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Ilustraþia numãrului ºi interviu cu Mikael Kihlman (Suedia)
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Mikael Kihlman                              Zi de varã, u/c

To HHis CCoy MMistress

Had we but world enough, and time,
Thy coyness, lady, were no crime.
We would sit down, and think which way
To walk, and pass our love�s long day.
Thou, by the Indian Gange�s side
Should�st rubies find: I, by the tide
Of Humber would complain. I would
Love you ten years before the Flood,
And you should, if you please, refuse
Till the conversion of the Jews.
My vegetable love should grow
Vaster than empires, and more slow.
An hundred years should go to praise
Thine eyes, and on thy forehead gaze:
Two hundred to adore each breast
But thirty thousand to the rest;
An age at least to every part,
And the last age should show thy heart.
For, lady, you deserve this state,
Nor would I love at lower rate.
But at my back I always hear
Time�s winged chariot hurrying near;
And yonder all before us lie
Deserts of vast eternity.
Thy beauty shall no more be found;
Nor, in thy marble vault should sound
My echoing song; then worms shall try
Thy long preserved virginity,
And your quaint honour turn to dust,
And into ashes all my lust.
The grave�s a fine and private place,
But none, I think, do there embrace.
Now, therefore, while the youthful hue
Sits on thy skin like morning dew,
And while thy willing soul transpires
At every pore with instant fires,
Now let us sport us, while we may;
And now, like amorous birds of prey,
Rather at once our Time devour,
Than languish in his slow-chapt power.
Let us roll all our strength and all
Our sweetness up into one ball,
And tear our pleasures with rough strife
Thorough the iron gates of life.
Thus, though we cannot make our sun
Stand still, yet we will make him run.

La ssfielnica iiubitã

Tot locul ºi tot timpul de-am avea,
Doamnã, n-ar fi pãcat sfiala ta.
Ne-am aºeza sã cugetãm tihnit
Cum sã ne trecem ziua de iubit.
Tu, lângã malul Gangelui din Ind,
S-alegi rubine. Iarã eu, jelind
Pe lângã Humber, te-aº iubi un strop;
Vreo zece ani-nainte de Potop,
ªi tu-i binevoi a nu mã vrea
Pân-ce evreii nu s-or creºtina.
Iubirea mea un codru sã întindã,
Încet-încet imperii sã cuprindã.
ªi ani o sutã sã-mi petrec cântând

De ochii tãi, ºi fruntea-þi contemplând,
Alþi douã sute þi-aº cânta un sân,
Treizeci de mii, toate ce mai rãmân;
ªi cel puþin câte un ev aº sta
Dând slavã fiecãrei pãrþi a ta,
ªi-apoi alt ev sã-þi cânt ºi inima.
Cã meriþi aste toate, bine ºtii.
Cu mai puþin nici nu m-aº mulþumi.
Dar tot aud venind într-una-n spate
Al vremii car, pe roþi înaripate:
ªi dincolo de noi nu stã decât
Deºertul veºniciei, mohorât.
Acolo, frumuseþea-þi n-a mai fi;
ªi-n bolta ta de marmuri n-a zvoni
A mea cântare; viermii vor cerca
Virginitatea-þi, lung pãstratã-aºa.
ªi praf va fi ºi-onoarea ta ciudatã
ªi ºi dorinþa mea nealinatã.
Mormântu-i un loc bun ºi ferecat,
Dar nime-n el nu s-a îmbrãþiºat.
De-aceea cred cã, pânã tinereþea
Îþi mai înroureazã frumuseþea,
ªi sufletul tãu dornic mai exalã
Din fiecare por arzândã palã,
Acuma-i vremea bucuriei pline,
Pãsãri îndrãgostite-n cercuri line,
Sã ne prãdãm tot timpul dintr-odatã,
ªi-apoi sã stãm la voia lui înceatã.
Sã plãmãdim vigoarea ºi dulceaþa
În glob rotund, cu tot ce ne dã viaþa.
Plãcerea sã n-o rupem, pânã unde
Poarta de fier a vieþii-o va pãtrunde.
ªi soarele de nu-l putem opri,
L-om face sã rãsarã, zi de zi. 

Traducere de 
CCrriissttiinnaa TTããttaarruu

!

Andrew MMaarrvveellll

Mikael Kihlman Colþ într-un orãºel (România, 2013) u/c



Filibuster �� oobstrucþionistul îîn aadunarea
legislativã

În secolul al VII-lea, graþie unor împrejurãri istorice
particulare, s-a format un centru de piraþi francezi,
care atacau vasele spaniole, acest centru fiind situat în
insula Saint-Christophe ºi apoi pe coasta de nord a
insulei Haiti. Spaniolii au fãcut diverse expediþii
împotriva acestor filibuistieri, pe care guvernul francez
de atunci i-a ajutat. În acest fel filibustierii au putut sã
se organizeze devenind aproape o putere maritimã. 

Englezii au preluat numele francez de filibustier,
sub forma filibuster (freeboters), dar ceea ce e mai
curios este cã acest nume se aplicã acelor membrii ai
senatului american (nu ºtiu dacã aceastã denumire se
mai aplicã ºi în alte pãrþi), care luând cuvântul vorbesc
într-una pentru a face sã treacã timpul. Iatã de ce:
votarea unei legi supuse senatului (sau a unui
amedament etc.) trebuie sã se facã într-un anumit
termen, sã spunem în 15 zile. În acest timp
dezbaterile trebuie sã fie încheiate, toate formele sã fie
satisfãcute, pentru a se putea trece la vot. Dar
prelungirea discursului unuia dintre membrii adunãrii
legislative, poate împiedica realizarea acestor condiþii
prealabile, ceea ce duce sau la amânarea legii pentru
dezbatere într-o altã sesiune, sau chiar la cãderea ei.

Filibusterismul este o acþiune �toleratã� de
administaþia americanã dupã cum filibusterii � piraþii
din trecut erau toleraþi ºi chiar sprijiniþi de guvernul
francez.

Aceastã constituþie piratereascã este foarte veche,
ºi era cunoscutã romanilor. Într-adevãr Aulus Gellius
ne povesteºte în Noctes Atticae (IV, 10), cã un
asemenea fapt s-a întâmplat pe vremea când Cezar era
consul (împreunã cu M. Bibulus). Înaintea luãrii unei
hotãrâri, senatorii vorbeau pro sau contra, îºi
exprimau aprobãrile sau îndoielile lor etc. Ordinea
vorbitorilor nu era fixatã, dar era o ordine admisã
tacit, aceea de a da cuvântul celor mai respectate
personalitãþi. 

Cezar, fiind consul l-a rugat pe Marcius Caton de
a-ºi da pãrerea. Caton respingea proiectul supus
dezbaterilor pentru cã îl vedea contrar intereselor
Statului: pentru a face ca afacerea sã treneze ºi sã
treacã timpul, ºi-a început discursul, vorbind de la
tribunã ziua întreagã. Orice senator, ne informeazã
Gellius, avea dreptul, când i se cerea pãrerea, sã spunã
mai întâi tot ce voia, ºi oricât voia el, asupra oricãrui
subiect. Cezar dânsu-ºi seama de procedeul lui Caton
a chemat pe cel de serviciu (viator) ºi i-a ordonat sã-l
ducã pe Caton la închisoare (care se încãpãþâna sã
vorbeascã mai departe. Dar mãsura aceasta a ofensat
senatul, care s-a ridicat ca un [singur] om ºi se
pregãtea sã-l urmeze pe Caton în închisoare. Aceastã
atitudine a senatului a fãcut pe Cezar sã repunã pe
Caton în libertate.

Aceastã întâmplare cu filibusteri în timpul lui
Cezar mi se pare foarte instructivã: pe de o parte ea
aratã cã întotdeauna au existat �trucuri� parlamentare,
care ocoleau legea într-un fel sau altul; pe de altã parte
ca oricât de puternic ar fi fost conducãtorul � în cazul
nostru Cezar � lui i se putea opune o forþã ºi mai
mare care exista ºi trebuia sã existe în Stat, pentru a
contrabalansa puterea excesiva a consulului.

ªi în sfârºit, povestea aceasta mai aratã cã cel
puþin în domeniul activitãþii omeneºti Nil novi sub
sole.

Fizica ssentimentelor

Am citit în Aulus Gellius (Notes Alticae, XIX, 6)
despre un parallelism psiho-fizic, demn de notat, ºi
care aratã, între altele cã cei vechi nu erau chiar atât
de rãi observatori pe cât apar ei în descrierea pe care
le-o fac astãzi unii cercetãtori. Iatã un exemplu care ar

trebuie sã-mi dea de gândit. În lucrarea (pierdutã)
Probleme a lui Aristotel, Gellius spune cã se gãseºte
urmãtoarea întrebare: �pentru ce motiv acei care
resimt un sentiment de ruºine se roºesc ºi pentru ce
cei care sunt cuprinºi de fricã se îngãlbenesc?� deºi
aceste douã emoþii sunt foarte de aproape înrudite?
Din cauzã cã la cei care simt o ruºine sângele se
rãspândeºte în toate pãrþile corpului pânã aproape
chiar în epidermã; la cei ce simt o fricã, sângele se
precipitã dimpotrivã cãtre inimã, încât pare sã
pãrãseascã restul corpului. 

Citisem pânã aici paragraful din Aulus Gellius ºi-
mi fãcusem deja pãrerea cã Aristotel a fãcut doar o
observaþie, dar nu mi-a dat nici o explicaþie asupra
acestor fenomene psiho-fizice, când, continuând
lectura, am vãzut cã nici cei vechi nu erau mai puþin
pretenþioºi în exigenþele lor logice. Într-adevãr, Gellius
prezintã aceastã problemã, aºa cum pare pusã de
Aristotel, filosofului Taurus (la Athena) ºi i-a cerut
pãrerea lui asupra celor spuse de filosoful grec. La care
Taurus rãspunse: �Aristotel, îmi rãspunde el, descrie
cu multã corectitudine ºi în mod adevãrat fenomenul,
anume cã sângele este împrãºtiat sau se retrage spre
centru; dar el nu ne spune pentru ce se întâmplã aºa
(Set cum ita [iti?n.n.] fieret non dixit)�.

Iatã o problemã care la prima vedere ar pãrea
extrem de simplã, dar al cãrui sens este mult prea
important pentru a fi neglijat. În adevãr, ceea ce aratã
observaþia lui Aristotel, este legãtura completã între
fenomenele fizico-biologice de circulaþie a sângelui ºi
starea emoþionalã a subiectului. Observaþia aratã cã
starea emoþionalã este cauza fenomenelor particulare
de circulaþie a sângelui: Pânã unde se întinde aceastã
legãturã corporalã? Nu s-ar putea ca printr-o tehnicã
adecvatã sã putem regla circulaþia sângelui (ºi poate ºi
alte fenomene fiziologice din corpul uman) [....] prin
puterea de a provoca stãri emoþionale puternice în
interiorul nostru?

În orice caz ºtiinþa nu a explicat pânã astãzi
observaþia lui Aristotel: de ce într-un caz (al ruºinii)
sângele se rãspândeºte, ºi de de în alt caz (al spaimei)
sângele se concentreazã în inimã. Cum de s-a neglijat
lucrul acesta? Dar este clar cã o asemenea explicaþie ar
putea pune o bazã serioasã de cel puþin douã
cercetãri: 

Influenþa ºi puterea stãrilor emoþionale asupra
fiziologiei corpului, ceea ce ar putea sã ducã la
cercetãri medicale importante;

Puterea de a determina o schimbare în fiziologia
corpului uman, prin schimbarea ºi stãpânirea stãrilor
emoþionale, datoritã fie voinþei, fie întrebuinþãrii unor
mijloace adecvate.

Dar se pare cã o asemenea cercetare nu este în
spiritul în care se fac cercetãrile astãzi ºi cã va mai
trece multã vreme pânã ea va deveni o problemã
actualã.

Scrisorile ddintre SStrauss ººi RRenan

La 18 august 1870 apãrea o scrisoare a lui D.F.
Strauss, vestit savant în istoria religiei creºtine, adresatã
lui E. Renan, anume [în] �Gazette d� Augsburg�.
Evenimentele din acea epocã care aduseserã relaþiile
dintre Germania ºi Franþa la punctul de încordare
maximã, l-au determinat pe Strauss sã se adreseze lui
Renan în urmãtorii termeni: �apreciez de altfel cã în
aceastã crizã ar putea sã aibã o utilitate oarecare ca
doi oameni, aparþinând la douã naþiuni rivale,
independenþi ºi unul de altul ºi strãini de orice spirit
de partid, sã facã un schimb, cu toatã transparenþa de
idei ºi de vederi, asupra gravitãþii ºi cauzelor crizei
actuale�. Renan i-a rãspuns printr-o scrisoare nu mai
puþin politicoasã, publicatã în �Journal des Debats�  la
16 septembrie 1870 (Jurnalul care publicase ºi traducea
scrisoarea lui Strauss). Respectul pe care-l arãtau unul

faþa de altul cei doi oameni de mare culturã poate fi
un exemplu de ceea ce înseamnã nivelul intelectual al
conºtiinþelor superioare. Duºmani fiind, ei se
respectau, cu convingeri diferite, aparþinând la douã
naþiuni inamice prin ereditate ei gãsesc un limbaj
comun al valorilor pe care le slujeau amândoi.

Amândoi au vãzut, la un moment când �Europa�
nu era încã un concept cultural, cã pacea nu poate fi
încheiatã decât între Germania ºi Franþa, ci trebuie sã
fi opera Europei. Renan la data acea, vorbea de un fel
de �state unite ale Europei�. Acum mai bine de o sutã
de ani! Abia astãzi se vorbeºte timid ºi greoi de
aceastã unitate europeanã pe care încearcã sã o
realizeze niºte politicieni fãrã perspectivele culturale
ale acestei minuni istorice care este Europa. Se cautã �
o Europã unitã economic ºi dacã va fi posibil ºi
politic. Ei nu vãd decât cât este orizontul lor. Ei nu
vãd cã cea mai comunã unitate este aceea culturalã;
care existã efectiv ºi de la care trebuie plecat. Într-
adevãr nu oamenii puterii vor putea alege unitatea
Europei ci oamenii de culturã, literaturã, savanþii ºi
filosofii � fiindcã ei au ºi fãcut-o.

Ceilalþi nici nu au conºtiinþa acestei unitãþi. Când
aveau valorile cele mai mari în comun pe Shakespeare,
pe Goethe, pe Dante, Leibnitz ºi Newton, pe Gaus ºi
Poincaré, pe Einstein ºi Planck etc., unde sunt graniþele
dintre naþiuni din punct de vedere intelectual?

Ele sunt în mâinile altora care nici nu au nimic
sau au foarte puþin de a face cu ceea ce reprezintã
tezaurul de idei fundamentale ale vieþii intelectuale
europene.

ªi mã gândesc câtã dreptate avea Platon sã spunã
cã statul perfect pe care-l visa în Republica nu va fi
validat decât atunci când regii sau conducãtorii
statelor vor fi filosofi.

Versul ººi pputerea llui

A scrie versuri ºi a spune versuri a devenit în
epoca modernã o plãcere intelectualã însoþitã de o
stare afectivã subtilã ºi rafinatã. A recita versuri; puþini
gustã o asemenea plãcere ºi astãzi. În trecut versurile
însemnau însã mult mai mult. Poiesis vine de la
grecescul poiein a face, ca ºi latinescul carmen, care se
trage de la sanscritul Karma � fastã acþiune. Poiesis era
o �acþiune�, operaþie efectivã, incompatibilã cu
incantaþia ºi ritualul. Forþa ei se manifestã prin faptul
cã era cântatã, � pentru a se vedea acest lucru voi cita
numai un exemplu, dintre multiplele exemple ce le
pot da. În Vita Pythagorae (26), Porfir ne spune cã
Pitagora alesese un grup de versuri din Homer, pe
care le recita cu predilecþie ºi într-un anume fel. Aceste
versuri se refereau la moartea lui Euphorbius,
rãzboinicul frigian. 

Dar, dupã cum ni s-a transmis, Pitagora ar fi
afirmat cã într-o viaþã anterioarã el ar fi fost
Euphorbius. (Pitagora ºi-ar fi descris ºi alte �
încarnaþii). Acum iatã ce spun textele: �Dacã recitarea
acestor versuri era fãcutã cu cea mai mare grijã�,
recitate ca un imn, ea avea un caracter cu totul
deosebit, reuºind sã provoace în cel ce o recitã o stare
de conºtiinþa supernormalã. Vernant ne spune cã o
asemenea recitare, provoacã o stare de �rememorare�
care-l putea aduce pe Pitagora pe firul care fãcea
prezentã istoria, pânã la a-ºi redescoperii existenþele
anterioare (J.P. Vernant, Aspects mythologiques de la
mémoire). O asemenea �tehnicã� a memoriei, prin
recitarea cu �putere� a unor versuri, putea provoca
ceea ce Platon va numi �anamnesis� � reamintirea.
Versurile ºi modul de a le spune, care nu mai era acela
de a �plãcea� (sau numai de a plãcea) rãmân o
veritabilã �educaþie� � paideia pitagoricã.

Este sigur cã nu numai pitagoreicii practicau
aceastã tehnicã pentru a obþine rezultate care altfel nu
ar fi fost accesibile.

!
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Vasile Baghiu
Planuri de viaþã
Iaºi, Editura Polirom, 2012

În anii 1990 Vasile Baghiu îºi construise o
puternicã identitate de poet, lansînd
manifestele himerismului ºi semnînd poeme în

cele mai serioase reviste literare ale vremii (opere
�nouãzeciste� strînse în cîteva cãrþi, multe
antologate de Marin Mincu, Ovidiu Nimigean sau
Ruxandra Cesereanu). Dupã 2000, autorul pariazã
mai cu seamã pe prozã, publicînd � pînã la
Planuri de viaþã (2012) � volumul de povestiri
Punctul de plecare (2004) ºi romanul Ospiciul
(2006). Aceeaºi patimã a epicului îl obligã sã þinã
un insolit jurnal de creaþie pe... facebook: un fel
de laborator interactiv, publicabil el însuºi cîndva,
oglindã vie a Planurilor de viaþã ºi a noului
roman în lucru ºi, nu în ultimul rînd, util
exerciþiu de respiraþie al scriitorului înainte de a
se aºeza, în zorii zilei, la masa de scris.

Compunînd intro-ul cronicii mele, îmi dau
seama cã am schiþat deja portretul scriitorului:
ambiþios, conºtiincios, dedicat � în ciuda tuturor
obstacolelor � artei sale. Aceastã tenacitate o
împrumutã Vasile Baghiu personajului Vili Barna:
fost poet/ scriitor, Barna lasã în urmã mirajul
literelor pentru o curioasã carierã în psihologie;
studiazã relaþia dintre plantele de interior ºi
emoþiile umane, posbilul efect psihoterapeutic (al
ficuºilor, de pildã), primind, abia la patruzeci de
ani, o rezidenþã de patru luni lîngã Köln, �în
vederea redactãrii studiului final pe aceastã temã�;
e prima ieºire din griul (post)comunist în
Occident a celui care mai are, totuºi, luciditatea
de a observa: �Cînd trãieºti mult în imaginaþie,
poþi avea surpriza ca unele lucruri sã mai coboare
ºi în realitate, ca niºte ozeneuri mici pe care le-ai
desenat cînd erai copil.� (15) Încearcã sã se
integreze, secretînd ridicol prin toþi porii, în
mediul boem, dezinhibat pînã la promiscuitate al
rezidenþilor (artiºti, scriitori). Un fel de elegie a
tinereþii irosite, devorate de statul represiv estic e
filonul subteran al acestui roman. 

La un moment dat, Vili Barna transcrie caietul
unde tatãl sãu, Grigore, însemnase, cu o memorie
fabuloasã a detaliilor, experienþa gulagului rusesc,
anii de prizonierat de dupã al Doilea Rãzboi
Mondial. Roman în roman care accentueazã
rãnile sufleteºti, imposibilitatea de a colora � fie ºi
în imaginaþie � realismul sinistru al
Comunismului. Nota bene: în realitate Vasile
Baghiu a îngrijit ediþia din 1998 a volumului
semnat de tatãl sãu, Vasile Gh. Baghiu, Prizonier
în URSS. Duritatea scenelor de lagãr,
confruntarea cu ofiþerii ideologici obsedaþi de
exterminarea românilor, sãrãcia, mizeria ºi
umilinþele pe care le îndurã cel întors din infern
în Moldova natalã sînt puse pe talgerul aceluiaºi
cîntar cu viaþa de poet ºi idealist a fiului Vili,
existenþa de revoltat � în cele din urmã �
inofensiv, soþ ºi pãrinte alintat, bursier al
Germaniei ospitaliere (antologicã e scena
dialogului cu Prima-doamnã sositã în vizitã, la
Künstlerdorf, printre rezidenþi, unde cercetãtorul
român se sufocã, de atîta atenþie acordatã, în
propria-i panicã ºi timiditate).

