircea cel Bătrân „strângând oastea ţării, nu şi‑a 
făcut planul să vină asupra lui [n.a. – asupra lui 
Baiazid] şi cu multă grijă şi‑a pus la adăpost în 
muntele Braşovului femeile şi copiii”2. Tratatul 
de la Braşov este semnat de un rege al Ungari‑
ei recent înfrânt în Moldova şi un domn muntean 
în pregătirea răspunsului la ofensiva otomană, în 
condiţiile în care propunerea de dialog diplomatic 
a venit din partea lui Sigismund de Luxemburg 
cu un an înainte, în mai 1934, când a trimis un 
împuternicit la curtea lui Mircea în intenţia de a‑l 
atrage în proiectul regal de cruciadă3. Tratatul, 
care recunoaşte prin titlul lui Mircea cel Bătrân 
(intitulatio) întinderea Ţării Româneşti dincolo de 
Carpaţii Meridionali (Ţara Făgăraşului), până în 
Banatul de est (banatul Severinului): „Mirchya, 
vaivoda Transalpinus, dux de Fugaras et banus 
de Zeurin (Mircea, voievodul Ţării Româneşti, 
duce al Făgăraşului şi ban al Severinului)”4, sta‑
tuează un raport de sprijin reciproc, de pe poziţii 
de inegalitate a poziţiei (vasalitate), dar de ega‑
litate în angajare. Dincolo de motivaţiile care au 
condus la semnarea respectivului tratat, de foarte 
mare interes este localizarea topografică a semnă‑
rii tratatului, în condiţiile în care fraza finală este 
explicită şi neinterpretabilă în ceea ce priveşte 
localizarea geografică: „Datum Brassouie, in do-
menica Reminiscere, anno domini MCCCLXXXXV 
(Dat la Braşov, în duminica Reminiscere, în anul 
Domnului o mie trei sute nouăzeci şi cinci)”5. 

Două pot fi spaţiile topografic determinate 
în care s‑ar fi putut semna tratatul. Pe de o parte, 
intră în discuţie nucleul rezidenţial feudal de pe 
dealul Sf. Martin, mai precis vechea Casă a Sfatu‑
lui din Braşov (având acest rol până în 1420, când 
au început lucrările edificiului din Cetate – Inne-
re Stadt), identificată de geograful Lukas Ioseph 
Marienburg cu o construcţie din proximitatea Bi‑
sericii Sf. Martin. Cu siguranţă, regele Sigismund 
a vizitat în 1395 Biserica Sf. Martin, deoarece a 
rămas menţionată în actele capelei donaţia de 40 
de florini pe care suveranul a făcut‑o „aşezămân‑
tului Sânmartin”. Tot în anul 1395, la 10 martie, 
regele maghiar a decis construirea zidurilor Ce‑
tăţii Braşovului – probabil ca o consecinţă a tra‑
tatului semnat cu domnul muntean Mircea cel 
Bătrân. Braşovenii au rămas recunoscători pen‑
tru privilegiile conferite de rege, pentru sprijinul 
oferit în ridicarea fortificaţiilor şi l‑au asumat ca 
patron regal al oraşului. După ce zidurile au fost 
ridicate, pe Poarta Mănăstirii (Klostertor) sau 
Poarta Sf. Petru (Peterstor), cunoscută ulterior 
sub numele de Poarta Vămii, braşovenii l‑au pic‑
tat pe rege (probabil la 1416), pentru ca pictura 
să fie ulterior refăcută de un anumit Gregorius, 
între 1551‑15556. Aşadar, construirea zidului de 
incintă, favorizată de tratatul antiotoman din 7 

1 Laonic Chalcocondil. (1958). Expuneri istorice. Traducere 
de Vasile Grecu. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R.
2 Idem, p. 56.
3 v. Victor Motogna. (1924). Politica externă a lui Mircea 
cel Bătrân. Gherla: Tiparul Tipografiei Augustin S. Deacu. 
pp. 8‑9. 
4 V. Ştefan Pascu, Vladimir Hanga. (1958). Crestomaţie 
pentru studiul istoriei statului şi dreptului R.P.R., vol.
II, Bucureşti, p. 409; v. acad. Ştefan Pascu et. al. (1977). 
Documenta Romaniae Historica. D. Relaţii între Ţările 
Române. Volumul I. Editura Academiei R.S.R., pp. 138‑142. 
5 Ibidem. 
6 Radu Popica. (2017). Contribuţii cu privire la portretul 
lui Sigismund de Luxemburg de pe Poarta Mănăstirii din 
Braşov. Studia UBB. Historia Artium. LXII, I. pp. 63‑71.

martie, în condiţiile în care Braşovul a căpătat un 
rol important în strategia antiotomană a lui Sigis‑
mund, nu a fost întâmplătoare. În incintă regele 
Sigismund avea o curie în proximitatea mănăs‑
tirii dominicane Sf. Petru – de unde vin primele 
două nume ale porţii de intrare în cetate dinspre 
sud‑vest –, aşadar pe actuala stradă Sf. Ioan. In‑
tră în discuţie, aşadar, cea de‑a doua posibilă lo‑
calizare topografică a locului semnării Tratatului 
de la Braşov: curia lui Sigismund, din proximita‑
tea Mănăstirii Sf. Petru. La sfârşitul secolului al 
XIV‑lea, suprafaţa cuprinsă între actualele străzi 
Mureşenilor, Michael Weiss, Valentin Wagner şi 
Sf. Ioan, chiar până în actuala stradă a Republi‑
cii, era un spaţiu liber, neconstruit7. Argumentele 
istorice pe care le analizează istoricul braşovean 
Pavel Binder pentru una sau cealaltă dintre posi‑
bilele locuri de semnare a tratatului conduc spre o 
anumită prevalenţă a celei din urmă.

Nu putem însă trece cu vederea că regele 
Sigismund avea o curie în Cetate, în apropierea 
mănăstirii dominicane Sf. Petru şi Pavel. „Pala‑
tul”, situat pe locul străzii Sf. Ioan de mai târziu, 
în secolul al XV‑lea era deja ruinat. Deci nu este 
exclus ca în anul 1395 această clădire să fi servit 
pentru semnarea tratatului menţionat mai sus8. 

În lucrările istorice, mai ales în cele ale is‑
toricilor braşoveni, nu există argumente solide 
pentru opţiunea semnării tratatului de alianţă în 
incinta vreuneia dintre clădirile de pe dealul Sf. 
Martin. Probabil că, la fel cum a rămas menţio‑
nată donaţia regelui, ar fi rămas consemnat şi un 
document mult mai important, tratatul antioto‑
man. În schimb, odată identificată curtea feudală 
a Braşovului, respectiv curia regelui Sigismund, 
pertinent este să credem că actul diplomatic a fost 
parafat în reşedinţa acestuia. Susţin această ipo‑
teză o serie de istorici braşoveni, în frunte cu Pavel 
Binder, cel care a pus pentru prima dată în dez‑
batere localizarea curţii feudale şi locul semnării 
tratatului antiotoman, apoi Gernot Nussbächer 
şi, nu în cele din urmă, Ion Dumitraşcu, cel care 
afirmă categoric în lucrarea O istorie a Braşovului 
din cele mai vechi timpuri până la începutul seco-
lului XX că tratatul s‑a semnat în incinta Cetăţii: 

Aici, la Braşov, în 7 martie 1395 s‑a încheiat 
primul tratat de alianţă antiotomană din sud‑es‑
tul Europei dintre Mircea cel Bătrân, domnul Ţă‑
rii Româneşti, şi Sigismund de Luxemburg, rege‑
le Ungariei. Localizarea acestui act istoric a fost 
făcută probvabil în tabăra regală aşezată între 
străzile actuale: Mureşenilor, Sf. Ioan, Valentin 
Wagner şi Michael Weiss9.

Acest spaţiu liber, din proximitatea Mănăs‑
tirii Sf. Petru şi a curiei regelui maghiar, dăruit în 
acelaşi an, al semnării tratatului, capelei Sf. Mar‑
tin10, reprezintă, cel mai probabil, locul în care s‑a 
născut prima alianţă antiotomană. r

7 Adriana Stroe, Aurelian Stroe. (2009). Braşov‑Cetate 
(Innere Stadt). Evoluţia urbanistică şi arhitecturală. 
Revista monumentelor istorice. Nr. 1‑2. pp. 77‑108.
8 Pavel Binder. (1970). Unde a încheiat Mircea cel Bătrân 
tratatul braşovean din 1395? Consideraţii privind locali‑
zarea curţii feudale din Braşov. Cumidava. IV. pp. 59‑67. 
p. 65.
9 Ion Dumitraşcu, Mariana Maximescu. (2017). O istorie 
a Braşovului din cele mai vechi timpuri până la începutul 
secolului XX. Braşov: Libris Editorial. p. 56. 
10 Adriana Stroe, Aurelian Stroe, op. cit., p. 84. 

Aici, la Braşov, în 7 martie 1395 s‑a 
încheiat primul tratat de alianţă 

antiotomană din sud‑estul Europei 
dintre Mircea cel Bătrân, domnul 
Ţării Româneşti, şi Sigismund de 

Luxemburg, regele Ungariei
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CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANĂ

Ignorarea naţiunii, spune D. Gusti, 
duce la concepţii extremiste: 

pe de o parte, exacerbarea 
individualismului, începând cu 
Marea Revoluţie Franceză, de la 

care se revendică liberalii, iar, pe 
de alta, statul totalitar, oprimator al 

naţiunii

Personalitatea este persoana luminată, încât „nu 
trebuie să uităm că lumina continuă va veni de 
sus, oricâtă putere vine de jos”. Puterea fiind lu‑
mească, pe când lumina – cerească. Din unirea lor 
se naşte ceea ce Părintele Stăniloae a numit lu-
mea‑ca‑lumen.

C. Rădulescu‑Motru a elaborat o filosofie a 
personalismului energetic, izvorâtă din necesită‑
ţile ridicării poporului român la rang de naţiune 
înalt creatoare. D. Gusti a gândit, în schimb, o 
uriaşă acţiune pragmatică, sociologică, începând 
cu 1910, pusă în practică din 1925, cu extindere 
în toată ţara, în anii următori. Casa Regală a fost 
sensibilă atunci la programul Institutului Social 
Român şi a creat Casa Culturii Poporului. Gusti 
a demarat activitatea echipelor studenţeşti şi a 
intelectualilor satului, care să întreprindă reali‑
zarea monografiilor săteşti, ca primă treaptă spre 
o ştiinţă a naţiunii din care să izvodească apoi 
marea construcţie europeană a românismului. 
Din imbolduri similare, s‑au născut şi alte pro‑
iecte interbelice: legionarismul, criterionismul lui 
Cioran, al lui Vulcănescu, Eliade şi Noica. Dintre 
toate însă istoria a decis pentru cel mai slab pro‑
iect şi cel mai primejdios: comunismul.

Deviza lui Gusti: „Cultura creează naţiu‑
nea”. El voia să introducă această axiomă într‑o 
viitoare Constituţie a ţării. Contemporanii noştri 
au eliminat, pur şi simplu, rolul culturii din re‑
naşterea naţiunii aflată în agonie de trei decenii.

Gusti atrage atenţia că acolo unde există un 
partid unic avem de a face cu o flagrantă contra‑
dicţie în termeni. Un partid unic nu poate exista, 
căci, în lipsa altuia care să i se opună, moare. Con‑
form acestei puneri în logică, partidele comunis‑
te n‑au existat decât în perioade scurte de timp, 
atunci când se aflau în opoziţie. Partidul Comu‑
nist din România, cel ajuns la putere, ca unic, a 
fost cadavrul ilustru al Dragonului din Alca: toată 
lumea tremura în faţa lui, dar nimeni nu bănuia 
că e mort.

Deşi cuvântul partid derivă din latinescul 
pars, o grupare nu poate fi considerată partid 
dacă susţine idei şi interese partizane, iar nu de 
interes general: „De aceea clica, în care membrii 
urmăresc numai satisfacerea intereselor perso‑
nale, nu este un partid politic”, precizează Gus‑
ti, confirmându‑l pe Eminescu. Consecinţa: de la 
„democraţie” la cleptocraţie nu a fost decât un pas.

În faţa farsei partidului unic, bolşevicii şi‑au 
exprimat, la vremea lor, intenţia de a înlocui par‑
tidele politice cu formaţiuni în stare să absoarbă 
suveranitatea naţională, care era atribut al sta‑
tului. O clipă, Gusti pare încântat de arhitectu‑
ra Constituţiei sovietice, unde admiră structura 
piramidală care permitea, teoretic, ca guvernarea 
să aibă „rădăcini adânci în masele populare”. Sesi‑
zează că sovietul „are atribuţii atât legislative, cât 
şi judiciare” şi e de mirare că nu întrevede aici cea 
mai mare primejdie în distrugerea democraţiei.

În secolul al XIX‑lea, F. Rohmer clasifica 
partidele după vârstele omului: copilăria – par‑
tidele radicale; tinereţea – partidele liberale; ma-
turitatea – conservatoare; bătrâneţea – partidele 
absolutiste. O „naivitate sociologică”, apreciază 
Gusti.

Dacă e să găsim o excepţie în istoria Rusiei, 
comparativ cu expansionismul necurmat, surprins 
de basarabeanul Ion Iachim în Istoria expansionis-
tă a Rusiei, apoi aceea părea să vină de la ultimul 
ţar, Nicolae al II‑lea. În 1898, pe 24 august, el a 
lansat un manifest care chema toate statele lumii 
la dezarmare generală şi la instaurarea unei păci 
generale. Consecinţa acestui kantianism creştin: 
asasinarea ţarului împreună cu întreaga familie.

Ideea păcii universale a lui Kant venea din 
dogma creştină a libertăţii persoanei transferată 
la conceperea statului ca persoană morală. Îm‑
perativul categoric se concretiza în şase porun‑
ci preliminare: 1) să nu se încheie păci ascunse, 
care lasă loc revanşelor şi răzbunărilor; 2) orice 
stat să nu fie anexat la altul prin nici o metodă 
(moştenire, schimb, cumpărare, cucerire); 3) des‑
fiinţarea armatelor permanente care împovărează 
financiar statele şi transformă pe ostaşi în maşini 

ucigaşe, care sunt contrariul persoanei omeneşti; 
4) interdicţia împrumuturilor de stat pentru cam‑
panii războinice; 5) interzicerea amestecului în 
forţă în afacerile interne ale altui stat; 6) în cazul 
în care s‑au declanşat conflicte armate, părţile să 
se abţină de la acte duşmănoase, neleale, care să 
compromită dialogul în vederea păcii. (Gusti le în‑
registrează şi le comentează pe toate.)

Kant îşi dezvolta ideile, împărtăşindu‑le 
unui abate francez, Irène Castel de Saint‑Pierre, 
la începutul secolului al XVIII‑lea. Bineînţeles, 
ideile celor doi au fost catalogate imediat simple 
fantezii, când ele ar fi fost singurele norme realis‑
te, creştine ale Europei. Nu întâmplător, astăzi, 
fundamentul creştin al bătrânului continent e din 
ce în ce mai mult periclitat, moştenire a pretinsu‑
lui „secol al Luminilor”!

Gusti vedea în manifestul ţarului Nicolae 
al II‑lea continuarea demersurilor lui Kant. Prac‑
tic, atitudinea ţarului era o adevărată minune în 
raport cu acuzaţiile lui Eminescu aduse regimu‑
rilor ţariste lacome după cuceriri. Ziaristul de la 
„Timpul” atribuia, în studiul Basarabia, acest ex‑
pansionism barbar lipsei geniului filosofic kanti‑
an în sânul intelighenţiei culturale şi politice la 
Petersburg şi Moscova: „De aceea ni se pare că din 
nefericire ruşii sunt sub dominarea unui deşert 
sufletesc, a unui urât care‑i face să caute în cu‑
ceriri ceea ce n‑au înlăuntrul lor. Nouă ni se pare 
că cercurile culte, în loc de a stăvili acest horror 
vacui, în loc de a‑l împlea prin muncă şi cultură, 
îl sumuţă contra Europei, pe care o numesc îmbă‑
trânită şi enervată, coaptă pentru a cădea întrea‑
gă sub dominaţia rusească”. Principala ieşire din 
cutuma pravoslavnică a ţarului Nicolae al II‑lea 
consta, aşadar, în concordatul dintre ortodoxie şi 
raţiunea practică a lui Kant, ceea ce ameninţa cu 
o ruptură de panslavismul tradiţional. Manifestul 
ţarului a făcut senzaţie, la vremea lui, în Euro‑
pa, căci nu mai venea de la un filosof „visător”, 
cum era văzut Kant prin ideea păcii universale, 
ci de la un cap încoronat. După un an, la Haga, 
s‑a organizat primul Congres al Păcii, urmat, în 
1907, tot acolo, de prima Conferinţă mondială pe 
aceeaşi temă. Haga va găzdui şi primul Tribunal 
Internaţional spre judecare a diferendelor dintre 
state. Antihrist însă îşi va lua revanşa, împingând 
Europa spre conflagraţia mondială din 1914‑1918 
asociată cu Revoluţia bolşevică. La orice idee 
hristică de împăcare a popoarelor vine replica an‑
tihristică a violenţei malefice. La mesajul kantian 
al abatelui Saint‑Pierre s‑a răspuns cu răboaiele 
lui Frederic cel Mare. Lui Kant i s‑a răspuns cu 
violenţele Revoluţiei Franceze şi cu cele napo‑
leoniene; ţarului Nicolae cu Primul Război Mon‑
dial; fiinţării poetice heideggeriene i s‑a opus cel 
mai devastator război mondial etc. Întotdeauna 
războiul arată moştenirea barbară din om, inca‑
pacitatea de a pune capăt crizei sacrificiale, cea 
care dictează răzbunarea perpetuă. Gusti crede că 
oamenii „se bat din obişnuinţă”. Nu. Se bat din 
cauze obscure, pe care nu le înţeleg, deşi le găsesc 
lesne motivaţii. Oamenii nu înţeleg că lumea nu 
are consistenţă ontologică, ci doar una dialogică 
(Dumitru Stăniloae).

Acelaşi Gusti mai observă că pacifistul cre‑
de că, aşa cum a dispărut duelul, va dispărea şi 
războiul. În realitate, lumea, în opacitatea ei ma‑
terială, e oricând predispusă a recădea în barba‑
rie şi în semibarbarie (Eminescu) precreştină. O 
statistică arată că între 1696 î.Hr. şi până în 1861 
d.Hr. au fost doar 227 de ani de pace şi 3130 de 
războaie, adică un an de pace la 13 de războaie!

Nu e de mirare că un adversar declarat al 
creştinismului, Nietzsche, a făcut elogiul războiu‑
lui: „Războiul şi curajul au săvârşit mai mari fapte 
decât iubirea aproapelui. Nu mila, ci curajul vos‑
tru au salvat până acum pe victime!” (Aşa grăit‑a 
Zarathustra). Se dovedeşte din nou că Nietzsche 
a înţeles ca nimeni altul mecanismul victimei is-
păşitoare în istoria omenirii. Dar el a decis pentru 
soluţia precreştină.

Proudhon, înaintea lui Nietzsche: „Filantro‑
pi, voi vorbiţi de suprimarea războiului, luaţi sea‑
ma de a nu degrada specia omenească!” Ce adevăr 
se ascunde în această filosofie a războiului? Răs‑
punsul se găseşte în Eminescu şi în Ştefan Lu‑
paşcu: lumea se sprijină pe contrarii, dar războ‑
iul înseamnă tocmai suprimarea lor. Proudhon şi 
Nietzsche produc confuzii ale punctelor de vedere.

Adepţii războiului şi cei ai păcii fac filosofii 
partizane, oricât de solide le‑ar fi argumentele. 
Hugo Grotius (1583‑1645) a încercat să se posteze, 
simultan, în ambele antiteze, vorbind de un drept 
al războiului (de apărare?) şi de un drept al păcii, 
fiecare cu codul lui specific. Ceea ce nu înseamnă 
că a şi rezolvat problema contrariilor, deşi el are 
intuiţia a două niveluri de Realitate. Grotius se 
baza de dreptul condamnării la moarte, care n‑ar 
fi asasinat. Dar lumea contemporană, în mare 
parte, a eliminat condamnarea la moarte, ca semn 
al apropierii de porunca să nu ucizi. Atunci, mai 
poate exista un drept al războiului?

Grotius restrângea dreptul de a ucide în 
război numai ca pedeapsă asupra celor care fac 
războiul, eliminându‑l din sfera nebeligeranţilor. 
Aceasta e calea legitimă a războiului de apărare, 
căci războiul de agresiune înseamnă eliminarea 
oricărei instanţe nepărtinitoare, în primul rând 
a instanţei divine, ultima dintre toate. Ignorarea 
acesteia este semnul cel mai izbitor al recăderii 
în barbarie, cu atât mai mult cu cât războaiele se 
pretind a fi şi religioase.

Filosofia războiului de apărare a fost defini‑
tivat de Fichte. A ucide, în acest caz, înseamnă a 
apăra viaţa.

Nevoia de justiţie este atât de profundă în 
om, încât beligeranţii simt nevoia/chemarea unui 
arbitru care să‑i judece. Naţiunile moderne au 
descoperit în opinia publică internaţională supre‑
mul judecător şi întreaga lor propagandă încearcă 
să‑şi „legitimeze” faptele în faţa acestui judecător 
manipulabil.