Pare cã Vasile Baghiu ºi eroul sãu Vili Barna
(aºezat, ar spune chibiþii, �incorect� � politic � în

matriþa... biobibliograficã a autorului) sînt
permanent conºtienþi cã puterea realitãþii de a
secreta evenimente, vieþi, destine este infinit mai
micã decît capacitatea românilor de a uita. Altfel
cum sã explicãm abundenþa detaliilor,
microrealismul ardent, ºarja ºi pastelul atîtor
evocãri? Sînt recognoscibili, în volum, sub mãºtile
lor onomastice, scriitorii ºi prietenii autorului,
Ovidiu Nimigean, Adrian Alui Gheorghe, Aurel
Dumitraºcu; este invocat Paul Goma. Vili
porneºte la crearea unei reviste literare est-etice,
respectat ºi admirat de confraþii scriitori, fãrã sã
aibã �un leu ºi cincizeci de bani pentru autobuz�;
într-o zi obiºnuitã din România ceauºistã cumpãrã
de la librãrie Jurnalul de la Pãltiniº pentru ca mai
apoi sã sufere, ca un cîine, la coadã la tacîmuri de
pui (oare n-ar trebui sã explic sintagma junilor
cititori?); cade, în luna de miere, într-un canal
neacoperit ºi nesemnalizat; e exasperat, pe bunã
dreptate, de indolenþa ºi trivialitatea semenilor.
Ca mecanism defensiv psihologic ºi joc mental
preferat, �se duce în trecut cu ajutorul unui lift
spaþio-temporal imaginar�(39), bucurîndu-se cînd
�toate se întîmplã în aceastã clipã mare dilatatã
(...) toate de fapt prinse în acelaºi flux de timp
vertical�(43). Evadeazã apãsînd adesea �butonul
liftului temporal� (49), declanºînd vortexuri de
imagini. Populeazã, astfel, inaterstiþiile Planurilor
de viaþã, genericul de început sau sfîrºit de capitol
(cam ca în filmul 2046 al lui Wong Kar-Wai):
�Timpul tatãlui s-a oprit aici. Vili are sentimentul
cã timpul nu curge pe orizontalã, ci pe verticalã,
cã ei toþi sînt prinºi în acest fluid care circulã cu
mai multe lifturi în sus ºi în jos. El se plimbã cu
liftul lui, sora lui, Carmen, cu liftul ei. Se
întîlnesc uneori ºi îºi fac semne cu mîna. Sînt
lifturi din material transparent, ca la aeroport.
Tatãl are ºi el un lift. Vili îl vede � cu pãlãrie �
cum urcã în timp ce el coboarã. Apasã pe

butoane, se joacã. Coboarã ºi urcã dupã cum au
chef. Distracþia e în toi. Îi vede în cîte un lift ºi
pe copiii lui, Irina ºi Matei. Soþia lui, Diana,
tocmai coboarã, distrîndu-se. Cînd va urca, iar el
va coborî, o va vedea din nou. Toþi se distreazã.
Se joacã de-adevãratelea cu lifturile. Aceasta este
cea mai bunã distracþie pe care o pot avea. Fãrã
trecut, fãrã viitor. Numai prezent. Ca un anotimp
etern, neschimbãtor. Ca o zi fãrã searã, fãrã
noapte ºi fãrã dimineaþã.� (100-101) 

Alteori relatarea impersonalã, la indicativ
prezent, trecerea pe ffwd prin viaþa lui Vili ºi a
familiei sale, are ceva din mãreþia rece a
documentarelor de tip History, Animal Planet sau
Discovery Channel de acum cîþiva ani. Fluxul
emoþional e, în fiecare paginã, decantat, controlat.
Vasile Baghiu îºi doreºte o scriiturã albã, lustruitã,
ermeticã. Unde abia un cititor atent ºi rãbdãtor va
putea admira, în tot griul sau în toate culorile ei,
viaþa lui Vili Barna.

!
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cãrþi în actualitate

Mikael Kihlman                                                                                         Strada fabricii, u/c (2006)



Ioan Pintea
Proximitãþi ºi mãrturisiri
Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã, 2012

Jurnalul, ca specie literarã, are mulþi adepþi în
rândul cititorilor, graþie mecanismelor sale de
a des-tãinui viaþa interioarã a personajului

diarist. Fiindcã ce poate fi mai seducãtor decât
sã priveºti în sufletul unui om chiar prin ochii
aceluia, sã-i afli  pornirile de sinceritate sau
jocul cu sinele într-o luminã favorabilã, din
dorinþa de a îmbunãtãþi lumea. Au apãrut, de-a
lungul vremii, jurnale ale unor mari
personalitãþi din lumea artisticã, politicã sau
ºtiinþificã. Jurnalele ºi memoriile ºi-au câºtigat
mulþi adepþi, printre care se numãrã, iatã, ºi
Ioan Pintea, scriitor optzecist, legatarul
testamentar al textelor postume ale lui Nicolae
Steinhardt, care a publicat anul trecut cel de-al
doilea jurnal al sãu, Proximitãþi ºi mãrturisiri,
dupã ce mai publicase în anul 2006 la Editura
Eikon Mic jurnal discontinuu. Însemnãrile unui
preot de þarã. 

Jurnalele lui Ioan Pintea nu respectã normele
jurnalului propriu-zis, cu însemnãri ce stau sub
semnul temporalului, al notaþiilor zilnice rig-
uroase, ci mai degrabã sunt consemnãri, fulgu-
raþii ale sinelui trãind în paradisul atemporal al
amintirii; încercãri de sustragere din curgerea
implacabilã a timpului prin anamnezã... Pintea e
adeptul jurnalului de idei, presãrat cu sentinþe
morale, al jurnalului de lecturi ºi de cugetãri pe
marginea unor texte literare ºi teologice ce-i per-
mit ample exerciþii de gândire ºi diferite stãri:
mirãri, îndoieli, certitudini, revolte ale unui
suflet profund moral, exaltãri poetice, stãri de
fericire, de încântare, chiar ºi de greaþã ca senti-
ment creºtin�

Jurnalul lui Ioan Pintea e construit, implicit,
în jurul unui personaj, al personajului-narator;
explicit, e þesut în jurul duhovnicului, al
maestrului sãu spiritual, pãrintele Nicolae
Steinhardt, evocat cu admiraþia ºi cãldura
învãþãcelului. Deasupra celor douã personaje ter-
estre stã permanenta raportare la Dumnezeu, la
Legea Iubirii ce îndrumã paºii scriitorului
diarist, care pe deasupra mai poartã pe umeri
povara grea ºi inefabilã a preoþiei (de aici,
poate, supravegherea discursului). Predica de pe
Munte, chintesenþa învãþãturii creºtine, suscitã
din partea autorului comentarii surprinzãtoare,
descoperiri de o mirare ingenuã ale unor ade-
vãruri pe care ºi le relevã, ºi le limpezeºte mai
întâi sieºi, ca sã le transmitã apoi cititorului în
toatã strãlucirea lor pilduitoare. E un exerciþiu,
o cãutare de nestemate spirituale prin lectura
unor cãrþi creºtine: Sfintele Scripturi, Pateric,
scrierile unor teologi contemporani. Odatã
aflate, aceste comori vor fi dãruite mai departe
cititorului sau enoriaºilor sub forma predicilor. 

Ioan Pintea ni se dezvãluie ca un teolog al
zilelor noastre, deschis spre modernitate, îngã-
duitor ºi totodatã precaut cu anumite tendinþe
de modernizare a mesajului, intransigent însã cu
încercãrile eronate de a sminti cât de puþin din
edificiul peren pe care e construitã învãþãtura
creºtinã ortodoxã, apãrãtoarea tradiþiilor - exer-
ciþiu dificil ºi riscant. Admiraþiile sale �orto-
doxe� se îndreaptã ºi asupra unor teologi
aparþinând lumii catolice ºi protestante, din
învãþãturile cãrora culege idei ce �zidesc�.
Gândurile sale se regãsesc însã plenar în orto-
doxie, religia ce exprimã cel mai bine firescul

naturii umane în raporturile sale cu Dumnezeu.
Asemenea lui Proust, autorul atât de iubit de

Steinhardt, Ioan Pintea rememoreazã vârsta par-
adisiacã petrecutã la Runc, pe locul numit
Dâmb, de deasupra satului, în pãdurea de
mesteceni tineri, unde a trãit reverii, stãri de
fericire absolutã pe care þi le conferã sentimen-
tul ieºirii din timp, suflul incomparabil al
veºniciei; lucruri înregistrate de propria lui neat-
enþie, cum ar fi spus Proust. Crãciunul, sãrbãto-
rile de iarnã, cu atmosfera lor de basm, sunt
repere indelebile ale unui paradis pierdut. �Se
apropie sãrbãtorile Crãciunului. Zãpada întârzie
sã vinã. Toamna a intrat în prelungiri. Copilul
din mine refuzã un Crãciun fãrã zãpadã. Citesc
Dickens, citesc Coºbuc� Am nevoie mãcar de
ninsorile din cãrþile lor!� E doar un exemplu din
mulþimea stãrilor evanescente ce-l locuiesc pe
poet, pe cel aflat în cãutarea paradisului pierdut
al copilãriei. Sensibilitatea celui ce consemneazã
aceste stãri se compune din rafinate sinestezii.
Ioan Pintea e un consumator de artã în toate
manifestãrile ei: poezie, picturã, muzicã.
Periplurile sale europene, cele din Þara Sfântã, îl
poartã prin muzee, prin catedrale, prin edificii
culturale, într-o pantagruelicã foame de frumos
ºi sete spiritualã; impresii de cãlãtorie ce
dezvãluie lumea în diversitatea ei.

În tot ce întreprinde, ucenicul lui Steinhardt
se aflã în cãutarea harului. Poartã cu voluptate
în memorie imaginea evreului convertit la
creºtinism, Nicolae Steinhardt, la care îºi
raporteazã trãirile ºi deciziile. Exemplare rãmân
paginile întâlnirilor sale cu Steinhard la Rohia
sau la Bistriþa, la Bucureºti sau în alte locuri pe
unde maestrul ºi ucenicul ºi-au purtat paºii,
peripatetizând. Din amintirile celor care l-au
cunoscut pe Steinhardt, Ioan Pintea reþine
portretul �în peniþã� al lui Mihai ªora, care
descoperã latura fermecãtoare a �omului de
lume� Nicu Steinhardt, cele ale lui Virgil
Nemoianu, Paul Miron, Alexandru Baciu,
Valeriu Cristea ºi ale altora.

Vizitele la Rohia, cu omãturile ei calme ºi
dulci, în �Þara Crãciunului�, cum i-a plãcut lui
Steinhardt sã numeascã aceste þinuturi, se con-
stituie în adevãrate pelerinaje, nu lipsite de
primejdiile epocii ingrate. Ele amintesc de
vizitele la Pãltiniº ale unui alt contemporan ilus-
tru de-al sãu, pe care Ioan Pintea le ºi invocã.
Munca în biblioteca mãnãstirii, cãrþile interzise
la care are acces, convorbirile duhovniceºti pur-
tate cu maestrul sãu apropie cititorul de person-
alitatea fascinantã a Monahului Nicolae
Delarohia. Aprig bãutor de cafea, Pãrintele
Nicolae este totuºi un bun ºi corect postitor. Pe
lângã smerenie autenticã, Pãrintele Nicolae se
aratã a fi un spirit elevat, avid de cunoaºtere,
deschis spre înþelegerea lumii în care trãieºte. E
la curent cu teoriile despre Univers, despre
materia neagrã din care e format în mãsurã
covârºitoare acesta. Aidoma maestrului, Ioan
Pintea îºi aratã bucuria neprefãcutã spre auten-
ticul vieþii, cu virtuþile ºi pãcatele ei. �N-am
suportat niciodatã habotnicia. Habotnicia vul-
garizeazã credinþa.� Bucuria, ca stare de spirit, e
contrapusã tristeþii, pe care o socoteºte pãcat.
Cu toate acestea, tristeþea lui Iisus e una izbãvi-
toare, învingãtoare. Tristeþea tânãrului bogat, cel
ce nu-l poate urma pe Mântuitor din pricina
neputinþei de a renunþa la bogãþiile sale, e
socotitã în schimb cea mai deznãdãjduitoare

stare. Spirit iscoditor, Ioan Pintea vede în
tânãrul ce-l urmeazã pe Iisus pe drumul
Calvarului pe acelaºi tânãr bogat care a reuºit sã
renunþe la bogãþiile pieritoare. La un asemenea
deznodãmânt, �tristeþea are ceva bun în ea�,
conchide împãciuitor diaristul.

De altfel, pildele din Evanghelii, lecturile din
C. S. Lewis, Alexander Schmemann, Angelus
Silesius, Valeriu Anania, Lev ªestov, Gianni
Vattimo ºi din mulþi alþi teologi aparþinând
începuturilor creºtinismului sau contempo-
raneitãþii, noului val de teoliteraþi, sunt prilej de
meditaþie, de consimþiri sau împotriviri. Aºa
cum paradoxul e o tehnicã a învãþãturilor lui
Hristos, tot aºa ºi tãlmãcirea lor poate sta sub
semnul raþionamentului liber ºi epatant.
Nenumãratele trimiteri la titluri ºi autori fac din
Proximitãþi ºi mãrturisiri un veritabil jurnal de
lecturã. 

Dintre lecturile cele mai asidue nu puteau
lipsi jurnalele. În acest tip de mãrturisire, diaris-
tul gãseºte adâncimea sufletului omenesc, pe
acei gânditori care îi pot fi, eventual, model:
Alexandru Baciu, Gabriel Liiceanu, Gala
Galaction, Alexander Schmemann, Sanda
Stolojan, Theodor Pallady, Matei Cãlinescu,
Livius Ciocârlie, Mircea Eliade, Michel Tournier,
Drieu la Rochelle, Sorin Stoica, Mihai
Sârbulescu ºi, evident, Nicolae Steinhardt cu
Jurnalul fericirii, de la care pornesc toate demer-
surile sale. Jurnalul lui Pintea urmeazã, într-un
exerciþiu mimetic, aceleaºi coordonate spirituale
din jurnalul lui Steinhardt. 

Ioan Pintea scrie un jurnal debordând de
idei: impresii de lecturã, amintiri rãmase în
afara timpului, cugetãri ale unui suflet candid. E
un cãutãtor asiduu a cãrui calitate este aceea de
a culege perle de gândire ºi de trãire din ocean-
ul (ne)liniºtit al spiritului; spirit care se
oglindeºte în chipul ºi înfãþiºarea Creatorului.

!
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Cunoscut cititorului român datoritã
romanelor Trupul molatic al nopþii
(Brumar, 2010) ºi Regal (Brumar, 2013),

Böszörményi Zoltán debuta în limba românã
în 2006, printr-o suitã de sonete, traduse de
Ildikó Gábos ºi ªerban Foarþã.

Dat fiind �trecutul� poetic substanþial
(Örvényszárnyak/ Pe aripile vârtejului, 1979;
Propuneri de titlu, poezii, 1981; Alexandriai
világitótorony/ Farul din Alexandria,1983;
Aranyvillamos, I/ Tramvaiul de aur, I, 2001;
Aranyvillamos, II/ Tramvaiul de aur, II, 2002;
Aranyvillamos, III/ Tramvaiul de aur III, 2004;
A szerelem illata/ Aroma dragostei, 2005),
opþiunea pentru sonet, delimitându-se de ela-
nurile unui capriciu perimat, reprezintã o
ipostazã a unei scriituri cameleonice.

Prima suitã de versuri constã într-o serie de
peisaje ºi scenete canadiene ce reconstituie
viziunea unei intimitãþi mozaicale, care ape-
leazã atât la potenþialul incantatoriu al cuvân-
tului, cât ºi la culoare ºi sunet: �Pasãrea suflet,
ãsta-i propriu-mi numãr/ de circ.
Fosforescentã, ea-i doar afarã,-n pom./ Fata
morgana þipã,-n penajul policrom,/ când
primãvara,-mi zboarã de pe umãr.� (numãr, 
p. 8).

Depãºind mecanismele unei retorici
pastorale, natura constituie un pretext pentru
a trasa liniile directoare ale unei arte poetice:
�Un verde ram e versu-mi, ce pare când sã
urce,/ când sã coboare, - iar în el sunt lumi;/
magia-ntinde cortul în crângul meu ºi nu-mi/
dã-n schimb decât, pe buze, tãcerea-i cea mai
dulce.� (cel care pierde, p. 12) 

Discursul liric se continuã cu ineditul ciclu
al Sonetelor lui Majorana, în care instanþa
auctorialã îºi desemneazã un alter ego
(Majorana este protagonistul unui roman de
Leonardo Sciascia, Dispariþia lui Ettore
Majorana), care ne expune ºapte tablouri
distincte: scufundarea într-o spaþio-

temporalitate egipteanã (Viziunea lui
Majorana), interogaþia alegoricã privind
tezaurul inerent condiþiei de creator (Majorana
colecþioneazã), avatarurile solitudinii
(Majorana e însingurat), ecourile sterilitãþii
creative (Majorana se face foc de supãrare),
recuperarea unui peisaj paradiziac (Majorana
pe o stradã hibernalã), dinamica unui extaz
amoros (Spovedania lui Majorana), angoasa
fragmentãrii de sine (Cãlãtoria lui Majorana).

Urmãtoarea secþiune a demersului liric este
conceputã ca un potpuriu în care se menþine
alternanþa între tonul lamentoului existenþial
(�A cui dorinþã mi-i trecutul,/ a cui,
revirimentul silnic, -/ a voii mele, tari ca
scutul/ ce se retrage-n sine, zilnic?� - al cui pat
e trecutul meu?, p. 47) ºi menþinerea crezului
în poezie, ca însãºi origine a relaþiei dialogice
cu divinitatea (�Te pun la îndoialã pe cât de
mult Te caut/ în mine, cãci prin mine eºti Tu,
cum eu prin Tine,/ izvor de certitudini, pe
care-aº vrea sã-L laud/ prin carnea-mi ºi
cuvântul ce l-ai sãdit în mine.� � certitudini,
p.48).

Chiar ºi atunci când dezvoltã un conþinut
ideatic apelând la o retoricã severã,
Böszörményi Zoltán nu comite eroarea
menþinerii unei tensiuni conceptuale, ci ne
livreazã o rezolvare ludicã: �Eu, pe boltã,/
scriu ce peisaju-mi pune/ pe hârtie, - dar nu
spune/ cã instigã la revoltã,-n/ cazul cã nu
scriu ce vãd./ Empirismu-i un prãpãd�� (fraza
azurie, p. 43). Tocmai de aceea, sonetele sale
se încadreazã în ceea ce Borges numea, în
�Prologul� Cifrului (1981), poezie intelectualã,
produsul îmbinãrii între abstracþiune ºi
inventarul fantasmatic propriu-zis poetic.

Datoritã concentrãrii sincretice de imagini
ºi stãri, una dintre cele mai izbutite compoziþii
este jucându-ne cu vântul, un mozaic
esenþializat al intervalului dintre Pãmânt ºi
Cer: �Subit se iscã pala de vânt: ne izbeºte/ pe

înecaþii întru pãcat de moarte Domnul./ În
noi, Ideea-ºi doarme, surpatã-n sine, somnul./
Vãd azi, bãtutã-n cuie, nãdejdea pre nãdejde./
Aducerile-aminte se descompun ºi dor./ De
gustul mierii tale-mi este dor./ Prin tine, calea-
mi ternã îºi regãseºte luciul.� ( p. 46 ).

Registrul nostalgic de care este traversat,
dealtfel, întregul volum, îºi sporeºte uneori
impactul prin dãri de seamã cvasi-
autobiografice, în care evocarea unuia dintre
maeºtrii înaintaºi ai sonetului constituie un
prilej de precizare a propriei condiþii de
cãlãtor-creator: �E oare trist/ cã, bunu-mi tatã
vrându-mã jurist,/ eu am ajuns, prin Maro ºi
Cicero, Petrarca?/ Priveliºti mi-au trecut pe
dinainte, demonic-îngereºti, ºi la Florenþa,/ ºi-n
Avignon: le-am înfruntat prezenþa, -/ ci nu i-s,
eu, sonetului pãrinte.� ( francesco petrarca, 
p. 59).

Cununa de sonete care încheie volumul
este conceputã potrivit unei logici circulare, în
care ultimul vers dintr-un sonet este echivalent
cu primul vers din cel imediat urmãtor. Fiinþa
iubitã cãreia îi sunt închinate versurile este
înfãþiºatã nu doar în manierã pur eroticã, ci ºi
prin revãrsarea senzualitãþii în sacru: �Oglinda
oarbã-n care te ador/ face ca deºucheata-mi
fãpturã sã rãsfrângã/ biserici albe�� (V, p. 69)
sau prin identificarea principiului feminin cu
un principiu armonic al propriei existenþe
(�Suceºte-mã în tine ca pe-un arc/ al unei
nemaiauzite muzici: mi-eºti idol ºi altar�� -
VIII, p. 72).

În ciuda câtorva sonete care nu-ºi justificã
pe deplin locul în acest ciclu (certitudini, poza,
supermarket ), datoritã abaterii de la onesti-
tatea universului tematic (Erosul, Divinitatea,
Condiþia Umanã, Creaþia, Natura) printr-o
încercare de poetizare a cotidianului, O sumã
de sonete emanã o muzicalitate pulsatilã care
demonstreazã posibilitatea actualã de a reval-
orifica forma fixã.

!

De când s-a lãsat de filme, regizorul
Mircea Daneliuc îºi compune cu
meticulozitate o altã faþã publicã, de

scriitor. ªi nu oarecare, fiindcã e dintre cei
diriguiþi de-o disciplinã a scrisului pe potriva
unui talent de admirat.

Ca un grãtar de mici. Un picior de plai, cu
ºpiþul este a doua carte (conþine un roman ºi o
nuvelã!) care i-a apãrut anul acesta, tot la
editura Adenium condusã de Liviu Antonesei,
cealaltã fiind reeditarea Pisicii rupte, volumul de
debut distins cu premiul ASPRO, Cea mai bunã
carte a anului, în 1997, despre care am relatat
într-un numãr anterior al �Tribunei�. 

Ca în Pisica ruptã ºi în celelalte romane ale
sale, Daneliuc frazeazã cu pasiune, dens, fãrã
locuri comune ºi ruperi de ritm, ca un motor
turbo de mare putere pe o maºinã pornitã la
drum întins.   

Ca un grãtar de mici îl citeºti dintr-o

suflare. Captiveazã ºi subiectul, unul politic. E
scris din revoltã. Dacã ar trebui sã aleg o frazã
sub care sã stea acest roman, m-aº opri la o
replicã �- Du-te dracu ºi tu, are cur toatã lumea,
caracter nu au toþi!�. Cartea este despre puterea
corupãtoare, despre �România ca un grãtar de
mici�, unde personajul principal, sosia primului-
ministru se gândeºte sã înfiinþeze un institut
sud-est european de �raptologie/fraudologie�, ca
sã dea o utilizare adecvatã Casei Poporului,
dupã ce a decis reducerea salariilor bugetarilor
ºi închiderea unor spitale. Cine doreºte sã caute
asemãnãri cu personalitãþi politice din realitatea
imediatã, n-o sã fie dezamãgit-o sã-i descopere
pe Bãsescu, Boc, Udrea ºi alþii în trãsãturile
personajelor, toate cu nume diminutivate, ca o
încercare de îmblânzire ºi obiºnuire cu rãul,
specificã unora dintre români, neagreatã de
autor, care se întreabã fãrã sã dea ºi rãspunsul-�
de ce se referã poporul la preºedinþi ca la

neamurile lui din ogradã: Ghiþã, nea Nicu, nea
Nelu, Milucã, Bãse... Tãtelu?�. Prozator versat,
Daneliuc nu cade în greºeala de-a deversa pe
nedigerate realul în roman, personajele
transgreseazã modelele, nu se confundã cu ele,
diferenþa punctând-o imaginaþia turatã acut, care
induce ne-perisabilitate textului, un soi de
Purgatoriu sau miºcare hãbãucã de marionete.   

Nu o sã vã rãpesc din plãcerea lecturii
povestind acþiunea. E un roman obligatoriu de
parcurs pentru cei care susþin cã sunt interesaþi
de literatura românã. O obligativitate plãcutã
asemeni fidelitãþii într-o cãsnicie cu dragoste.

Mircea Daneliuc este un scriitor de talia
regizorului omonim.

P.S. Un picior de plai, cu ºpiþul, nuvela
ataºatã, ar merita o discuþie  aparte. E demnã sã
figureze ºi în cea mai severã antologie de prozã
scurtã de la noi. Totuºi, nu-i desluºesc exact
rostul aici, în afara celui de-a îngroºa volumul,
romanul având doar 163 de pagini.   

!
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Alexandru Petria

Turbo Daneliuc

cartea strãinã

Ana Ionesei

Hainele cele noi ale sonetului



Motto: �Mijloacele moderne de dezinformare sînt
creatoare de false mitologii ºi de fantomatice valori�,

scria laureatul Premiului Goncourt al Academiei
Franceze (vezi Vintilã Horia în �Revista Scriitorilor

Români�, München, 1977). 

Având presimþirea dezastrelor teritoriale din
vara acestui an apocaliptic (1940) m�am
încumetat sã afirm cã noi, Românii, vom

avea un viitor de naturã spiritualã cum n�am avut
niciodatã�. Spusa lui Blaga, - desprinsã din
Prelegerea inauguralã pe care a þinut-o la Sibiu în
anul universitar 1940-1941 (la Universitatea din
Cluj mutatã la Sibiu la vremea când administraþia
ungureascã masacra românii1 din jumãtatea de
Ardeal primitã de la Hitler) -, s-a adeverit
întocmai. E suficient sã ne gândim la românitatea
de dupã Cortina de fier, cu prestigioasele ei
contribuþii la cultura universalã, la acele nume de
scriitori despre care decenii la rând cei din þarã 
n-au avut voie sã vorbeascã: Mircea Eliade, Vintilã
Horia, Nicolae Herescu, Emil Cioran, Horia
Stamatu, G. Uscãtescu, Al. Ciorãnescu, 
G. Ciorãnescu, C-tin Amariuþei, Eugen Ionescu,
Al. Busuioceanu, ªt. Lupaºcu, Th. Cazaban, Bazil
Munteanu, Eugen Lozovan, Dimitrie Gãzdaru,
Sever Pop, Alex. Randa, D. Ghermani, Grigore
Nandriº, E. Turdeanu, Petru Iroaie, Scarlat
Lambrino, Zevedei Barbu, Stan M. Popescu, 
G. Racoveanu, Octavian Vuia, ºt. Teodorescu,
Vasile Posteucã, Giorgio Caragaþã, Teodor
Oncilescu, Eugen Coºeriu, Ion Guþia, Mircea
Popescu, Petre Ciureanu, Ghe. Bumbeºti, Victor
Buescu ºi mulþi, mulþi alþii. 

Cultura româneascã, în ce avea ea mai bun
din ce rãmãsese în þarã, trebuia trimisã dupã
gratii (Vasile Voiculescu, Mircea Vulcãnescu,
Alexandru Marcu, Nichifor Crainic, Pãrintele
Arsenie Boca, Benedict Ghiuº, Constantin Noica,
Anton Dumitriu, N. Steinhardt, Dinu Pillat,
Pãstorel, Al. Paleologu, Mircea Florian, Ion
Petrovici, Petre Þuþea, Gheorghe Brãtianu etc.),
interzisã, pusã pe foc, mutilatã în imense
depozite improprii pentru conservarea cãrþilor ºi
trecutã la fonduri secrete. În locul valorilor
validate de timp, dupã 23 august 1944 s-a instituit
dominaþia non-valorii ºi selecþia inversã. Adicã
promovarea ºi mediatizarea unor lucrãri de
valoare incertã care sã le înlocuiascã pe cele
autentic valoroase.  

Aceastã tacticã a ideologilor comuniºti, folosiþi
de ocupantul sovietic pentru consolidarea
stãpânirii, a ieºit la luminã chiar ºi dupã abolirea
comunismului, divulgatã de perseverenþa
atacurilor (nedrepte fiindcã mincinoase ºi
absurde, folosind termeni improprii, satanizaþi
vreme de peste ºase decenii) îndreptate împotriva
savantului ºi scriitorului Mircea Eliade (1907-
1986), dar evidentã ºi în perseverenta încercare de
înlocuire a �celui mai mare istoric al religiilor din
secolul XX� prin Ioan Petru Culianu aflat (ºi din
pãcate rãmas) în pragul carierei sale de profesor
de istoria religiilor la Chicago. Tendinþa oficialã
post-decembristã de a-l coborî pe Mircea Eliade
(pânã la a-l exclude din cultura românã)
înãlþându-l în locul acestuia pe psiho-sociologul
(apud. M. Eliade) nãscut în 1950 se vede cu

uºurinþã din felul cum fosta Editurã �Politicã�
(rebotezatã �Humanitas�) a tipãrit în 1993 micul
Dicþionar al religiilor tradus din francezã de
Cezar Baltag, ºi mai ales din modul în care este
asiduu promovat Culianu, ca mare profesor de
istoria religiilor, «uitând» prea sistematic spre a nu
pãrea înadins, cã în Olanda nu a predat istoria
religiilor ci (zece ani) Culianu a predat limba
românã, ca asistent din 1976 pânã în 1985 ºi
conferenþiar începând din 1 ianuarie 1986, an în
care pãrãseºte postul de la Groningen spre a se
muta la Wassenaar (ºi de aici la Boston, dupã 12
ani de stat în Olanda), dar ºi propagând
neadevãrul cã ar fi fost la Chicago profesor �plin�
când I.P. Culianu era doar pe punctul de a fi
angajat profesor asociat la universitatea unde
faimosul Eliade predase trei decenii. Aceste triste
realitãþi nu l-au împiedicat pe Moshe Idel sã
trâmbiþeze pe coperta a IV-a a Psihanodiei
(Polirom 2006) cã Eliade ºi Culianu ar fi fost, la
egalitate, �cei doi mari istorici români ai
religiilor�. Cu bani de la buget, Institutul Cultural
Român a plãtit traducerea în vreo 15 limbi a
Dicþionarului religiilor (1990) care ar avea trei
autori, pe faimosul Mircea Eliade, pe
necunoscutul Culianu proaspãt ieºit doctor (la
limita timpului admisibil) ºi o absolventã care nu
mai scrisese ºi nu va mai scrie niciun volum de
istoria religiilor. Fiind cu stângãcie alcãtuit de
Culianu care a þinut sã facã reclamã lui Moshe
Idel ºi tuturor cunoscuþilor sãi trecându-i la
biliografie (de ca ºi cum ar fi fost citaþi de
autorul Eliade!), micul dicþionar s-a �expirat�
foarte repede datoritã bibliografiei sale �adusã la
zi� înainte de 1990. Dacã Ioan Petru Culianu ar fi
þinut seamã de dorinþa lui Eliade, acest lucru ar fi
putut fi evitat. Fiindcã filozoful religiilor onorat
pe întreg mapamondul îi sugerase a face sub
formã de dicþionar un compendiu al viziunii sale
asupra istoriei religiilor, folosind în exclusivitate
scrieri eliadeºti, lucru care mai transpare azi doar
din titlul ediþiei americane a dicþionarului apãrut
la Harper, San Francisco, în 1991: The Eliade
Guide to World Religions. 

Acþiunea de «lichidare» a lui Mircea Eliade
(premiat de Academia Francezã pentru originali-
tatea perspectivei sale asupra istoriei credinþelor
religioase) prin «atacuri la comandã»2 cu argu-
mente preluate din acel contrafãcut Dosar
«Eliade» (1972) alcãtuit în Israel spre blocarea can-
didaturii la Premiul Nobel -, o vedem de mai bine
de douã decenii contrabalansatã prin propulsarea
lui I.P. Culianu pe toate cãile imaginabile. Din
cele 45 de cuvinte de dicþionar pe care tânãrul i
le propusese (v. scrisoarea lui Culianu din 29
august 1980), Mircea Eliade, în calitatea sa de
coordonator al celor 16 volume ale Enciclopediei
religiilor (Macmillan, New York, 1987), nu i-a
publicat decât ºapte fiºe de dicþionar. ªi acelea
numai dupã ce au fost revizuite de Cicerone
Poghirc (Bendis, Dacian Riders, Geto-Dacian
Religion, Sabazios, Thracian Religion, Tracian
Rider ºi Zalmoxis). Tipãrite la Iaºi în colecþia
�Biblioteca Ioan Petru Culianu� sub titlul Cult,
magie, erezii. Articole din enciclopedii ale religi-
ilor, fiºele dublu semnate puteau fi încadrate de

Polirom în colecþia �Biblioteca Cicerone Poghirc�,
profesorul de românã de la Bochum arãtându-se a
fi mai în temã cu istoria religiilor decât profesorul
de românã de la Groningen. Faþã de indo-
europenistul Cicerone Poghirc (1928-2009), profe-
sor emerit din 1980 la Ruhr-Univ. Bochum, (con-
ferenþiind la universitãþile din Atena, Duesseldorf,
Freiburg, Heidelberg, Paris, Roma, Tuebingen)
asistentul de românã I.P. Culianu a fost un istoric
al religiilor nerecunoscut de mediul academic
occidental, în ciuda faptului cã marele Eliade l-a
ajutat pe Culianu sã-ºi publice douã volume în
Franþa, Italia (Experienze dell�estasi, Laterza, Bari,
1986) ºi în SUA la editurile care-l publicau pe el.

În campania, sã-i spunem �româneascã�, de
înlocuire a lui Mircea Eliade (acuzat fãrã nici o
bazã cã, vezi Doamne, s-ar fi �compromis�) cu Ioan
Petru Culianu pe care compromisurile politice l-au
costat viaþa (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Era minciu-
nilor legate de cariera lui Culianu ºi o nouã ipotezã
privitoare la asasinatul de la Chicago, sau
http://www.scribd.com/doc/153859486/Era-min-
ciunilor-legate-de-cariera-lui-I-P-Culianu-%C5%9Fi-
o-nou%C4%83-ipotez%C4%83-a-lui-Ezio-Albrile-
privitoare-la-asasinatul-politic-de-la-Chicago) ºi
umilirea din momentul executãrii sale în WC-ul
universitãþii care urma sã-l angajeze ca profesor
asociat (conferenþiar), când nu se afirmã direct cã
urmaºul lui Eliade3 ar fi fost Culianu, minciuna
se insinueazã indirect, prin formulãri ce invocã
�impresionanta carierã ºtiinþificã [a lui Culianu],
de la Milano la Groningen, pânã la catedra de
profesor la Divinity School, în preajma ºi sub
aripa [�] lui Mircea Eliade� (Leon Volovici, în
Revista �22� din 16 iulie 2007), trecând sub
tãcere cã la Milano bursierul Culianu era student,
iar la Groningen din 1976 pânã în 1985 a fost
asistent de românã ºi, mai ales, neglijând faptul
cã niciunul din volumele de istoria religiilor scrise
de Ioan P. Culianu nu a fost premiat de vreun for
academic din Occident. De acest aspect impor-
tant nu au þinut seamã cei care au botezat cu
numele lui Culianu acea salã mai la vedere a
«Institutui de istoria religiilor» înfiinþat în 2008
�sub cupola Academiei� de fostul ministru A.
Pleºu.  

Dacã în Franþa, cei de la Editura Plon (Paris,
1990) au marcat pe coperta Dicþionarului
religiilor, cu corp de literã mare numele lui
Mircea Eliade drept autor ºi cu o literã de vreo
trei ori mai micã numele lui Culianu, în
manipularea ideologicã post-decembristã s-a
abandonat de mult calea adevãrului: La
Universitatea din Iaºi se predã «paradigma Eliade-
Culianu de interpretare a mitului» (prof. Nicu
Gavriluþã, decanul Facultãþii de Filozofie) de parcã
chiar ar exista o asemenea fantezistã paradigmã,
iar la Bucureºti, editorul Dicþionarului religiilor
pune numele lui Culianu pe acelaºi rând ºi cu
acelaºi corp de literã cu numele lui Eliade ale
cãrui idei se regãsesc în majoritatea articolelor
acestui mic dicþionar.

Dar nu numai înghesuirea pe acelaºi rând
menit sã sugereze minciuna unei  consideraþii
egale de care s-ar fi bucurat în lumea academicã
ambii autori ai dicþionarului atrage atenþia din
primul moment. Uimeºte ºi prezentarea autorilor,
cu acordarea de spaþii perfect egale. Ceea ce a
însemnat, fireºte, ciuntirea operei faimosului
Eliade (membru a numeroase academii, preþuit în
cele mai alese medii universitare occidentale care
i-au decernat prestigioase premii) pânã a rãmas
din ea mai puþin de un sfert. ªi nici aºa directorul
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Micºorarea lui Eliade ºi gonflarea lui
Culianu prin felurite tertipuri (I)

Isabela Vasiliu-Scraba

comentarii
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Editurii Humanitas nu a putut sã o aducã la o
dimensiune comparabilã cu opera asistentului de
românã de la Groningen. De aceea, numãrul
scrierilor lui Culianu a fost artificial umflat: 11
titluri de cãrþi ºtiinþifice la Eliade (cu trei volume
apãrute sub un singur titlu: Histoire des croy-
ances�), 9 titluri la Culianu, dintre care unul este
al Dicþionarului religiilor, douã titluri sunt
romane ºi douã titluri diferite dubleazã aceeaºi
lucrare de doctorat.

Desigur, pentru sporirea cu tot dinadinsul a
operei celui asasinat înainte de a-ºi da adevãrata
mãsurã, era imperios necesar ca pecetea minciunii
sã se lãþeascã multiplicând lucrãrile lui Culianu ºi
prin subterfugiul prezentãrii drept cãrþi diferite,
una în francezã ºi alta în englezã, a aceleiaºi teze
de doctorat de «troisième cycle» din 1980.
Apãrutã în 1984 la Payot (dupã insistenþele lui
Eliade, cãruia editura parizianã i-a cerut sã scrie o
prefaþã care sã-i poarte semnãtura pentru ca volu-
mul necunoscutului Culianu sã se poatã vinde)
cartea Experiences de l�extase (Paris) a fost
tradusã în englezã întâi cu titlul Psychanodia
(Leiden, 1983; �mã tot întreb � scria Eliade pe 14
noiembrie 1980 � de ce Vermaseren þine morþiº sã
traduci Experiences de l�extase în englezeºte. Cei
ce o înþeleg, o pot citi ºi în franþuzeºte�, v.
Dialoguri întrerupte, p. 223) apoi cu titlul Out-of-
this World la obscura editurã Shambhala (1991)
din Boston unde Culianu se mutase dupã ce a
pãrãsit Olanda (v. ºi ediþiile româneºti: Nemira,
1997; Polirom, 2004; Nemira, 1994, 1996;
Polirom, 2002). Ultima variantã englezeascã a fost
în aºa fel modificatã (v. interviul lui Culianu din
februarie 1990 din Italia) încât a devenit aproape
de necitit. Volumul Experiences de l�extase n-a
apãrut la Editura Universitãþii din Chicago (cum
s-a întâmplat cu Eros and Magic in the
Renaisance, trad. Margaret Cook, 1987) pentru cã
nu fusese acceptat, cu toate cã însuºi profesorul
Eliade îl dãduse prestigioasei Edituri Chicago U.P.
dupã ce apãruse în Franþa (v. scrisoarea lui Mircea
Eliade din 18 noiembrie 1984). Ultima variantã
tradusã în italianã cu titlul I viaggi del�anima ºi
publicatã de editura comunistã Mondadori
(Milano, 1991) a apãrut la scurt timp dupã
moartea autorului. G. Cassadio, un prieten din
tinereþe al lui Culianu a scris în 1993 cã aceastã
ultimã opera de sintezã a fost �una delusione, di
molto inferiore alla produzione scientifica
antecedente� (cf. G. Cassadio citat de Ezio Albrile
în studiul Diafane sovversione din �Rivista di
Studi Indo-Mediteranei�, Anno I/2011, e-journal).

De fapt, în diversificarea operei sale ºtiinþifice,
dovedind o realã aplecare spre erudiþie, ca ºi în
contribuþiile sale la câteva volume colective,
Culianu a folosit cam acelaºi material din lucrãrile
pregãtite pentru examene (v. �Cuvântul de mulþu-
mire� care precede volumul Psychanodia). Astfel
cã teza de licenþa de la Milano (1975) publicatã
în 1985 la Roma (Gnosticismo e pensiero moder-
no: Hans Jonas), a fost prelucratã sub forma volu-
mului Experiences de l�extase dar ºi a doctoratu-
lui de stat din ianuarie 1987 de la Sorbona, Les
gnoses dualistes d�Occident (Plon, 1990), lucrare
tipãritã iniþial în provincie (la Lille), apoi în Italia
(I miti dei dualismi occidentali, 1989) ºi în final
la editura Plon dupã acceptarea publicãrii volumu-
lui Mircea Eliade, Dictionnaire des religions, la
trei ani de la moartea lui Eliade.

Sistemul propriu de lucru este menþionat de
Ioan P. Culianu când scrie despre geneza lucrãrii
Eros ºi magie. Cartea a fost publicatã în 1984 cu
ajutorul lui Mircea Eliade la Flammarion (despre
ea Sorin Antohi � în postfaþa traducerii româneºti
din 1999, p. 442 �, inventeazã o istorie fabuloasã

cu o aºa zisã �descoperire� a manuscrisului,
despre care în realitate Eliade îi tot scrisese lui
Yves Bonnefoy, directorul editurii Flammarion).
Tot cu ajutorul profesorului Eliade este tradusã la
University of Chicago Press. Volumul ar fi în linii
mari prelucrarea tezei de licenþã de la Bucureºti
din 1972 (Ficino ºi platonismul în Renaºtere) pe
care împreunã cu douã lucrãri de seminar din
1969 despre G. Bruno le-a transpus în francezã
prin 1979 dupã ce profesorul Cicerone Poghirc le
adusese din þarã. Din materialele rãmase dupã
publicarea la Flammarion, Sorin Antohi a mai
alcãtuit încã o culegere de texte cu titlul Jocari
serio � ºtiinþã ºi artã în gândirea Renaºterii,
tradusã în englezã ca Mind Games (Central
European University, Budapest, 2004). 

Studiile despre gnozã din Iter in silvis. Saggi
scelti sulla gnosi e altri studi (Messina, 1981) apar
înglobate ºi în volumul Experienþe ale extazului,
publicat la Payot în 1984 tot cu sprijinul lui
Eliade. Din cartea de la Payot, vreo 30 de pagini,
sub titlul L�Ascension de l�âme dans les mystères
a et hors des  mystères, au fost cuprinse ºi în
lucrarea colectivã La soteriologia dei culti orientali
nell�Imperio romano (Leiden, 1982) îngrijitã de
Vermaseren. Cartea englezeascã a lui Culianu
apãrutã la Leiden în 1983, cu titlul Psychanodia
(enumeratã de Moshe Idel alãturi de Experienþe
ale extazului, de ca ºi cum ar fi altã lucrare) este
o variantã intermediarã a lucrãrii de «troisième
cycle», obþinutã prin prescurtarea ºi traducerea în
englezã a Experienþelor extazului.   

Prelucrarea diferitã a aceluiaºi material pe
tema gnosticismului a constituit o adevãratã cap-
canã pentru H.R. Patapievici comentator cu ifose
de cunoscãtor avizat în multe, foarte multe
domenii, dar mai ales în filosofie. Drept postfaþã
a traducerii nereuºitului volum Les gnoses dual-
iste de l�Occident (Plon, Paris, 1990) Patapievici a
publicat un studiu ºcolãresc despre gândirea lui
Culianu. Avansând ideea cã Ioan Petru Culianu
(prin cele scrise pentru un examen sau altul ºi
publicate cu sprijinul lui Eliade) l-ar fi depãºit,
vezi Doamne, pe Mircea Eliade (autor al unei
opere ºtiinþifice apreciate pe tot mapamondul), el
face eroarea sã creadã cã ascensiunea sufletului ºi
gnosticismul ar fi diferite una de alta, când (dupã
Eliade) ascensiunea sufletului reprezintã doctrina
centralã a gnozei. 

Fãrã a reþine acest lucru pe care Eliade îl
scrisese într-una din cele douã succinte prefeþe la
cãrþile lui Culianu din 1984, H.R. Patapievici sub-
liniazã cât poate el de apãsat cã originalitatea
celor scrise de Culianu despre ascensiunea la cer
a sufletului ºi modul genial de a pune problema
gnosticismului au reprezentat douã contribuþii
majore ale lui Ioan P. Culianu ca istoric al religi-
ilor. Prin aceste inovatoare douã contribuþii el l-ar
fi lãsat cu mult în urmã pe �idolul lui din ado-
lescenþã� (L. Volovici). Bucuros de o asemenea
gãselniþã, Patapievici mai scrie cã cele douã con-
tribuþii geniale ale lui Culianu, depãºesc demersul
eliadesc, a cãrui contribuþie la istoria religiilor s-ar
fi limitat la modesta operaþie de ordonare a mate-
rialului, pe care l-ar fi dispus «în clase morfolog-
ice» (apud. H.R. Patapievici). Gogomãnia de a
separa gnosticismul de ascensiunea sufletului pen-
tru a le considera douã �catene tematice� diferite
este preluatã de la Patapievici de E. Iricinschi în
postfaþa la Experienþe ale extazului (Nemira,
1998).

NNoottee:
1. Din cauza terorii dezlãnþuite de guvernul

maghiar de ocupaþie, 150 000 de români s-au refugiat
din Transilvania de Nord. Mulþi dintre cei rãmaºi au
fost aruncaþi în lagãrele de la Satu Mare, Carei, Târgu
Mureº, Marghita, Someºeni, Zalãu, Priscop-Landany ºi

în închisorile din Cluj, Oradea, Gherla, Sighet, Baia
Mare, Sf. Gheorghe ºi din interiorul Ungariei
(Seghedin, Debreþin, Budapesta, Bekes-Csaba etc).
Masacrele, omorurile, schingiuirile cu scosul ochilor,
zdrobitul membrelor, bãtutul cuielor în spinare,
spânzurare cu capul în jos pînã la pierderea minþilor,
înjungheri cu baioneta ºi aruncarea în celule pentru o
moarte mai lentã, mãcelãrirea copiilor, femeilor si
bãtrânilor, masacrele în masã cu focuri de mitralierã au
totalizat 19 040 de atrocitãþi în judeþele Bihor (3 598),
Ciuc (538), Cluj (6 256), Maramureº (284), Mureº 
(2 534), Nãsãud (167), Odorhei (179), Satu Mare (1
216), Salaj (1880), Someº (1623), Trei Scaune (765),
toate petrecute între 1 septembrie 1940 ºi 15 mai 1941
(v. Teroarea hortystã din Nord-Vestul României între
septembrie 1940 ºi octombrie 1944, Ed. Politicã, Buc.,
1985 si Almanahul Steaua, Cluj, 1985).