Filosofia politică a Evului Mediu: un impe‑
riu sub un împărat creştin spre a realiza pacea 
universală. Idee susţinută, înaintea lui Kant şi a 
lui Saint‑Pierre, de teologul portughez Francis‑
co Suarez şi de filosoful german Christian Wolf. 
Saint‑Pierre milita pentru o federaţie de state 
creştine (24 la număr), în care fiecare să aibă 
drept de un vot, iar diferendele să fie rezolvate de 
un tribunal de arbitraj. El preconiza şi o coexis‑
tenţă paşnică şi cu statele mahomedane. Ideea a 
răzbătut până la Nicolae al II‑lea, reluată cu pro‑
iectul Uniunii Europene.

Dar drepturile omului fără dreptul naţiuni-
lor, avertiza Dimitrie Gusti, sunt vorbe‑n vânt: 
„Căci, într‑adevăr, ce înseamnă individul singur, 
izolat, fără naţiunea din care face parte? Nimic”.

Atinsă de boala autonomismului instituţi‑
onal, Biserica, îndeosebi cea occidentală, s‑a de‑
părtat de comuniunea euharistică prin atitudi‑
nea faţă de război. Creştinism înseamnă abolirea 
răzbunării, deci a războiului. Dar Sf. Augustin a 
încercat să‑l justifice prin unele pasaje din Noul 
Testament, emiţând teoria războiului drept. Con‑
secinţa: cruciadele cu funcţie providenţială. Jo‑
seph de Maistre considera războaiele ca pedepse 
ale lui Dumnezeu pentru viciile umanităţii.

Creştinismul (şi nimeni pe lume) nu poate 
decide asupra violenţei războaielor, dar oferă so‑
luţia cea mai realistă de rezolvare a crizei. Spre 
acolo tinde şi sociologia naţiunii a lui Dimitrie 
Gusti. r

(Fragmente)
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Dacă Emil Cioran, biciuind, în anii 
tineri, orgoliul naţional (mereu în 

suferinţă) şi denunţând slăbiciunile 
naţionalismului românesc, 

explica „amânarea” României 
prin răul interior (anemica forţă 

lăuntrică, neconvergenţa acţională 
a Provinciilor), nicidecum prin 
„piedicile din afară”, Theodor 

Codreanu, şi el îngrijorat pentru 
soarta neamului (confruntat acum 

cu deromânizarea), vorbeşte despre 
o „mutilare” a destinului prin 

bolşevizare

Adrian Dinu Rachieru
Theodor Codreanu și  
ethosul transmodern

n Profil

Theodor Codreanu vine din tihna Hu‑
şilor, bucurându‑se de „zăbava ce‑
titului”, făcând, aparent, figură de 
marginal. Un critic doctrinar, eru‑

dit şi polemic, durând în timp o operă de o mare 
varietate problematică, sigilată, definitiv, de 
eminescianism. Privind îndărăt, putem spune că 
Eminescu – Dialectica stilului (1984) a constitu‑
it temelia viitoarelor exegeze, impunând o criti‑
că ontologică, nutrită de arheitatea eminesciană, 
absorbind – ca metodologie totalizantă – desfăşu‑
rările sale scriptice, numeroase şi voluminoase, 
de impresionantă densitate ideatico‑referenţia‑
lă. Cum „gândirea în antiteze este veche de când 
lumea”, constată criticul, invocând legitimitatea 
ontologică, cărţile sale dezvoltă o viziune organi‑
cistă, pornind de la un precept eminescian: „anti‑
tezele sunt viaţa”. Evident, Eminescu, ca „semă‑
nător de arhei”, a fost gratificat de adversari cu 
numeroase etichete „prăpăstioase”, discreditante, 
poetul însuşi denunţând realitatea unor antiteze 
monstruoase şi pledând, pe urmele lui Ion Helia‑
de‑Rădulescu, pentru împăcarea lor. Or, dacă un 
Cioran, în dezacord cu sine, a căutat „primejdia 
extremelor” (autenticitatea sa fiind contradicţie), 
ethosul transmodern cultivă o gândire paradoxa‑
lă. Transmodernismul, pentru care, de ani buni, 
pledează criticul, se fundează pe antitetică. Astfel, 
Theodor Codreanu se luptă cu logica maniheistă, 
blamând corectitudinea politică, în vogă şi la noi, 
fluturată ca „nouă sperietoare ideologică”. Face, 
totuşi, o concesie „corecţilor politici” şi, în Emi-
nescu incorect politic (Editura Scara Print, 2014), 
adunând „texte risipite”, demonstrează riguros de 
ce „fostul poet naţional” (cf. Horia‑Roman Patapie‑
vici) ar fi incorect politic, „inactual”, „primejdios”, 
cum susţin demitizatorii şi „dilematicii”, lansând 
„atacuri mirobolante” în aversiunea lor declarată 
pentru naţional. Dilematicii, observă sec Theodor 
Codreanu, refuză tocmai „a gândi dilematic”; îm‑
brăţişând ghilotina ideologică, împinsă în epopeea 
dosariadei, impun noi polarizări şi liste, căzând în 
revizionism. Cultivând, adică, „degringolada anti‑
tezelor monstruoase”.

Ca insaţiabil cititor, profesorul huşean, 
mereu atent la „provocarea valorilor”, a stăruit 
asupra proiectului transmodernist, oferindu‑ne 
o carte „din viitor” (Transmodernismul, Editura 
Junimea, 2005). Altminteri, n‑am putea explica 
dezinteresul pentru acest, cu adevărat provocator, 
titlu. Ştim că Theodor Codreanu nu e pe placul 
elitiştilor dâmboviţeni. Cărţile sale, masive, rigu‑
ros articulate, merg în altă direcţie exegetică. Dar 
criticul (care e şi prozator; să amintim, în treacăt, 
că debuta, în 1981, la Junimea, cu romanul Ma-
rele zid, deşi Varvarienii, publicat în 1998, fuse‑
se scris anterior) îşi vede de treabă. Cuprins de 
frenezie editorială, acest maratonist al lecturilor, 
trăitor la o margine de ţară, se află într‑o bună 
relaţie cu timpul. El transformă dezavantajul 
de a fi „provincial”, departe de culisele şi jocuri‑
le găşcarilor literari, într‑o mare şansă, pe care 
a şi fructificat‑o. Iată, redutabilul eminescolog, 
tipăreşte într‑un ritm impresionant, colaborează 
la numeroase reviste (de la noi şi din Basarabia), 
plin de bunăvoinţă nu respinge nici asaltul unor 
condeieri (mai mult sau mai puţin agresivi), dori‑
tori de a‑i smulge „binecuvântarea”. Textele sale, 
de certă subtilitate interpretativă, propun conexi‑
uni spectaculoase şi ingenioase.

În hăţişul noului ev cultural, în plin haos‑
mos, într‑o lume opacă, cucerită de spiritul schi‑
zoid, Theodor Codreanu invocă salvator antropo‑
logia creştină. Teoria post‑istoriei i se pare „un 
gând luciferic”; civilizaţia minorităţilor, stilul de 
viaţă gay, hedonismul consumist, cultura feelings 
(Finkielkraut), în fine, utopia Jeunesse (modelul 
„poporului jeune”) ne aruncă într‑o lume care şi‑a 
pierdut transparenţa. Conspectându‑l pe părin‑
tele Stăniloae, el vrea o lume ca „mediu transpa‑
rent” (lumen) şi deplânge decreştinarea Europei. 

Îşi leagă, aşadar, toate speranţele de noua para‑
digmă culturală.

Nume prestigios, polemist de temut, Theodor 
Codreanu impresionează prin varietatea desfăşu‑
rărilor exegetice, de portanţă ideatică, angajând 
dezbateri de ecou. De altminteri, ajuns la al pa‑
trulea volum, serialul Numere în labirint, oferind 
însemnări din „anii de cumpănă” (1985‑1991), vă‑
dea izbitor, probatoriu, că avem de‑a face, chiar de 
la începuturi, cu o voce matură, ţinând condeiul 
ferm şi drept (cf. Constantin Călin). E, însă, de 
observat că, deseori, criticul huşean (un ideocritic, 
de fapt, repudiind azilul estetic) părăseşte compa‑
nia livrescă, stăruind asupra realităţilor socio‑po‑
litice, în fierbere. Consemnează sagace, „bolboro‑
seala politică” şi denunţă tăios slugărnicia elitelor 
ori pericolul unei Românii „în bucăţi”, notând că 
„acolo unde intelectualii prosperă, adevărul sufe‑
ră” (v. nota 8703). Subliniem şi această motivare 
numerologică fiindcă, preciza Theodor Codreanu, 
dând un număr unui gând, îi asigurăm „demni‑
tatea unicităţii”. Pomenita dârzenie răzeşească 
îi vertebrează scrisul rodnic, vertical, conectat la 
problemele fierbinţi ale epocii, dincolo de refugiul 
în Bibliopolis. Era, aşadar, inevitabil ca Theodor 
Codreanu să „atace” şi subiectul, atât de „bătăto‑
rit”, al „schimbării la faţă” a României.

Dacă Emil Cioran, biciuind, în anii tineri, or‑
goliul naţional (mereu în suferinţă) şi denunţând 
slăbiciunile naţionalismului românesc, explica 
„amânarea” României prin răul interior (ane‑
mica forţă lăuntrică, neconvergenţa acţională a 
Provinciilor), nicidecum prin „piedicile din afară”, 
Theodor Codreanu, şi el îngrijorat pentru soarta 
neamului (confruntat acum cu deromânizarea), 
vorbeşte despre o „mutilare” a destinului prin 
bolşevizare. O altă schimbare la faţă, aşadar, vi‑
satul „salt” cioranian în plămădirea României (în 
sensul progresului organicist, pe filon eminescian) 
fiind înlocuit cu o brutală sovietizare, impusă din 
exterior. M. Eliade avertiza asupra pericolului 
„hibridismului cultural” în cazul popoarelor „con‑

fiscate”, a ţărilor subjugate de Soviete, condam‑
nate la sterilizare spirituală; şi invitând, astfel, 
la rezistenţa prin cultură, sintagmă care a făcut 
carieră. Evident, cartea lui Theodor Codreanu 
(A doua schimbare la faţă) poate fi citită şi ca o 
replică la volumul din 1936; dar criticul împinge 
analiza până în zilele noastre, dincolo de „faţa 
comunistă”, cu ştiuta exacerbare naţionalistă, 
cercetând transdisciplinar destinul culturii şi ci‑
vilizaţiei româneşti în „post‑naţionalism”. Criticând 
vehement – pe suport eminescian – invazia „prădă‑
torilor”, regimul cleptocratic, fără a se iluziona că 
„botezul magic” (prin aderarea la U.E.) schimbă 
radical, peste noapte, datele problemei. În fond, 
ca ţară a formelor fără fond (cum sună un vechi 
diagnostic), România probează, paradoxal, că sa‑
rabanda formelor (preluate mimetic) se însoţeşte 
cu rezistenţa fondului. 

Îndelung amânată, lăsată la dospit, supusă 
adăugirilor şi revizuirilor, A doua schimbare la 
faţă părea sortită sertaritei. Iscată, ca articol‑em‑
brion, Theodor Codreanu fiind „incitat” (cum măr‑
turisea), prin martie 1990, de un interviu al lui 
Neagu Djuvara, ea a crescut, refuzând „închisoa‑
rea” sertarului. Şi dezvoltă o hermeneutică inter-
disciplinară, încercând a afla „variabilele ascun‑
se”, dezlegând „taina antitezelor”. Fiindcă autorul 
Modelului ontologic eminescian (1992) ştie că an‑
titezele se „semipotenţializează”, iar cărţile sale, 
numeroase şi voluminoase, articulează un sistem, 
îmbrăţişând, pe fundament organicist, antitetica 
transmodernismului. Motiv de a polemiza tăios 
cu unii dintre „minoritarii minţii”, ascultând obe‑
dient cântecul de sirenă al corectitudinii politice. 
„Cotrocenizaţi”, slujind băsismul, vânând „postu‑
rile patriei” (după spusa eminesciană), astfel de 
elitişti prădători, defectologi de ocazie, cultivă cu 
entuziasm legenda neagră, mimând grija pentru 
soarta neamului, într‑o Românie vlăguită. Inva‑
zia „ciorăneilor” în postnaţionalism, oripilaţi de 
„iţărismul” eminescian, primeşte, prin vocea lui 
Theodor Codreanu, o replică tăioasă, solid argu‑
mentată. Sub „alt obrăzar”, observă criticul, in-
telighenţia subţire, demitizantă, impune – într‑o 
ţară suprarealistă, cum pare a fi devenit România 
– un veritabil „terorism ideologic”. Or, terorismul 
ideologic, avertiza Jean Sévillia, este „un (alt) me‑
canism totalitar”. Împotriva lui, denunţând revizi‑
onismul feroce şi antitezele monstruoase, Theodor 
Codreanu luptă de ani buni cu „progresiştii” lui 
Caţavencu, invocând, salvator, „şansa de a fi re‑
acţionar”. Desigur, „în marginile adevărului”, sub 
exemplul, pilduitor, al reacţionarului Eminescu.

Theodor Codreanu vede în martiriul emi‑
nescian un fenomen de imitatio Christi şi denun‑
ţă, în numele naţionalismului luminat, anemierea 
conştiinţei arheale; laudă singularitatea canonică 
a poetului şi notează că publicistica sa, iscând 
mari adversităţi, a fost principala cauză a morţii 
civile. Preţuit pentru curaj, respectat „până la cer” 
de Zoe Dumitrescu‑Buşulenga, el face din emi‑
nescianism un model ontologic, chiar dacă „dubla 
sacrificare” (cartea, ivită în 1997, cunoscând deja 
cinci ediţii!) l‑a înlăturat de la făurirea destinu‑
lui românesc, cum scrie ferm criticul. Ceea ce ne 
îndreptăţeşte să readucem în discuţie teza dublu-
lui referenţial, esenţială, credem, în descifrarea 
epocii şi a personalităţii eminesciene. Din „colţul 
huşean”, Theodor Codreanu ne invită, repetat şi 
răspicat, la o citire corectă a celui care ne veghea‑
ză dintr‑o clasicitate supratemporală, aşezat „în 
inima canonului naţional”. „Problema Eminescu” 
(cf. D. Vatamaniuc) l‑a confiscat, oferind cărţi de 
factură „monografică”, trase în numeroase ediţii 
şi altele de tip eseistic, până la proaspătul volum 
Hyperionice (Junimea, 2019). În rest, cum averti‑
zează criticul, „despărţirea de Eminescu poate fi 
treaba personală a fiecărui creator, dar nu a cul‑
turii române”.

Un titlu precum Anamorfoze (Scara Print, 
2017) defineşte fericit, credem, efortul hermene‑
utic al lui Theodor Codreanu, aşezat sub cupola 
bătăliilor cu „prizonierii anamorfozelor”. Volumul 
adună, sub un triptic tematic, o colecţie de studii 
găzduite în varii publicaţii, având ca punct de în‑
tâlnire nivelul transdisciplinar. Iar titlul indică, 
fără tăgadă, un demers critic recuperator, o re‑
construcţie cu apetit decriptabil, descâlcind – ne 
asigură criticul – şirul unor anamorfoze, confuzii, 
„mistificări arahnidice”, tinzând spre a propune 
imaginea lor corectă, reală; adică „oglinda cea 
dreaptă, totalizantă”, denunţând, cu aplomb po‑
lemic, reprezentările desfigurate. Şi perpetuate 
inerţial, constatăm.
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Dacă în Anamorfoze reţine doar controverse‑

le legate de creştinismul eminescian (remanent), 
în Eminescu incorect politic (tot la Scara Print, 
2014), Theodor Codreanu, valorificând alte texte 
risipite, se războia cu „noua sperietoare ideologi‑
că” (numită Political correctness), veritabilă „tu‑
moare a postmodernităţii”, cum se pronunţase Ja‑
mes Finn Garner. Adică un patologic „homuncul 
marxistoid”, străbătând drumul de la marxism la 
corectitudinea politică şi de aici la eminescologia 
„cadavrului din debara”. Cu o concluzie inatacabi‑
lă, însă, Eminescu fiind „peste mode şi timp”, în 
inima canonului naţional; din păcate, fără a fi şi 
„o temă a statului român”, cum constată, mâhnit, 
criticul, interesat de soarta / viitorul eminescolo‑
giei. Dar „anamorfozele” sale, cheltuind erudiţie, 
privesc multe alte chestiuni, fie din zona celor 
religioase (de la „teologia” tolstoiană la estetica 
teologică, pledând pentru unitatea dialogică întru 
credinţă), fie din spaţiul filosofico‑politic, discu‑
tând etica trivalentă a lui Ştefan Lupaşcu, cazul 
Patapievici sau legenda Pacepa, antropologia co‑
lonială şi, inevitabil, ethosul transdisciplinarită‑
ţii. Un interes aparte trezesc, prin documentare 
acribioasă şi demonstraţie strânsă, captivantă, 
anamorfozele literare: conceptul de dogmă (la Ion 
Barbu şi Lucian Blaga), lingvistica integrală (E. 
Coşeriu), poezia teoremică (Basarab Nicolescu), 
portretul schiţat dantologului Edgar Papu, „auto‑
rul neînţeles al teoriei protocroniste” şi, îndeosebi, 
contextul anamorfotic, deformând politic‑ideologic 
ideea blajinului savant, laminată propagandistic. 
Pentru a încheia cu anamorfozele cărtăresciene, 
Theodor Codreanu semnând un „studiu înseni‑
nat”, evitând excesele (în ambele sensuri). Critic 
cu program, Theodor Codreanu, odată cu Revizu-
iri critice, volum în lucru la Editura Academiei 
Române, îşi rotunjeşte proiectul, urmărit cu ad‑
mirabilă tenacitate. Pe bună dreptate, el vede în 
necesitatea revizuirilor „o componentă esenţială 
a culturii”, definind un metabolism cultural nor‑
mal. Dar criteriul folosit nu este cel al listelor, ci 
acela al valorii ontoestetice, în opoziţie cu revizio‑
nismul criticist, taxat ca impostură culturală (v. 
Ante‑scriptum). O „izomorfie stranie a revizionis‑
mului proletcultist”, cum scrie criticul (p. 39). Va 
convoca, aşadar, o bibliografie bogată, trecând în 
revistă opinii în conflict, constatând că „a cincea 
revizuire postlovinesciană” (după inventarul lui 
Mircea Iorgulescu) e, de fapt, „cea mai antilovi‑
nesciană”, sacrificând, sub formula radicalismului 
est‑etic, îmbrăţişat de „grupul de la Paris”, auto‑
nomia estetică. Or, revizuirile pe care le propune 
semnatarul volumul repun „în matca lor” opera 
unor personalităţi, mai vechi mai noi, în concor‑
danţă cu „mutaţia valorilor estetice” din ultimele 
două secole de cultură naţională (p. 44). Astfel, 
secţiunea Efigii reuneşte studii acribios docu‑
mentate, în ramă contextuală, dedicate lui Iorga 
şi Petru Ţuţea, lui N.A. Bogdan sau Melchisedec 
Ştefănescu, de pildă. Nu puteau lipsi, printre alţii, 
Vintilă Horia şi L.M. Arcade, Radu Petrescu sau 
Luca Piţu, beneficiind de relecturi atente, aducând 
la lumină detalii ignorate sau insuficient discuta‑
te. Cu secţiunea Împliniri‑lor ne preumblăm (exe‑
getic) printre contemporani, fiind convocaţi Svet‑
lana Paleologu‑Matta, D.R. Popescu, C.D. Zeletin, 
Basarab Nicolescu, Constantin Călin şi, dintre po‑
eţi, Ovidiu Genaru, Horia Zilieru, Horia Bădescu 
etc. Un interes special merită paginile dedicate 
lui Cornel Ungureanu, compasul criticului – ob‑
servă exegetul – deschizându‑se spre „înţelegerea 
contextului istoric mitteleuropean” (geopolitic şi 
cultural), dar şi cele răspicat polemice, discutând 
soarta marilor supravieţuitori sub asaltul „noilor 
justiţiari”, cele trei straturi ale disidenţei sau „do‑
sariada” în floare, înteţind un prelungit „război 
rece civil”, cum sesizase Nicoleta Sălcudeanu. Cu 
priză ideologică, Theodor Codreanu se dovedeşte, 
şi prin acest nou volum, un acut observator al fe‑
nomenului românesc.