2. Un rol important în calomnierea lui Mircea
Eliade l-a avut Editura Humanitas care, deºi face bani
buni din vânzarea cãrþilor lui Eliade, nu s-a sfiit sã pub-
lice stufosul dosar (de genul celor confecþionate de
Securitate) construit din semi-adevãruri despre o aºa-
zisa �uitare� a unei miºcãri politice interbelice în care
Eliade nu a fost niciodatã înscris. Traducãtoarea lui
Liiceanu în francezã, autoarea acestui dosar politic
(apãrut în Franþa si imediat dupã aceea la fosta Editurã
Politicã), autoare care semna cu numele de Alexandra
Carreau (n. 1966) pânã sã fie recunoscutã de tatãl sãu
ºi sã devinã nepoata lui Philippe Laignel Lavastine
(mare admirator al lui Eliade pe care l-a cunoscut în
1946), s-a �mãritat� cu filosofia româneascã printr-o
iniþialã cãsãtorie cu Emil Hurezeanu ºi prin ulterioare
relaþii cu Mihnea Berindei, cu Liiceanu (de unde
�iubirea� pentru Noica, pus ºi el la zid, prin intermedi-
ul Editurii Humanitas, de zeloasa traducãtoare), ºi, last
but not the least, cu Nicolas Weill, un jurnalist de la
�Le Monde� (v. Jean-Claude Maurin, Trebuie interziºi
Eliade ºi Cioran? - în rev. �Jurnalul literar�, noiembrie-
dec. 2003, p. 13). În proiectata Enciclopedie on-line a
Filosofiei Româneºti coordonatã de C. Ciocan (din
clientela lui Liiceanu), - a carei listã de filosofi este
nãpãditã de buruieni aºa-zis �marxiste�  -, Ioan Petru
Culianu este considerat a avea o aceeaºi valoare ca
Mircea Florian, Anton Dumitriu, Mircea Vulcãnescu,
ªtefan Lupaºcu, Camil Petrescu, Ioan Petrovici, toþi
aceºtia aliniaþi alãturi de filosoful� Benjamin
Fundoianu. În schimb, Sergiu Al-George este ceva mai
jos, cu o fiºã de filosof �semnificativ� proiectatã a avea
3 pagini, faþã de 3,5 pagini pentru �remarcabilii� 
B. Fondane, Culianu ºi ceilalþi filosofi puºi pe aceeaºi
treaptã cu cei doi. I.P. Culianu s-a pretat la �atacul la
comandã�, a cãrui victimã a fost Horia Stamatu (vezi
Isabela Vasiliu-Scraba, La centenarul poetului Horia
Stamatu, ciudãþenii post-comuniste). Eliade ºi Virgil
Ierunca au încercat fãrã succes sã opreascã �execuþia�
lui Horia Stamatu, care devenise �periculos� fiindcã ºi-a
dat seama cã �nici pe partea naþionalã, nici pe partea
internaþionalã, nici unul dintre magnaþii acestor pãrþi
nu vroiau binele României� (v. scrisoarea din 2 febr.
1974, publicatã în �România literarã�, 7 febr. 1996).
Virgil Ierunca, într-o scrisoare din 1978 l-a rugat pe
Culianu în termeni foarte duri sã renunþe la publicarea
articolului scris împotriva gânditorului poet. Dar
�comanda�, ca orice comandã a unui superior, trebuia
sã fie îndeplinitã. Culianu a publicat articolul în revista
scoasã de Sorin Alexandrescu (�International Journal of
Romanian Studies�, vol. II 1977-1980, apãrutã efectiv
în 1984). Probabil tot ca urmare a unor comenzi a scris
�turnãtorul� Culianu în 1985 o notã informativã despre
Mircea Eliade (vezi vol. Eliade în arhiva Securitãþii, Ed.
Mica Valahie, 2008, p. 230-233).

3. Din 1986, urmaºã la catedra lui Mircea Eliade a
fost specialista în filozofie ºi religie indianã aleasã de
Eliade sã-i fie secretarã la alcãtuirea celor 16 volume de
Enciclopedia religiilor apãrute în 1987.
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alegorie ddespre ttimp

efemeridele trãiesc doar trei ore/ am citit într-o
revistã/
apar cu aripi albastre/ translucide/ înflorind apele 
prelungi ale Tisei/ într-o sãrbãtoare nuntitã/ ce mult
aº fi 
vrut sã le vezi

am avut ºi eu orele mele trei zile/ trei sãptãmâni/
eram acolo toþi/
chiar ºi bunica pe care n-am 
cunoscut-o/ imaginea ei adãsta de-a lungul 
ºinelor imaginare/ au þâºnit mugurii din oþel/
înflorind metalul/
cu frunze albastre/ depãrtãri translucide/ ce mult aº
fi vrut sã le vezi

credeam cã-n lumea mea pot/ întâlni negãsitul ce
întregeºte/ 
lumea mea slobozitã ca murgul în câmpie/ ºi ce dacã
am fost naivã/
toate acestea se întâmplau înainte de primul sãrut
apoi ºinele de oþel s-au tot îndepãrtat una de alta/
paralelismul asemãnãrii era o fata morgana
tu n-ai vãzut cum te-nvãluie/ sau ai vãzut 
dar n-ai vrut sã i te opui
atunci am pus lanþuri peste încheieturile ei/ ºtiam cã
o sã-mi reproºezi
cã pentru tot ce se întâmplã în univers eu sunt de
vinã/ aºa cã
am oprit trenurile ce ar fi vrut sã treacã pe drumul
de foc/ accidentul 
ar fi fost jocul oraºului meu

am depus aripile fãrã angoasã/ efemeridele trãiesc
doar trei ore/
am citit într-o revisã 
pentru ele veºnicia e tot atâta timp/ condensat în
iubire/ 
ºi cine garanteazã cã timpul nostru nu e iluzie

între gratii pentru o noapte

tocmai în noaptea în care timpul s-a suspendat
ºi oprindu-se a refuzat îndãrãtnic sã plece
trecu îngerul si pe la mine/
eram cu gleznele-n butuci/ca atunci când visezi
cã alergi ºi nu poþi sã faci niciun pas iar câinii în
urmã
îþi sfâºie glezna/
eram cu mâinile în lanþuri
ºi ochii/ mai ales ochii erau sub obroc/
sãbii ascunse pentru a nu strãpunge cuantele
materiei/ 
ca laserul erau/ una de culoare albastrã/
alta de culoare roºie

trecuse îngerul ºi prin temniþa mea/
mi-a dat un ghiont cu bocancul în inimã/
îngerii nu zboarã desculþi cu aripile prelungi fâlfâind
în adieri moi/
îngerii poartã bocanci soldãþeºti/ câmpul de luptã
drãcesc 
nu e un stars war utopic

trecuse îngerul ºi m-a eliberat
ºi-acum nu ºtiu ce sã mã fac cu libertatea/
nu m-a învãþat nimeni cum sã mã port cu ea
toþi cei din jur au lanþuri ºi butuci/
chiar dacã ne facem cã nu ºtim ºi nu vedem/

iar îngerul m-a lãsat în prag ºi s-a tot dus

colivie

e atât de strâmtã viaþa în care am plonjat în oraºul ºi
casa mea second hand
încât mã apasã din toate pãrþile/
îmi strânge ºoldurile ca într-un cerc de fier/ exact
cum deunãzi 
aristocratele purtau
centuri de castitate/ îmi strânge abdomenul ºi coºul
pieptului încât
respiraþiile sunt tot mai scurte/ tãlpile mi le împinge
spre gât
degetele de la mâini s-au lipit de omoplaþi/ inima
bate în genunchiul stâng
dar cel mai mult mã apasã pe creier/
tâmplele s-au învineþit ºi scoarþa cenuºie þipã în
megafonul din garã: opriþi trenurile
opriþi avioanele opriþi goana oamenilor opriþi 
planeta în miºcãrile-i de rotaþie ºi revoluþie � vreau sã
cobor 

vreau sã cobor din numãrul acesta de viaþã
oare mi se permite sã urc în altul?

în parcul central porumbeii se zbenguie/ fac baie în
apa fântânii arteziene/
mi-e tare dor de alergarea ghepardului din preerie/
megafonul din garã atârnã stricat cine ºtie de când/
criticii literari beau cafea pitiþi în dupã amiaza
fierbinde de varã ºi fumeazã/ 
încãpem cu toþii în ghetoul planetei/

mie mi-e gândul tot mai mult la ghepard ºi preeria
lui

definiþie pentru ieºirea din singurãtate

singurãtatea e o închisoare cu zãvorul tras pe dinãun-
tru

stau chircitã în colþul fãrã fereastrã a celulei
pentru a nu atinge clanþa dacã mi-ar bate cineva din
greºealã/
poþi sã spargi uºa cu o grenadã
poþi sã dãrâmi pereþii cu picamerul/ sã arunci o
bombã...
n-ai sã mã convingi sã deschid

când vei intra în camera strâmtã/ eu/ întemniþata cu
pleoapele umflate/ 
cea proscrisã de-a avea vocaþia singurãtãþii/
mã voi fi mutat în altã celulã/ chiar în cea de alãturi
ca sã-þi fiu sub ochi/
sã nu te-amãgeºti cã ai avut puterea de-a mã elibe-
rarea

nu da buzna
ºapte lacãte voi pune peste gratii

mai bine deschide uºile de dincolo larg înspre soare
adu marea aproape
lasã un fluture sã-ºi pãrãseascã nimfa ºi sã zboare
prin fereastra spartã/ aruncã pe cimentul murdar o
creangã-nfloritã de mãr 
cântã chiar dacã fals te acompaniez ºi eu
cântã un cântec de leagãn fredonat cândva împre-
unã/
mâinile mele se vor lipi de zãvor/ vor sãri clanþele/
ele vor deveni degete/
vor pansa dureri cu balsam de orient

viaþa îîn bbis

dimineaþa gândesc în reluare
zilele nopþile le treier în ciur pânã pleava luatã

de vânt se-aºeazã pe creierul contemporanilor/
gândurile înghesuite în desagã aratã ca burþile
boilor zebu ce se întorc seara de la pãºune/

le rumeg plecatã pe genunchi la un staul imaginar
ºi spun
doamne/ de-aº putea trãi viaþa în bis
aº împrumuta mersul simplu/ curat/ 
dar trãirea fãrã drept la replicã 
e ca alergarea pe stadion cu cronometrul 
în mâna arbitrului/ cu fluierul final 
þiuind în urechi încã de la începutul cursei
ºi niciodatã nu poþi sã ºtii când voi cãdea 
fãrã aplauze/ fãrã final glorios/ doar eu ºi zgura din-
tre dinþi

coºmar

râurile mele curg dând peste maluri
mi-a fost fricã de inundaþii dintotdeauna
venise odatã râul umflat ºi negru/ smulse
coteþul cu puiºorii de gãinã/ mã jucasem peste
zi cu ei aurii ºi pufoºi / strângeam mâna asprã a
mamei
cu puterea celor ºapte ani neîmpliniþi
cãpiþa de fân a fost purtatã printre trunchiurile plopi-
lor
ca o coajã de ou/ de fricã trebuia sã fac pipi tot mai
des
în noaptea aceea am plâns plecatã pe genunchi la
marginea patului
implorând pe dumnezeu sã ne vegheze casa

ce-aº putea face apelor mele/ coºmar ce-mi revine
în nopþile când adulmec aiurea celulele cordului
cum sã opresc viitura minþii ce-nghite în loc sã spele
ce-neacã în loc sã adape/ ºi-n urmã mâlurile-negrite
aluviuni de întrebãri/ cadavre ce nu se vor îngropate/
coºmar ce m-a bântuit azi noapte
apele mele revãrsate peste ghizdurile fântânii
apele mele purtate în mare
m-am rugat cu plânsul icnit/ vegheazã doamne peste
cordul meu 
în inundaþie

omul nnegru nn-aa vvenit

eu nu mi-am tãiat pãdurile/ seva lor
sevã albã de mesteceni îmi scaldã ochiul 
orbirea nu doare/ mi-e teamã de orbire
e singura fobie ce-o port în oasele-mi sure
când nici nu ºtii cã nu vezi

reintru în jocul smintit al copilãriei mele
ceasul bate ora unu/ omul negru n-a venit
spaima orei când va veni
ceasul bate ora douã/ omul negru n-a venit/
apoi când venind îºi va smulge eºarfa de pe ochi
ºi mã va încercui fãrã efort
îi voi sãri în braþe / înspãimântãtoare lipsã a 
direcþiilor/ ºtiind cã toate drumurile se sfârºesc în
el

nu de moarte mi-e fricã
pe ea am învins-o demult/ mi-a devenit 
camarad întru armele luminii
de murirea ochiului mi-e teamã
nu-i de mirare/ trãiesc printre orbi fãrã bastoane
ei toþi spun cã vãd desluºit
dar ºi-au tãiat mestecenii

eu vãd/ºi tac ºi vãd ºi vãd
!
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�� FFrraaggmmeenntt ddee rroommaann ��

Ideea doamnei Sulicã (nume predestinat, în
ciuda sufixului în total dezacord cu dorinþele
ºi chiar realizãrile ei, cel puþin în cazul meu!)

de-a mã primi la Scuteni cu atâtea onoruri,
vizând, în parte, umilirea soþului ei, dar în mod
esenþial ofranda supremã a trupului însetat de
ceea ce aveam eu cu prisosinþã, mi-a surâs, de ce
sã nu recunosc. În momentele cheie îi ieºeau
ochii din cap de durere, dar asta spre mântuirea
amândurora, în egalã mãsurã. Era nãscutã pentru
aºa ceva ºi nu se dãdea înapoi de la nimic, iar eu
eram nãscut tocmai pentru a produce chinuri, a
tortura, a martiriza bãrbaþi ºi femei, dupã caz. 

Am constatat, sau mi-am întãrit convingerea
asta citind literatura de specialitate a Instituþiei,
care-mi dãdea dulci fiori, mai exact documentele
legate de închisorile în care deþinuþii politici
încarceraþi în primii ani de comunism urmau
adevãrate ºcoli de reeducare. Sanchi! Reeducarea
asta era curatã torturã, fizicã ºi moralã. ªcoalã,
într-adevãr, dar una de îndobitocire. Ce sã mai
vorbim, cã-i degeaba... Deºi, nu de puþine ori,
strãdaniile dãdeau rezultate contrare celor pe care
le doream, iar bandiþii, cum le ziceam (noi ºi ai
noºtri), deveneau adevãraþi martiri. ªi nu puteam
sã nu-i compar, sub toatã scârna invectivelor ºi a
batjocurii noastre, cu martirii primilor ani ai
creºtinismului, ºi ãia niºte zãltaþi. Ce n-am reuºit
ºi nu voi reuºi vreodatã sã înþeleg e cum au reuºit
sã câºtige atâþia adepþi � de cei vechi vorbesc, cã
la noi nu mai era cazul � ca sã punã pe roate o
nebunie misticã de asemenea proporþii. Începând
cu Petru, descris în evanghelii ca un pescar
rudimentar care, lãsat de ºeful la care ucenicea
drept urmaº, piatrã de temelie a bisericii lui, i-a
adeverit cu cea mai mare grabã prezicerea cã se
va lepãda de trei ori de el înainte de cântatul
cocoºilor, dupã care, peste câþiva ani, s-a lãsat
crucificat pentru glorificarea aceluiaºi individ. Ce
sã mai vorbim de Saul, alt jidan care, din
prigonitor, a devenit cel mai eficient rãspândac al
ideologiei ori cultului, cã nici nu ºtiu cum sã-i zic.
În final, romanii ãºtia care, zice-se, ne-ar fi
strãmoºi, s-au lãsat prostiþi în aºa hal de o ceatã
de evrei mai mult sau mai puþin rãtãcitori, sau
rãufãcãtori, cum or fi fost, dar în mod sigur
nebuni, ce propagau o filozofie de doi bani cu
privire la întoarcerea obrazului, iertarea ºi iubirea
aproapelui, în dauna propriei persoane. Ha! Ha!
Toatã povestea asta e explicabilã doar prin prisma
mizeriei în care cãzuse Imperiul, începând cu
vremea nebunului de Nero care, doar sã-ºi salveze
pielea, dupã ce a dat foc Romei ca sã se inspire
pentru poemele lui idioate, a dat vina pe
adunãtura aia de creºtini, pegra societãþii, pe care
apoi i-a martirizat cum ºtia el, cãci lumea nu voia
altceva decât pâine ºi circ, adicã îndestularea
pântecului urmatã obligatoriu de distracþie ºi
desfrâu. E clar cã a fost o greºealã la mijloc, ºi
asta a constat în exagerarea peste orice limite
raþionale a cruzimii cu care i-a pedepsit, în vãzul
lumii, pe creºtinii ãia nenorociþi, greºealã pe care
noi, dupã douã mii de ani, nu am mai fãcut-o. 

La noi totul s-a petrecut la adãpost de ochii
curioºi, aºa cã poveºtile victimelor au rãmas
ascunse multã vreme, ajungând sã fie cunoscute

dupã zeci de ani, doar de puþini ºi din surse la
mâna a doua... S-a ºtiut însã tot timpul de
teroare, dar în ce consta ea abia cã se presupunea
câte ceva. Oamenii erau luaþi noaptea din casele
lor, cei mai mulþi, în urma unor simple
denunþuri, fãrã dovezi, fãrã minime probe, pentru
presupunerea sau delaþiunea, � neavând alt suport
decât ura sau invidia turnãtorului � de-a fi spus
ceva neconform despre sistem sau conducãtori ºi
se pomeneau la zdup, unde rãmâneau ani întregi,
de multe ori fãrã mãcar sã aibã parte de vreun
proces. Iar când aveau, erau procese de formã, în
genul procesului Ceauºeºtilor, în care avocatul
apãrãrii (numit din oficiu) a fost cel mai al
dracului acuzator. Nu întâmplãtor, s-ar putea
spune, preºedintele completului de judecatã, mai
slab de înger, s-a sinucis la câteva luni de la
proces, când a început sã realizeze la ce
mascaradã a luat parte. Iar completul de judecatã
fusese numit de tovul nostru Ion Iliescu, cel mai
mare apãrãtor al nobilelor idealuri ale
socialismului întinate de dictator, deºi nu avusese
încã, în momentul respectiv, nicio calitate oficialã
pentru aºa ceva. Cum o avuse, de exemplu, în
1956 când, spre lauda lui, în calitate de ºef al
tineretului comunist, sau mãcar al studenþilor, nu
ºtiu exact, dezlãnþuise o adevãratã prigoanã în
rândul celor care, într-un fel sau altul, au
îndrãznit sã arate o cât de micã solidaritate cu
miºcãrile anticomuniste ºi antisovietice din
Ungaria. Între noi fie vorba, n-am putut înþelege
în ruptul capului de ce s-a rupt în 1971 de
Ceauºeºti, delimitându-se de linia autoritarã
impusã de ei în urma vizitelor în China ºi Coreea
de Nord, de unde s-au întors cu deloc originala
viziune care avea sã-i bage în groapã peste nici
douãzeci de ani. Singurul motiv plauzibil erau,
pânã la urmã, tot studiile universitare la Moscova
ale viitorului despot luminat, studii ce se soldau

la cei în cauzã, obligatoriu, cu o nevastã rusoaicã
ºi cu promiþãtoarea, deºi secretã, calitate de
kaghebist. Cãci, dacã pe nevasta agonisitã pe-
acolo, ºi-a purtat-o pânã la Bucureºti în vãzul
lumii, neavând cum ºi nici mãcar voind s-o
ascundã, calitatea respectivã trebuia pãstratã pe
mai departe în tainã, pentru a-ºi asigura întreaga
eficienþã, arãtatã mult mai târziu. Deºtept bãiatul,
trebuie sã recunosc. Cum toatã revoluþia s-a pus
la cale la Moscova, lucru valabil pentru toate
celelalte þãri socialiste, pe lângã miile de turiºti
sovietici care ne-au vizitat þara de pe la începutul
lunii decembrie �89, ºi chiar mai devreme, un rol
important l-au avut aceºti români verzi, roºii mai
degrabã, ce-ºi fãcuserã studiile în marea capitalã a
internaþionalismului proletar. Cele douã vârfuri
ale �revoluþionarilor� au fost pânã la urmã tocmai
Ion Iliescu ºi primul numit pe postul de ministru
al Apãrãrii, generalul Nicolae Militaru, un
boºorog cu adevãrat bezmetic, ce-i drept, cãci
toate masacrele în rândurile Armatei ºi ale
luptãtorilor noºtri (la USLA mã refer), i s-au
datorat în exclusivitate. 

Ei, Doamne, multe ar mai fi de spus, dar,
pânã la urmã, ce mã intereseazã pe mine? S-au
întâmplat, cãci n-aveau cum sã nu se întâmple, iar
înþeleapta politicã americanã în materie de rãzboi
numeºte cu îndreptãþire acest gen de pierderi
�victime colaterale�, sã zicem neprevãzute de noi,
cãci neplanificate nu aveau cum sã fie, de vreme
ce s-au produs. De moartea Ceauºeºtilor, Iliescu s-
a spãlat pe mâini precum Pilat, deºi abia la mult
timp dupã petrecerea evenimentelor. S-a spãlat ºi
de victimele �teroriºtilor�, de zece ori mai multe
ca ale represiunii ceauºiste de pânã la fuga cu
elicopterul. Apoi de victimele mineriadelor,
spunând cã nu i-a chemat nimeni pe mineri ºi
aceºtia s-au dus în Piaþa Univesitãþii ca sã
planteze flori. 