O antologie îngrijită de Lina Codreanu (v. 
Dialogurile unui „provincial”, Scara Print, 2015) 
aduna (selectiv) o serie de interviuri, anchete, 
colocvii etc., oferindu‑ne ocazia de a‑l cunoaşte 
îndeaproape pe criticul de la Huşi, cel care, cu 
îndărătnicie, rezistând unor ispititoare chemări, 
hotărâse să rămână „la marginea lumii”. Convins 
că şi acolo se poate face cultură mare. Un „pariu 
existenţial” pe care, evident, Theodor Codreanu 
l‑a câştigat. r

Vasile Muscă
O disciplină fundamentală în 
filosofie: metafizica

n Eseu filosofic

După o istorie de mai bine de două 
milenii şi jumătate, începând din a 
doua jumătate a secolului al VI‑lea 
î.e.n., filosofia stă astăzi în faţa 

noastră ca un edificiu complex, alcătuit din mai 
multe corpuri aflate de‑a lungul timpului într‑o 
continuă mişcare şi schimbare. Să încercăm o tre‑
cere în revistă a lor. Acest edificiu constă dintr‑un 
sistem de discipline care acoperă un vast domeniu 
de cunoaştere. Sunt de amintit, în primul rând, 
ontologia (teoria existenţei), care coincide grosso 
modo cu ceea ce tradiţia s‑a obişnuit să numească 
metafizică, apoi gnoseologia (teoria cunoaşterii). 
Ele şi‑au împărţit în principal dominaţia terito‑
riului de preocupări deţinut de filosofie. A fost mai 
întâi problema existenţei care a preocupat cu ma‑
ximă intensitate gândirea filosofică în Antichitate 
şi în Evul Mediu, impunându‑i un caracter predo‑
minant ontologic. A urmat epoca modernă când, 
din motive determinante, a trecut în prim‑plan 
problema cunoaşterii, gândirea filosofică dobân‑
dind un caracter predominant gnoseologic. Este 
caracterizarea celui mai important istoric al filo‑
sofiei modern, Wilhelm Windelband, „der erken‑
ntnistheoretische Character der neuren Philo‑
sophie” în Die Geschicte der neuren Philosophie. 
Desigur, această situaţie nu a însemnat exclu‑
sivitate în sensul unor preocupări unilaterale, o 
antichitate reţinută doar de problema existenţei 
şi o modernitate preocupată doar de problema cu‑
noaşterii. Un capitol deosebit de important, încă 
Renaşterea adaugă la acestea prin gânditorii ei, 
problema social‑politică. 

Urmează să amintim în această înşiruire 
şi alte discipline filosofice: logica, etica, estetica, 
axiologia, praxiologia. Trebuie să amintim apoi 
grupul, destul de numeros, al filosofiilor de ramu‑
ră: filosofia culturii şi a valorilor, filosofia istoriei, 
dreptului, religiei, artei, omului (antropologia). 
Să nu uităm nici de psihologie şi sociologie, care, 
desprinse de pe trunchiul odinioară, comun, al 
cunoaşterii filosofice, au luat calea de evoluţie a 
unor ştiinţe particulare independente. Oricât de 
mare ar putea deveni pe viitor numărul acestor 
discipline, ele pot fi filosofice, în concepţia noas‑
tră, numai în măsura în care respectă o exigenţă 
fundamentală fixată încă de Wilhelm Dilthey (Das 
Wesen der Philosophie, 1907) – aceea de a oferi o 
deschidere către o concepţie generală despre lume 
şi viaţă, adică o Weltanschauung.

Întrebarea care se impune presantă în acest 
context este următoarea: din toate acestea se poa‑
te detaşa o disciplină filosofică fundamentală (eine 
Grundwissenschaft), ale cărei principii şi reguli 
de metodă să se impună ca un exemplu de urmat 

pentru celelalte? Modelul pare să fie împrumutat 
din ştiinţele naturii, progresul înregistrat de aces‑
tea pe parcursul istoriei lor moderne – secolele 
XVI şi XVII – datorându‑se unei discipline fun‑
damentale care stă în spatele tuturor succeselor 
sale, matematica. Mai cu seamă matematizarea 
fizicii, unirea realizată între matematică şi fizică, 
ce a stat la baza ştiinţei newtoniene, a constituit 
factorul care a oferit modelul cunoaşterii în epoca 
modernă.

Problema aceasta, a unei discipline funda‑
mentale, pe seama filosofiei se va pune explicit 
după ce, în urma eforturilor depuse, mai ales de 
reprezentanţii mişcării neokantiene de la sfârşi‑
tul secolului al XIX‑lea şi începutul secxolului al 
XX‑lea, s‑a constituit grupul independent al şti‑
inţelor culturii sau spiritului (spre deosebire şi în 
opoziţie cu cele ale naturii), şi chiar ale omului. 
Toate fundamentate, în ultimă instanţă, pe opozi‑
ţia dintre cultură, spirit, om şi natură. Este vorba, 
în principal, de discursul festiv rectorial „Geschi‑
chte und Naturwissenschaft” ţinut de Windelband 
în 1894 ca proaspăt rector la Universitatea din 
Strassbourg, publicat apoi în Praludien... (vol II). 
La care trebuie să se adauge „Kulturwissenschaft 
şi Naturwissenschaft” în 1899 şi „Die Grenzen der 
naturwissenschaftischen Begriffsbildung” ale lui 
Richert (1896‑1902). Şi în cazul acestui nou con‑
stituit bloc de ştiinţe aflarea unei discipline fun‑
damentale care să‑i sprijine progresele rămâne o 
preocupare mereu actuală. r
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Constantin Coroiu
Jurnalul literar şi măştile lui Aristarc

G. Călinescu • 120

În 1936, la chemarea lui G. Ibrăileanu, 
G. Călinescu revenea după mulţi ani la 
Iaşi – oraşul în care copilărise şi urmase 
primele clase la vechea Şcoală Carol din 

imediata apropiere a faimosului Liceu Internat şi 
a Universităţii. Un an mai târziu obţinea titlul de 
doctor, în faţa unei comisii din care făceau parte 
Iorgu Iordan, Mihail Ralea şi Octav Botez, acesta 
din urmă succedându‑i la Catedra de literatură 
română lui G. Ibrăileanu, pe care avea să o ilustre‑
ze până în 1944. Susţinerea publică a tezei a fost, 
relatează cei ce au trăit sur le vif evenimentul, un 
spectacol fascinant, unic în istoria doctoratelor la 
noi şi e de presupus că nu numai la noi. Apoi, con‑
travenind oarecum cutumelor universitare, la Iaşi 
poate ceva mai rigide, profesorul a ieşit hotărât în 
agora, vizitând redacţiile, colaborând la ziarele ce 
apăreau în capitala Moldovei. Înfiinţează în 1938 
un cenaclu pe care îl numeşte ambiţios „Noua Ju‑
nime”, în a cărui şedinţă inaugurală au citit Mag‑
da Isanos, Eusebiu Camilar şi Nicolae Ţaţomir. 
Revista Însemnări ieşene era menită să continue 
linia Vieţii Româneşti (mutată la Bucureşti), fără 
însă prea mult succes, golul lăsat fiind prea mare 
şi, deci, greu de umplut. Călinescu, care avea deja 
o prodigioasă experienţă publicistică (la Vremea, 
România literară, Gândirea, Adevărul literar şi 
artistic), dar şi una de arhitect de publicaţii – Ca-
pricorn, Roma, iar la chemarea lui G. Ibrăileanu, 
în 1936, codirector al revistei Viaţa Românească, 
alături de Mihail Ralea – năzuia într‑o primă in‑
stanţă, conform mărturiei lui Alexandru Piru, să 
restructureze Însemnări ieşene, o revistă pe care 
o considera anchilozată. Intrusul a fost însă pri‑
mit cu ostilitate, iar veleităţile sale maiorescie‑
ne ridiculizate. Surprinzător, însuşi suavul Ionel 
Teodoreanu l‑a atacat într‑un pamflet intitulat 
„Jim fecundatorul şi noul junimism”. În această 
atmosferă, nu foarte prietenoasă, G. Călinescu, 
împreună cu „un număr de prieteni literari”, care 
considerau că „este trebuitoare la noi o gazetă de 
informaţie literară cum erau Les nouvelles littérai-
res în Franţa şi Il Marzocco în Italia”, a înfiinţat 
Jurnalul literar. Litera şi întreaga înfăţişare a re‑
vistei erau mai degrabă austere. Subtitlul definea 
profilul publicaţiei: „foaie săptămânală de critică 
şi informaţie literară”. Pe pagina întâi a primu‑
lui număr, cele mai importante semnături erau 
ale lui G. Călinescu, Iorgu Iordan şi Al.O. Teodo‑
reanu. În articolul‑program, Călinescu observa: 
„Generaţiile de după război s‑au risipit în aspira‑
ţii terestre, şi efectul este dispreţul încă stăruitor 
al cetăţeanului pentru omul de cultură. Creatorul 
nu este stimat de vulg, decât în clipa în care pără‑
seşte biblioteca pentru dregătoriile publice. Este 
vremea să discutăm despre arte cu aprindere şi să 
le promovăm, să scriem, să pictăm şi să zugrăvim, 
să creăm... un secol de aur. Fără îndoială că numai 
cu o foaie literară nu se creează o epocă clasică, 
dar se pot da întâile sugestii”. Criticul mai preciza 
că „Jurnalul literar” va oferi cititorului „o icoană 
integrală a literaturii noastre” care „să simbolize‑
ze înfrăţirea generaţiilor” şi să aibă mereu în ve‑
dere marele public – „dându‑i din câmpul artelor 
acele aspecte care înfrumuseţează viaţa de toate 
zilele”. În fine, o publicaţie vie, care să zdruncine 
inerţiile, de vreme ce – aprecia Călinescu – „de‑
ocamdată avem reviste foarte frumoase, dar una 
vie încă nu...”. Spiritul ludic superior al lui Căli‑
nescu anima lumea ideilor şi violenta prejudecata 
şi clişeul.

Că apariţia Jurnalului literar, care avea de 
fapt ca model revista La Critica a lui Benedetto 
Croce, a constituit un autentic eveniment cul‑
tural o atestă presa vremii, ca şi evocările unor 
contemporani. (Poetul Nicolae Ţaţomir îşi amin‑
tea: „Când citeam cu nesaţ paginile unui nu‑
măr aproape integral elaborat de Călinescu, îmi 

dădeam seama că asist, vrăjit, la modelarea ca‑
riatidelor ce urmau să susţină frumuseţile înalte 
ale Istoriei literaturii române de la origini până 
în prezent”.) În Revista Fundaţiilor Regale, nr. 3, 
1939, era elogiată întreprinderea criticului ca una 
„capabilă să dea capitalei moldoveneşti străluci‑
rea publicistică pierdută”. În numerele 5, 7 şi 9 
ale RFR, din acelaşi an, se fac referiri ample şi se 
dau citate din studiile de istorie literară ale lui 
Călinescu, precum şi din „Cronica mizantropului”. 
Revista era remarcată în „Convorbiri literare”, ca 
şi în alte publicaţii. Notă aparte făceau cei de la 
„Însemnări ieşene”, care ironizau aspiraţia lui Că‑
linescu de a edifica un clasicism românesc. 

În numărul 2 al Jurnalului literar, revis‑
tă „ce captează cu repeziciune atenţia publicului 
cititor de pe întreg cuprinsul ţării” (Ion Bălu), 
G. Călinescu publică articolul „De ce nu se citeş‑
te?”. După ce afirmă că „o ţară nu poate să‑şi în‑
dreptăţească existenţa fără cultură. Fără Racine, 
Molière, Flaubert, Hugo, Valéry nimeni n‑ar ţine 
atât ca Franţa să nu piară de pe lume”, criticul 
îl dojeneşte pe intelectualul român şi, în gene‑
ral, pe cititorul autohton: „Nu fiţi aşa de dificili 
cu compatrioţii voştri – li se adresează el direct, 
pe un ton heliadesc – când primiţi cu atâta ple‑
căciune pe scriitorii străini care vin să‑şi vândă 
orientalilor cărţile lor. („Mitul nătâng al străină‑
tăţii” pe care peste decenii îl va denunţa cu mâh‑
nire, în aceşti termeni, şi Nichita Stănescu – nota 

mea C.C.). Citiţi româneşte, chiar dacă pentru o 
carte bună aţi cumpăra nouă proaste, căci dacă e 
adevărat că unui autor i se cere talent, e tot atât 
de adevărat că unde nu sunt cititori nu mai eşti 
mândru să ai talent”. În acelaşi număr al revistei, 
Călinescu lansează o anchetă, solicitându‑le citi‑
torilor răspunsuri sincere, scurte, cu semnătură 
şi specificarea ocupaţiei, la următoarele întrebări: 
„– Ce autori români şi ce cărţi preferă şi pentru 
care motiv? De ce nu le place cutare autor român, 
preţuit totuşi de critică? Ce aşteaptă ei de la o 
operă literară şi de la o revistă?”. După cinci săp‑
tămâni, într‑un „Epilog la ancheta noastră”, Că‑
linescu face o sinteză a rezultatelor investigaţiei, 
constatând între altele: „Mai nimeni nu cere de la 
o carte emoţia artistică pură”. Una dintre conclu‑
zii priveşte şi ceea ce marelui critic i se pare a fi 
„duşmănia pentru critică”.

Sub genericul Documente, Istorie literară, 
pagina a doua a Jurnalului... este rezervată stu‑
diilor, eseurilor şi inegalabilelor portrete ce vor 
intra în marea Istorie. Criticul îi are în atenţie 
atât pe scriitorii clasici, cât şi pe cei contemporani 
pentru că, motivează el: „Se cădea neapărat să fa‑
cem acel lucru pe care l‑au neglijat aproape toa‑
te publicaţiile: să sugerăm perspectiva istorică”. 
Primul studiu amplu îi este consacrat lui „Camil 

Petrescu, romancier”. La pagina a treia, sub ge‑
nericul „Cronici, recenzii, reviste” – semnau cu 
regularitate: Al. Piru, Magda Isanos, Saşa Pană, 
Mihail Sevastos, Eusebiu Camilar şi Călinescu în‑
suşi. Pagina a patra era un Carnet Săptămânal 
din cuprinsul căruia atrăgea atenţia în primul 
rând „Cronica mizantropului”. Interesul cititoru‑
lui va fi fost captat şi de alte rubrici: Biografia, 
Indiscreţii şi anecdote, Ocultism, uneori Poşta re-
dacţiei.

A spune că G. Călinescu scria aproape toată 
gazeta nu e deloc exagerat. Pe lângă studiile de 
istorie literară şi Cronica mizantropului, transfe‑
rată de la Adevărul literar şi artistic şi semnată 
Aristarc, el scria editoriale sau rubrici precum 
cea intitulată Indiscreţii şi anecdote. O iniţiativă 
insolită a scriitorului total care este Călinescu a 
constituit‑o romanul senzaţional în foileton, scris 
de mai mulţi autori – Misterele Castelului din 
Tristenburg. După doar câteva episoade proiectul 
a fost abandonat, echipa de naratori fiind, se pare, 
incapabilă de a se situa la nivelul exigenţelor celui 
care l‑a iniţiat. Stilul călinescian şi spiritul ludic 
înalt sunt pe deplin recognoscibile şi în rubricile 
mondene nesemnate, dar de fapt scrise tot de Căli‑
nescu: „Arta, moda, viaţa” şi „Gastronomice”. Sub 
pseudonimul Nostradamus, el susţinea şi rubrica 
„Ocultism”. Începând cu numărul 25, el lansează 
cea mai acidă rubrică: „Prostologhicon”. „Măştile” 
lui Aristarc sunt multe şi variate.

După 1 septembrie 1939, când Germania hi‑
tleristă atacă Polonia, Călinescu publică comen‑
tarii „în perspectivă epică” sub titlul Războiul în 
recapitulări săptămânale, motivându‑şi astfel de‑
mersul: „Stăm în turnul de fildeş al artei pure atâ‑
ta vreme cât patria e în siguranţă... Dispreţuim 
profund pe scriitorii fără instinct naţional. Nici un 
mare creator (Dante, Hugo, Eminescu) nu s‑a ru‑
şinat să fie patriot. Fără o Românie independentă 
nu poate exista literatura română”.

După război, reluat la Bucureşti într‑o nouă 
serie: 1947‑1948, Jurnalul literar nu mai era nici‑
decum ceea ce fusese la Iaşi. Din săptămânalul de 
odinioară nu mai rămăsese decât caracterul lite‑
rei din titlu. În rest, o modestă broşură de circa 50 
de pagini, cu un tiraj cvasiconfidenţial şi o arie de 
difuzare extrem de restrânsă. Publicaţia – practic 
de uz intern, universitar – nu avea nici date fixe 
sau măcar previzibile de apariţie. În monografia 
G. Călinescu, eseu despre etapele creaţiei, Ion Bălu 
notează că a doua serie a Jurnalului literar, cea 
bucureşteană, care nu numără decât vreo cinci 
numere – „apărea, neoficial, ca un buletin al cate‑
drei de Istoria literaturii române moderne, al că‑
rui titular era, în această perioadă, G. Călinescu”. 
De remarcat că în primul număr al acestei serii 
este publicat antologicul eseu al lui G. Călinescu – 
Istoria ca ştiinţă inefabilă şi sinteză epică. 

Prin noutatea ce a reprezentat‑o în publicis‑
tica românească, prin programul ei, prin efortul 
de revigorare a spiritului critic într‑un moment 
în care acesta lâncezea, prin emulaţia ce a pro‑
dus‑o mai ales în rândul tinerilor, prin cultivarea 
consecventă a perspectivei istorice, prin spiritul 
novator privind îndeosebi limbajul critic şi, nu în 
ultimul rând, prin chiar faptul că a fost terenul în 
care s‑a manifestat spiritul proteic al lui G. Căli‑
nescu – Aristarc ieşind în scenă în cele mai diver‑
se şi imprevizibile costumaţii – Jurnalul literar, 
seria ieşeană, însumând 53 de numere, se înscrie 
în rândul celor mai importante reviste de critică 
literară din cultura noastră. Revista lui Călinescu 
corespunde întru totul dezideratului marelui cri‑
tic: „Rămânem îndărătnici în ideea că o revistă, 
chiar săptămânală, trebuie să înfrunte cu onoa‑
re judecata urmaşilor, în bibliotecă”. Colecţia ei o 
atestă pe deplin. r

„Stăm în turnul de fildeş al artei 
pure atâta vreme cât patria e în 
siguranţă... Dispreţuim profund 

pe scriitorii fără instinct naţional. 
Nici un mare creator (Dante, 

Hugo, Eminescu) nu s‑a ruşinat 
să fie patriot. Fără o Românie 
independentă nu poate exista 

literatura română”
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Magda Ursache
Amor patriae

putea ajunge la jumătate din populaţie, atunci, în 
anii 50, de 16‑17 milioane, demonstrează regreta‑
tul Rusan. Iar dimensiunile „holocaustului roşu” 
nu s‑au aflat cu exactitate. Asta se pare că vrem. 
Să se şteargă memoria sau, cu vorbele lui Mar‑
cel Petrişor (Cumplite încercări, Doamne!, Ed. 
Christiana, Bucureşti, 2011, pag. 71), „odată cu ei 
(martirii temniţelor, nota mea, Magda Ursache) 
să dispară şi orice urmă de cunoştinţă a ceea ce a 
fost văzut, trăit şi învăţat de fiecare până atunci”.

În Harta rezistenţei anticomuniste, p. 273, 
din volumul sus citat, Petru Ursache notează: „As‑
tăzi nu ne rămâne decât să intrăm în normalitate: 
să deschidem porţile adevărului cu răspundere şi 
cu îndatorire faţă de noi înşine şi faţă de genera‑
ţiile care ne urmează. Orice amânare se întoarce 
împotriva noastră, în chip de complicitate tacită.” 
Nu‑i uşor lucru. Vasile Gogea (în 3 iunie, 2019) 
îmi confirmă astfel că a ajuns la Cluj Istorie, ge-
nocid, etnocid: „Am primit cu bucurie, dar şi cu o 
nedesluşită teamă cartea vrednicului de pomenire 
Petru. Spun teamă, pentru că simt că şi cititorului 
ei îi va fi necesar cel puţin tot atâta curaj şi dreap‑
tă înţelepciune pentru a o citi.” Se referea Vasile 
Gogea la documentele secretizate, date la iveală 
printr‑o selecţie programată, pedepsitoare pentru 
unii, salvatoare pentru alţii? Nu cumva se reite‑
rează în zilele noastre cuvântul de ordine pentru 
cei „eliberaţi” din gherle, zărci, casimci? Să tacă, 
să nu vorbească despre atrocităţile la care au fost 
supuşi, altfel... Să spui adevărul a ajuns iarăşi 
risc? Umblă cu capul spart? Vom suporta scoateri 
din presă pentru delicte de opinie?

Pata oarbă a istoriei românilor (parafrază 
după Pata oarbă a memoriei europene de Stépha‑
ne Courtois) se tot lăţeşte. Mi s‑a întâmplat în 
tramvaiul de Baza 3, unde‑mi fac anchetele pri‑
vind starea naţiei, s‑o aud pe o studentă de la Fa‑
cultatea de Istorie: „A fost drăguţă profa: n‑a ţinut 
cont de faptul că nu ştiam nimic‑nimic despre pac‑
tul cela, cum îi zice, Ri...Rib...‑Molotov. Mi‑a dat 
notă mare.” Mda. Pactul Joachim Ribbentrop –Vi‑
aceslav Molotov a fost semnat la Moscova, în 23 
august 1939. În 22 septembrie, la Brest‑Litovsk, 
sovieticii şi naziştii, după împărţirea Poloniei, 
mărşăluiau împreună. Ciudată alianţă a vulturu‑
lui nazi cu steaua roşie în 5 colţuri a URSS. Sau 
nu‑i ciudată? 