Aiurea, las� cã ºtim noi ce ºtim. Am luat parte
personal la primirea lor în Gara de Nord ºi la
trimiterea în bineºtiutele vizite de curtoazie pe la
sediile partidelor istorice ºi redacþiile ziarelor anti
FSN. Un mincinos mai mare ca Iliescu n-au mai
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Radu Ulmeanu

Un securist se destãinuie
proza
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vãzut Serviciile, decât la apariþia noului astru pe
firmament, iubitul nostru domn, fost tovarãº,
Traian Bãsescu. Ãsta ne-a cucerit de la început, cu
lacrimile lui de la scena cu �Dragã Stolo�, când
am început sã ne dãm seama, cei ce încã nu eram
la curent, cu cine avem de-a face. Rãpirea
ziariºtilor în Irak, pusã la cale tot de el, împreunã
cu noi, sigur cã da, ne-a dat apoi întreaga mãsurã
a proaspãtului nostru conducãtor, din toate
punctele de vedere. Ne-am dat seama cã omul nu
are scrupule ºi e în stare de absolut orice, iar
când a citit în Parlament aºa zisa �condamnare a
comunismului�, ne-a lãsat laþi. O chestie de o
asemenea perversitate, ºi tocmai din partea unui
om din sistem, nu mai vãzusem pânã atunci. Era,
într-un fel, diavolul care jura cu mâna pe Biblie,
ce mai! Tot ce-a urmat a fost pe acelaºi calapod,
singurul lucru ce mã mira a fost cum de reuºea sã
prosteascã atâta lume, minþindu-i pe toþi de la
obraz cu o sfântã neruºinare ce nu mi se pãruse
posibilã pânã în momentele respective. Bãsescule,
mi-am ºoptit eu în barbã, ai tãi suntem, împreunã
cu toþi colegii, iar tu eºti al nostru. 

Se stabilise o legãturã indestructibilã,
netulburatã nici de poveºtile de corupþie privindu-
l pe marele luptãtor cu �sistemul ticãloºit�, cum
ar fi povestea Flotei dispãrute ca prin farmec ºi,
în final, la fel de miraculos, fãrã vreo pagubã
pentru statul român, apoi cea cu legãturile lui cu
marii profitori ai sistemului pânã la cei mai
coloraþi interlopi, sau aceea, în fine, ca sã n-o mai
lungesc, privind comerþul cu arme pe care îl
patrona, în exterior, ceea ce însemna o adevãratã
contrabandã de stat. Prea era totul pe placul
nostru, fiind o condiþie sine qua non pentru
propria noastrã prosperitate, cãci, în acelaºi spirit,
nu-i aºa, am primit ºi noi dreptul sã avem
propriile noastre firme de fãcut bani din nimic. 

N-am fost niciodatã un idealist, cum nu erau
nici colegii mei, pragmatici pânã la ultimul capãt
de aþã ºi cinici, cel puþin. Aºa cã doamna Sulicã,
în ce mã privea, fãcuse o alegere excelentã. Pe
lângã cã eram cel mai ...os, cum mã numea,
dintre cuceririle ei, ne potriveam de minune la
caracter, ca sã nu ne limitãm doar la organe. Ne
plãceau înzestrãrile, cele proprii ca ºi ale celuilalt,
din toate punctele de vedere. Las însã la o parte
tot ce-i legat de viaþa sexualã, care, deºi are un rol
deosebit, nu acoperã cea mai importantã parte a
existenþei mele, fiind ºi eu un animal politic, în
accepþia anticã, de altfel un adevãrat filozof. 

Mã simþeam excelent în compania ei, ca ºi a
familiei lãrgite, cãci Sebastian avea o surioarã pe
acelaºi calapod cu nevasta, adicã gemând mereu
dupã fel de fel de intrigi, de înscenãri, totul pe
linie de serviciu, evident. Participau împreunã sau
separat, fãrã nicio ferealã una faþã de cealaltã, la
multe din mânãriile Instituþiei, cãrora le cãdeau
victimã oameni pe jumãtate nevinovaþi, dacã nu
pe de-a-ntregul. Aveau muierile astea o plãcere
totalã de a-i chinui cu lungi �interviuri� pe tot
felul de teme, în urma unor turnãtorii ºi ele pe
jumãtate inventate de informatori suferind ori de
prostie, ori de exces de zel, ori de o urã
înverºunatã pentru persoanele în cauzã. Am aflat
astfel de marea lor plãcere de-a-i urmãri ºi
persecuta pe homosexuali, femei sau bãrbaþi, când
cum se nimerea. Tereza Sulicã avea o preferinþã
netã pentru bãrbaþi, din motive numai de ea
ºtiute.

Situaþiile erau din cele mai diverse, iar în caz
de împotrivire înverºunatã din partea victimei,
gata sã treacã peste absurdul justiþiei comuniste în
materie ºi sã înfrunte mai degrabã ororile
întemniþãrii, aveau un sistem de torturã fizicã sau
moralã de cu totul alt gen, ameninþându-le
familiile sau speriindu-i cu compromiterea prin

darea în vileag a micilor vicii, atât de plãcute de
altfel, în conjuncturi mai prielnice. O spun pentru
cã ºi mie-mi plãcea sã-mi fac de lucru cu femei de
genul ãsta. Îmi vindecam astfel vechile frustrãri
din experienþele cu femeile ce mã respingeau cu
înverºunare mai ales din cauza dimensiunilor,
pare-se, de coºmar, ale uneltei de procreaþie ºi
nimic nu mã ofensa mai mult decât o treabã de
genul ãsta. Eram în stare sã le bat, sã le
învineþesc, sã le scot dinþii, într-atât mã exaspera
o asemenea fugã din faþa a ceea ce consideram un
farmec personal, de unde ar fi trebuit sã izvorascã
toatã puterea mea de seducþie în faþa unor
nenorocite debusolate...

Am format cu amicele mele, securiste ca
mine, o echipã, cu bune ºi rele, în vederea punerii
cu botul pe labe a adversarilor noºtri personali.
Printre puþinele cazuri ratate, a fost cel al unui
scriitor, profesor din Scuteni, care îi supãrase rãu
pe soþii Sulicã. Habar n-am cu ce. Sebi era mai de
înþeles, având în vedere cã avea mari, nu ºtiu cât
de justificate, veleitãþi de scriitor, pe lângã faptul
cã umplea pânze dupã pânze cu picturi
abracadabrante din care, fireºte, eu nu înþelegeam
nimic. Putea deci sã fie, în cazul lui, o lãudabilã
invidie, sau o ranchiunã de confrate, cum se
poartã prin mediile artiºtilor. Mai complicat era
cu Tereza, cãreia nu puteam înþelege deloc ce-i
cãºunase pe el. O singurã explicaþie plauzibilã
puteam presupune, anume cã i-ar fi respins,
desconsiderându-le, deºi nu prea înþeleg de ce,
niºte avansuri de o naturã explicit eroticã. În acest
caz, orice femeie cu scaun la cap, cu atât mai
mult una ca doamna Sulicã, vrea sânge. 

Oricum, m-am conformat cerinþelor prietenei
mele ºi am pus ºi eu umãrul cel puþin la ºicanarea
lui Vlad, cãci mai mult n-am prea reuºit. Avea, pe
la noi, o reputaþie destul de proastã, în sensul cã-l
vorbea de rãu pe Comandantul suprem ºi politica
lui de doi bani, desigur numai între amici sau cei
pe care-i considera a fi aºa ceva. În plus, avea un
dinte împotriva activiºtilor locali, mai ales a celor
ce munceau în sectorul culturii, fie pe la partid,
fie prin instituþiile culturale, ceea ce, în definitiv,
era acelaºi lucru. Un exemplu luminos era tovul
Gheorghe Savina. Un inspector la comitetul de
culturã al judeþului, ce se dãdea mare intelectual,
dupã ce fãcuse un fel de filozofie la fãrã
frecvenþã, adicã îi studiase cu sârg pe clasicii
rãposaþi, ca ºi operele lor, ai marxism-
leninismului, de care nu mai þinea nimeni seamã.
Erau acum suficiente competenþele universale ale
lui Ceauºescu ºi documentele de partid inspirate
din înþelepciunea Cârmaciului, meºter rãu de tot,
dupã cum îl proslãvea un poem al lui Zaharia
Stancu, rãsplãtit pentru asta, bãnuiesc, sau pentru
alte isprãvi de aceeaºi naturã, cu funcþia de
preºedinte al Uniunii Scriitorilor. Tov inspector
Savina era ziarist, la origine, cu un destul de vechi
statut de informator nu doar la ziar, a cãrui misie
publicã era tocmai asta, ci ºi la dosarele noastre,
mult mai discrete, bucurându-se de un respect
total în conducerea Inspectoratului la care activam
ºi eu, printre picãturi.  Era un tip pe jumãtate
chel, uscãþiv ºi pãrând din cauza asta mai înalt
decât era, umblând pe temperaturile toride ale lui
Cuptor în hainã ºi cu cravatã. Un nas coroiat se
pare cã dãdea muierilor anumite indicii cu privire
la înzestrarea lui sexualã, cãci îi mersese buhul de
cuceritor, deºi, la o analizã atentã, nu avea decât
mici succese, de tot ieftine, la câteva învãþãtoare
ºi educatoare, remarcate la �Cântarea României�,
prin juriile cãreia poposea alãturi de amicul meu
Sebi Sulicã, de asemenea iubitor de artiste în
devenire. În rest, ca orice impostor, Gheorghiþã
ãsta ºtia sã se impunã ca mare specialist în
indiferent ce domeniu al artei ºi nu numai,

rãspunzând de activitatea teatrului local pe unde
dãdea asidue ºi inutile târcoale actriþelor, ca ºi
instrumentistelor mai proaspete din orchestra
simfonicã a oraºului, care se uitau la el ca la un
cuier. Fãcea parte, oricum, din decor.

Revenind la acest Vlad pe care cei doi soþiori
ºi-ar fi dorit sã-l suprime, pur ºi simplu, am fãcut
o adevãratã colecþie de materiale în care apãrea cu
fel de fel de denunþuri împovãrãtoare împotriva
lui, fãcute ori din prostie, ori cu cea mai rea
intenþie de unele surse de-ale noastre, informatori
de doi bani ce roiau în jurul lui ºi al altor
asemenea scârþa-scârþa pe hârtie, cum le spusese
cineva, nu mai ºtiu cine. Printre altele, o voce a
cãrei acrime o întrecea doar tâmpenia ºi lipsa unei
elementare culturi � am stabilit ulterior cã era
vorba de-o învãþãtoare de la ºcoala lui, al cãrei soþ
era plutonier Secu� � spunea în raportul ei cã
�tovarãºu� profesor e foarte mândru de calitatea
lui de academician� (auzi acolo!), lucru ce arãta
cã dumneaei chiar luase în serios bãtaia de joc la
adresa ei, a împricinatului. Un alt cretin, de data
asta chiar cadrul nostru, pornind de la faptul cã
omul ar fi suspect în �Acþiunea Turnul� (privind
difuzarea unor manifeste anticeauºiste tocmai în
blocul-turn de vizavi de sediul CJ al PCR Scuteni)
a legat reprobabila faptã de publicarea în volumul
sãu de poezii a unui poem (numit de autorul
turnãtoriei �eseu�!) în care autorul fãcea miºto de
cenaclul lui Pãunescu prezentând un spectacol
imaginar pe scena unui teatru care, în timpul
recitãrii unor poezii patriotice, ia foc, tocmai când
o poetesã declama cã arde de dragoste pentru
þarã. Individul pretindea, nici mai mult, nici mai
puþin, cã �eseul� era o instigare la incendierea
Teatrului Naþional din Bucureºti. Amica Sulicã mi-
a precizat cã un alt scriitor, ofiþer acoperit,
calmase lucrurile pânã la urmã, explicând cã era
vorba de-o simplã parabolã. Totuºi, la sugestia ei,
momentul cu Turnul fusese speculat în mod
inteligent de oamenii de la Inspectorat. Au fost
chemaþi toþi scriitorii sã dea declaraþii, unii despre
alþii, legat de acest eveniment, cãci manifestele
fuseserã dactilografiate cu maºina de scris a Casei
de creaþie, unde se þineau ºedinþele cenaclului
literar. La propunerea ei, singurul ce n-a fost
chemat a fost Vlad, preºedintele cenaclului,
creându-se astfel, printre ciracii lui, impresia cã ar
fi omul nostru de încredere, dacã nu chiar mai
mult. În orice caz, s-a reuºit astfel compromiterea
lui, mãcar parþialã. Dupã care a fost floare la
ureche sã se rãspândeascã zvonul cã era
informator, turnãtor, mai pe ºleau. Totuºi Sulica
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mea (doamna, desigur) nu era mulþumitã doar cu
atât, la fel ca gogomanul ei soþ ºi mustãceau care
mai de care cum sã-l încalþe cu ceva mai de soi,
ca sã poatã pune gheara pe el. În sensul unei
reþineri, încarcerãri, compromiteri totale, greu însã
de realizat oricare din ele, ºi asta din mai multe
motive. În primul rând, prestigiul ºi notorietatea
de care se bucura pe plan local ºi, oarecum,
naþional, fiind la un moment dat chiar vizat de
un premiu al Uniunii Scriitorilor, lucru ce nu s-a
mai produs pânã la urmã, doar datoritã faptului
cã volumul îi apãruse chiar în anul respectiv.
Juriul din anul urmãtor era deja altul, în plus mai
ºi explodând între timp pe piaþã o nouã promoþie
de scriitori, cei din valul 80, gãlãgioºi, sprijiniþi
temeinic de critica literarã, dupã ce tocmai îi
inventase. În al doilea rând, pe lângã unele relaþii
în lumea literarã a capitalei, Vlad era sprijinit în
Scuteni de unii activiºti de partid mai luminaþi la
cap, care-i apreciau, pe lângã talent, ºi capacitatea
de organizare a scriitorilor locali, bucurându-se de
autoritate în faþa lor, izvorând atât din valoarea sa
recunoscutã, cât ºi dintr-o anumitã prudenþã de-a
se pãstra înafara micilor rivalitãþi sau cancanuri ºi
de-a împãca, chiar în situaþii ce pãreau imposibile,
caprele unora cu verzele celorlalþi. Era prieten cu
cei mai buni, mai talentaþi dintre ei, adevãraþi
formatori de  opinie. Nu putea fi agãþat cu nimic,
la ºcoalã îºi vedea de treaba lui, în rest, deºi îi
bârfea prin cârciumi pe unii tovarãºi, începând
chiar cu ºeful cel mare ºi politica lui, cu care, în
general, nu era de acord, nu putea fi pus cu botul
pe labe, neavând la activ vreo istorioarã mai
piperatã cum ar fi cele de homosexualitate, ale
altora, fiind cunoscut, dimpotrivã, drept mare
amator de fuste, îmbrãcate, desigur, de cele în
drept sã le poarte. 

Mai bea din când în când, în special dupã
câte-o ºedinþã de cenaclu, alteori cu un amic de-al

lui de la ziarul local care îl ºi publica sãptãmânal
cu o rubricã de însemnãri de scriitor, cam aºa
ceva, în care, deºi nu cânta politica partidului,
nici nu ieºea pe arãturã într-atât încât sã ne creeze
probleme.

Ei, ce sã-i poþi face? Cã doar nu mai eram în
frumoasele vremuri de la început, când fãceai ani
grei de Canal doar pentru o vorbã ºi te mai ºi
curãþai pe-acolo, dacã nu aveai zile. Alte vremuri,
alte condiþii... 

Pânã la urmã, am venit cu ideea sã-i strecurãm
în inimioarã ºi, dacã se putea, în pat, o fetiþã
drãguþã, pe care aº fi testat-o ºi eu dacã nu s-ar fi
speriat dând de instrumentul meu la un dans,
ocazie cu care a avut revelaþia unui pericol
apocaliptic în cazul unei eventuale cuplãri. A
acceptat însã una în interes de serviciu cu acest
Vlad, pe care îl ºi cunoºtea de altfel, cãci se
învârtea mai tot timpul prin cercul scriitorilor,
primind de câtãva vreme misiunea în speþã. Dar
dupã un început promiþãtor, în sensul cã, deºi nu
se culcase cu el, îi dezlegase limba în oarecare
mãsurã, s-a întâmplat ca o �colegã� de-a ei sã i-l
sufle, ºi asta în interes strict personal, cãci îi
cãzuse cu tronc. Micile noastre sirene s-au
învrãjbit de moarte, relaþia s-a stricat definitiv ºi
omul ni s-a strecurat printre degete. Nici la ºcoalã
n-am reuºit nimic, avea o reputaþie beton la
Inspectoratul ºcolar, cu directorul lui era în relaþii
excelente, pornind de la faptul cã intraserã
deodatã pe porþile ºcolii respective, el în urma
unui concurs pe care, deºi l-am trucat în
defavoarea lui, a reuºit sã-l câºtige, iar viitorul
director primise acolo repartiþie guvernamentalã,
la absolvirea facultãþii. Pe de altã parte, acesta era
om de pahar, oricând bucuros sã-ºi gãseascã un
tovarãº la bãuturã, de la care nici el nu se dãdea
îndãrãt. Fiind profesor de fizicã ºi în cele mai
bune relaþii cu vechiul director, când i-a luat locul
nu avea suspiciuni în privinþa lui Vlad ºi chiar a-

ncercat sã facã rocada cu el când i s-au împlinit
anii, cãci asta se fãcea obligatoriu, dupã un timp,
prin vestita rotaþie a cadrelor iniþiatã de
Ceauºescu pentru ca activiºtii lui, în care nu avea
nicio încredere, sã nu prindã cheag în posturile de
conducere, nici prea multã putere ºi bunãstare,
care-i puteau îndemna la corupþie. Între timp însã,
pe numele lui se fãcuse un dosãraº de urmãrire
informativã în care se adunaserã, ani dupã ani,
destule piese destul de grele ca sã-i blocheze
ascensiunea. Astfel, tot ce am reuºit sã realizãm a
fost, în afarã de respingerea propunerii de a fi
numit director la ºcoalã, sã-l asmuþim împotriva
lui pe inspectorul de specialitate, care în mod
sistematic, la indicaþiile noastre, începuse sã-i dea
calificative mult sub nivelul prestaþiei, cu toate cã,
iniþial, fusese cu el în relaþii destul de amicale. A
depãºit orice limitã când, cu ocazia examenului
de gradul I, la inspecþia fãcutã de doi universitari
din Cluj ºi de omul nostru de la inspectorat, ãsta
i-a dat nota minimã, 7, cu toate cã de la cei doi
universitari primise 10 pe linie. În rest, îºi vedea
liniºtit de treabã iar prietenii mei Sulici, douã
femele, altul mascul, ºi-o frecau în mod inutil,
reuºind doar sã facã spume la gurã. Iar omul,
vãzându-se blocat la partid tocmai de fosta
directoare a Sulicului, aflatã acum pe post de
secretar cu propaganda la Municipiu, s-a dus sã
reclame situaþia la superiorul doamnei cu pricina,
omologul ei de la judeþ. Care omolog, cunoscând
tãrãºenia, a dispus închiderea drãguþului de D.U.I.
cãruia îi fusese victimã, apreciind, în mod oficial,
cã sunt poveºti vechi ºi pãcãtosul se îndreptase
între timp (aiurea, doar se învãþase sã-ºi þinã gura
în faþa informatorilor noºtri), dispunând crearea
la ºcoalã a unui post de director adjunct în care a
fost numit imediat, cel de director fiind ocupat de
a treia colegã cu care cei doi trecuserã împreunã
pragul ºcolii. 

!
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Motto: Înnþeleg ssã aavemm ffrricã dde uummbrra nnoastrrã, ddarr
de cce ººi dde ssoarre, ccarre eeste aatât dde ddeparrte.

- Profit de împrejurare, am în faþã un specialist.
Cât creaþionism ºi cât evoluþionism existã pe lumea
aceasta, domnule profesor? 

- Eu sunt 70% creaþionist. Nu e la modã, colegii
mei de facultate mã condamnã pentru aceasta, îmi
spun cã nu e un exemplu bun sã le vorbesc aºa
studenþilor. Eu le vorbesc ºi le spun cã de aici
încolo sã se descurce. Sunt liberi sã o ia la stânga
sau la dreapta. 

- Trendul  înclinã sã dea câºtig de cauzã
evoluþioniºtilor... 

- Eu zic cã aceastã biologie merge mânã în
mânã cu cunoºtinþele despre cosmos, despre
structura materiei. În structura materiei s-a ajuns,
cu ajutorul acceleratoarelor de particule, sã
descompunem materia pânã la nimic. ªi când s-a
pus întrebarea: ce facem cu acest nimic?, nu a mai
deschis nimeni gura. 

- Sã le dea apã la moarã evoluþioniºtilor, oare,
ºi, de pildã, descifrarea genomului uman? 

- Acesta cred cã va merge pânã la un punct,
pentru cã mecanismul descifrãrii este un examen de
laborator care depinde de microscopul electronic.
Despre acceleratorul de particule de la Geneva,
gurile rele spun cã ar transforma complet materia.
Tot ce au calculat, au demonstrat, aratã cã nu poate
fi stãvilitã temperatura. ªi dacã va exploda acel
accelerator...? Nu ne este îngãduit sã ºtim totul.
Partea de creier pe care nu o folosim, nu ne este
îngãduit sã o folosim, nu ne e posibil. Stalin a spus
cã nu sunt lucruri de necunoscut, sunt lucruri care
încã nu s-au cunoscut. Stalin a greºit. Deºi acum a
fost reabilitat, iar vinovaþi de al Doilea Rãzboi
Mondial sunt cicã polonezii... Eu, care sunt
martorul acelor timpuri, ce sã zic, îmi crapã capul
când aud asemena aiureli. De altfel, ºi despre Hitler
s-a scris deja cã era aºa de bun încât era în stare sã
ºi alãpteze. 

- Parcã v-aþi înfrãþit uºor conceptual cu cenzura
transcendentã a lui Lucian Blaga, prin care e opritã
însãºi cunoaºterea deplinã, pozitivã,
nedisimulatoare. Omul n-are posibilitatea sã treacã
peste aceastã opreliºte, fiindcã ea este înscrisã în
fiinþa ºi structura sa. Aºa sã fie? 

- Eu îndrãznesc sã citesc Noica ºi Cioran. Eliade
mã impresioneazã mai puþin, pentru cã religia este
un subiect prea complicat, dar la Blaga mã rezum
sã-i citesc câteva poezii care, ca ºi la Eminescu, sunt
gândire în poezie sau poezie gânditã. Aºa cã, nu
mã seminarizaþi cu Blaga, cã o faceþi degeaba. 

- Blaga are aceastã tezã, în foarte puþine cuvinte

rezumând conceptul cenzurii transcendente ca pe o
limitare a fiinþei umane ºi o restricþionare a raþiunii
privind accesul la cunoºtinþele apriori din cauza
limitãrii impuse de cãtre... ,,Marele Anonim�... 

- ... pentru care preoþii ºi cãlugãrii l-au luat pe
mitralierã. Dar de ce? Nu avem voie sã-l numim pe
Dumnezeu decât cu termenul Dumnezeu? Pãrintele
meu, Îngerul Îngerilor, câte nu putem inventa! 

- Divinitatea, Marele Anonim sau Le Grand
Ordinateur, cum îi spune Malbranche. Blaga
spunea cã oamenilor le ,,interzice� Marele Anonim
sã cunoascã acest ultim mister, al creaþiei. 