Propaganda rolleristă, prin presă şi şcoală, a 
impus ştergerea din memorie a cedării Basarabi‑
ei şi Bucovinei prin ultimatum dinspre URSS, în 
iunie 1940, consecinţă a pactului Ribbentrop‑Mo‑
lotov. După acel iunie de blestem, mii şi mii de 
familii de români au fost deportate de Stalin în 
Siberia, în Kazahstan, cât mai departe de case‑
le şi de mormintele lor. Au venit în loc migranţii 
plăcuţi „marelui frate”, proporţia demografică s‑a 
răsturnat în teritoriile răpite, Basarabia şi Buco‑
vina. A auzit studenta, viitor istoric, despre ma‑
sacrul din Bucov, Ţara de Sus? Ion Beldeanu l‑a 
descris în Bucovina care ne doare: „oameni legaţi, 
puşi cu faţa‑n jos la pământ; tancurile sovietice 
trecând peste acest pod viu cu uruitul lor molcom” 
(citat din memorie). Dar despre Tratatul Kucima‑ 
Constantinescu, un soi de copie xerox după Rib‑
bentrop‑Molotov, ştie ceva tânăra generaţie? I‑a 
durut de Bucovina pe Emil şi pe Petrică atunci 
când au semnat tratatul cu Ucraina, în 1997? Dar 
câţi dintre politicienii noştri stau „cu inima la tre‑
cători”?

După „cotitura” din august 44, s‑au înfundat 
închisorile pentru credinţă şi neam. Delictul cel 
mai grav a fost credinţa în Dumnezeu, infracţiu‑
nea cea mai pedepsită a fost amor patriae. Spune 
Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa că a fost o 
Golgotă românească, dar şi că Biserica a ieşit „ în‑
tărită de sângele martirilor”. Solul nostru moral a 
rodit şi la gherlă, şi la schit, şi în exil, iar martirii 
şi eroii, după martirizatul poet Andrei Ciurunga, 
sunt „peceţi în cartea ţării”.

 Sinele profund se purifică prin suferinţă şi 
se restaurează prin pocăinţă, crede înaltul pre‑
ot‑profesor Ioan C. Teşu (v. „Simt boala ca iubire 
a lui Hristos”, Doxologia, 2018). „Suferinţa e o ve‑
nire în sine, o reîntoarcere la noi înşine, o aplecare 
asupra propriei persoane.”

S‑a întâmplat pe pământul numit Aiud, 
Gherla, Sighet, Rm. Sărat etc., etc., un diabolic 
masacru, după un diabolic plan, negat de tartorul 
Nicolschi şi minimalizat de „recenţii” re‑scriitori 
de istorie. Ostracizaţi şi calomniaţi, desconsideraţi 
după chinul închisorilor au fost şi Valeriu Gafen‑
cu, şi Arsenie Papacioc, şi Bartolomeu Anania, şi 
Ioan Ianolide, şi atâţia alţii. Daniil Sandu Tudor a 
fost trecut la „extremism de dreapta”, deşi n‑a fost 
legionar. Valeriu Gafencu a cedat medicamente‑
le salvatoare colegului evreu de temniţă Richard 
Wurbrand, însă jertfa sa a fost considerată „misti‑
cism religios ortodox”.

Monahul Nicolae Steinhardt a fost blamat 
(cât pe ce să fie declarat antisemit) pentru că, în 
celulă, a hrănit „un popă legionar” din pachetul 
său de mâncare; în cizme l‑a călcat un conaţional, 
tov. Jack Simon. 

Consider antisemitismul boală psihică – şi 
repet, că trebuie –, detest deopotrivă ura de rasă 
şi ura de clasă, dar acuze ca fascistoid ori legio‑
naroid n‑au ce căuta într‑o discuţie serioasă. În 
urmă cu câţiva ani, la Muzeul „Mihail Kogălni‑
ceanu” din Iaşi s‑a organizat o expoziţie, sub egi‑
da CNSAS. Asociaţia „Rost” (preşedinte de onoa‑
re, Părintele Calciu Dumitreasa) a tipărit afişele 
(grozăvie: verzi!) cu şase martiri şi mărturisitori: 
Arsenie Boca, Valeriu Gafencu, Sandu Tudor, Ar‑
senie Papacioc, Ioan Ianolide, Gheorghe Calciu. 
Ce huiet, ce zbucium! Toţi au fost consideraţi la 
ziar „legionari sângeroşi”. Muzeografele au fost 
speriate cu închiderea muzeului, „nu întâmplă‑
tor antisemitul Kogălniceanu”. Asta în timp ce, 
în Jurnalul naţional, călăul de la Aiud, Gheorghe 
Crăciun, se prezenta, într‑un interviu, „om de o 
moralitate ireproşabilă”, iar Nicolschi declara‑
se „experimentul Piteşti” o scorneală a lui Virgil 
Ierunca şi Paul Goma. Din armata de monştri ai 
temniţelor politice au fost condamnaţi doar doi 
torţionari.

Arhimandritul Justin Pârvu a fost actant 
în „Noaptea Sfântului Bartolomeu pentru Româ‑
nia”, cum numeşte el însuşi Învierea anului 1951, 
în mină, la 560 de metri dedesubt şi afirmă net 
că n‑au fost înfrânţi cei aduşi la sacrificare: „Cine 
crede cade sub cruce şi se ridică. Cine nu crede 
este strivit de cruce”. Adevărat. Temniţa a deve‑
nit fort al rezistenţei creştine. Inspirat, Petru Ur‑
sache află sintagma fort în fort; cu ajutor supra‑
firesc, a fost posibilă o rezistenţă suprafirească. 
Imaginea de fort şi efort moral revine obsesiv în 
Istorie, genocid, etnocid. În fort, s‑a păstrat „în‑
crederea în bi‑unitatea omului, umană şi divină”. 
Răsplata rugii comune? Iluminarea harică.

Chipurile Bisericii au devenit „prin înde‑
lungi încercări, călăuze sufleteşti, întăritoare în‑
tru credinţă”. Şi – minune! – tot ce era interzis 
afară, în marele celular numit RPR, era posibil 
intra muros: acolo se recita Doina lui Eminescu 
şi, ca rugăciune, Limba noastră a preotului‑poet 
Alexei Mateevici.

Acum se duce o vânătoare de capete, aver‑
tizează, în cartea sa, Petru Ursache, iar capetele 
sunt biserica, şcoala, familia creştină, limba româ‑
nă, presa liberă, istoria naţională, personalităţile 
modelatoare. Altă tabula rasa după cea din obse‑
dantele decenii. Va reuşi încercarea neo‑proletcul‑
tistă? În neatenţia generală, da, are şanse. r

Vechile tactici şi strategii 
proletcultiste sunt refolosite. Au 

apărut din nou, la vedere, acuzatorii 
care pun etichetări smintite ca 

nostalgic, legionar, antisemit, în 
delir antiromânesc

n Polemice

Amor patriae a ajuns un sentiment 
discreditat, ca şi apărarea ţării? 
Semne rele sunt destule. Am spus‑o 
deseori, ca să nu‑mi fie frică să re‑

iau: reperele morale care probează faptul că n‑am 
fost un popor vegetal sunt din nou şi din nou în‑
gropate. Şi nu sub ale laurilor foi, ci sub vechi‑
le sentinţe ale Tribunalului poporului, constituit 
prin ukaz kremlinian, chiar înainte de Procesul de 
la Nürnberg. Vechile tactici şi strategii proletcul‑
tiste sunt refolosite. Au apărut din nou, la vedere, 
acuzatorii care pun etichetări smintite ca nostal-
gic, legionar, antisemit, în delir antiromânesc. Pe‑
tru Ursache le‑a listat în Istorie, genocid, etnocid. 
Scrie Theodor Codreanu, în studiul riguros, ca tot 
ce întreprinde eseistul, Marea reeducare, postfa‑
ţă a cărţii: „Adevărul este un risc enorm pentru 
cel care‑l rosteşte”, fiind vorba de „adevărul is‑
toric netrucat şi nedeviat de la cursul lui firesc”. 
Cuvinte negre, incriminatorii sunt iarăşi patriot, 
tradiţionalist, conservator, naţionalist, pentru ca 
termenii ţintă să fie ţăran şi român. Un prof. univ. 
clujean, Adrian Papahagi, dispreţuieşte „satul de 
glod”. Patriarhului Daniel îi replică: nu cu ia şi 
opinca se intră în Europa. Numai că am putea 
serba în 3 august „centenarul opincii” care a con‑
trolat Budapesta în 1919, 3 august, când armata 
română a ocupat capitala şi a lichidat Republica 
Sovietică Ungară, a aventurierului cominternist 
Bela Kun (cumanul), iniţial Bela Cohen, sprijinit 
de Lenin, care l‑a tratat în final cu un glonţ în cea‑
fă, după obicei. Sergentul român Iordan din Cra‑
iova şi‑a agăţat deasupra steagului roşu‑alb‑verde 
de pe Parlamentul Budapestei opinca. Iar ţăranul 
carpato‑dunărean, când i s‑a ivit prilejul, spune 
Petru Ursache, şi‑a depăşit starea de analfabet şi 
a luat chipul omului de ştiinţă, al savantului, al 
literatului, al militarului de elită (postbelic, n‑a 
mai fost posibil decât cu mare greutate, dar a fost). 
Şi Petru Ursache îl citează pe marele ţăran Petre 
Ţuţea, dar şi pe eroul ţăran Ion Gavrilă Ogoranu 
sau pe atunci foarte tânărul Grigore Caraza, luat 
de la coasă şi dus în temniţă. Numărarea mor‑
ţilor o făceau gardienii, ne spune Caraza, om de 
dreapta moral‑creştină (cu 18 ani numai la Aiud). 
Zeloşii gardieni Maieru, Marcu, Pavel, Man erau 
bucuroşi, veseli când îşi făceau norma la ucidere. 
Se supărau dacă aveau numai 5 cadavre zilnic. 
Măcar 6‑7 le trebuiau (Aiud însângerat). La Aiud, 
din septembrie 1949 până la sfârşit de august 
1950, au murit de foame nu mai puţin de 625 de 
persoane, aruncate apoi în Râpa Robilor, tot după 
mărturia lui Caraza. Repet: numai prin foame, nu 
şi prin îngheţ, boală, tortură... 

Se operează cu termenii fascist, nazist, şo-
vin şi când trebuie, dar mai ales când nu trebuie, 
pentru a crea confuzie, dar şi pentru a menţine o 
stare tensionată. Confuzia e utilă când se doreşte 
a se spăla dârele de sânge, a se albi petele de con‑
ştiinţă. Tehnica e preluată de domnul Alexandru 
Florian cu dârzenie, deloc în acord cu ridicarea 
sentinţei de „criminal de război” pentru Mircea 
Vulcănescu. N‑a fost destul că a murit martiric în 
celulă, sub pretext politic? Sau merita să fie încar‑
cerat şi ucis?

Secretizarea crimei comuniste rămâne un 
sport. E departe, e foarte departe încă momentul 
când un Curs despre martirajul românesc se va 
preda în toate facultăţile şi şcolile, după manuale 
„ne‑alternative şi ne‑politizate” (P. Ursache), când 
vom şti câţi au murit pe toată reţeaua de închi‑
sori, colonii de muncă silnică, domicilii obligatorii, 
„victime ale ororii şi terorii”, cum tot Petru Ur‑
sache scrie.

Romulus Rusan era îngrijorat că nu se cu‑
noaşte numărul uriaş al morţilor în detenţie şi 
cum au fost ucişi, propunând „deschiderea reală a 
arhivelor”. Şi, mai departe: „cifra victimelor direc‑
te ale represiunii comuniste se ridică la 2 milioa‑
ne”. Adăugând victimele colaterale din familii, s‑ar 
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Evenimente culturale

Trei veacuri de poveste 
despre muzică într‑o 
expoziţie

Muzeul Municipiului Bucureşti a 
organizat vernisajul expoziţiei te‑
matice „Mărturisiri despre muzică. 
Intimitate. Armonii. Tehnologie”, 

eveniment care a avut loc pe data de 23 iulie, ora 
19.00, la Palatul Suţu (Bdul Ion C. Brătianu, nr. 2). 
Noul proiect expoziţional este asociat Festivalului 
Internaţional George Enescu, Ediţia 2019. Vizita‑
torii au fost invitaţi la un exerciţiu muzeal dedicat 
muzicii, menit să‑i ajute să trăiască sincron nu mai 
puţin de trei veacuri de poveste, experimentând, as‑
cultând şi cunoscând astfel producerea, captarea şi 
redarea sunetului în istorie. De la orchestra mecani‑
că, folosită încă din veacul al XVIII‑lea, la pick‑up‑ul 
şi magnetofonul adolescenţilor din anii 1970 sau 
1980, până la device‑urile de înaltă fidelitate ale vii‑
torului, toate acestea, alături de multe alte surprize, 
au fost prezentate în două săli special amenajate la 
Palatul Suţu.

Din panelul uriaş şi foarte variat al instru‑
mentelor muzicale create în ultimii trei sute de ani a 
fost aleasă perspectiva unei antiteze dintre clasic şi 
foarte cunoscut, pe de o parte, şi tradiţional, aproa‑
pe arhaic, pe de altă parte. Prelungirea anatomică a 
instrumentelor clasice poate fi considerată investiţia 
continuă, începând cu finalul secolului al XVIII‑lea, 
în aparate care redau muzica. La început pe cilindru 
şi disc metalic perforat, trecând apoi prin aparate‑
le cu acţiune mecanică, pe arc, pentru rotirea dis‑
cului de ebonită (gramofon, gramolă, patefon etc.), 
până la apariţia primilor tranzistori şi dezvoltarea 
transmisiunilor radio, după Primul Război Mondial. 
În spaţiul expoziţional vizitatorii vor putea folosi un 
magnetofon Kashtan din 1983, un pick‑up Tesla din 
1985, dar şi o orchestră mecanică cu cilindru per‑
forat de la începutul secolului al XIX‑lea. Publicul 
s‑a bucurat şi se va bucura de re‑vizionarea unor 
excelente concerte din cadrul ediţiilor anterioare ale 
Festivalului George Enescu, pe ecranele a patru te‑
levizoare, dar vor fi şi o serie de căşti la care se vor 
putea asculta protagonişti ai unor diferite curente 
muzicale din anii 1960‑1980. Atmosfera creată de 
muzică este prezentă prin imagini alegorice pe vari‑
ate obiecte casnice, încă din secolele XVII‑XVIII, cu 
precădere vesela din ceramică şi porţelan de produc‑
ţie occidentală.

Muzeul Municipiului Bucureşti oferă această 
poveste expoziţională pentru prima oară locuitorilor 
Capitalei, amintindu‑le astfel că dincolo de confrun‑
tări cotidiene, competiţii profesionale sau nepotriviri 
de moment în alegerile noastre, rămâne undeva păs‑
trată dorinţa de refugiu prin muzică. 

„Viaţa de acasă este fără încetare modelată de 
muzică. Intimitatea îşi are preferinţele ei muzicale. 
După cum studiul, distracţia sau relaxarea au por-
tofoliul lor muzical. Iar dacă suprapunem cu varie-
tatea vârstelor, culturilor, gusturilor, dorinţelor, tot 
ceea ce devenim şi ne defineşte pe măsură ce creştem 
şi facem alegeri, totul pare să fie însoţit de muzică. 
Întreaga noastră viaţă, cu succesiunea vârstelor, 
pare să flaneze între andante, allegro sau maestoso. 
Un lucru este clar. Liniştea se dobândeşte prin muzi-
că. Anxietatea se vindecă prin muzică. Fericirea este 
sunet, iar iubirea – cea dintâi cheie sol. Cu fiecare 
gamă trăită culegem sentimente, experienţe, dorinţe. 
Experimentăm şi trăim prin muzică. În muzică nu 
există inadecvare cu timpul trăit” – Adrian Majuru, 
manager al Muzeului Municipiului Bucureşti, cura‑
tor al expoziţiei.

Asocierea acestui experiment expoziţional ine‑
dit marca MMB cu Festivalul Internaţional Geor‑
ge Enescu are loc pe fondul derulării ediţiei 2019 
în Capitală. Pe întreaga perioadă a evenimentului, 
Bucureştiul devine destinaţia mondială preferată de 
iubitorii muzicii clasice. Este o vreme în care oraşul 
se conectează cu muzica, iar expoziţia „Mărturisiri 
despre muzică. Intimitate. Armonii. Tehnologie” di‑
versifică şi extinde această experienţă oferind o că‑
lătorie inedită pe care o propune prin trei secole de 
ascultare a muzicii la români. 

Intrarea la vernisaj este gratuită. Expoziţia 
este deschisă în perioada 23 iulie 2019 – 30 martie 
2020. Eveniment organizat de Primăria Municipiu‑
lui Bucureşti prin Muzeul Municipiului Bucureşti. r

Nu ştiu, e melancolia secolului care moare,
Umbra care ne îneacă la un asfinţit de soare,
Sau decepţia, durerea luptelor de mai‑nainte,
Doliul ce se exală de pe‑atâtea mari morminte,
Răspândindu‑se‑n viaţă, ca o tristă moştenire,
Umple sufletele noastre de‑ntuneric şi mâhnire,
Şi împrăştie în lume o misterioasă jale,
Parc‑ar sta să bată ceasul stingerii universale;

Căci mă‑ntreb, ce sunt aceste vaiete nemângâiate,
Ce‑i acest popor de spectri cu priviri întunecate,
Chipuri palide de tineri osteniţi pe nemuncite,
Trişti poeţi ce plâng şi cântă suferinţi închipuite,
Inimi laşe, abătute, făr‑a fi luptat vrodată,
Şi străine de‑o simţire mai înaltă, mai curată!
Ce sunt braţele acestea slabe şi tremurătoare?
Ce‑s aceşti copii de ceară – fructe istovite‑n floare?...
Şi în bocetul atâtor suflete descurajate,
Când, bolnavi, suspină barzii pe‑a lor lire discordate,
Blestemând deşertul lumii ş‑al vieţii, în neştire,
Când îşi scaldă toţi în lăcrimi visul lor de nemurire,
Tu, artist, stăpânitorul unei limbi aşa divine,
Ce‑ai putea să ne descoperi, ca un făcător de bine,
Orizonturi largi ş‑atâtea frumuseţi necunoscute,
Te mai simţi atras s‑aluneci pe aceleaşi căi bătute,
Să‑ţi adormi şi tu talentul cu‑al dezgustului 

narcotic,
Ca în propria ta ţară să te‑arăţi străin, exotic?...
Cum, când eşti aşa de tânăr, e o glorie a spune
C‑ai îmbătrânit şi sila de viaţă te răpune,
Că nimic pe lumea asta să te mişte nu mai poate,
Că te‑ai zbuciumat zadarnic şi te‑ai săturat de 

toate?

Ştii tu încă ce‑i viaţa? Ai avut tu când pătrunde,
Nu problemele ei vaste, încâlcite şi profunde,
Dar un tremurat de suflet, licărirea ta de‑o clipă,
Când atâtea‑ţi schimbă vremea c‑o bătaie de aripă,
În vertiginosul haos de privelişti, ce te‑nşală,
Sub imensa şi eterna armonie generală?...

Eşti de‑abia în pragul lumii. Îi‑i aşa de sprinten 
gândul.

Câte n‑ar şti el să prindă în viaţă aruncându‑l!
Câte frumuseţi ascunse vi s‑arată numai vouă,
Fericiţi poeţi: natura, lumea pururea e nouă!
Pe sub ochii tăi tablouri lunecă strălucitoare,
Glasuri, şi colori, şi forme tu le laşi să se strecoare,
Legănând a tale gânduri adormite, ca pe‑o apă,
Când atâtea adevăruri nerostite încă‑ţi scapă!

Ştiu. Am fost şi eu ca tine amăgit să cred că‑n artă
Pot să trec la nemurire cu revolta mea deşartă;
Şi cu lacrimi stoarse‑n silă nu mi‑aş mai 

aduce‑aminte –
Am bocit şi eu... nimicuri, ce‑mi păreau pe‑atuncea 

sfinte!...
Dar când m‑am uitat în juru‑mi ş‑am văzut că e 

o boală,
Şi că toţi începătorii, de abia scăpaţi din şcoală,
Ofiliţi în floarea vârstei de‑un dezgust molipsitor,
Îşi zădărnicesc puterea, focul tinereţii lor,
Ca să legene‑n silabe, pe tiparele găsite,
Desperări de porunceală şi dureri închipuite,
Când am înţeles c‑aceasta e o modă care soarbe
Seva tinereţii noastre, am zis gândurilor oarbe,
Ce‑şi roteau peste morminte zborul lor de lilieci,
Să s‑abată lăsând morţii în odihna lor de veci,
Şi din florile vieţii să aleagă şi s‑adune
În nepieritorul fagur adevăr şi‑nţelepciune!
Câte nu‑s de scris pe lume! Câte drame mişcătoare
Nu se pierd nepovestite, în năprasnica vâltoare
A torentelor vieţii! Câţi eroi, lipsiţi de slavă,
Nu dispar în lupta asta nesfârşită şi grozavă!
Şi, sub vijelia soartei, câte inimi asuprite,
Câţi martiri pe cari vremea şi uitarea îi înghite!

Şi când lumea asta toată e o veşnică mişcare,
Unde cea mai mică forţă împlineşte o chemare,
Şi când vezi pe‑ai tăi cum sufăr, cum se zbuciumă 

şi luptă
În campania aceasta mare şi neîntreruptă,
Tu, departe de primejdii, razna ca un dezertor,
Să arunci celor ce‑aşteaptă de la tine‑un ajutor,
Jalea şi descurajarea cântecului tău amar,
Şi să‑ţi cheltuieşti puterea celui mai de seamă dar,
Ca să‑i faci mai răi pe oameni, şi mai sceptici, şi 

mai trişti?
Asta vi‑i chemarea sfântă de profeţi şi de artişti?...
Unde ni‑s entuziaştii, visătorii, trubadurii,
Să ne cânte rostul lumii şi splendorile naturii?
Unde ni‑s sămănătorii generoaselor cuvinte,
Magii ocrotiţi de stele, mergătorii înainte,
Sub credinţele sfărâmate şi sub pravilele şterse
Îngropând vechea durere, cu‑al lor cântec să 

reverse
Peste inimile noastre mângâiere şi iubire,
Şi cuvântul lor profetic, inspirata lor privire,
Valurile de‑ntuneric despicându‑le în două,
Splendidă‑naintea noastră să ne‑arate‑o lume 

nouă!

Antologiile Contemporanul • Poemul lunii

Alexandru Vlahuță
Unde ni sînt visătorii?...
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Liliana Danciu
De la notaţie la reverie citadină

Pornind de la observaţia că mulţi po‑
eţi români s‑au născut în luna mai 
(Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Aurel 
Gurghianu, George Uscătescu, Geor‑

ge Stanca, Emil Isac, Ion Caraion, Victor Felea, 
Florin Iaru, pentru a‑i numi pe cei mai cunoscuţi), 
nu am greşi dacă am decreta‑o, într‑un calendar 
neoficial, luna florilor şi a poeţilor. Dintre cei 
menţionaţi anterior, poetul clujean Aurel Gurghi‑
anu (născut 11 mai 1924 – decedat 28 septembrie 
1987) şi poezia lui – scrisă într‑o perioadă istori‑
că neprielnică manifestării libere a spiritului şi 
creativităţii artistice – rămân o pagină deschisă 
(re)considerărilor estetice pentru cercetătorii fe‑
nomenului literar şi cultural românesc. Poetul de 
la „Steaua” publică unsprezece volume de poezii: 
Zilele care cântă (1957), Liniştea creaţiei (1962), 
Biografii sentimentale (1965), Strada vântului 
(1968), antologia Ascult strada (1969), Poarta cu 
săgeţi şi Temperatura cuvintelor (1972), Curenţii 
de seară (1976), Orele şi umbra (1980), Număraţi 
caii amurgului (1982), Diagnosticul străzii (1985) 
şi două plachete de proză scurtă cu caracter con‑
fesiv: Terasa şi alte confesiuni (1978) şi Carnet – 
însemnări, crochiuri, mărturisiri (1981). 

De la un volum la altul, este evidentă preocu‑
parea poetului pentru perfecţionarea formulei po‑
etice şi căutarea unui stil propriu, a unei ampren‑
te creatoare personale, care să‑l individualizeze în 
cadrul grupării „steliste” din jurul lui A.E. Bacon‑
ski. Notaţia este evidentă prin transcrierea unor 
imagini cu caracter fotografic în sintagme scurte 
puternic vizuale: „Şir de copii./ Zăpezi violacee” 
(Reînviere), instalându‑se un sentiment vag de ne‑
linişte interioară exteriorizată aproape 
material prin „palmele reci”. Prin pris‑
ma vizualului şi a olfactivului, eul liric 
experimentează calmul conştientizării şi 
al înţelegerii superioare a sensului adânc 
al existenţei: „Din câte doresc/ Puţine‑mi 
sunt date”, unica plenitudine constând 
în trăirea concretă a clipei prezentului: 
„Şi totuşi văzduhul întreg îl respir”. Este 
evidentă prezenţa „subversivă” a unui fin 
epicureism greco‑latin, camuflat cu pri‑
cepere în versuri aparent banale. Conşti‑
ent de propria‑i evanescenţă, cuprins de 
sentimente contradictorii, trist şi vesel, 
eul liric se identifică unui altfel de Rege 
Lear întors înspre sine spre a‑şi contem‑
pla trecerea. Poetul se ipostaziază în ne‑
bunul rege, bogat, dar atât de sărac din 
pricina necunoaşterii adevăratelor valori 
ale vieţii, asumându‑şi, însă, doar „nebu‑
nia” creatoare a gratuităţii „jocului”. 

Lirismul se subiectivizează printr‑o 
încercare de analiză a stărilor intime, cu 
prilejul unei călătorii în vis şi dincolo de 
vis care naşte interogaţii retorice cu ac‑
cente de meditaţie filosofică pe tema sublimelor 
efemerităţi ale vieţii (Notaţii). Se profilează chiar 
imaginea heideggeriană a „Fiinţei întru moarte” 
printr‑o elegantă translare a eului poetic din pla‑
nul exterior al naturii în cel al interiorităţii, cu 
vagi ecouri de retorism eminescian pentru a mar‑
ca ambivalenţa sentimentelor încercate, tristeţea 
trecerii frunzei şi speranţa încercată prin stator‑
nicia tulpinii (Fior de toamnă). Peisajul campestru 
de un aparent idilism coşbucian este abandonat 
acum în favoarea unei poezii a descripţiei spaţiilor 
citadine, cum este cazul unei pieţe pustii surprin‑
se la ceas târziu de noapte (Într‑o piaţă, noaptea). 
Limitată şi totuşi deschisă înspre oraş, piaţa este 
un spaţiu suspendat între imanenţa unui cotidian 
de‑o banalitate acerbă şi transcendenţa cosmică 
a nocturnului, învăluit într‑o lumină ambiguă şi 
o atmosferă vetustă; dinamica vieţii terestre şi 
imobilismul unei naturi sărace specifice urbanu‑
lui, banalul şi sublimul imaginilor sunt alternate 

cu talent (în planul cosmic, luna care trece „lin, 
împărăteşte” ca într‑o poezie eminesciană, în timp 
ce „o precupeaţă grasă picoteşte/ alăturea de‑un 
coş cu prune mari”). Metafora „s‑apleacă noaptea 
pe‑un ciudat gherghef...” metamorfozează subtil 
ipostaza mitologică a femeii care „ţese” în cea mo‑
dernă a femeii care coase şi, implicit, „leagă” ma‑
gic destinul bărbatului iubit de al său. Prin me‑
lanjul inedit de banal şi fantastic, de frumos pur 
estetic, de grotesc şi hilar, această creaţie poetică 
anunţă viitoarea poezie a insolitului, a peisajelor 
onirice bizare a lui Aurel Gurghianu.

Uneori bucolicul şi insolitul coexistă. Dacă 
trăirile interioare sunt adesea oximoronice, tablo‑
ul naturii este construit dintr‑o imagine aparent 
statică străbătută de vibraţia vie a unui dinamism 
intrinsec acesteia: „Un om dormind îmbrăţişează 
iarba/ Şi lunca şi nisipul, toate dorm”. Gerunziul 
„dormind” şi prezentul verbelor „îmbrăţişează” şi 
„dorm” permanentizează această stare de repliere 
din exterioritatea dinamică a experienţei înspre 
universul interiorităţii retrase din sfera cunoaş‑
terii nemijlocite. Axa orizontalităţii spaţiale cu‑
fundate în nemişcare se intersectează cu axa ver‑
ticalităţii (a)temporale prin miezul căreia circulă 
neîntrerupt în dublu sens: „Puteri din timpuri fără 
vârste suie/ Din rădăcini, spre trunchi” şi care co‑
boară „de sus o rază perpendiculară”. În această 
poezie doar de o aparentă simplitate, natura îşi 
pierde caracterul iraţional „decretat” începând de 
la gânditorii antici şi se abstractizează printr‑o 
geometrizare a acţiunilor ei, transformându‑se în 
„leagăn” pentru omul inconştient aflat în puterea 
ei: „viespi de aur îl măsoară‑n somn”, pe când „de 

sus o rază perpendiculară/ Străbate printre crengi 
ca o carafă” (Un om dormind).

Metafora, epitetul cromatic şi comparaţia 
sunt parte a unui inventar stilistic prin care este 
compus un tablou hibernal neobişnuit: „Zăpada e 
roşie de sângele/ Amurgului/ Ca o brazdă, cosită 
de maci; E roşie‑n clipa aceasta zăpada/ Ca viţele 
toamna/ Arzând pe araci” (Impresie). Aceste ima‑
gini cromatice inedite condensează şi armonizea‑
ză vitalismul verii şi al toamnei laolaltă, cu efect 
hipnotic asupra eului liric rămas cu „privirile 
furate”, căpătând calităţile unui portal spre uni‑
versul imaginarului propriu, unde este invitat să 
se abandoneze ludicului şi gratuităţii creatoare: 
„Ea‑mi pare un tulbure joc;/ E roşie în clipa aceas‑
ta zăpada/ Ca fulgii unei dropii de foc”. Din păca‑
te, poezia capătă uşoare accente patetice, esteticul 
sucombă într‑o finalitate „practică”, astfel că ine‑
dita abstracţiune a zăpezii sângerii din acel spa‑
ţiu imaginar este convertită într‑un banal reflex 

mimetic al unui mesianism desuet după modelul 
Octavian Goga. Finalul „salvează” poezia printr‑o 
deschidere a sensibilităţii cititorului spre o stare 
de indicibilă anxietate cauzată de insinuarea unui 
vag sentiment de singurătate ontologică, într‑un 
univers al vidului care stă gata să se prăbuşească: 
„Amurgul în roşu/ Vopseşte zăpada. // Cerul, dea‑
supra, se clatină gol”.

Peisajul rural campestru din primele volume 
este înlocuit treptat cu o poetică din ce în ce mai 
sofisticată a urbanului. Impresionează imaginea 
fantomatică a unui oraş‑ruină scufundat printre 
picăturile de apă ca într‑un ocean. Eliberat de ba‑
lastul imaginarului poetic specific contextului is‑
toric, acest text oferă imagini inedite dintr‑o recu‑
zită minimală a suprarealismului prin mişcarea 
neîncetată a braţelor conjugată celei a gâturilor 
hieratice ale macaralelor, într‑o atmosferă întune‑
cată, „la ceasuri târzii”: „Apele ei revin, se frămân‑
tă şi iarăşi se duc/ Şi‑n clipele‑acelea poţi să ză‑
reşti/ Braţele mişcându‑se undeva sus, neîncetat 
mişcându‑se/ Şi gâtul macaralelor cu gesturi hie‑
ratice./ Parcă scafandrii descoperir‑o necunoscută 
fiinţă/ Şi‑ar vrea s‑o ridice prin ceaţa compactă” 
(Ceaţa). Se poate constata o tendinţă de (auto)pro‑
iectare a eului poetic într‑o spaţio‑temporalitate 
suspendată între oraşul real şi unul imaginar: „În 
parc – întreaga ziuă să‑mi petrec...”, „să rătăcesc 
cu gândul/ prin crângurile‑acestor ani din urmă” 
(Retrospecţie). 

Încărcat atât de contaţii pozitive, cât şi nega‑
tive, drumul se dovedeşte laitmotivul mai multor 
poezii ale lui Aurel Gurghianu. Strada este arte‑
ra vitală a oraşului drag prin care curge fluxul de 

energie umană, pe care poetul o ascultă 
de atâta timp, încât îi (re)cunoaşte toate 
secretele: „Ascult vibraţia materiei atin‑
se/ De pasul tău, trecătorule” (Ascult 
strada). Poetul şi strada capătă o uni‑
tate de monolit, căci poetul o veghează 
prin toate simţurile şi s‑a adaptat întru 
totul „ritmurilor” ei. Apar primele încer‑
cări de dislocare a temporalităţii imagi‑
narului poetic: într‑un oraş oarecare, eul 
liric rătăcitor „aude” „istoria paşilor” re‑
ţinută în memoria sensibilă a pietrelor 
caldarâmului. De la imaginea proiectată 
într‑un peisaj exterior eului poetic, se 
ajunge la aceea a interiorizării străzilor 
printr‑un gest conştient de cuprindere şi 
contopire: „Îmi desfac braţele‑n cruce/ şi 
marginile străzii le‑ating”. Suflul vântu‑
lui transformă dulcea reverie citadină 
într‑o halucinaţie bahică în care eul liric 
se identifică cu umbra într‑o halucinan‑
tă „răstignire pe valuri” devenind to‑
tuna cu universul: „Stradă,/ neliniştită 
Stradă a Vântului,/ onirică poartă spre 
Infinit,/ îndrumă‑mi paşii dincolo de tot 

ce‑i inert” (Strada Vântului). Motivul vântului re‑
vine obsesiv în volumele ulterioare într‑o poezie 
gravă cu tentă alegorică pe tema destinului uman 
(Modulaţii). Vântul devine pretext liric pentru a 
se crea „o poveste” despre unicitatea imaginaţiei 
creatoare: „la hotarele amurgului”, într‑un spaţiu 
terestru pustiit, trei copii se întreabă cu privire 
la natura unei „zburătoare” necunoscute. Doi din‑
tre ei sunt din categoria oamenilor obişnuiţi, care 
gândesc în termenii realităţii imediate; al treilea 
copil este poetul care liricizează realitatea: „Batis‑
ta pomului căzută‑n iarbă./ A smuls‑o vântul/ şi 
s‑a şters la ochi” (Al treilea).

Aparent simplă, poezia lui Aurel Gurghianu 
se dovedeşte a nu fi, totuşi, simplistă, ci un pod 
estetic unind două mari generaţii poetice, moder‑
niştii interbelici şi neomoderniştii anilor ’60‑’70. 
Drept pentru care, ar fi necesară o binemeritată 
reconsiderare valorică, în funcţie de nefericitul 
context istoric şi cultural al timpului. r

n Lecturi Notaţia este evidentă prin 
transcrierea unor imagini cu 

caracter fotografic în sintagme 
scurte puternic vizuale
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Adopţie eşuată

În dimineaţa aceasta nu am remuşcări 
nu am regrete nu am orgolii deşarte 
nu am crize de daltonism nu mă irită graiurile
orfelinatelor în transă nici miunatul continuu 
al pisicilor vecinei de apartament
nu‑mi este frică de nicio expertiză gramaticală 
nu‑mi doresc pentru trupul meu de bătrân ostenit 
o altă identitate decât aceea care‑i aparţine 
mă despart de el bucată cu bucată ca de o adopţie 

eşuată 
ca de o transcendenţă în care voluptăţile îşi pierd 

măsura 
rămân rând pe rând fără picioare fără mâini fără cap
privesc marea cu frigul din ochii tăi şi o văd 
afundându‑se în abisul propriei sale naşteri  
îi aud zbuciumul cu urechile tale într‑un amestec
de nevroze şi idiomuri dintr‑o ţară cu lămpile stinse 
îi sărut valurile cu spaima de pe buzele‑ţi abia
întoarse în zori de la chermeza horoscopurilor
ştiu ce am de făcut îţi voi oferi la masa de prânz 
viaţa mea să te înfrupţi pe săturate 
tristeţe vei găsi câtă vrei singurătate câtă vrei 
adultere câte poţi să înghiţi
fericire dacă îi mai suporţi gustul 
e de asemenea câtă vrei
doar de moarte, fată, să nu te atingi 
moartea este încă a unui bărbat viu
 

Am fost

Am fost cel care a mers în sens opus
şi nu s‑a avut decât pe el

am fost cel care a sperat 
că nu i se va da o durere mai mare
decât poate să o ducă 

am fost cel care nu şi‑a dorit 
alt sfârşit decât moartea lui personală
pe un zar cu dinţi sănătoşi

eu am fost fericit

Umbra emirului

Poate e timpul să mă retrag pentru puţină mişcare 
într‑o cocoaşă de cămilă să mă acopere pustiul 
cu umbra lui uriaşă de emir decapitat
deşi nu am mângâiat niciodată cu palma o cocoaşă 

de cămilă
şi nu am văzut nici din faţă şi nici din spate un 

emir
sufocat de atâtea automutilări şi închipuiri bolnave
de atâtea reziduuri de trucuri şi inexistenţe repetate
nu mai vreau tablete laptopuri telefoane mobile 
sticle goale de parfumuri să le miros şi să mă 

iluzionez 
că suntem împreună vreau un drum invers să mă 

ducă
fără să ştiu unde să descresc să descresc până când 
nu voi mai fi decât linia vieţii din palma unei mame 
care şi‑a rătăcit printre rugăciuni norocul de a 

avea un fiu

O castitate autoimpusă 

În strigătele amorfe din gâtul  poemului
singurătatea continuă să mă roadă ca un vierme 

îmi scuip nervii scofâlciţi printre dinţi
cu ochii ţintiţi pe femeia ce tocmai trece colţul 

străzii 
fără să lase în urmă speranţa că va fi mama 

copilului meu

sunt părăsit până şi de pofta de mărire 

un infern la fel de greu de suportat
ca şi cifra care îţi aminteşte numărul anilor

când ar fi putut să fie mărire nu a fost  
acum nu mă mai cramponez de ea nici cât de 

cărămida
cu care te izbeşte în cap un onorabil coleg de ospiciu

o compar cu o castitate autoimpusă în regim de 
urgenţă 

pentru a te manipula pe tine cititorule

Câinii cartierului 

În fiecare dimineaţă câinii cartierului 
îşi pun coada între picioare şi o iau la goană
împreună cu cei grăbiţi să nu întârzie la serviciu
se gudură în faţa lor se opresc odată cu ei la stopuri
înjură împreună cu ei când autobuzul e prea 

aglomerat
uneori nu au răbdare să ajungă până la trecerea 

de pietoni
trag cu ochiul să vadă dacă nu e vreun poliţai în 

apropiere
şi se alătură celor ce se strecoară printre roţile 

maşinilor
îi asigură pe toţi că nu latră că nu muşcă 
că sunt gata să‑şi dovedească utilitatea publică 
şi să ducă plicurile cu corespondenţă în cutiile 

poştale 
ca nişte buni slujitori ai comunităţii care încă nu 

au aflat
că nimeni nu‑şi mai descarcă sufletul în scrisori
şi că plicurile cu facturi nu produc nicio bucurie

O minune

Astăzi  am aruncat telefonul mobil pe geam 
nu mai pot să‑i suport tăcerea
urmărindu‑i căderea văd cum din pântecul lui
deîndată ce atinge asfaltul ies atâtea femei
care într‑o clipă umplu bulevardul
surâd chicotesc flutură batiste împart bezele
maşini în delir se opresc în dreptul lor
până când dispar rând pe rând una câte una 

şi să mai ziceţi că viaţa nu e o minune

Poem deturnat

Stau dinaintea uşii garsonierei tale nu ştiu ce să fac
să apăs pe butonul soneriei sau să o iau la goană 

pe scări
în sacoşă am o sticlă de bollinger un pachet cu 

pişcoturi
câteva poeme de ultimă oră cu sângele o rană 

continuă 
ca şi când şi‑ar fi înfipt gheara în el
hormoni de târfe fierbinţi

mă gândesc să sun poate îmi vei deschide 
deşi nu ai de unde să ştii că poemele mele zurbargii
îşi imaginează deja că le vom decupa împreună 
cuvânt după cuvânt 

speră să ţi le lipesc pe fiecare pe trup la întâmplare 
până când vei deveni un poem deturnat
de la orice bunăcuviinţă 

va fi de ajuns să avem revelaţia 
că ar putea să înceapă un incest

Pe pervazul unei case de ţară

E trecut de miezul nopţii 
stau pe pervazul unei case de ţară
încerc să‑mi aduc minte o uşă deschisă

n Poeme

Ion Cocora

din care a dispărut aşteptarea

tot ce‑mi închipui e o meduză gelatinoasă
ca un ţinut de suflet mlăştinos

îmi sprijin fruntea în palme
dar palmele îmi sunt atât de reci că le rog 
să se întoarcă în ieslea cea săracă 
să‑şi sufle boul peste ele căldura

În linişte

Ai murit fericită mamă
ultimele tale cuvinte au fost pentru dana
„scumpa mea draga mea”

atât înainte de a‑ţi retrage
respiraţia din ele

mie nu mi‑ai adresat nicio vorbă
e adevărat că puţin mai înainte
mă dojeniseşi ca în copilărie
că trântesc prea tare uşile

draga mea scumpa mea
să nu‑ţi faci griji acolo unde eşti
pe mine m‑ai lăsat pe mâini bune
sănătos care sănătate ţi‑o doresc şi ţie

roagă‑te în linişte 
arată‑i recunoştinţă lui iehova

Mâine e o nouă zi

Mâine e o nouă zi cu anxietăţile şi catastrofele ei
la care mă gândesc fără să o poetizez 
nu va fi schimbată nici în rău nici în bine de cea 

de azi
aceiaşi paşi contagioşi de protestatari vor defila 

pe creştetu‑i bălai
aceleaşi fraze vor sări străine de pe o gură pe alta
mâine e o nouă zi în care memoria mă va bate pe 

umăr  
e timpul îmi zice să te resemnezi longevitatea 

divină  
va experimenta în continuare ritualuri de 

creşterea dinţilor 
cum de nu văd că mi‑am pierdut dantura 
în câte citate am devorat cu sălbăticie
mâine e o nouă zi când cu mâinile înfundate în 

buzunare 
instinctele fac exerciţii de dregerea vocii do re mi 
sau fa sol la si do ca înainte de un concert 
poate am norocul îmi zic să nu‑şi piardă simţul 

realităţii 
să fie ceva mai îngăduitoare cu bărbatul de 

optzeci de ani 
decât căpuşele din blana roşcată a căţeluşului 

harley
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Alexa Visarion
Timpul şi ascuţişul cuvintelor

Adevăratele lacrimi nu pot fi plânse, 
iar cele care se plâng 

se scurg toate fără nici un rost
Elisabeta de Austria

Spaţii mari, goale, nefinisate, în para‑
gină, aflate în perimetrul construit 
undeva în stânga clădirii Parlamen‑
tului, imobil proiectat cândva să fie 

Casa Radio. Sute de rame goale, risipite peste 
tot… Rame aurite, cu forme şi mărimi diferite, 
din care s‑au scos chipurile celor care au condus 
până nu demult. Un bărbat înalt, deşirat – unul 
– se plimbă printre ele. Din când în când, se în‑
cadrează în câte una, schimonosindu‑şi faţa, cu 
diferite grimase groteşti şi murmurând sloganuri 
vechi, dar reactualizate ciclic. Câteva televizoare, 
unele în funcţiune, altele nu, risipite prin interio‑
rul acestei hale pustii, redau imagini din reclame 
promoţionale actuale, ştiri şi evenimente monde‑
ne într‑o succesiune obsesivă. Privind spre ima‑
gini, un alt bărbat, cărunt – celălalt – stă aşezat 
pe un banner sfâşiat şi degradat, pe care putem 
citi destul de anevoios cuvântul libertate. Lângă 
el, o sticlă goală, un pahar de plastic şi un alt pa‑
har, de cristal, cu piciorul rupt. 