- Cred cã ,,se interzice� e prea aspru, prea
subliniat. Nu le dã posibilitatea, îi mãrgineºte.
Mecanismul acesta, computerul meu are programe
dar nu le are pe toate. 

- Care cuceriri ale omenirii, pe linia
descoperirilor fulminante, meritã menþionate de un
naturalist de secolul XXI? 

- Nu tocmai în ramura mea. Aº menþiona cã
sunt un admirator al laserului, al luminii
concentrate ºi al infinitelor aplicaþii pe care le are.
Dacã trebuie sã fac o operaþie de prostatã, nu stau
pe gânduri, o fac cu laser. Dacã vreau o lanternã
frontalã, cu care sã vãd în peºterã de douã ori mai
bine decât cu lampa de carbid, iau o lanternã,
marcã francezã, cu luminã laser, cea mai puternicã
lampã. Ledurile au trecut pe locul doi. Eu am ales
în acest atlas al bucuriilor tehnicii ºi invenþiei
lumina concentratã sau laserul. 

- Cum aratã Clujul speologic pentru cei care ar
vrea sã îl cunoascã în detalii? 

-Avem cinci cluburi de speologi amatori. În
fiecare marþi seara ne întrunim la ora 8. Avem
amfiteatrul plin de studenþi care ascultã prelegeri ºi
vizionezã filme, cu proiecþii de diapozitive ºi care
întreabã unde plecãm vineri ºi sâmbãtã. Mergem la
Vadu Criºului, la ªuncuiuº, la Peºtera Vântului, la
Peºtera Scãriºoara. Îi ducem sã vadã lumea. Noi
lucrãm cu studenþi înscriºi la Facultatea de Biologie-
Geologie. Pe vremea mea li se spunea naturaliºti. Eu
sunt absolvent al Facultãþii de ºtiinþe Naturale
,,Regele Ferdinand I�. Acest nume îmi sunã drag cu
o bucurie de nedescris. ªi ºtiu ce înseamnã o
cãlãtorie. Iorga, în una din scrierile lui menþiona cã
sunt cãlãtorii care pot conta, nu ca o a treia mânã
ci ca o a treia facultate. Când plecãm cu ei le arãt
stalactitul ºi botanistul de lângã mine le explicã de
ce usturoiul sãlbatic din Cheile Turzii este un
monument al naturii: pentru cã se gãseºte în douã
locuri, doar aici ºi undeva în Asia. Le spun cã
liliecii din peºterã se împerecheazã în septembrie,
femela pune spermatozoizii într-o pungã lângã uter
ºi le dã sânge non-stop, pânã când se face ovulaþia
ºi fecundaþia, în luna mai, anul urmãtor, ºi apoi
naºte pui vii. Sãracul liliac, e obligat sã doarmã, sã
facã o adevãratã hibernare. La noi e foarte
importantã cãlãtoria, recunoaºtera terenului. 

Profesorul de zoologie, Coroiu, e renumit în
þarã pentru excursiile pe care le face în Deltã cu
100 de studenþi, în medie. Delta o parcurge cu
piciorul, cu tractorul, cu lotca ºi se apropie pânã la
3 m de pelicani. Al doilea adorat este un ºef de
lucrãri care are un vivariu, ºerpi, ºopârle otrãvitoare,
ºerpi boa, care duce studenþii în Parcul Naþional
Retezat. Viehmann bagã studenþii sub pãmânt unde
îi þine douã zile ºi jumãtate. Douã nopþi dormim la
205 m adâncime. Când studentul iese la soare se
bucurã de douã ori: odatã cã a scãpat de peºterã ºi
apoi cã a fost în stare sã coboare pânã acolo. Se
autoevalueazã cu câteva puncte în plus. V-am
dovedit cã avem o profesiune frumoasã. Lumea mã
întreabã când merg în concediu iar eu le rãspund
cã toatã viaþa am fost în concediu. ªi spun un mare
adevãr. Am primit ca rãsplatã, de la prezidiul
Academiei din Bucureºti, un Protocol, ºi anume,
sunt recunoscut Cercetãtor Principal I Asociat, cât
trãiesc. 

- Care sunt izbânzile profesorului Iosif
Viehmann în aceastã nesfârºitã aventurã a
cunoaºterii pe potecile naturii ºi prin culoarele
speleotemelor? 

- Sunt de pãrere cã omul trebuie aplaudat în
scenã sau dupã moarte. Eu nu sunt în scenã, sunt
sub pãmânt, dar n-am murit încã. Mi-am fãcut
datoria. 

- În planul acesta al gestionãrii ideilor ºi
cercetãrilor dumeavoastrã, al transpunerii lor în
lucrãri, cam ce ne-aþi putea spune? 

- Vorbim de niºte curiozitãþi, amprenta unei
labe de om de neanderthal, 86.000 de ani, datarea
s-a fãcut la Londra ºi în sudul Norvegiei, la
Universitatea Bergen, de douã ori. Descoperirea am
fãcut-o cu o studentã alpinistã la Clubul
Universitatea, Szekely Iulia ºi cu fostul decan de la
geologie, Bucur, alpinist ºi el. Aceasta este una din
isprãvile pe care le-am semnat. Am descoperit,
dintr-o întâmplare, picurul permanent care nu se
desprinde de pe stalactite. Câtã apã vine de la el,
atâta se ºi evaporã. Din aceasta am scos o teorie
originalã a genezei cristalelor excentrice. Cu ursul
de cavernã am fost foarte bun prieten. Au venit în
zilele acestea colegi din Bucureºti, care lucreazã
pentru doctorat despre ursul de cavernã, le-am dat
materiale ºi le-am spus tot ce ºtiu. Avem 13.000 de
peºteri în România ºi 600 am identificat cu
oseminte ale ursului de cavernã. Apariþia lui, acum
300.000 de ani ºi dispariþia lui foarte ciudatã, fãrã
explicaþii, cu 16.000 de ani în urmã; a plecat pur ºi
simplu de pe pãmânt. Vedeþi unde întâlnim
creaþia?... Au fost ºi alte animale care au suferit de
ger ºi climã agresivã. Niciuna, în perioada aceea, nu
s-a prãpãdit. Numai ursul de cavernã a renunþat sã
mai existe ca locuitor al Terrei. Sunt 21 de explicaþii
ºi niciuna nu stã în picioare. 

- Care din aceste studii v-au adus cele mai multe
aprecieri? 

- Studiul formaþiunilor stalagmitice: stalactite,
stalagmite, cristale de toate felurile. Teza mea de
doctorat are douã volume, al doilea este numai
ilustraþie. Astãzi am luat în mânã teza mea din
1955, ,,Formaþiunile stalagmitice din peºterã�,
prima tezã de licenþã în speologie. Conducãtorii
tezei au fost directorul adjunct al institutului, Pierre
Alfred Chappuis, un reputat hidrobiolog de renume
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mondial, consul al Elveþiei la Cluj ºi Victor Stanciu,
profesor de mineralogie. Racoviþã nu mai era în
viaþã. Când citim aceastã lucrare a lui Viehmann,
suntem în vocabularul anilor �50. Nu am ce corecta
la acea lucrare din 1955. Congresiunile americane
le-au gãsit un nume formaþiunilor stalagmitice, ºi
anume, speleoteme. Mã rog, americanii sunt primii
în lume... Gurile rele ºi bârfele spun cã sunt ºi
primii care frâneazã societatea. Surprinzãtor! Se
ºopteºte cã actuala crizã ar fi plecat chiar de peste
ocean ºi cã, atunci când ei simt cã linia lor de
plutire este instabilã, sunt în stare de orice. Sunt
prea pragmatici ºi prea cu sânge rece. Eu, un mare
iubitor al muzicii de jazz, predau de 21 de ani, la
Conservator, Istoria Jazzului ºi Estetica Jazului ºi
sunt un mare admirator al negrilor. Negrii au fost
aruncaþi în lanþuri. Acum 400 de ani au fost
animale ºi obiecte de proprietate. Au la îndemânã
în conºtiinþa lor rãzbunarea, dar în loc de rãzbunare
ne-au dat, în amintire, muzica de jazz, care este
ceva cu totul aparte ºi special. Cine are rãbdare sau
ureche muzicalã sã descopere muzica de jazz,
trãieºte trei ani în plus. Dau certificat de garanþie. 

- Ce-i mai spune acest fascinant univers bio-
speologic profesorului Iosif Viehmann, astãzi? Mai
riscã oamenii o epocã a peºterii? 

- Nu cred! ,,Omenirea merge tot înainte�, sunt
cuvintele lui Racoviþã. Nu vã descurajaþi, nu vã
speriaþi, noi mergem spre bine. Mâine va fi cu ceva
mai bunã viaþa pe Terra decât astãzi. Aþi auzit de
efectul miºcãrii, al bãtãii unei aripi de fluture? Sunt
lucruri pe care chiar nu le simþi, care trebuie
însumate în timp ºi timpul e mai lung decât vieþile
oamenilor. Nu cred în nicio apocalipsã. Mergem
mai departe, nu ne poate împiedica nimic! 

- Sigur, sublim tot ce aþi spus. Dar... ce pãrere
aveþi despre rãzboiul atomic pe care îl vânturã unii?
Credeþi cã mai existã oameni responsabili de soarta
Terrei? 

- Politicienii noºtri sunt atât de geniali, �genii de
elitã�, încât toate aceste lucruri le tãlmãcesc, ni le
aduc la cunoºtinþã ºi noi savurãm searã de searã
bucuria ,,sticlei�... 

- Sau a îndobitocirii... 

- Vai, cât m-am ferit sã nu fiu mai ironic, dar 
i-aþi spus pe nume. 

- Cum aþi privi ºi cum aþi clasifica elita clujeanã
de astãzi, domnule profesor? 

- Dacã aþi spus clujeanã, m-aþi despovãrat,
pentru cã elita de la sud de Carpaþi are o altã linie.
Noi am învãþat de la regimul austro-ungar, de la toþi
coloniºtii ºi strãinii, cum de altfel sunt ºi eu ºi d-na
Delia, sã ne facem strada solidã ºi latã, plafonul din
odaie mai înalt aºa încât sã nu-l lovesc cu mâinile
când îmi scot cãmaºa. Dacã vorbim de o
ierarhizare, se spune cã noi ºi bãnãþenii aducem
60% din bugetul þãrii ºi, totuºi, nu cerem nimic în
plus, deci oamenii nu dau cu pumnul în masã, nu
strigã. Suntem cuviincioºi. Sunt mulþumit de
aceastã elitã, este un produs al societãþii, nu este un
merit individual sau o vinã individualã. Suntem
într-o masã. Noi suntem aici, în Institutul de
Speologie, 9 oameni, toþi suntem pe-o formã, toþi
mergem la aceleaºi peºteri, avem aceleaºi salarii,
aceleaºi descoperiri. Mulþumim lui Dumnezeu cã
Academia are banii respectivi. O colegã va inaugura
peste câteva sãptãmâni o camerã care va reproduce
frigul, umezeala, întunericul ºi câteva radiaþii din

peºterã. Animalul scos din peºterã, pentru
experiment, va fi pus în aceastã camerã, unde va
zice: ,,poftim, 5 stele, nici nu vreau sã mã mai
întorc înapoi în peºterã�. Vã dovedesc cã ºi noi,
aceastã unitate � noi suntem o zecimalã, la
Bucureºti sunt 40, aici suntem 9, puþin faþã de
marile instituþii ale þãrii � mergem, cum spunea
Emil Racoviþã, iar omenirea merge tot înainte. Am
plecat de la Racoviþã ºi m-am întors tot la Racoviþã. 

- La masa de scris, profesorul Viehmann ce
proiecte are? 

- Mai întâi cartea Peºtera. De la Platon la
Racoviþã, apoi reeditez mereu cursurile mele, cursul
de istoria jazzului, cursul de ecologie pe care îl
predau la Universitatea �Bogdan Vodã� ºi cursul de
speologie generalã. Am aproape 200 de lucrãri
publicate în 14 þãri. Nu am tratate decât cursurile
amintite, dar acestea conþin mai mult decât un
curs, în bibliografie gãsiþi ºi filosofii iubiþi de
dumneavoastrã. Am niºte lecþii despre agresivitate
semnate de Konard Lorenz, care ne îndeamnã sã
învãþãm de la animale cum sã ne purtãm. Am
patru titluri de cetãþean de onoare, trei dintre ele
sunt de la peºteri. Deci, cuvântul dumneavoastrã de
adineaori se adevereºte: pentru cum am fost în
teren la Tãuºoare, în M-þii Rodnei, pentru cum am
fost în teren la Gheþarul de la Scãriºoara ºi la încã o
a treia peºterã care acum este în lucru, am primit
de la primarii respectivi calitatea de cetãþean de
onoare. Un al patrulea titlu l-am primit la Nãsãud,
pentru împãierea de animale, grãdina zoologicã ºi
un muzeu de ºtiinþe naturale. 

- Ce mai trebuie sã ne spunã nouã,
nespecialiºtilor, astãzi, superbele peºteri?

- Am fãcut douã experimente de izolare
voluntarã, cu încarcerare, în peºterã, imitând un
celebru explorator francez, Michel Siffre, autorul
cãrþii În afara timpului.. Am descoperit ce este
singurãtatea, cum este sã fii convins cã mori în
câteva zile. În al doilea experiment am avut acest
risc, am fost vecin cu moartea. În jurnalele de bord,
pe care m-au obligat psihologii sã le întocmesc zi ºi
noapte, am scris niºte lucruri care mi-au fãcut apoi
plãcere sã le recitesc, legate de omul în faþa morþii. 

- Ce întrebãri cardinale îºi pune egoului
profesorul Iosif Viehmann?

- În primul rând am învãþat sã înþeleg firescul ºi
necesitatea morþii. Am avut sânge rece când am
ºtiut cã o sã mor dacã în 12 ore nu sunt operat de
ocluzie intestinalã. Am înþeles cã omul se ajutã pe
sine dacã activeazã pentru binele aproapelui ºi al
comunitãþii. 

Am rezervat un rãspuns la o întrebare cardinalã,
care ar vrea sã descopere actualitãþile ecologiei din
preajma noastrã. Când deschidem un ziar sau
televizor suntem atenþi sã vedem ce se întâmplã cu
accidentele rutiere (numãrul exact al morþilor), cu
poluarea atmosfericã, cu eventualele întâlniri
cosmice ale planetelor, cu erupþiile vulcanilor ºi
cutremurele pãmântului. În prezent ne panicãm cu
problema ozonului. Acest gaz, mai oxigen decât
oxigenul, care ne apãrã de razele ultraviolete în
exces, a format, deasupra Polului Sud, o ,,gaurã� cu
un diametru de 100 km. Astfel, devin derizorii
învinuirile aduse nouã, potrivit cãrora freonul, din
sprayul nostru deodorant cu care ne asigurãm
igiena, ar fi vinovat de scãderea straturilor de gaz
care înconjurã Terra. 

O altã problemã, în care suntem deasemenea
învinuiþi peste mãsurã, este încãlzirea globalã.
Aceastã încãlzire este într-adevãr pricinuitã de om,

adicã antropicã. Se cuvine sã-i ridicãm nimbul
alarmant, care susþine caracterul catastrofic al
faptului cã avem, în ultimii 20 de ani, o ridicare a
temperaturii globale de 0,7°C. Aceastã creºtre este
fãrã scãpare, continuã ºi se terminã cu apocalipsa.
De când omenirea este atentã la mediul
înconjurãtor, omul a reuºit sã stãvilescã creºterea
temperaturii ºi sã micºoreze bioxidul de carbon din
aer. Dacã totuºi, printre cauzele încãlzirii existã
factori care întrec agresivitatea poluãrii, acest lucru
se datoreazã unor fenomene ciclice. Terra aparþine
Cosmosului! Ascultã cu luare aminte în primul rând
de legile fizice ale Spaþiului Cosmic. Recent a fost
întocmitã o listã cu undele, radiaþiile, particulele
cosmice care influenþeazã starea climaticã a
Pãmântului. Dacã întoarcem capul în trecutul
geologic, numãrãm în ultimii 1 milion ºi jumãtate
de ani perioade calde sau reci, cu sau fãrã gheaþã,
secete uriaºe sau potopuri. Ciclicitatea acestor
manifestãri n-a adus cu sine sfârºitul lumii. Cel mai
mic ciclu este determinat de petele solare ºi are 11
ani, iar cel mai mare poate fi de vârstã geologicã.
Mass-media îºi câºtigã senzaþia prin avertizãrile
dramatice privind: epuizarea apei de bãut, epuizarea
rezervelor de cãrbune ºi þiþei, dispariþia pãdurilor
etc. Omul de astãzi faþã cu pãdurea este într-adevãr
un aparent criminal. În rest, însã, este vorba de o
histerie ecologicã (�Oraºul�, Nr. 21/2011, Cluj
Napoca). În sudul þãrii, bunãoarã, sub pãmânturile
Bãrãganului, la adâncimi de 2.000 km, avem o
rezervã de apã potabilã idealã, care se întinde spre
apus pânã la poalele Carpaþilor. Aceastã uriaºã
rezervã de apã, care nu e singura, ar putea asigura
apã Europei pe multe sute de ani. Au fost þãri greu
industrializate ºi suprapopulate care cu 15 ani în
urmã au avut un aer atât de poluat încât, la Los
Angeles ºi Tokyo, ºcolarii aveau în ghiozdan un
porumb pitic, adãpostit într-o pungã de plastic,
având rãdãcina înconjuratã de o vatã umedã. Dupã
un anumit orar stabilit atunci de agenþiile de
mediu, copiii controlau starea frunzelor ºi starea
plantei, în general. În locul liber de lângã aceastã
plantã s-a aflat o mini mascã de gaze. Dacã
porumbul era observat cu semne de veºtejire,
ºcolarul îºi punea mãscuþa ºi mergea liniºtit la
ºcoalã. Astãzi, aerul ºi apa sunt peste 80% curãþite
de agenþii poluanþi. 

În încheiere, sã ne referim la ,,otrãvurile�
numite E-uri. Eu sunt mai mult decât bãtrân, beau
liniºtit sucurile despre care presa istericã spune cã
sunt cancerigene. Consum cu nesaþ bomboanele
colorate cu fluoresceinã. Ieri, 27 iulie 2011, am aflat
cã o anumitã masã plasticã fabricatã în China
conþine un adevãrat factor letal ºi este posibil ca în
zilele urmãtoare sã citim despre înþelepciunea unor
mãsuri care vor retrage de pe piaþã toatã masa
plasticã venitã din China. Elita ºi îndeosebi lumea
bunã, bea apã platã. Ea a ieºit pe piaþã în sudul
Franþei cu un sfert de secol în urmã sub numele de
,,apã vie�. Ce este apa platã? Este o apã atât de
curatã încât seamãnã cu apa de ploaie. Când o sã
beþi urmãtorul pahar de Coca Cola (un pseudo
cancerigen), ridicaþi paharul cãtre mine ºi vã voi
întâmpina încrezãtor cu urarea spre sãnãtatea
noastrã!

La ceas aniversar, transmitem  profesorului
Viehmann urarea de viaþã lungã în deplinã sãnãtate,
cu multã putere de muncã ºi împliniri ºi ��La mulþi
ani!��

!
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Edward Nicolae Luttwak (nãscut în 1942 la
Arad, România) este strateg militar american,
consultant la nivel înalt ºi autor a numeroase
lucrãri de istorie ºi strategie militarã, printre
care Coup d�État. A Practical Handbook
(�Lovitura de stat. Ghid practic�, apãrutã ºi în
româneºte, Editura Compania, 2013), The
Grand Strategy of the Byzantine Empire
(�Marea strategie a Imperiului Bizantin�) ºi The
Rise of China vs. the Logic of Strategy
(�Creºterea Chinei faþã în faþã cu logica
strategiei�).

Edward Luttwak este o fiinþã neobiºnuitã,
care pentru viaþa ºi activitatea lui trãite pe tot
globul e invidiat deopotrivã de cadre
universitare ºi spioni. Un bãrbat voinic, aratând
ca de 50 de ani [are 71 în 2013], Luttwak, care
s-a nãscut în 1942 într-o familie evreiascã
înstãritã la Arad, în România, s-a format în
Italia ºi Anglia, vorbeºte cu un puternic accent
european ce transmite în egalã mãsurã
autoritate, curiozitate, egocentrism, insolenþã,
nerãbdare ºi umor de calitate. Este asociat
senior la Centrul pentru Studii Strategice ºi
Internaþionale de la Universitatea Georgetown
ºi ºi-a publicat prima carte, Lovitura de stat.
Ghid practic, la 26 de ani. De-a lungul
ultimelor patru decenii a adus contribuþii
provocatoare ºi de multe ori profund originale
în multe domenii academice, printre care
strategie militarã, istoria Imperiului Roman,
istoria Imperiului Bizantin ºi economie. Are o
mare fermã ecologicã în Bolivia ºi poate recita

poezie ºi politicã în opt limbi, capacitate
etalatã, în cursul recentei discuþii de patru ore
pe care am avut-o la el acasã, pe o stradã
liniºtitã din Chevy Chase, Maryland, când a
trebuit sã rãspundã la telefon în italianã,
spaniolã, coreeanã, chinezã, timp în care eu m-
am eclipsat pe verandã, unde am stat de vorbã
cu frumoasa lui soþie, sculptoriþã, nãscutã în
Israel, Dalya Luttwak. 

Pereþii biroului cãrturãresc al lui Luttwak �
de departe cea mai frumoasã încãpere din casã,
cu vederea cea mai bunã, care ar fi fãcut oficiu
de sufragerie dacã Edward ºi Dalya ar fi
semãnat mai mult cu vecinii lor � sunt  înþesaþi
de rafturi cu volume de clasici latini, biografii
ale lui Winston Churchill, lucrãri de istorie
militarã ºi strategie, culegere de informaþii, artã
bizantinã, atlase vechi, decoraþii ºi plãci gravate
din partea guvernelor strãine. Munca lui
Luttwak ca strateg la nivel înalt ºi consultant în
intelligence pentru Departamentul Apãrãrii al
SUA, Consiliul Naþional de Securitate,
Departamentul de Stat, guvernul japonez,
precum ºi ministerele Apãrãrii ºi serviciile de
informaþii ale altor þãri din Europa, Asia,
America Latinã, ºi Orientul Mijlociu (pare sã
petreacã mult timp în Coreea de Sud ºi în
China) este ºi ea  completatã de o viaþã paralelã
ca �operator�, cu care e foarte secretos dar,
evident, se ºi mândreºte.