Celălalt (zâmbind): Salut… Bine ai venit la 
sediul P.C.D.R. Un vin?… O ţigară?… Nimic? Bi‑
neee… 

Unul stă în picioare, tăcut, privindu‑l.
Celălalt: Auzi?… Strigătele noastre de 

atunci din decembrie, când visam, nu le‑a auzit 
nimeni… De fapt cine să le audă? De mult nu mai 
crede nimeni visurile… S‑a pus un OK apăsat 
peste tăcere, nu? Ştii…, m‑am încăpăţânat să tră‑
iesc împotriva tuturor, dorit şi nedorit… avortul 
ratat al mamei în ’67. Ea în puşcărie un an şi ju‑
mătate, eu liber pe scena istoriei… (Râde) Ilustru 
mediocru recunoscut în prim‑planul Europei de 
Est – adică eu… identitate cu origine controlată 
din start. (Râzând) Marcă înregistrată! Good for 
nothing. Sunt insuportabil, nu? Indezirabil, hai, 
zi! Sătul de atâtea vieţi mizere, de atâtea trăiri 
istorice ratate… Fondator şi preşedinte de onoa‑
re, pe viaţă, al P.C.D.R.‑ului. Avem nenumărate 
adeziuni – şi contestare publică violentă. Sunt 
fas‑ci‑nant… M‑am realizat deplin începând cu 
’89, adică de 30 de ani, vieţuiesc şi tot vieţuiesc 
vieţuind. Erou cu acte oficiale, şi cinci prieteni în 
cimitirul martirilor uitaţi… ai neamului. (Privin-
du‑l, fredonând uşor) Ole, ole, ole, ole… dă‑mi o 
replică dacă ai… ceva care să se mai lege acum cu 
ole, ole, ole… 

Tăcere… Brusc, pe ecranele tuturor televi‑
zoarelor împrăştiate prin toate ungherele… recla‑
me… reclame, unele după altele, ştiri de senzaţie 
pe burtieră şi breaking news‑uri… Un spaţiu vi‑
zual agresiv, isterizat.

Celălalt: Vezi? 
Unul: Ce? 
Celălalt: Nu vezi? (Arătând spre televizoa‑

re) Cearceaful de ştiri… voma de senzaţional…, 
provocările şi împlinirile secolul XXI… vedetele 
sterpe, beţia de informaţii, maculatura noutăţi‑
lor… Vezi? 

Unul: Ce? 
Celălalt: Vezi! Uită‑te până când ai să vezi. 

(râde) Aşa i‑a spus Brâncuşi unui individ care 
privea năucit pasărea lui în zbor. (toarnă în pa-
harul cu piciorul rupt vinul imaginar din sticla 
cu etichetă misterioasă) Să sărbătorim cei 30 de 
ani … Hai, curaj… Noroc! (mimează că bea vinul 
ca un cunoscător, apoi, aşezând paharul culcat pe 
banner‑ul din faţa lui) Te‑am chemat aici la se‑
diul Partidului Celor Dezamăgiţi din România să 
sărbătorim izbânda, să numărăm ramele orfane, 
părăsite, şomere… Rămase fără serviciu, fără pre‑
zenţă publică, concediate din istorie… Cam mul‑
ţi au călărit timpurile. (privindu‑l adânc) Auzi? 
Simt scârbă şi tristeţe… Mi s‑a terminat încre‑
derea…. S‑a stins… Gata. Încerc să mă scutur. 
(după o mică pauză) Ştii, gândesc o carte, puiule. 
Despre viaţa asta de bâlci. Prezentată în colecţia 
de platină… Auzi? O scriu cu scuipat acru şi punc‑
tuaţie din fecale… Scârbos, nu? Cam da! Atunci 
căcăţei de porumbel ca diacritice. Aşa merge, se 
înghite, nu? Mai cinstim un pahar? 

Ridică sticla goală. 
Unul: Bine… Dacă tot aniversăm… 
Celălalt (îi toarnă vinul imaginar în paha-

rul cu piciorul rupt): Ce zici? Să răzvrătim – de 
ce‑ul bolnav – în carantina lui – cum trăim – … 
Nu bei?… Amice, tu ştii ce e iluzia, ce e Maya? 
(Unul priveşte nedumerit. Celălalt continuă.) E… 
să priveşti gheaţa fără să te gândeşti că este apă. 
Gata, s‑a dus… s‑a scurs la tine ultima picătură… 
Ăsta‑i noroc. (râd amândoi. Apoi, privind prin go-
lurile celor trei ferestre imense, cu deschidere spre 
Casa Poporului) Bătrâne, hai sa urlăm ceva… 
propun tâmpenii. Ca ultime blesteme. De aici din 
cavoul ăsta istoric… Tâmpenii cronice, canceroa‑
se. (strigă dintr‑odată puternic, apoi tot el comen-
tează strigătul) Hoţie! Nimic… e fără ecou. (strigă 
din nou mai puternic) Min‑ciu‑nă! Hm…Tăcere… 
La‑şi‑ta‑te! No comment, definitiv… (o mică pau-
ză) Mai desfac o sticlă? 

Unul: Ştiu şi eu? Să nu fie prea mult. (din-
tr‑odată strigând amân-
doi) Im‑pos‑tu‑ră! 

De jos din stradă se 
aude vacarmul traficului, 
sirene de poliţie, claxoa‑
ne, gălăgie bezmetică fără 
identitate… 

Celălalt: Auzi?… ies 
reprezentanţii noştri, ofi‑
cialii, se simte, nu. (luând 
o ramă în braţe, fredonea-
ză dansând grotesc) 

Ticăloşie, ticăloşie, 
ai luat chip de omenie/
Masca ta e tricolorul, cu 
sloganul minţi poporul… 

Ca tot românul, poet 
(printre lacrimi, râzând) 
Încercăm altceva… Nou. 
Hai, strigă tu întâi! 

Unul: Ce? 
Celălalt: Cuvinte ui‑

tate… cuvinte alungate. 

Unul: (dintr‑odată) Curaj! Celălalt: (satisfă-
cut) Să zicem… Unul: Suflet! Celălalt: Da, mer‑
ge… Unul: Suspin! Celălalt: Aha… Unul: Feciorie! 
Celălalt: De unde? (râde, apoi amândoi unul după 
celălalt.) Unul: Sfânt! Celălalt: Ideal! Unul: Gând! 
Celălalt: Cinste! (creşte ritmul) Unul: Tihnă! Ce‑
lălalt: Pace! Unul: Credinţă!… Celălalt: Cinste! 
Unul: Ai mai spus asta. Celălalt: Ţară! Unul: Ce, 
mă? Celălalt: ŢA‑RĂĂĂĂĂ!!! (ecoul e sufocat de 
amalgamul zgomotos al străzii), Poezie. Unul: 
Eminescu! 

Celălalt: Ştii, m‑a‑ntrebat o gagică studentă 
la ceva marketing privat dacă îl ştiu pe ăsta… a 
zis ea… pe Eminescu… că de unde îi ştiu eu ver‑
surile, îl cunosc? Ne ştim, i‑am zis: Să smulg un 
sunet din trecutul vieţii,/Să fac, o, suflet, ca din 
nou să tremuri/Cu mâna mea în van pe liră lunec; 
Pierdut e totu‑n zarea tinereţii/Şi mută‑i gura 
dulce‑a altor vremuri,/Iar timpul creşte‑n urma 
mea… mă‑ntunec!

Unul: Eu nu mai beau. 
Celălalt: Bine, să fim treji, conştienţi… Lu‑

cizi, fără rost, fără temei. Îţi aminteşti concertul 
de palme din Mondo Cane? Distracţie şi umilire… 

Zâmbesc amândoi… În pustiul spaţiului 
abandonat se aud sunetele reclamelor ce se înlăn‑
ţuie fără sfârşit ca o buclă burlescă a evenimen‑
telor. 

Celălalt: Ştii? Aş vrea să‑i pocnesc rău pe 
unii care apar şi tot apar în faţă de ani şi ani. 

(cântă încetişor) Ole, ole, ole ole, Jap… jap 
peste bot… Ole, ole, ole, ole… jap, poc încă o dată. 
Auzi, Cioran zice că viaţa este kitchul materiei… 
Bună, nu? Prietene, îţi dau voie să te plimbi cu 
bicicleta aici prin sediu, printre succese, în mena‑
jeria eşecurilor… Ole, ole, ole, ole, unde aţi ascuns 
succesele… (dintr‑odată, cu disperare) Nu mă 
occi‑den‑ta‑li‑zez domnule… Nu ştiu de ce nu se 
prinde occidentalizarea UE‑ului nostru de mine… 
Nu sunt întreg la minte, nu sunt pragmatic… Nu 
sunt câştigător, nu sunt nimic. Ratare, ratare pa‑
rafată în plan naţional şi certificată cu autoritate 
de forurile competente europene… fără probleme, 
fără discriminare. (tac amândoi. după câteva cli-
pe) Am o piatră, uite‑o, vezi? E pentru capul ăsta 
al meu… Poc… Pac… O izbitură precisă şi Gata! 
Finita la commedia. (râde) Hai repede, tovarăş de 
baricadă, să scuipăm de aici, de la înălţime, de pe 
terasă, şi să vedem ce viteză prinde scuipatul dacă 
are destinaţia precisă. 

Aleargă împreună spre arcadele căscate ale 
ferestrelor. Sunetul îi însoţeşte. 

Unul: (strigă dintr‑odată) Adevăăăr! 
Celălalt: Doamne, ce ai… Eşti nebun? Auzi, 

(scuipă) eram jos ieri în giratoriu lângă semafor, 
în plină nebunie a traficului, şi unul mai tânăr ca 
noi deschide o umbrelă rablagită şi se uşurează pe 
ea… mutând jetul de la stânga la dreapta şi îna‑
poi şi, în ritm de samba, sughiţând şi plescăind, 
cânta cu voioşie disperată

„Moartea e viaţa trăită/Viaţa e moartea ce 
vine/Aşa, cavalere… fără ruşine!” 

Da… tristeţe organică,… de picuar dâmbo‑
viţean. Ştii, un american, fizician se pare, Feyn‑
man, zice că: Timpul este ceea ce se petrece când 
nimica altceva nu se petrece. Tare, nu? 

(fredonând stins) Ole, ole, ole, ole, ole, cum 
aţi ucis speranţele… (şoptind) Ole, ole, ole, ole, 
ole, s‑au înmulţit lichelele…

De departe, ca dintr‑o altă lume, se aud clo‑
pote şi sirene de ambulanţă.

Celălalt: (şoptind în continuare) Vezi?… 
Sunt un dobitoc care mai are încredere… şi toarce 
cuvinte. r

n Cealaltă scenă Auzi?… Strigătele noastre de atunci 
din decembrie, când visam, nu le‑a 

auzit nimeni… De fapt cine să le 
audă? De mult nu mai crede nimeni 

visurile… S‑a pus un OK apăsat 
peste tăcere, nu?
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S‑a făcut mult caz de cifra 18 (adică a ma‑
turităţii, prin atropomorfizare) a ediţiei 
2019, în care Festivalul Internaţional de 
Film Transilvania a confirmat că e cel 

mai mare, cel mai ambiţios, cel mai atotcuprinzător 
eveniment cinmematografic din România. „Mărimea 
contează”, pare să fi fost deviza sub care s‑a dezvol‑
tat de‑a lungul timpului TIFF, lucru mereu confir‑
mat de bilanţurile finale bazate pe statistici. Comu‑
nicatul de presă de la final a ţinut să ne asigure că 
„recordul de bilete vândute stabilit anul trecut a fost 
menţinut: 95.000 de bilete”. În cifră intră spectacole‑
le cinematografice propriu‑zise, proiectând filme din 
competiţia internaţională şi românească, ciclurile şi 
retrospectivele adiacente, concerte, workshop‑uri, 
master class‑uri. Vizionările în Piaţa Unirii, cu două 
mii de locuri accesibile, au mărit, desigur, cifrele, mai 
ales că printre filmele programate acolo s‑au aflat 
cel mai recent film al lui Pedro Almodóvar, Durere şi 
glorie, venit de la Cannes cu premiul de interpretare 
pentru actorul‑fetiş Antonio Banderas, sau Căderea 
Imperiului American de Denys Arcand, un thriller cu 
accente de satiră socială premiat şi el în mai multe 
festivaluri şi foarte agreat de public. Iar la capitolul 
atracţii sigure s‑a numărat şi proiecţia, la Casa Stu‑
denţilor, a mai vechiului Faţă în faţă (Face/Off) de 
John Woo, cu Nicolas Cage în rolul principal, actorul 
american venit special pentru Gala de decernare a 
Trofeului Transilvania pentru întreaga contribuţie 
adusă cinematografiei mondiale. Cariera cu suişuri 
şi coborâşuri a vedetei, care include titluri foarte 
respectate precum Leaving Las Vegas de Mike Fig‑
gis, Adaptation de Spike Jones, cuprinde şi lungme‑
traje filmate în România, ca Dying of Light de Paul 
Schrader. Popularitatea TIFF‑ului de anul acesta 
datorează ceva şi Premiului de excelenţă oferit lui 
Marcel Iureş, actorul român cu roluri memorabile în 
producţii internaţionale precum Mission Impossible, 
Hart’s War, The Peacemaker sau Piraţii din Caraibe. 
Iureş nu a ezitat să‑şi aducă aminte că şi‑a început 
cariera actoricească la Cluj, chiar pe scena teatrului 
unde a fost omagiat. Dar, dacă ar fi să desemnăm ac‑
torul român cel mai aplaudat din filmele competiţiei 
(şi cel mai „pe val” internaţional în acest moment, 
după cum se va vedea în ultima parte a articolului), 
acesta este Vlad Ivanov, interpretul rolului principal 
din La Gomera, co‑producţia internaţională (Româ‑
nia‑Franţa‑Germania) semnată de Corneliu Porum‑
boiu.

Turnanta românească
Deşi a fost prezentat în secţiunea Zilele fil‑

mului românesc, lungmetrajul lui Porumboiu nu a 
concurat pentru premii, decizie înţeleaptă, dacă ne 
gândim că selectarea lui în competiţia principală de 
la Cannes (alături de mari nume precum Quentin 
Tarantino, Terrence Malick, fraţii Dardenne) este 
o recunoaştere a afilierii autorului la liga celor mai 
importanţi cineaşti ai lumii. El a fost premiat an‑
terior la Cannes, în secţiunile Camera d’Or şi Un 
certain regard, pentru A fost sau n‑a fost, Poliţist, 
adjectiv sau Comoara. Recentul La Gomera, primit 
cu entuziasm de publicul de la TIFF, merită privit 
mai atent tocmai în acest moment în care se vorbeşte 
despre „sfârşitul Noului cinema românesc” sau chiar 
de „moartea” lui. Sigur că e vizibilă o modificare 
în paradigma filmelor afiliate acestei mişcări, deja 
precedente creaţii ale lui Cristi Puiu (Aurora) sau 
Cristian Mungiu (Bacalaureat) erau mai apropiate 
de convenţiile unor genuri cinematografice consacra‑
te. După cum era evidentă şi deplasarea interesului 
de la problemele oamenilor modeşti la cele ale clasei 
medii (şi peste) odată cu Poziţia copilului de Călin 
Peter Netzer sau Marţi după Crăciun de Radu Mun‑
tean. Nu vreau să devin didactică, dar e o evoluţie 
firească, înlesnită şi de resursele financiare la care 
tinerii cineaşti au acum acces (au crescut subven‑
ţiile oferite de concursurile de proiecte la CNC, au 
devenit mai accesibile şi fondurile europene, ca Eu‑
rimages). În plus, toate mişcările şi curentele cine‑
matografice s‑au metamorfozat treptat, au căpătat 
mai mult relief operele individuale ale unor figuri 
centrale (avem exemple celebre de evoluţie, de pil‑
dă, de la neorealism la modernism, prin operele unor 

Fellini şi Antonioni, sau de la Nouvelle vague la cre‑
aţiile auteur‑iste ale lui Godard, Truffaut, Rohmer). 
Am deschis această mică paranteză pentru a polemi‑
za cu cei care înşiră aberaţii despre „moartea Noului 
cinema românesc” şi înlocuirea lui cu filme „mai de 
gen, mai de public”.

La Gomera lui Porumboiu este un exemplu de 
transformare, nu de ruptură, cel mai clar indiciu fi‑
ind dat de autoreferenţialitatea inteligentă şi ludică 
a filmului, care face trimiteri la creaţiile precedente 
ale cineastului (vezi Metabolism sau Când se lasă sea-
ra peste Bucureşti şi Poliţist, adjectiv ). Din cel de‑al 
doilea este adus personajul jucat de Vlad Ivanov, 
acolo inspectorul‑şef care îi dădea protagonistului 
interpretat de Dragoş Bucur o lecţie despre impor‑
tanţa limbajului. Ivanov păşeşte acum în prim‑plan, 
jucând un poliţist corupt care, sedus de Gilda, femeie 
fatală contectată cu lumea interlopă (Catrinel Mar‑
lon), acceptă să o ajute la eliberarea unui mafiot care 
ştie unde se ascund banii obţinuţi în urma unui jaf. 
Pentru asta pleacă în Spania, pe insula La Gomera 
din arhipelagul Canare pentru a învăţa „El Silbo”, 
un limbaj secret fluierat folosit de iniţiaţi. Învăţarea 
acestui limbaj codificat (inclus în patrimoniul imate‑
rial UNESCO), îl pune în relaţie cu mafioţi transna‑
ţionali periculoşi, pe care reuşeşte însă să‑i păcăleas‑
că, ceea ce face şi cu colegii săi poliţişti, printre care 
o şefă dură şi versată (Rodica Lazăr). Porumboiu 
foloseşte şi mixează expert convenţiile filmului noir 
şi ale thriller‑ului, de la iconografie până la tipologie 
şi situaţii, şi satisface aşteptările unui public dornic 
să urmărească aventuri în locuri exotice. El obţine şi 
admiraţia criticilor, precum Carlos Herredero, de la 
revista spaniolă „Caiman. Cuadernos de cine”, care, 
după ce recunoaşte subtilitatea citatelor cinefile din 
Hitchcock (Psycho) sau John Ford (The Searchers) şi 
colajul din coloana sonoră, mixând acorduri din Iggy 
Pop cu „Carmina Burana”, „Marşul lui Radetzky” cu 
„Dunărea albastră”, apreciază „libertatea narativă, 
simţul umorului, răsturnările permanente de situa‑
ţie şi schimbările de registru, care fac din La Gomera 
pelicula cea mai inclasabilă a selecţiei oficiale. Şi, în 
acelaşi timp, cea mai liberă şi nonconformistă.”

La TIFF a mai fost lansat un lungmetraj filmat 
în majoritate în Spania, Parking de Tudor Giurgiu, 
adaptare după romanul de succes al lui Marin Mă‑
laicu Hondrari „Aşteptarea”. Nu e un film despre 
căpşunari, ci despre un scriitor (cam ratat) care se 
refugiază ilegal la Cordoba, sub pretextul că vrea să 
înveţe spaniolă, pentru a‑l citi în original pe Bolaño. 
Personajul interpretat excelent de Mihai Smaran‑
dache pare însă că fuge mai degrabă de o căsnicie ra‑
tată, amorul fulgerător pentru o chitaristă spaniolă 
devenind miezul narativ al filmului. Giurgiu are, se 
pare, o slăbiciune pentru literatura română recen‑
tă (a mai făcut Legături bolnăvicioase, după Cecilia 
Ştefănescu), e meritul său că încearcă să o remode‑
leze cinematografic, dar nu reuşeşte întotdeauna să 
se elibereze de o anume povară livrescă. Oricum, 
legătura cinematografului nostru cu literatura pare 
că reactivează interesul publicului, dacă ne uităm la 
votul său de la TIFF pentru Cel mai bun film româ‑
nesc: Moromeţii 2 de Stere Gulea. 

Ediţia 2019 a festivalului a mai reliefat o ten‑
dinţă, aceea de a articula naraţiunea în jurul unei 
premise de suspans. Lucrul este vizibil şi în Monştri 
de Marius Olteanu (Premiul pentru debut al Zilelor 
Filmului Românesc), cu o interesantă structură frag‑
mentară, sau în Mo de Radu Dragomirescu, povestea 
unor studente şantajate sexual de profesorul care le 
surprinde încercând să copieze la examen. Miza sus‑
pansului psihologic este asumată de Arest de Andrei 
Cohn, inspirat vag de „cazul Ursu”, dizidentul ucis 
de torţionarul care împărţea celula cu el.