Deºi nu se ºtie mare lucru despre Luttwak
ca agent privat al serviciilor secrete, a fost
implicat activ în operaþiuni militare ºi

paramilitare finanþate de guvernul SUA, de
guverne strãine ºi de diverse entitãþi private.
Conform propriilor încuviinþãri, a fost direct
implicat în atacuri asupra unor þinte fizice,
operaþiuni de blocaj, de capturare ºi interogare
a unor persoane urmãrite � asta cu toate cã «
încuviinþãri » nu e cuvântul potrivit aici, pentru
cã Luttwak e aproape copilãreºte dornic ca
vizitatorii sã-i înþeleagã familiaritatea cu
dedesubturile operaþiunilor speciale ºi îºi citeazã
propria experienþã pe teren în sprijinul
judecãþilor sale despre oameni, cum ar fi aceea
despre generalul David Petraeus, a cãrui
reputaþie de geniu al contrainsurgenþei o
respinge ca pe o mistificare. Þine, de altfel, sã
spunã cã activitãþile sale nu au încãlcat
niciodatã legislaþia Statelor Unite. Componenta
Walter Mitty [personaj dintr-o nuvelã a lui
James Thurber devenit emblemã pentru cei ce-ºi
trãiesc în fantezie o existenþã aventuroasã ºi
eroicã] a entuziasmului lui Luttwak pentru
cealaltã viaþã a sa � universitar ziua, agent
special noaptea �  pare sã atârne mai puþin în
firea lui decât apetitul nesãþios pentru riscul
fizic care l-a ºi ajutat sã înþeleagã strategia
militarã ºi chestiunile politice legate de ea într-
un chip ce-i este adesea strãin actualei generaþii
de decidenþi politici occidentali.

Iubit ºi detestat, capabil de a trãi mai multe
vieþi, fiecare dintre ele în stare sã scoatã rapid
din uz un om mai puþin robust fizic ºi
intelectual, Luttwak se mândreºte cu faptul de
netãgãduit cã nu este produsul obiºnuit al
think-tank-urilor de la Washington. Tendinþa sa
instinctivã de a respinge înþelepciunea comunã
ca fiind o idioþie, combinatã cu nevoia de a
dovedi cã el este cel mai deºtept ins din orice
încãpere, l-au privat de posibilitatea de a
modela evenimentele aºa cum tânjeºte s-o facã,
ºi nu în mare secret, orice intelectual politic.
Cu toate acestea, Luttwak ascultã în primul
rând de acele cutume ale gândirii care au fãcut
din el unul dintre experþii strategici cei mai
strãluciþi ai Americii, capabil sã înþeleagã într-un
mod extrem de original, penetrant ºi
contraintuitiv necesitãþile psihologice ºi practice
care stimuleazã acþiunea umanã.

Ne-am întâlnit luna trecutã, într-o zi în care
o mare furtunã se abãtuse peste oraº. Ceea ce
urmeazã sunt fragmente din transcrierea
convorbirii noastre, în care nu mi-am propus 
sã-l întreb nimic despre experienþa sa din
copilãrie ca refugiat evreu în Europa, aceasta
putând fi subiectul unei alte discuþii.

David Samuels:-  Cred cã, dacã America ar
fi fost capabilã sã tolereze un al doilea Henry
Kissinger, acesta aþi fi fost dumneavoastrã. 

Edward Nicholae Luttwak - Kissinger, la 88
de ani, scrie broºuri pentru Kissinger
Associates. Ultima sa carte despre China este o
asemenea lucrare, scrisã de personalul de la
Kissinger Associates. Este conceputã astfel încât
sã intre în graþiile autoritãþilor chineze ºi nimic
altceva.

Îl cunosc personal foarte bine pe Kissinger,
care este însã o persoanã extrem de înºelãtoare.
E deprins sã fie mincinos ºi fãþarnic. Deºi 
mi-am petrecut multã vreme vorbind cu el, nu
am absolut nici o idee despre cine e cu
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Strategul militar vorbeºte despre securitatea
Israelului, Henry Kissinger, Primãvara
arabã ºi moartea lui Osama Bin Laden

Editura Compania intreprinde de peste 10 ani un extins program de recuperãri ale unor autori români stabiliþi
în strãinãtate din varii motive, dar mai ales din cauza înscãunãrii comunismului dupã 1944. Astfel au fost
«repatriaþi» Martha Bibescu, Elena Vãcãrescu, Panait Istrati, Mihai Dimitrie Sturdza, Oana Orlea (Marioana
Cantacuzino), Rodica Iulian, Dinu C. Giurescu, Alexandra Târziu, Constantin Eretescu, Sergiu Grossu, Linu Dragu
Poppian, Victor Gaetan, Sorin Adam Matei dar ºi «exilaþi» în interiorul þãrii ca Theodor Pallady, Mircea
Vulcãnescu, Emil Dorian, Ioana Berindei ºi alþii. În cadrul aceluiaºi program Editura Compania a realizat, în douã
ediþii, cea mai întinsã panoramã a exilului românesc prin suma lui Florin Manolescu, «Enciclopedia exilului literar
românesc 1945-1989. Scriitori, reviste, organizaþii». Recent Editura Compania a început prin « Lovitura de stat.
Ghid practic » tipãrirea unei serii de studii a celui mai important strateg militar american nãscut în România,
Edward Nicolae Luttwak. Revista Tribuna preia traducerea în exclusivitate în varianta sa tipãritã un important
interviu al celebrului expert american de origine românã acordat revistei Tablet Magazine. 

Petru RRomoºan

Interviu cu Edward Luttwak

"
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adevãrat. Cartea lui se încheie cu un imn
înãlþat prieteniei SUA-China ºi cu ideea cã toate
þãrile trebuie sã se acomodeze cu aceastã
relaþie. Trebuie s-o recenzez pentru TLS [Times
Literary Supplement], dar tot amân de câteva
sãptãmâni pentru cã nu ºtiu dacã este un caz
de senilitate sau unul de purã corupþie.

- Existã douã interpretãri curente ale
evenimentelor legate de Primãvara arabã. Cea
dominantã este: «Iatã acest minunat val de
revoluþii populare în care toatã lumea se
foloseºte de Facebook ºi Twitter pentru a
rãspândi idei democratice.» Cealaltã susþine cã
«structuri de stat ºubrede, þinute laolaltã de
aparatul represiv al poliþiei ºi al statului, se
prãbuºesc acum într-o vãrsare de sânge tribalã».

- Pãi, orice dictaturã creeazã un mediu
nefiresc, analog cu acela în care iei þãranii de la
câmp ºi-i pui într-o armatã, unde li se dau
uniforme, sunt formaþi ºi supuºi unei discipline.
Dictaturile încearcã sã transforme populaþii
întregi în regimente disciplinate. Regimul nord-
coreean duce încercarea asta la extrem,
antrenând efectiv toatã populaþia în cadrul unor
regimente. Dictaturile Ben Ali ºi Mubarak se
strãduiau sã-ºi înregimenteze populaþiile
impunându-se asupra lor prin structuri de stat.
Ambii au fost capabili, de pildã, sã-ºi creeze
forþe de poliþie loiale.

Când regimentul se dizolvã, oamenii se
elibereazã ºi se întorc la ordinea lor naturalã.
Înceteazã sã mai poarte uniforme, îmbracã ce
haine vor ei ºi îºi dau frâu liber adevãratelor lor
înclinaþii. O micã parte dintre egipteni sunt
occidentalizaþi, prin urmare au întors spatele
Islamului, indiferent de credinþa lor personalã.
În rest însã, nu este loc pentru civilizaþie în
Egipt alta decât cea islamicã, iar un numãr
foarte mic de extremiºti este suficient pentru a-i
face viaþa imposibilã unui occidentalizat mediu
sau egipteanului vag occidentalizat care vrea sã
poatã bea o bere, de exemplu. Ca sã închizi
toate barurile din Egipt ai nevoie, poate, doar
de 15 % din populaþie.

- Crede ºi cã despãrþirea de Mubarak a fost
o greºealã sau nu a schimbat nimic?

- Cred cã nu a schimbat nimic. Regimul era
senil. Literalmente.

- Cât de mult credeþi cã au contat aºa-
numitele eforturi de «promovare a democraþiei»
depuse de Statele Unite sub preºedinþia lui
George W. Bush, inclusiv invazia din Irak, în
creºterea instabilitãþii din regimurile arabe, ºi
cât din cãderea lor se datoreazã propriei lor
senilitãþi?

- O sã pretind cã este o întrebare uºoarã,
dar, de fapt, nu e. Rãspunsul simplu este cã,
pentru o scurtã perioadã, de mai puþin de doi
ani, Bush ºi Administraþia Bush au avut mare
chef sã promoveze democraþia. Au luat un
târnãcop ºi s-au nãpustit la un zid, aparent
fãcând impresie, ºi poate cã au cauzat ºi niºte
daune structurale. Rãzboiul din Irak, cu înfrân-
gerea, umilirea ºi execuþia unui dictator, a fost
o mare loviturã de târnãcop. Pe de altã parte,
atunci când regimul involueazã suficient pentru
a deveni ereditar � ceea ce s-a întâmplat în Siria
ºi pãrea cã o sã se întâmple ºi în Egipt �, ai 
de-a face cu senilitatea întruchipatã a regimului:
�Dictatorul este bãtrân.� Aºa cã ambele

rãspunsuri sunt corecte.
- S-au formulat multe explicaþii de-a lungul

ultimilor zece ani pentru forþa relaþiei
americano-israeliene, mergând de la ideea cã
Israelul are cea mai bunã armatã din Orientul
Mijlociu ºi care se poate desfãºura pe teren cel
mai repede, pânã la aceea cã o minusculã
cabalã de evrei bogaþi ºi influenþi a deturnat
politica externã americanã.

- Vã referiþi la G.O.S.? Guvernul Ocupat de
Sioniºti?

- Da.

- Personal, din punct de vedere afectiv, în
ceea ce mã priveºte, eu prefer explicaþia G.O.S.
Îmi place ideea cã sioniºtii au destulã putere ca
sã ocupe efectiv America, iar prin America sã
conducã de-a dreptul lumea. Îmi place ideea 
c-aº fi membru al unei cabale tãinuite ºi
puternice. Dacã puneþi numele meu, Luttwak,
alãturi de cele ale lui Perle ºi Wolfowitz ºi daþi
o cãutare pe Internet, obþineþi o listã scurtã de
oameni care conduc guvernul american ºi
lumea, ºi sunt ºi eu acolo. Mã-nnebunesc dupã
asta.

- Ori de câte ori aveþi nevoie de o satisfacþie
pentru ego-ul dumneavoastrã, vã deschideþi
laptop-ul ºi aveþi confirmarea cã dumneavoastrã
conduceþi lumea.

- În Pakistan, milioane de oameni merg la
ºcoli unde li se spune cã eu sunt conducãtorul
universului. Aºa cã, afectiv vorbind, aº putea
explica tot ce se întâmplã trimiþând la G.O.S.,
la Guvernul Ocupat de Sioniºti, care este
condus de o micã clicã de inºi, ºi eu sunt unul
dintre ei.

Acum, dacã mi se cere sã reflectez serios la
aceastã întrebare, aº spune cã modul analitic cel
mai curat de a înþelege relaþia americano-
israelianã este acela de a vedea cã traiectoria de
dupã 1945 a Statelor Unite, ca putere
imperialistã care se amestecã în toate, i-a
obligat pe americani sã fie foarte orientaþi spre
exterior. Multe familii americane ºi-au vãzut fiii
uciºi în strãinãtate ºi mulþi alþi americani s-au
îndreptat spre exterior din multe motive.
Printre ei existã ºi un grup de creºtini care
citesc Biblia, care cred cã Biblia este într-o
oarecare mãsurã o lucrare care înregistreazã
voinþa lui Dumnezeu. Pentru ei, Israelul este
dovada adevãrului Bibliei. Prin urmare, ideea cã
Statele Unite ar trebui sã sprijine Israelul mai
degrabã decât sã i se opunã a devenit acum
ceva de aºteptat, ceea ce nu era deloc adevãrat
în 1948, când Statele Unite au fãcut tot ce
stãtea în puterea lor pentru a împiedica
existenþa Israelului prin interceptarea
sistematicã a fluxurilor de arme spre evrei.

Prin urmare, dacã noi, cei din G.O.S., nu
am controla într-adevãr totul ºi nu ar exista nici
o influenþã sionistã, atunci pentru aceastã masã
substanþialã de americani conºtienþi de lumea
exterioarã, care se întâmplã sã mai ºi creadã în
Biblie � vorbim de vreo 50 de milioane de
oameni �, pentru ei deci, singura politicã
externã care conteazã este sprijinul Americii
pentru Israel. Punct.

- Mulþi evrei americani sunt visceral
incomodaþi de acest tip de sprijin. Ei zic: «O,
uitã-te la cântãtorii ãºtia ai Bibliei care vor sã
ne facã sã-l sãrutãm pe Iisus. Lor nu le place
Israelul decât ca sã-l transforme într-o pistã de

aterizare pentru Dumnezeul lor.�
- Invocaþi acum o a doua constantã.

- De ce sunt atât de mulþi evrei atât de
proºti în materie de politicã?

Ei n-au avut stat preþ de 2 000 de ani, n-au
avut nici o putere sau responsabilitate, ºi o sã
treacã secole pânã sã ajungã la înþelegerea
politicã instinctivã pe care o are oricare britanic
obiºnuit. Ei nu înþeleg politica ºi, desigur, îi
târãsc în confuzii pe prietenii ºi pe duºmanii
lor, iar asta este maxima dovadã de imbecilitate
politicã.

- Când vã uitaþi la conduita actualã a
politicii americane în Orientul Mijlociu, vedeþi
vreo politicã sau vreo strategie coerentã?

- Obama nu diferã cu nimic de majoritatea
administraþiilor anterioare care vin, la instalare,
cu soluþii de-a gata pentru conflictul arabo-
israelian. Jimmy Carter a fost primul, ºi planul
sãu a fost redactat de Zbigniew Brzezinski.
Planul a dus la cãlãtoria lui Sadat la Ierusalim,
pentru cã avea strãlucita idee de a-i supune pe
egipteni ºi pe israelieni la un condominiu
sovieto-american � era o idee groaznicã, aºa cã
Sadat ºi-a creat propria lui realitate. A fost, într-
adevãr, unul dintre cele mai amuzante
momente din istorie. Oficialii din consiliul
naþional de securitate ºi cred cã însuºi
Brzezinski au ieºit cu o mulþime de declaraþii
negative atunci când Sadat a fãcut primul sãu
anunþ, pentru cã le distrugea schema lor
politicã, dar aceea era, desigur, imposibilã.

Obama se plaseazã în aceastã tradiþie. El a
venit cu un plan politic imposibil, care vrea ca
mai întâi sã-i facã pe israelieni sã nu mai fie de
acord cu aºezãrile, iar pe urmã sã le dea
drumul. Desigur, asta nu are niciun sens. Când
se trage linia de frontierã, asta conteazã.
Israelienii au eliminat toate aºezãrile din Sinai,
fãrã nicio implicare americanã, în douã minute
dupã ce s-a fãcut acordul cu Egiptul.

[Sunã telefonul. Luttwak vorbeºte într-o
italianã incredibil de perfectã. M-am dus pe
verandã sã vorbesc cu Dalya ºi m-am întors 20
de minute mai târziu, când el îºi termina
conversaþia.]

- Nimeni dintre cei implicaþi nu este
antiisraelian, cum au mai fost în trecut, când
exista o poziþie arabistã puternicã în
Departamentul de Stat. Oamenii din
Administraþia Obama citesc New York Times ºi
nu ºtiu araba, ºi opereazã sistematic, prin
urmare, cu categorii false. Eroarea
fundamentalã în privinþa aºezãrilor este una
foarte simplã: când se stabilesc graniþele, treaba
e clarã, ºi aºezãrile nu sunt nici aici, nici acolo.
Ideea asta cum cã, dacã niºte fracþiuni
israeliene îºi fac tabãrã pe un deal, asta
schimbã totul, este o fantezie.

- OO ffantezie aatât ddin ppartea ccelor ccare ii-aau
fãcut ppe ooameni ssã-ººi iinstaleze ccorturile, ccât ººi
din ppartea ppoliticienilor aamericani.

- Ambele pãrþi se amãgesc în egalã mãsurã. 

- Anticipaþi violenþã în aceastã toamnã între
israelieni ºi palestinieni? 

- Nu anticipez violenþã în aceastã toamnã.
Rãzboiul duce la pace. Pacea duce la rãzboi.

"
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Deci, acum, în mod logic, ar trebui sã avem
rãzboi. ªi iranienii, desigur, s-ar bucura ºi sã
plãteascã pentru aºa ceva. Dar în momentul în
care ai o intifada, se prãbuºeºte regimentul
palestinian ºi gangsterii preiau controlul. Deci,
în momentul în care violenþa escaladeazã, ei
opresc lupta ºi încep sã vorbeascã de pace. În
momentul în care discuþia pare sã se apropie de
o pace realã, ei încep o intifada.

- Credeþi cã societatea israelianã îºi poate
permite cu uºurinþã sã achite costul violenþei ºi
al altor probleme sociale generate de impasul
pe care îl descrieþi sau credeþi cã existã vreo
alternativã?

- Eu nu sunt sigur cã e un cost.

- Pentru cã adâncimea strategicã pe care o
oferã ºi controlul asupra acelor frontiere este
mai important?

- Ascultã, soþia mea este o foarte bunã
bucãtãreasã. ªi avem o menajerã, care este o
bucãtãreasã ºi mai bunã. Este o situaþie stranie,
dar eu cred cã menajera noastrã gãteºte mai
bine decât orice restaurant din Washington.
Este o femeie simplã, fãrã ºcoalã, din Chile,
care are un talent supraomenesc. Fiind o
gospodinã atât de bunã, obþine efecte minunate
cu ingrediente tare ciudate ºi cu bizare
combinaþii de ingrediente. Succesul Israelului ca
stat a devenit posibil graþie ameninþãrilor arabe
de diferite tipuri. Violenþa arabã sau
ameninþãrile cu violenþa fac parte din meniul
israelian. Unele niveluri de violenþã sunt atât de
mari încât devin dãunãtoare, dar existã ºi
niveluri atât de mici cã ºi ele sunt dãunãtoare.
Existã un nivel optim al ameninþãrii arabe. Aº
spune cã, de-a lungul a aproximativ nouã zile
în timpul rãzboiului din 1973, nivelul de
violenþã a fost mult prea mare. Chiar atunci
când israelienii au fost victorioºi, nivelul de
violenþã distrugea þesutul statal. De cele mai
multe ori, violenþa este pozitivã.

- Când spuneþi cã efectele violenþei arabe
sunt pozitive, aveþi în minte faptul cã ele
genereazã coeziune socialã în Israel?

- Lenin a spus: «Puterea este masa înmulþitã
cu coeziunea.» Violenþa arabã genereazã
coeziunea evreiescã. Coeziunea transformã
masa în putere. Israelul a avut o masã foarte
micã ºi o coeziune foarte mare. Dacã
palestinienii ar fi înþeles asta, i-ar fi atacat pe
evrei cu flori.

- Shimon Peres spune: «Iranul este cadavrul
în descompunere al unei þãri ºi ideea cã
iranienii sunt o ameninþare pe termen lung
pentru oricine, dacã ne bazãm pe datele
demografice ºi pe ºubrezenia economiei lor,
este o glumã. Deci, da, ar fi groaznic dacã ar
termina cu o bombã atomicã, dar altfel, Iranul
nu este o ameninþare strategicã pe termen lung
pentru nimeni.»

- Cred cã, pentru a avea o percepþie corectã
a Iranului, trebuie sã privim situaþia din
punctul de vedere al Hezbollah. Hezbollah este
complet dependent de Iran. Fãrã Iran,
Hezbollah-ul este doar o trupã de capete
înfierbântate, cu câteva mii de oameni foarte
bine antrenaþi. Acum, sã privim Iranul din
punctul de vedere al Hezbollah. Ce vedem?
Este un regim care existã din 1979 într-un fel

sau altul. Este oare consolidat? Funcþioneazã
oare din ce în ce mai bine ºi obþine din ce în
ce mai mult sprijin? Nu. Devine oare mai mult
sau mai puþin dependent de represiunea
poliþieneascã? Rãspunsul este: mai mult. Deci,
din punctul de vedere al Hezbollah, zilele lui
sunt numãrate, deoarece regimul se aflã pe o
spiralã descendentã.

Existã un bun indicator al controlului social
în Iran, care este preþul autenticului whiskey
scoþian importat de Teheran, pentru cã este a)
interzis, ºi b) din raþiuni practice, trebuie sã fie
adus clandestin din Dubai, iar singura cale pe
care poate veni din Dubai este cu colaborarea

Gãrzii Revoluþionare. Preþul whiskey-ului este
în scãdere de ani de zile, te duci acum la o
petrecere în nordul Teheranului ºi ai acces la
whiskey din plin. ªi e doar o idee mai scump
decât în nord-vestul Washingtonului.

Dar, pe de altã parte, regimul face un lucru
pentru care va avea eterna mea recunoºtinþã, ºi
anume fabricã singura societate postislamicã.
Oamenii regimului au creat o situaþie de care
iranienii, în general, la nivel mondial, nu numai
în Iran, sunt desprinºi. Ei îi convertesc pe
musulmanii iranieni la a fi iranieni
postmusulmani.

- Cum vi se pare alianþa diplomaticã din ce
în ce mai strânsã a Administraþiei Obama cu
Turcia? Se pare cã existã o strãdanie de a-i
întãri pe turci într-o posturã hegemonicã
alternativã la Iran în regiune, chiar daca Recep
Tayyip Erdogan, prim-ministrul turc, face tot
posibilul pentru a crea un stat islamic cu un
partid unic.

- Hillary Clinton ºi echipa ei nu sunt niºte
proºti. Prin urmare, trebuie sã ºtie cã ministrul
turc de Externe este un prost. Îl cunosc
personal. Omul este un idiot. Hillary Clinton ºi
consilierii ei nu sunt idioþi. Statele Unite n-ar
câºtiga nici un avantaj dacã ar recunoaºte spre
ce se îndreaptã cu adevãrat Erdogan. Este mult
mai bine sã pretindã cã el e membru NATO ºi
al Alianþei Nord-Atlantice ºi toate celelalte.