Dintre documentarele ediţiei s‑au remarcat în 
special cele care folosesc drept materie primă found 
footage (fragmente din filme cu altă destinaţie), ca, 
de pildă, Emigrant Blues de Mihai Mincan şi Cla‑
udiu Mitcu, despre emigrarea românilor în Spania, 
Distanţa dintre mine şi mine de Mona Nicoară, des‑
pre poeta Nina Cassian, sau Time Box de Nora Aga‑
pi, portretul afectuos făcut de autoare tatălui ei, foto‑
graful şi cineastul amator Ioan Matei Agapi. 

Din palmaresul competiţiei internaţionale 
merită reţinut câştigătorul Trofeului Transilvania 

2019, Monos, semnat de columbianul Alejandro Lan‑
des, o alegorie configurată în frapanţi termeni vizu‑
ali despre un grup paramilitar de adolescenţi antre‑
naţi să ucidă în junglă. Ca şi la ediţiile precedente, 
nu au lipsit din palmares numele din ţările nordi‑
ce: islandezul Ingvar E. Sigurdsson (Alb cât vezi cu 
ochii), câştigătorul Premiului de interpretare, şi da‑
neza May el‑Toukhy, semnatara dramei de familie 
cu tentă feministă Dama de cupă (Dronningen). 

Ivanov internaţional
După cum sugera titlul articolului, se impune 

revenirea la Vlad Ivanov, care dovedeşte că este ac‑
torul român cel mai solicitat al momentului. După 
TIFF, l‑am văzut la premiera românească a filmului 
Apusul de Lászlo Némes, distribuit cu atenţia me‑
ritată de Cristian Mungiu. Regizorul care a revelat 
talentul cinematografic uriaş al lui Ivanov în rolul 
domnului Bebe din premiatul său 4 luni, 3 săptă-
mâni şi 2 zile face acum, prin susţinerea acestui film, 
o reverenţă şi în faţa cineastului maghiar premiat 
cu Oscar pentru opera lui precedentă, Fiul lui Saul.

Dacă atunci făcea o incursiune în istorie pen‑
tru a examina drama Holocaustului din perspectiva 
unui destin individual, de data aceasta Némes se 
adânceşte şi mai mult în trecut, pentru a încerca să 
explice trecerea de la civilizaţie la barbarie în Bu‑
dapesta anului 1913, înainte de începerea Primului 
Război Mondial. Şi aici examinează istoria din per‑
spectiva unui destin individual, o tânără femeie care 
se angajează la o casă de modă fondată cu mult timp 
în urmă de părinţii ei decedaţi. Ea începe căutarea 
febrilă a propriului frate, asistând, în acelaşi timp, 
cum „o civilizaţie se sinucide”, după cum declara re‑
gizorul. El reuşeşte să facă din tulburătoarea căuta‑
re a identităţii eroinei o experienţă la care spectato‑
rul se simte părtaş, sentiment obţinut şi graţie unei 
excepţionale strategii de filmare, bazată pe apropi‑
erea camerei de personajele mereu în mişcare. Un 
pariu important este pus de regizor pe prezenţa im‑
punătoare a lui Vlad Ivanov (noul patron al casei de 
modă), actorul la care regizorul declară că s‑a gândit 
încă din faza de proiect. După ce alţi cineaşti im‑
portanţi, precum ucraineanul Serghei Loznitsa (În 
ceaţă), sud‑coreeanul Bong Joon‑ho (The Snowpier‑
cer) sau germana Maren Ade (Tonni Erdmann) au 
apelat la Ivanov pentru roluri memorabile, cineastul 
maghiar vine acum să ia parte la consolidarea statu‑
tului internaţional al actorului nostru. Încă o dovadă 
de continuitate în Noul cinema românesc. r

La Gomera lui Porumboiu este 
un exemplu de transformare, nu 
de ruptură, cel mai clar indiciu 

fiind dat de autoreferenţialitatea 
inteligentă şi ludică a filmului, care 
face trimiteri la creaţiile precedente 

ale cineastuluiDana Duma
TIFF 2019 și alte evenimente  
cu Vlad Ivanov

n Film

Ivanov în Apusul

Ivanov în La Gomera
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Constantin Lupeanu
Megaevenimente

Corespondenţă din China 
n  Romane pe‑un picior

Sunt evenimente care depăşesc cotidi‑
anul, iar Institutul Cultural Român 
de la Beijing, China, i‑a învăţat pe 
pasionaţii după cultura României să 

aştepte acţiuni culturale cu îndelung ecou în so‑
cietate, în suflet. Îmi este peste mână să numesc 
asemenea acţiuni culturale, care aproape că între‑
gesc cifra 500 din vara anului 2015 şi până astăzi 
şi care, numai amintite, ar umple câteva pagini 
de revistă. Arte vizuale, muzică, teatru şi dans, 
film, carte tradusă în limba chineză şi tipărită, 
cursuri de limba română, cursuri de dans popu‑
lar românesc, conferinţe, mese rotunde, dezbateri 

de artă şi câte şi mai câte! Teatrul Naţional din 
Bucureşti, Teatrul de Comedie, Teatrul Nottara, 
teatrele din Sibiu, Craiova, Petroşani, trupe de 
teatru independente, cum este cea a lui Dan Vic‑
tor, care a trezit la viaţă Inimă de gaz de Tristan 
Tzara. Teatrul Ţăndărică singur printr‑un turneu 
larg, prin frecvenţa pe scena Teatrului pentru co‑
pii din Beijing şi prin cooperarea la transpunerea 
scenică a romanului clasic chinez Însemnarea că-
lătoriei spre vest, conturează supremul mega... 

Este o minune că acest parcurs al megaeve‑
nimentelor nu a fost mutilat din faşă, ştiut fiind 
că românii sunt grav bolnavi de axiofagie şi ego‑
plasm, însuşiri care merg azi mână‑n mână!

Din dezordinea în care degetele ating clapele 
obscure ale laptopului, se conturează numele nea‑
semuitului maestru Gheorghe Zamfir cu seria de 
naiuri mergând până la un metru, el beneficiind 
deja, în străvechiul oraş Xian, de o Academie de 
Nai!

Prezenţa cuminte a României, an de an, în‑
cepând cu 2015, anul inaugurării ICR Beijing, la 
Târgul internaţional de Carte de la Beijing s‑a 
metamorfozat anul acesta în Ţară invitată de 
Onoare, cu o puzderie de evenimente culturale la 
Pavilionul românesc, la standurile altor edituri, 
în parteneriat, sau în oraş, cum este cazul me‑
ga‑actorilor Dan Tudor şi Ada Navrot de la Tea‑
trul Dramaturgilor români, care vor prezenta la 

Art Words Institute piesa de teatru Infractorii de 
Ana‑Maria Bamberger.

După exegezele lui George Oprescu şi Vasile 
Drăghici, Vasile Florea a publicat la Editura Li‑
tera un studiu de anvergură universitară, format 
academic, a huge book, Arta românească de la ori-
gini până în prezent. Am luptat, cu câte mori de 
vânt, Doamne?, trei ani încheiaţi, iar astăzi ştim 
că s‑au angajat să o traducă profesorii universi‑
tari Ding Chao, Dong Xixiao, Feng Zhichen, Pang 
Ziyuan, iar Editura Foreign Language Teaching 
and Research din Beijing va învesti muncă, crea‑
tivitate şi bani. Cartea aceasta va îmbogăţi marile 
biblioteci, ca şi Istoria Românilor de preşedinte‑
le Academiei României, Ioan‑Aurel Pop, tipărită 
anul trecut, i‑am spus la un moment dat doamnei 
Xu Xiaodan, redactor responsabil de proiect. Ştim, 
a acceptat ea cu un zâmbet poznaş şi de fapt pe 
acest argument am obţinut aprobările necesare.

În 2015, într‑o vizită la Hangzhou, l‑am cu‑
noscut pe venerabilul pictor Quan Shanshi, năs‑
cut în 1930, care mi‑a vorbit de admiraţia pe care 
i‑o poartă lui Corneliu Baba. Să‑i organizăm o 
expoziţie, am spus entuziast. Facem această ex‑
poziţie la Centrul meu de artă, s‑a oferit el pe loc. 
Iar pe 16 noiembrie 2018, prin strădaniile sale şi 
ale românilor, am avut vernisajul acestei expozi‑
ţii, cinstind în China conceptul „România 100” şi 
totodată împlinirea a 70 de ani de la stabilirea de 
relaţii diplomatice, deoarece Expoziţia Baba a fost 
deschisă, rând pe rând, câte o lună şi jumătate 
– două luni pentru publicul din Hangzhou, Nan‑
chang, Ningbo, Shanghai, Handan, traseul oprin‑
du‑se la Beijing (august‑octombrie 2019). 

Omagiul la unul dintre vernisaje, un scurt 
şi simplu eseu, a oferit gazdelor un Corneliu Baba 
aşa cum îl simt românii. Baba este marele maes‑
tru al picturii în ulei. Opera sa este puternic per‑
sonală şi are la bază tradiţia culturii româneşti şi 
a picturii occidentale. A învăţat tehnică de la pic‑
torii români Grigorescu şi Tonitza, şi de la euro‑
penii: El Greco, Goya, Rembrandt, dar măiestria 
s‑a născut cu el. 

Era un om cult, un adevărat cărturar. În ti‑
nereţe a studiat filologia şi filosofia, şi toată viaţa 
a citit şi a ascultat muzică de calitate. Spirit înalt, 
deschis lumii. Inimă năvalnică. Disciplină rigu‑
roasă în muncă. 

În Baba există două personalităţi: Maestrul 
şi Învăţătorul. 

Ca învăţător, a educat generaţii de studenţi 
şi continuă să o facă şi astăzi, deoarece picturile 
sale vorbesc tinerilor din lumea întreagă, iar în 
aceste zile tinerilor artişti plastici chinezi. El i‑a 
învăţat pe studenţi ce este pictura, nu cum să pic‑
teze, de aceea a născut mari maeştri. Când picta, 
Corneliu Baba nu căuta momentul, funcţia lumi‑
nii, nici esenţa lucrurilor, ci durabilul, ceea ce de‑
păşeşte clipa. Ca pictor, a studiat fiinţa umană şi 
se vor scrie studii despre observaţiile expuse în ta‑
blourile sale cele mai reprezentative. A practicat 
mai cu seamă următoarele genuri de pictură: por‑
tretul, portretul cu caracter social, autoportretul, 
peisajul, natura moartă. Calităţi: claritatea com‑
poziţiei, armonia culorilor, sonoritatea nuanţelor, 
caracterul muzical al picturii. A fost un maestru 
al echilibrului şi perseverenţei. Pictura lui este 
contemporană cu noi, mai ales prin umanismul pe 
care‑l emană. 

Iată de ce Baba va trăi de‑a pururi! r

Beijing, iulie 2019

Ca învăţător, a educat generaţii 
de studenţi şi continuă să o facă 

şi astăzi, deoarece picturile 
sale vorbesc tinerilor din lumea 

întreagă, iar în aceste zile tinerilor 
artişti plastici chinezi

Eveniment

România – ţară 
invitată de onoare 
la Târgul de Carte de 
la Beijing

Institutul Cultural Român a găzduit, în ca‑
litate de coorganizator, o întâlnire de lucru 
româno‑chineză în cadrul căreia a fost pre‑
zentată şi participarea în premieră a Româ‑

niei ca ţară invitată de onoare la Târgul de Carte de la 
Beijing în perioada 21‑25 august 2019. Evenimentul s‑a 
desfăşurat, vineri, 5 iulie 2019, ora 11.00, în Sala Mare 
a Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 
38.

„Vom participa la Beijing cu o delegaţie consis‑
tentă, de circa 40 de scriitori şi editori, şi suntem siguri 
că în cele cinci zile ale târgului noi conexiuni culturale 
vor fi realizate. Manifestarea va fi încununată cu ver‑
nisajul expoziţiei itinerante a lui Corneliu Baba, unul 
dintre cele mai importante evenimente făcute de ICR 
anul trecut şi anul acesta în China”, a declarat Mirel 
Taloş, preşedintele interimar al ICR . El a adăugat că 
România este o ţară care se bucură de o imagine foarte 
bună în China, în special prin prisma culturii, pe acest 
fond foarte bun de relaţii culturale aşezându‑se şi coo‑
perarea celebrată vineri la ICR.

Institutul Cultural Român, prin filiala de la Bei‑
jing, desfăşoară o activitate susţinută pentru cultiva‑
rea relaţiilor dintre România şi China. În plan cultural, 
anul trecut, ICR Beijing a organizat circa 50 de eveni‑
mente culturale majore care au implicat instituţii par‑
tenere din China la cel mai înalt nivel. Anul acesta este 
special, pentru că este o oportunitate de a întări aceste 
colaborări prin participarea României ca ţară invitată 
la Târgul de Carte de la Beijing.

Întâlnirea de lucru de la ICR, moderată de vi‑
cepreşedintele ICR, Krizbai Béla Dan, a debutat cu 
anunţarea rezultatelor „Centrului de Cooperare Ro‑
mâno‑Chinez în domeniul Editării Lucrărilor Academi‑
ce”, înfiinţat în anul 2016 de Institutul Cultural Român 
şi Editura Universităţii Renmin din China, cu sprijinul 
Administraţiei de Stat a Publicaţiilor, Mass‑media, Ra‑
dioului, Televiziunii şi Filmului. Obiectivul acordului îl 
reprezintă derularea de activităţi de editare cu profil 
academic din domeniile ştiinţelor sociale şi umaniste.

Sun Zhi Jun, ministrul adjunct al Ministerului de 
Promovare, a subliniat eforturile depuse de Institutul 
Cultural Roman în promovarea şi diseminarea activită‑
ţii Centrului în România.

E.S. Ambasadorul Chinei în România, Jiang Yu, 
a subliniat: „China şi România sunt prietene şi parte‑
neri buni (…..) încrederea reciprocă politică dintre cele 
două ţări a fost fermă şi stabilă, cooperarea pragmatică 
a continuat să se extindă şi schimburile interumane au 
avut o evoluţie extraodinară”. Excelenţa Sa a mulţumit 
Institutului Cultural Român pentru încredere şi sprijin 
în acest moment de bilanţ şi sărbătoare şi a salutat ade‑
rarea noilor membrii ai Uniunii B&R.

Vicepreşedintele Universităţii Renmin din Chi‑
na, Du Peng, a făcut o prezentare succintă a activităţii 
universităţii din cei 82 de ani de existenţă: cooperări cu 
264 de instituţii culturale din toată lumea, înfiinţarea 
Academiei „Drumul Mătăsii” pentru studenţii străini şi 
a Centrului de cooperare în domeniul artistic.

Conferinţa a continuat cu ceremonia de desem‑
nare a „Centrului de Cooperare Româno‑Chinez în do‑
meniul Editării Lucrărilor Academice” ca nou membru 
al B&R Uniunea Internaţională a Editurilor Naţionale 
(B&R Co–Constructing National Publishing Union). 
Uniunii i s‑au mai alăturat încă cinci entităţi din Ro‑
mânia: Grupul Editorial Corint, Editura Rawex Coms, 
Editura Ideea Europeană, Uniunea Scriitorilor din Ro‑
mânia, COPYRO (Societatea pentru Gestionarea Drep‑
turilor de Autor).

Reprezentanţii editurilor româno‑chineze au mai 
semnat şi un acord de cooperare editorială cu România 
pentru o serie de studii despre doctrina politică a lui 
Xi Jinping, „Socialist Thoughts with Chinese Charac‑
teristics in the New Era”. Seria cuprinde 30 de volume 
semnate de un grup de studenţi şi experţi de la Univer‑
sitatea Renmin din China.

Peste 50 de persoane din domeniul editorial şi 
academic din China şi România au luat parte la eve‑
niment, printre care, din partea României: Răzvan 
Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, 
Mihai Mitrică, director executiv al Asociaţiei Editorilor 
din România, Eugen Uricaru, preşedinte al Societăţii 
pentru Gestionarea Drepturilor de Autor din România, 
Adrian Lupeanu, sinolog, Peter Sragher, traducător, 
iar din partea chineză, Zhao Haiyun, directorul gene‑
ral al Departamenului de Promovare al CC al PRC, Li 
Yongqiang, preşedintele Editurii Universităţii Renmin, 
alături de renumiţi editori şi agenţii de presă din Chi‑
na. (Biroul de presă al ICR) r
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Hans Dama
Serenadă pe frontieră

Noaptea neagră ca pana corbului cuprinsese pusta căreia ce‑
rul înstelat îi impunea şovăielnic o oarecare luminozitate de 
care se bucurau şase flăcăi din cel mai vestic centru de raion, 
sperând să evadeze temporar din plictiseala văratică pe la 

începtul anilor ’60. După discuţii înflăcărate în legătură cu ce ar fi de între‑
prins în mod special în această noapte, ajunseseră la concluzia că o serenadă 
deosebită şi – mai ales „în deplasare” – pare o soluţie adecvată. Serenadele 
– îndeosebi pe timp de vară – erau acte de nobleţe aduse în mod deosebit 
domnişoarelor, dar nu numai… Acest obicei era realizabil doar la ţară sau în 
orăşele, deoarece tulburarea liniştii locuitorilor provoca probleme de discon‑
fort care, în oraşele mari, îl făceau imposibil.

În mediul rural se tolera această datină: două‑trei melodii şi în casă se 
aprindea lumina, aşa că protagoniştii se puteau aştepta la primirea înăun‑
tru, fiind serviţi cu vin sau alte băuturi. După câteva palavre, cântăreţii se 
retrăgeau de regulă ca să‑şi continue drumul ori să se retragă la domiciliile 
lor. Câteodată era onorat şi un prieten cu o serenadă, ştiindu‑se că dispunea 
de lichidele în cauză în vederea umezirii gâtlejelor uscate pe timpul cânta‑
tului.

Cei şase flăcăi hotărâseră nişte serenade în… deplasare; bineînţeles că 
erau nevoiţi să‑şi împartă timpul în aşa fel încât acţiunile să nu aibă loc îna‑
inte de miezul nopţii. Obiectivul era comuna Teremia Mare, de la graniţa cu 
Iugoslavia, renumită ca regiune viticolă cu produsele respective, exportate 
în mare măsură în străinătate.

Pe de altă parte, aici şi‑a plasat pe timp de vară în ultimii ani de viaţă 
regretatul Nichita Stănescu renumitele sale tabere de poezie, imortalizate 
pentru posteritate pe peliculă de conducătorul cineclubului din Sânnicolau 
Mare, Ludovic Dama. 

În anii ’60 însă nu prea existau autoturisme particulare, iar distanţa 
de 18 km până la Teremia Mare prezenta o problemă deosebită privind de‑
plasarea. În afară de acest neajuns, comuna se găsea în zona de frontieră, 
unde, de obicei, erai controlat la fiecare pas.

Băieţii ambiţioşi – studenţi la Filologia timişoreană în perioada cani‑
culară – şi câţiva tineri în câmpul muncii hotărâră să se deplaseze cu trei bi‑
ciclete(!)… Deci 2 persoane pe o bicicletă… idee nebună… Dar domnişoarele 
din Teremia Mare, în bună parte eleve şi studente la Timişoara, îi atrăgeau, 
ca şi lichidele speciale, pe cavalerii noştri în egală măsură… Aşa că e de la 
sine înţeles că tinerii entuziasmaţi nu se lăsau poticniţi de niciun obstacol.

Cerul se limpezise şi o mare de stele ne acompania pe şoseaua necir‑
culată: niciun vehicul nu ne depăşea sau nu venea înspre noi. Cu schimbul 
deserveam pedalele, schimbând câte‑o glumă sau cântând în surdină, îngâ‑
nând melodiile ştiute de mult care urmau să fie oferite obiectivelor noastre.

Ajungeam cam pe la miezul nopţii, deplasându‑ne în incinta comunei 
tăcuţi, câinii însă ne miroseau, începând un concert de lătrat, aşa că ne gră‑
beam să ajungem cât mai repede la primul nostru obiectiv.

Serenada noastră pe mai multe voci ne‑a adus succes. Lumina se 
aprindea imediat şi eram poftiţi în casă. Mare mirare din partea locatarilor: 
nu eram băieţi din comună, ceea ce s‑a dedus după cântecele noastre pe mai 
multe voci. De asemenea, apariţia noastră de la o distanţă considerabilă şi 
cu simplele noastre mijloace de transport stârneau comentarii şi aprecieri 
admirative. Domnişoara casei ne cunoştea pe unii dintre noi de la Timişoa‑
ra, bucurându‑se că am realizat acest efort de a ne deplasa tocmai la ea şi 
la familia ei.

Nu zăboveam mult, ştiind în sinea noastră că mai aveam şi alte repere 
de „vizitat”, luându‑ne rămas‑bun, dorindu‑le gazdelor primitoare o noapte 
plăcută şi – de acum încolo – netulburată… Ne mişcam greu prin aerul plă‑
cut al nopţii, căutându‑ne celelalte obiective avute în vedere. Totul a funcţi‑
onat strună: ajunsesem la trei locuri unde ştiam de existenţa domnişoarelor 
cunoscute de unii dintre noi…La toate fusesem bine‑veniţi şi serviţi ca atare.

Când ajunsesem, pe la ora trei, la ultimul loc – la răsărit se crăpa de 
ziuă – gazda ne văzu istoviţi, ceea ce, de altminteri, şi eram cu adevărat 
după deplasarea neobişnuită şi după consumul de atâta vin, şi ne invita să 
ne odihnim câteva ore în casa lor.

Numai cei doi angajaţi în câmpul muncii insistau să pornească la drum 
ca să nu întârzie la serviciu. Nouă, celor patru rămaşi, ni s‑a pregătit un 
pat pe lângă care s‑au ataşat două bănci, aşa încât puteam sta culcaţi de‑a 
curmezişul, cu picioarele pe cele două bănci. Profitând astfel de o odihnă de 
cam patru ore, dimineaţa, când soarele se înălţase deja pe cer, ne simţeam 
în bună parte odihniţi şi refăcuţi.

Gazda primitoare, ajutată de fiica ei, ne pregătea un mic dejun copios 
încât puterile ne reveneau şi eram în stare să facem cale întoarsă. Dumul 
spre casă ne părea interminabil, iar oamenii din vehiculele care ne depăşeau 
ne priveau curioşi. În acele vremi deplasarea cu bicicleta de la o comună la 
alta nu constituia ceva neobişnuit, doar că noi eram câte doi pe o bicicletă.

Nici de data aceasta n‑am fost opriţi şi controlaţi de grăniceri: în peri‑
oada preceauşistă, frontierismul nu era chiar aşa de intens. Ajuns acasă, am 
dat de părinţii îngrijoraţi, care m‑au certat pe bună dreptate. Mi s‑a reproşat 
că, fără să las o vorbă, am lipsit o noapte de acasă. Au căzut pe gânduri: Ce 
s‑o fi‑ntâmplat? Un accident, o arestare sau chiar o încercare de trecere ile‑
gală a fontierei? Abia atunci m‑au cuprins mustrările de conştiinţă legat de  
ce am fost în stare şi ce am comis în superficialitatea mea tinerească. Despre 
această noapte cu serenade neobişnuite însă s‑a vorbit mult şi în diferite 
părţi ale zonei de frontieră. r

n Corespondență din Austrian  Corespondenţă din Ţara Sfântă

Tensiunile din Golful Persic ating cote alarmante. Iranul este la 
un pas de bomba atomică şi, cu aroganţă, Teheranul a anunţat 
că a început să îmbogăţească uraniul peste nivelul permis de 
înţelegerea încheiată cu marile puteri ale lumii. Ayatolahilor 

nu le mai pasă nici de americani şi nici de restul lumii, acum au o singură 
ţintă: să devină putere atomică pentru a‑i şantaja şi ameninţa pe aceia care 
le stau în cale. Nu este de mirare că Israelul, singura bucăţică de pământ din 
Orientul Mijlociu pe care nu o pot supune, le stă ca un ghimpe în coaste.

Investiţii masive au pornit din Iran către grupările teroriste din Si‑
ria într‑o accelerare fără precedent a eforturilor de a crea un al doilea front 
împotriva Israelului din partea siriană a Înălţimilor Golan. Împreună cu 
Hezbollahul din sudul Libanului, grupările militare iraniene sunt gata de un 
atac asupra statului evreu, soluţia cea mai potrivită care le va sluji interesele 
în conflictul cu Statele Unite.

Ce face Europa? Bătrânul Continent doarme cu gândul la vremurile 
apuse de glorie. În loc să refacă unitatea apuseană, astfel încât vestul să 
aibă un singur glas şi să dobândească o autoritate sporită, europenii îşi ma‑
nifestă în continuare laşitatea, egoismul şi împăciuitorismul. Cele trei puteri 
europene semnatare ale acordului nuclear cu Iranul, în speţă Franţa, Marea 
Britanie şi Germania, s‑au plasat alături de Rusia şi China comunistă, refu‑
zând, încă, să se alăture SUA şi să procedeze la reluarea sancţiunilor impuse 
Iranului, aşa cum prevede, în fapt, acordul nuclear.

În timp ce anglo‑americanii le reproşează iranienilor acte de pirate‑
rie asupra petrolierelor din zonă, Uniunea Europeană rămâne plasată între 
ciocan şi nicovală. Ea este presată şi de iranieni şi de americani să salveze 
situaţia prin solidaritate cu propria tabără. Franţa, care are notabile interese 
economice în Iran, face, împreună cu Germania, eforturi disperate de a salva 
un acord născut, din capul locului, mort. 

Între timp, Iranul a ameninţat Israelul cu genocidul. Deloc de mirare 
că statul evreu se simte serios periclitat de Teheran. Premierul israelian Ne‑
tanyahu a replicat recent repetatelor ameninţări ale ayatolahilor, afirmând 
că avioanele militare israeliene au o rază de acţiune care include „orice loc 
din Orientul Mijlociu”.   

Armata israeliană e la 
datorie şi nu este un secret 
faptul că militarii evrei în‑
cearcă în mod activ să înlă‑
ture orice efort de consolida‑
re a grupărilor iraniene pe 
partea siriană a Înălţimilor 
Golan, aproape de linia de 
încetare a focului stabilită 
după războiul din 1973. Ira‑
nul a investit enorm în con‑
struirea unei infrastructuri 
teroriste aproape de graniţa 
siriană cu Israelul, iar forţele 
lor de pe teren sunt în mare 
parte operatori ai Hezbollah. 
Gărzilor Revoluţionare din 
Iran le este interzisă înfiin‑
ţarea unei prezenţe în zonă 
în urma unui acord încheiat 
cu armata rusă, care asigură Israelul că nu există forţe iraniene la mai puţin 
de 80 de kilometri de graniţă.

Militarii ruşi pun în aplicare acordul, motiv pentru care Hezbollahul 
are sarcina de a crea infrastructura din zonă, care include posturi de obser‑
vare şi instalaţii care ar susţine viitoarele atacuri ale Hezbollahului asupra 
Israelului.

Oficiali de securitate de la cel mai înalt nivel din SUA, Israel şi Fede‑
raţia Rusă s‑au întâlnit pentru un summit extrem de rar în care s‑a discutat 
problema iraniană. Dacă oficialul american împreună cu omologul său isra‑
elian au avut opinii convergente – linia de urmat fiind aceea de îngrădire a 
Iranului, atât în tentativa de a dezvolta capabilităţi nucleare, dar şi pe plan 
economic – consilierul preşedintelui Vladimir Putin a fost mai reţinut în de‑
claraţii, limitându‑se la a spune că „Iranul a fost şi va fi un aliat şi partener 
al nostru, cu care ne‑am dezvoltat legături de ceva timp, atât bilateral, cât 
şi multilateral“. Rusia a respins şi acuzaţiile conform cărora Iranul a atacat 
petrolierele în Strâmtoarea Hormuz, mai mult, în opinia lui drona americană 
a violat spaţiul aerian iranian. Oficialul rus a mai afirmat că „trebuie depuse 
eforturi pentru reducerea tensiunilor dintre Israel şi Iran“. 

Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu crede în spusele ayatola‑
hilor şi nici în protecţia ruşilor. Israelul se pregăteşte să‑şi protejeze terito‑
riul de orice atac al inamicului. Războiul nu‑i mai sperie pe evrei, acum au o 
ţară a lor pe care o apără cu orice preţ chiar dacă aceasta înseamnă sacrifici‑
ile militarilor ce sunt gata să‑şi dea viaţa pentru patria lor. r

Dragoş Nelersa
Pericolul iranian
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Compania englezească de teatru 
Cheek by Jowl, creată în 1981 de re‑
gizorul Declan Donnellan, în colabo‑
rare cu Nick Ormerod, a creat de‑a 

lungul timpului un repertoriu bogat în producţii 
shakespeariene, în reprezentări necanonice, expe‑
rimentale. Shakespeare se numără printre autorii 
a căror piese continuă să mai fie montate în tipare 
tradiţionale. Există motive întemeiate în favoarea 
acestor reprezentări: modernitatea intrinsecă a 
pieselor ce face orice montare alambicată super‑
fluă, bogăţia în semnificaţii, poezia şi structura 
aluzivă a limbii. Prin urmare, orice intervenţie 
excesivă n‑ar reuşi decât să deturneze audienţa 
– prin suprasolicitare – de la receptarea în profun‑
zime a textului.

Există un fenomen de politizare (de multe 
ori gratuit!) de care suferă teatrul contemporan, 
prin proiectarea acţiunii în contemporaneitate 
sau într‑o realitate ficţională cu prerogativele pre‑
zentului. Procedeul ar putea fi viabil în măsura în 
care opera dovedeşte deplină universalitate prin 
conţinutul ei uman, iar vremurile înlocuitoare se 
vădesc la fel de tulburi ca cele evocate de text – în 
întâmpinarea ideii de ciclicitate a istoriei.

Licenţele politizante şi actualizante devin 
interesante atunci când deschid noi perspective 
de înţelegere sau ridică probleme neadecvate unei 
montări clasice. Un astfel de exemplu îl constituie 
piesa Measure by Measure (Măsură pentru măsu‑
ră) pusă în scenă de Cheek by Jowl în colaborare 
cu teatrul Puşkin din Moscova, prezentată la Bro‑
oklyn Academy Of Music aduce în cadrul festiva‑
lului Next Wave. După modelul Furtunii, regizorul 
Declan Donnellan transfigurează piesa într‑o po‑
veste rusească desfăşurată într‑un moment istoric 
neprecizat, cu tentă dictatorială sau neo‑comunis‑
tă. Producţia este jucată de actori ruşi şi vorbită 
în limba rusă. Premiera a avut loc în 2013, la Mos‑
cova, unde este întâmpinată cu mult entuziasm de 
publicul rus; Novaya Gazeta vorbeşte de un cutre-
murător portret al Rusiei de azi.

Montările lui Donnellan se caracterizează 
printr‑o arhitectură dinamică a scenei, unde se 
mişcă personaje instrumentate cu o excesivă fizi‑
calitate în consens literal cu textul. „As you like it” 
(Cum vă place) propunea o montare îndrăzneaţă 
– interpretată exclusiv de bărbaţi, aşa cum se ju‑
cau piesele la origini, la curtea elisabetană. În pas 
cu mişcările de gay şi lesbiene ale vremii, teatrul 
se reconfigurează, ieşind şi el „din dulap”, suge‑
rând că genul este mai mult o construcţie socială 
decât o determinantă a sexualităţii şi a forţelor 
de atracţie dintre oameni. Donnellan urmăreşte 
spiritul universal al pieselor, încercându‑şi for‑
mulele inovatoare în diversificate medii şi tradiţii 
culturale. Multe dintre producţiile sale se desfă‑
şoară în colaborare cu companii străine de teatru, 
în limba rusă sau franceză. Menţionăm câteva 
montări memorabile în limba franceză: Ubu Roi, 
„Périclès, Prince de Tyr”, alături de alte producţii 
shakespeariene în limba rusă: The Tempest (Fur‑
tuna), Twelfth Night (A douăsprezecea noapte). 

Piesa urmăreşte teme ca: dragostea, morala 
şi justiţia cu formele ei de guvernământ. Monta‑
rea pune accent asupra modului în care ele in‑
terferează sau se relativizează în raportul diho‑
tomic între guvernanţi şi guvernaţi. Scenografia 
(Nick Ormerod) aduce câteva corpuri geometrice 
(cuburi) roşii ce se rotesc în scenă, servind drept 
ziduri, portale, „redute” (în jurul cărora sau după 
care se ascund personajele) sau diorame ce înscriu 
aspecte ale unei lumi care continuă să funcţioneze 
în reperele şi logica ei în ciuda restricţiilor impuse 
de zeloşii noii ordini. Primul act începe cu o repri‑
ză pantomimică în care personajele se deplasează 
pirandellian în jurul cuburilor roşii. O meta‑piesă 
se strecoară între două scene, în care personaje‑
le – desprinse din context – se balansează într‑o 
formulă onirico‑coregrafică pe ritmurile cadenţate 

ale acestei producţii (Pavel Akimkin). O mulţime 
compactă de personaje în căutarea… ce pare că îl 
hăituieşte sau se ascunde de autorul – anti‑eroul 
acestei istorii – Angelo, lordul delegat să conducă 
ducatul Vienei în absenţa ducelui Vincentio. An‑
gelo, „îngerul” căzut, damnat în propriile chinuri, 
recunoscut prin corectitudine şi intransigenţă, e 
fugărit de hoardele de personaje – un grup de eri-
nii paşnice şi dănţuitoare – ca procese de conştiin‑
ţă care survin când dorinţele trupeşti intră în con‑
flict cu construcţiile obtuze ale minţii. Cuburile 
drapate într‑un roşu strident, covorul roşu pe care 
ducele îşi face apariţia salutând onctuos mulţimea 
ce emite ovaţii înregistrate – scenarii practicate 
în tot blocul comunist – definesc timpul istoric al 
povestirii. Legile se reformează peste noapte sub 
pretextul unei lumi mai bune. Ele se construiesc 
pentru a‑i pedepsi legitim pe ţapii lor ispăşitori. 
Caracterul lor utopic, dacă nu‑l absolvă, măcar îl 
trece într‑un registru gri pe călăul care se face cel 
puţin vinovat de aceleaşi fapte pentru care victi‑
ma este condamnată la moarte.

Dictonul biblic de la care porneşte titlul pie‑
sei (predica lui Isus din Evanghelia după Matei) 
nu este un simplu „dinte pentru dinte”. Şi întoc‑
mai această ambiguitate prezentă în toate drame‑
le shakespeariene, ce demonstrează complexitatea 
naturii umane, îşi propune Donnellan s‑o emuleze 
pornind de la un modelul social proiectat în con‑
temporaneitate. Se urmăreşte complexitatea per‑
sonajelor, insistând asupra caracterelor secunda‑
re care au un rol semnificativ sau compensatoriu 
în revelarea şi contrabalansarea „măsurilor”. An‑
gelo ipostaziat în vechea gardă – într‑un „activist” 
professional (la costum negru, purtător de mapă) 
– îndeplineşte cu solicitudine cunoscuta ideologie 
sub egida bisericii, care n‑a fost respectată nicio‑
dată: „păcatul” în afara căsătoriei este pedepsit cu 
moartea. Apare tot timpul înconjurat de o gardă – 
securitatea în uniforme miliţieneşti ce acţionează 
prompt şi coercitiv în consens cu noile legi. Angelo 
(Andrei Kuzichev) construieşte un portret şarjat, 
cu un registru larg, mişcându‑se între o rigiditate 
formală şi o postură animalică, atunci când este 
subjugat de instincte şi dorinţe ce contravin noilor 
doctrine. Este surprins gudurându‑se ca un câi‑
ne, mângâind cu onctuozitate piciorul scaunului 
pe care tocmai stătuse Isabella (novice la mănăs‑
tire) când pleda pentru viaţa fratelui ei. Ducele 
Vincentio (Alexander Arsentyev) este o prezenţă 
ambiguă. În timpul prezumtivei sale absenţe, ur‑
măreşte în travesti (de sub sutana călugărească) 
noua ordine instituită de Angelo. Erijându‑se în 
făcător de bine, este în fapt un autocrat care‑şi 
spionează supuşii, la fel cum se spionau „tovară‑
şii” între ei. Se vrea un soi de demiurg ce manipu‑
lează după bunul plac destinul celorlalţi. Întoar‑
cerea sa triumfală (fără să fi plecat!) în Viena este 
a unui „comandant suprem” ce păşeşte glorios pe 
covorul roşu, salutând din mâini poporul – ca o 
vedetă de la Hollywood. În cămaşă albă şi cravată, 
prezintă „darea de seamă” în care condamnările 
la moarte (Angelo), închisoarea (Lucio) se conver‑
tesc după măsură – ironic – în pedeapsa supremă: 
mariajul care – după cum glosează Lucio – este 
mai rău decât moartea. Angelo este condamnat s‑o 
ia de nevastă pe Mariana, pe care o abandonase 
când şi‑a pierdut zestrea, iar Lucio – pentru că l‑a 
defăimat pe duce – pe prostituata căreia i‑a făcut 
un copil. Se pare că nici Isabella (Anna Vardeva‑
nian) nu rămâne nepedepsită pentru nesăbuinţa 
alegerii ei. Ea rămâne mută, chiar dacă supusă, 
când însuşi ducele o cere în căsătorie – virginita‑
tea, mai preţuită ca viaţa propriului frate, va fi 
irevocabil compromisă. Singurii neloviţi de „nă‑
pasta” mariajului rămân Claudio şi Juliet, pentru 
ei căsătoria se instituie în ordinea firească, după 
cum tocmai absenţa ei le‑a atras condamnarea la 
moarte şi închisoarea (Juliet). Iubirea pură este 
personificată de Claudio (Petr Rykov) – singurul 

personaj nefăţarnic – pregătit să moară pentru 
păcatul său, acceptându‑şi cu resemnare condiţia. 
În viziunea lui Donnellan, Claudio aduce o notă 
aparte, în meta‑postura sa de artist. Îl aflăm cân‑
tând la contrabas, în timp ce grupul de personaje 
– ce‑l include de data asta şi pe Angelo – dansează 
în jurul lui într‑o horă deschisă. La apariţia Isa‑
bellei, deodată cuprins de o spaimă hamletiană în 
faţa necunoscutului, se prosternează în faţa ei şi 
o imploră să‑i cedeze lui Angelo. Gestul şarjat şi 
patetismul dialogului definesc o Isabellă lamenta‑
bilă, incapabilă de gestul salvator. Biblia ne înva‑
ţă iertarea şi sacrificiul de sine ce par să intre aici 
în conflict cu morala creştină. În final, Donnellan 
insistă asupra aceleaşi idei: Claudio „întors dintre 
morţi” întoarce spatele Isabellei când aceasta în‑
cearcă să‑l îmbrăţişeze. Claudio şi logodnica sa se 
alătură happy‑endul din ultima scenă (ce include 
cuplurile ducele‑Isabelle, Angelo‑Mariana, Lucio‑ 
prostituata Kate), dar rămâne un personaj „trist” 
şi descumpănit. El încearcă un anume sentiment 
de înstrăinare şi amărăciune (din nou hamletian!) 
vizavi de o lume în care concepte ca morala şi ade‑
vărul îi par confuze, simple mascarade la discreţia 
puterii. 

În viziunea lui Donnellan, lumea e o balan‑
ţă circulară (cu semnificaţia ei de echilibrare a 
contrariilor) cu un număr infinit de talere într‑un 
echilibru latent – în ideea că există o măsură în 
toate, fiecare îşi va găsi peticul său şi orice faptă 
îşi va primi răsplată sub o formă sau alta, într‑un 
timp sau altul. Barnardine (Igor Teplov), prizoni‑
erul beat desemnat să fie executat în aceeaşi zi 
cu Claudio, este un personaj cheie integrat în pu‑
zzle‑ul piesei ca element necesar în cumpănirea 
măsurilor. Planul ducelui de a‑l salva pe Claudio 
şi a‑i trimite lui Angelo în loc capul lui Barnardine 
eşuează. Într‑o scenă de un umor fabulos, Barnar‑
dine – o namilă în zdrenţe – se retrage indignat şi 
leneş să doarmă în cubul său roşu! pretextând că 
e prea beat ca să poată să moară. Alături, un alt 
cub roşu sugerează un bordel unde se desfăşoa‑
ră un act sexual grotesc şi zgomotos. Atitudinea 
persiflantă şi dispreţuitoare vizavi de autorităţile 
corupte – care nu arată respect nici pentru moarte 
– capătă o tentă moralizatoare. Barnardine con‑
trabalansează alături de Claudio falsa moralitate 
şi ipocrizia celorlalte personaje. Lucio (Aleksander 
Feklistov) este singurul căruia pare să‑i pese cu 
adevărat de soarta lui Claudio, insistând pe lângă 
Isabella să‑şi salveze fratele. Client asiduu al bor‑
delurilor, clevetitor şi colportor, este un personaj 
de esenţă comică, cu un limbaj colorat şi plin de 
spirit, amintind întru câtva de Falstaff. Lucio este 
un porte‑voix al autorului, anunţând charismatic 
sensurile acestei piese. El ţine disertaţii despre 
boli venerice, dar în dialogul cu Escalus filosofea‑
ză: noua ordine se opune naturii umane, binele şi 
virtutea nu se pot defini de standarde, ci doar de 
comportamentul omenesc. Comentariile la adresa 
puterii, în prezenţa ducelui deghizat în călugăr, 
trimit la singurele libertăţi pe care şi le lua omul 
de rând, sub forma bancurilor deşuchiate la adre‑
sa „tovarăşilor”: Angelo este născut de o sirenă şi 
urinează gheaţă, iar ducele este un fervent al bor‑
delurilor – puse de noua lege sub interdicţie. 

Între două scenete, un intermezzo întrerupe 
firul narativ; interpretul (acelaşi grup compact din 
prima scenă) abandonează textul în favoarea mu‑
zicii şi a dansului. Personajele se rotesc singure 
sau în perechi, într‑un ritm legănat de vals. Co‑
regrafia aparţine Irinei Kashuba. Un vals trist în 
cadenţele lui Sibelius dezvăluie o lume ce se clati‑
nă şi gravitează în delir. Îngerul ei exterminator, 
Angelo, veghează asupra ei, pretextând s‑o facă 
mai bună. Balanţa se înclină în favoarea celor mai 
norocoşi sau oportunişti, a celor investiţi cu pu‑
tere, dar lumea îşi regăseşte echilibrul în dansul 
perpetuu şi eliberator. r

Balanţa se înclină în favoarea celor 
mai norocoşi sau oportunişti, a 

celor investiţi cu putere, dar lumea 
îşi regăseşte echilibrul în dansul 

perpetuu şi eliberator
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