- În acest peisaj, poþi sã vezi locul pe care-l
ocupã Israelul astfel: «Ia te uitã, ai un stat
neoliberal funcþional, cu o înzestrare tehnicã în

economie care vine chiar dupã Silicon Valley,
aflat în mijlocul acestui moloz de state arabe
eºuate. Imaginaþi-vã armata sirianã încercând sã
atace pe cineva. Armata Egiptului este
incapabilã de vreo acþiune în ciuda unei
înarmãri americane în valoare de 10 miliarde de
dolari, Iranul se prãbuºeºte, Libanul este încã
un amestec, Iordania este o glumã ca þarã cu o
majoritate palestinianã.» Pe de altã parte, poþi
sã te uiþi la Israel ºi aºa: «Este o þarã micuþã, cu
o vecinãtate haoticã ºi care va fi întotdeauna
atrasã în conflicte cu vecinii ºi nu va avea
niciodatã vreo clipã de pace.»

- Da, tot ce spuneþi este corect, dar existã ºi
un al treilea element pe care îl omiteþi. Cercul
intim al securitãþii israeliene se aflã, de fapt, în
interiorul graniþelor din 1967. ªi acolo sunt
aproape 1,5 milioane de arabi, unii creºtini, alþii
musulmani. Situaþia actualã ajutã la
consolidarea loialitãþii lor faþã de statul
israelian. Dacã îi întrebaþi: «Eºti loial statului
israelian?», vor zice: «O, nu, îi urâm pe toþi.»
Sunt oamenii aceºtia implicaþi în comploturi
teroriste? Rãspunsul este cã, din cei 1,5
milioane, cei implicaþi în comploturi teroriste
sau cu infracþiuni de drept comun la activ ar
gãsi loc cu toþii sã doarmã la mine în casã. Sau,
dacã chiar n-ar încãpea aici, ar putea dormi
într-un motel.

Dar existã o problemã ºi mai de cãpãtâi în
interiorul Israelului: funcþionarea economiei
israeliene ºi impactul ei asupra societãþii. Dupã
cum ºtiþi de la recentele demonstraþii, economia
israelianã a devenit atât de eficientã, încât a
generat un numãr mare de milionari, ceea ce
înseamnã cã apartamentele de patru camere din
Tel Aviv costã cât la New York. Israelul este pe
cale de a deveni Aspen, Colorado, unde
oamenii obiºnuiþi sunt nevoiþi sã facã mai bine
de 30 de kilometri în afara oraºului, pânã într-o
zonã rezidenþialã, fiindcã nu pot gãsi nimic
abordabil în Aspen.

- Minþile strategice sunt rezultatul unui
parcurs ºi al unei educaþii anume sau
capacitatea de a gândi strategic e înnãscutã, ca
aplecarea pentru matematicã?

- Este un dar, ca înclinaþia pentru
matematicã. Logica paradoxalã a strategiei
contrazice logica vieþii de zi cu zi, merge
împotriva tuturor definiþiilor noastre normale
ale inteligenþei. Strategia are sens pentru cineva
doar dacã înþelege dialectica. Dacã vrei pace,
pregãteºte-te de rãzboi. Dacã vrei rãzboi,
dezarmeazã ºi vei avea parte de rãzboi. Elitele
virile ºi belicoase înþeleg instinctiv acest tip de
gândire.

- Iatã o afirmaþie uºor de falsificat, dar este
în ea un lucru care mã intereseazã ºi vreau sã-l
izolez ca sã vi-l supun atenþiei. Aº începe cu
momentul în care George W. Bush l-a întâlnit
pe Vladimir Putin ºi a zis: «M-am uitat în ochii
lui ºi am vãzut cã e un om în care pot sã am
încredere cu adevãrat.» Teza mea este
urmãtoarea: dacã eºti Vladimir Putin ºi te ridici
pânã în vârful ierarhiei acelei societãþi haotice
ºi brutale dupã ce ai trecut prin KGB, trebuie
sã fii un fel de geniu strategic cu uimitoare
abilitãþi de supravieþuire, cãci pedeapsa pentru
eºec poate fi tortura sau moartea. Acest tip de
capcanã darwinistã existã în multe þãri ale
lumii. Ce înseamnã sã fii ºeful serviciilor de
securitate în Egipt? Înseamnã cã a trebuit sã-þi
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trãdezi prietenii, dar numai la momentul
potrivit, ºi cã a trebuit sã supravieþuieºti multor
predatori feroce care s-ar fi bucurat sã te
omoare sau sã te tortureze, ori mãcar sã-þi
arunce în aer cariera. La momentul în care vei
fi devenit Vladimir Putin sau Omar Suleiman,
capacitatea ta de a gândi în perspectivã ºi de a
analiza ameninþãrile va fi fost testatã cum se
cuvine.

Prin contrast, ce þi se cere ca sã devii
senator american? Trebuie sã þii toasturi la
mese plicticoase, sã impresionezi niºte bogãtani
care sunt în general destul de fazani în politicã
ºi sã zâmbeºti în spoturi TV. Sancþiunile pentru
eºec nu sunt deloc cumplite. ªi aºa se face cã
leadership-ul american e în general ca vai de
lume, iar America este veºnic în poziþia
fraierului la pokerul mondial. Aceasta este teza.
Spuneþi-mi dumneavoastrã de ce e greºitã.

- Chiar dacã analiza este absolut corectã,
concluzia dumneavoastrã este greºitã. Gândiþi-
vã ce înseamnã sã lucrezi pentru Putin, care
abordeazã în mod natural orice problemã
printr-o înºelãciune. De exemplu, a avut o
aventurã cu o sportivã, o gimnastã, ºi a trecut
prin douã faze. Faza unu: i-a ascuns-o soþiei.
Faza doi: ºi-a organizat o campanie care trebuia
sã-l prezinte ca macho. S-a afiºat în fotografii
cu puºca în mânã ºi în chip de campion la
judo, ºi, drept urmare, s-a dat drumul la
scurgeri de informaþii cum cã avea o aventurã.
Nu o oarecare aventurã cu o tânãrã, ci cu o
gimnastã, cu o atletã. Evident, un astfel de om
este mult mai isteþ ºi viclean, mai apt sã
gestioneze conflicte decât omologul sãu
american. Dar când o asemenea persoanã este
ºeful unui departament, întregul departament
este, de fapt, paralizat ºi redus la o echipã de
slugi ºi valeþi. Prin urmare, oricãrei probleme i
se aplicã doar înþelepciunea vicleanului ºef de
departament. Toate celelalte capacitãþi sunt
pierdute, toate celelalte cunoºtinþe sunt  irosite.

Acum, aveþi posibilitatea de a alege: puteþi
avea un ºef de departament lipsit de viclenie,
plus cunoºtinþele colective ºi înþelepciunea unui
întreg departament, sau puteþi avea un ºef
viclean ºi funcþionare zero. ªi aºa lucreazã azi
guvernul rus. Putin ºi Medvedev au foarte puþin
control asupra birocraþiei ruse. Când vrei sã ai
de-a face cu aceºti birocraþi, ºi eu am avut de-a
face în dimineaþa asta, nu sunt deloc
cooperanþi, sunt precauþi ºi înºelãtori, pentru cã
încearcã în primul rând sã-ºi protejeze propria
siguranþã ºi stabilitate, precum ºi beneficiile de
pe urma ºefului. Ei trebuie sã te înºele, pentru
cã îl înºalã pe ºeful lor chiar înainte ca el sã
ajungã la birou. ªi toatã lumea are jocuri de
jucat. Deci, asta e alternativa: ori un Putin
viclean ºi un guvern prost, ori un guvern
inteligent ºi un ºef nevinovat. Nu le poþi avea
niciodatã pe toate. Un Putin nu poate fi un
lider stimulant.

- O ultimã întrebare. Când am auzit ºtirile
despre Bin Laden, cu împrejurãrile în care a stat
acolo ºi durata ºederii lui, mi s-a pãrut evident
cã a fost vândut SUA de cineva din interiorul
aparatului de securitate pakistanez, nu?

- Nu cred deloc.

- Credeþi cã CIA a obþinut în mod
independent aceste informaþii?

- În primul rând, nu a fost CIA, pentru cã

CIA-ul nu procedeazã la interogatorii la
Guantanamo.

- Credeþi povestea despre curier?

O cred ºi o cred categoric. Uite, pakistanezii
l-au adãpostit pe Bin Laden. Dar, în asemenea
treburi, singurul mod de a proceda este sã
gândeºti bazându-te numai pe fapte certe. Orice
analizã a poveºtii lui Bin Laden îþi spune cã a
existat o complicitate pakistanezã activã, pur ºi
simplu fiindcã nu poate sã se ducã oricine la
Abbottabad ºi sã locuiascã într-un complex fãrã
sã-l întrebe nimeni nimic. În primul rând,
Pakistanul are un sistem în care cetãþenii strãini
trebuie sã obþinã permis de rezidenþã ºi pe
urmã sã-l reînnoiascã. Locuiesc strãini acolo,
inclusivi arabi, ºi li se cere sã se legitimeze.
Complicitatea pakistanezã este sigurã. Ãsta e
un element. În al doilea rând: tipul foloseºte
curieri. Prin urmare, dacã ai de gând sã-l gãseºti
pe el, trebuie sã gãseºti curierul. Povestea
curierului nu e una de acoperire.

Proba este cã, dacã ar fi primit informaþii de
la un tip din Pakistan, în cazul în care unul
dintre protectorii lui Osama ar fi decis sã-l
vândã, ei ar fi ºtiut ce era în complex, iar dacã
ar fi ºtiut ce era acolo, nu ar fi atacat aºa cum
au fãcut-o. Atacul asupra complexului reflectã
faptul central cã nu ºtiau ce s-ar fi putut gãsi în
interior. Singurul lucru pe care sperau sã-l
gãseascã era Osama Bin Laden, printre alte
obiecte, mobilier, pereþi, indivizi. Dacã un
pakistanez ar fi fost furnizorul, ar fi oferit
douã informaþii, nu doar una. Una este cã
Osama Bin Laden e acolo, ºi doi, acolo nu se
aflã un pluton.

- Înþelegeþi cã mã iritã ceva. 

- Intraþi acum într-o zonã foarte tehnicã, iar
eu nu am dreptul sã vorbesc pentru cã sunt
chiar în domeniul meu de activitate, deci ceea
ce vã pot spune are niºte limite. Dar spuneþi-mi
ce vã iritã.

- Mã iritã cã aveþi un secret pe care, în mod
evident, îl împãrtãºeau mai mulþi. Sã spunem
cã doar trei oameni din ISI ºtiau cã Bin Laden
era acolo.

- Cei care ºtiau cã el era în Abbottabad au
fost cel puþin 12 la numãr, ºi asta pentru cã
trebuia sã-i tot spui poliþiei sã nu intre, pentru
cã trebuia sã comunici cu celelalte pãrþi ale
statului pakistanez. Dar, repet, dacã
informaþiile americane ar fi venit din interiorul
Pakistanului ºi s-ar fi ºtiut ce era în complex,
complexul nu ar fi fost atacat aºa. 

- Dacã 12 oameni ºtiu un secret, atunci
existã ºi mulþi din jurul lor care ar putea avea
acces la o parte din informaþie. 

- Deci, cu alte cuvinte, existã fragmente ale
acelui secret.

- Cu atât de mulþi oameni care ºtiu un
secret multã vreme, o scurgere trebuie sã fi
fost. 

- ªtiu cã informaþia despre curier v-ar spune
cã Osama Bin Laden se gãseºte în acel spaþiu ºi
nimic altceva. ªi operaþiunea militarã care a
fost montatã reflectã acest lucru. Cel care a
plãnuit aceastã operaþiune militarã a avut acel
gen de informaþii care concordã cu curierul ºi

care nu concordã cu nicio altã poveste. 

- Dacã eu aº fi cel care primeºte informaþii
despre obiceiurile lui Bin Laden de la o sursã
din ISI care voia sã-ºi submineze ºeful sau sã
câºtige sprijinul Americii sau sã-ºi cadoriseascã
amanta, aº putea concepe o operaþiune care sã
se potriveascã cu povestea mea de acoperire
despre curier, care curier a existat cu siguranþã,
dar ar fi putut sã nu conducã pe nimeni la casa
lui Bin Laden.

- Nu, nu, nu. E o chestiune foarte tehnicã.
Are de-a face cu modul în care îþi ataci þinta
atunci când ºtii cã existã un maximum de doi
oameni care vor trage în tine sau trei oameni
care vor trage în tine, niciunul dintre cei trei
nefiind un þintaº instruit, în comparaþie cu
modul în care concepi un atac atunci când
crezi cã s-ar putea ca 25 de oameni sã tragã în
tine. Asta-i tot. Poziþia oficialã este cã a existat
un curier, iar eu înclin s-o cred. Pentru cã
atunci când cineva îþi spune cum s-a întâmplat
ceva, din punct de vedere operaþional adicã, 
nu-i pune cuvântul la îndoialã pânã nu ai
dovezi cã spune ceva nelalocul lui. Dacã ai,
atunci apoi poþi urmãri o altã teorie. Toate
informaþiile pe care le am merg în sensul
poveºtii despre curier pentru cã povestea asta e
cea care spune cã omul rãu e acolo, dar nimic
altceva.

- De ce trebuiau sã-l omoare?

- Aveau ordin sã-l omoare.

- N-ar fi fost Osama Bin Laden o sursã de
informaþii utile? Sau un motiv serios sã-l omori
este cã ai un acord cu pakistanezii � «vom
scãpa de problema asta» � ºi atunci trebuie sã-l
omori, pentru cã altfel ar putea începe sã
vorbeascã despre cei care l-au protejat în ultimii
zece ani.

- N-a fost nicio înþelegere cu pakistanezii.
Nu existã integritate instituþionalã. Prin urmare,
nu poþi face înþelegeri cu sistemul pakistanez.
S-ar trãda unul pe altul. Nu a fost niciun acord. 

- L-au ucis pe Bin Laden pur ºi simplu ca sã
evite inconvenientul unui proces?

- L-au ucis pentru cã, dacã l-am fi capturat
pe Bin Laden, orice jihadist din lume ar fi avut
datoria sã-l rãpeascã pe oricare cetãþean
american oriunde în lume ca sã-l predea în
schimbul lui Bin Laden.

(Interviu realizat de David Samuels pentru
Tablet Magazine la 6 septembrie 2011)

Traducere de 
Marguerite RRomoºan ºi AAdina KKenereº
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Oprimã confruntare româno-ungaro-
habsburgicã despre care existã mãrturii ale
utilizãrii serviciilor de informaþii � în

accepþiunea acelor timpuri � a fost prilejuitã de
campania militarã a domnitorului Mihai Viteazul
(1599-1600) pentru eliberarea Transilvaniei, ca
etapã a proiectului sãu de realizare a unitãþii
statale a românilor. Astfel, Mihai Viteazul a
dejucat ºi contracarat activitãþile secrete de
informare pe care cardinalul Andrei Bathory le-a
întreprins în Þara Româneascã, unde a trimis un
detaºament de cercetare format din 50 de cãlãreþi
conduºi de Moise Secuiul. Andrei Bathory nu a
primit nicio veste de la Moise Secuiul, dar a fost
surprins sã afle cã Mihai Viteazul a trecut
Carpaþii ºi a pãtruns în adâncimea teritoriului
Transilvaniei.

Dupã ce Mihai Viteazul ºi-a luat titlul de
voievod al Transilvaniei, împãratul Rudolf al II-lea
l-a trimis la curtea voievodului de la Alba Iulia pe
unul dintre cei mai destoinici spioni ai Casei
imperiale habsburgice, milanezul Carlo Magno.

Într-o altã etapã, Casa imperialã habsburgicã,
prin serviciile sale secrete, a monitorizat procesul
premergãtor unirii Principatelor Române, cu
intenþia evidentã de a împiedica unirea. 

Criza orientalã din anii 1875-1876 (rãscoalele
din Bosnia-Herþegovina ºi Bulgaria) ºi rãzboiul
ruso-româno-turc din 1877-1878 au fãcut ca
teritoriul României sã devinã teatrul de operaþiuni
al serviciilor secrete austro-ungare, ruse, otomane,
engleze º. a.

În acest context, Lascãr Catargiu, ministru
interimar al Afacerilor strãine, a trimis o notã
confidenþialã de orientare a agenþilor diplomatici
români din strãinãtate. În notã se preciza cã
guvernul român «poartã interes rãsculaþilor», dar
pãstreazã o strictã neutralitate faþã de evenimente.
Datoritã indiscreþiei lui Gheorghe Costaforu1,
conþinutul notei diplomatice a devenit cunoscut
guvernului austro-ungar, ceea ce a constituit un
pretext pentru ca ministrul de Externe al Austro-
Ungariei, contele Gyula Andrássy, sã acuze
România de intenþii agresive faþã de Imperiul
Otoman. Deºi Austro-Ungaria ºi-a declarat
neutralitatea faþã de Rãzboiul ruso-româno-turc,
agenþii ei secreþi urmãreau sabotarea
aprovizionãrii armatei române cu cele necesare
ducerii rãzboiului. De asemenea, ministrul 
Andrássy a susþinut cã independenþa Principatelor
Române nu este indispensabilã, urmând ca
Austro-Ungaria sã adopte o decizie dupã cum va
fi rezultatul rãzboiului. O poziþie similarã a avut
ºi Italia2. În documentele secþiei contrainformative
(contraspionaj) a Serviciului Special de Informaþii
se afirmã cã, înainte de rãzboiul de întregire a
neamului, «[...] pe de o parte, trufia maghiarã
care desconsidera umila populaþie de la Est ºi Sud
de Carpaþi, iar pe de altã parte, alianþa secretã pe
care regele Carol I o încheiase cu Puterile

Centrale au fãcut ca Serviciul de Informaþii
austro-ungar sã nu se ocupe prea asiduu de þara
noastrã. Se considerau ca suficiente, în aceastã
privinþã, simplele informaþii care se obþineau de la
legaþii ºi prin ataºaþii militari».3

Aceasta nu înseamnã cã Serviciul de
Informaþii austro-ungar nu ºi-a dezvoltat un
sistem de control secret eficient pentru
cunoaºterea tendinþelor politice ºi aspiraþiilor la
identitate ºi unitate naþionalã ale românilor din
Transilvania. De asemenea, Austro-Ungaria era o
beneficiarã favoritã a informaþiilor de amãnunt ºi
mare acurateþe obþinute din România de spionajul
german, a cãrui rezidenþã la Bucureºti era
condusã de cabinetul ministrului plenipotenþiar.

În Transilvania, Maramureº, Criºana ºi Banat,
activitatea secretã de informaþii a Austro-Ungariei,
preponderent a guvernului de la Budapesta, viza
scopuri de reprimare a miºcãrilor naþionale ale
românilor ºi de deznaþionalizare a acestora.
Trebuie spus cã activitãþile statului român,
îndeosebi cele ale Ministerului de Interne ºi ale
Ministerului de Rãzboi, au sprijinit aspiraþiile
naþionale ale românilor din cuprinsul Imperiului
Austro-Ungar, în care scop a fost organizatã o
activitate adecvatã de investigare secretã asupra
condiþiilor socio-politice, economice ºi cultural-
religioase asigurate acestora, concomitent cu
informarea opiniei publice internaþionale despre
teroarea ºi politica de deznaþionalizare la care era
supusã populaþia româneascã din Transilvania,
Banat, Criºana, Maramureº ºi Bucovina.

În Austro-Ungaria, jandarmeria, Siguranþa ºi
serviciile de informaþii ºi contrainformaþii militare
au avut obiective circumscrise deznaþionalizãrii
popoarelor supuse ºi reprimãrii miºcãrilor de
eliberare naþionalã ale românilor, sârbilor,
italienilor, polonezilor º. a.4 Mii de români din
Transilvania au fost arestaþi, întemniþaþi ºi
maltrataþi. Conducãtorilor miºcãrilor naþionale li
s-au înscenat procese politice. O referinþã este în
acest sens procesul memorandiºtilor din 1893,
care a avut loc la Tribunalul maghiar din Cluj.5

Odatã cu izbucnirea Primului Rãzboi Mondial,
regele Carol I avea serioase dificultãþi în ceea ce
priveºte respectarea angajamentelor personale faþã
de vãrul sãu, Wilhelm al II-lea, împãratul
Germaniei, deoarece partidele politice ºi cercurile
conducãtoare � cu excepþia conservatorilor
filogermani grupaþi în jurul lui Petre Carp � se
împotriveau alianþei cu Puterile Centrale.

De asemenea, la 18 septembrie 1914, guvernul
român a încheiat o convenþie secretã cu Rusia
care, în schimbul neutralitãþii României, avea sã
se împotriveascã oricãrei atingeri a integritãþii
teritoriale a acesteia. Totodatã, României i se
recunoºtea dreptul de a-ºi elibera teritoriile cu
populaþie româneascã din Austro-Ungaria.

Adevãrul este cã regele Carol I a încercat din
rãsputeri sã impunã intrarea în alianþã cu Puterile

Centrale, ceea ce ar fi amânat formarea statului
naþional-unitar român. În acest context, colonelul
Maximilian Ronge, ultimul ºef al Serviciului de
Informaþii Militare al Imperiului Austro-Ungar,
consemneazã: «România, al doilea aliat probabil,
elabora în 1914 un plan de ofensivã împotriva
Austro-Ungariei.»6

O altã însemnare a lui Ronge aratã cã, faþã de
preparativele de rãzboi ale României ºi simpatia
manifestatã în þarã faþã de Serbia, «am fost
nevoiþi sã începem spionajul ºi împotriva acestui
prieten».7

Legãturile statului român cu conducãtorii
miºcãrilor naþionale din Transilvania, Banat,
Criºana, Maramureº ºi Bucovina au fost strict
controlate, starea de spirit a populaþiei � minuþios
cercetatã.

MMaaxxiimmiilliiaann RRoonnggee vveerrssuuss SSppiirriiddoonn BBooiiþþaa
Statul Major al Armatei Regatului României a

organizat, începând din 1910-1911, o vastã reþea
informativã pentru cercetarea sistemului de
apãrare al Austro-Ungariei pe întreg arcul
Munþilor Carpaþi. Se urmãrea un dublu scop: pe
de o parte, sã se constate dacã sistemul respectiv
este doar defensiv sau compunerea sa indicã
eventuale intenþii agresive, iar pe de altã parte,
trebuiau obþinute informaþiile necesare în cazul în
care armata românã ar trebui sã facã faþã unei
confruntãri militare care sã implice operaþiuni de
rãzboi pe teritoriul Transilvaniei.

Peste 200 de români din Transilvania,
Maramureº, Criºana ºi Banat � ingineri, avocaþi,
medici, preoþi, lucrãtori feroviari, factori poºtali,
comercianþi, silvicultori ºi de alte profesii �, cu
toþii animaþi de vii sentimente patriotice, au
acceptat riscurile inerente misiunilor de spionaj în
confruntarea cu redutabilul serviciu de spionaj ºi
contraspionaj austro-ungar, condus de Maximilian
Ronge. Au pãtruns în dispozitivele militare austro-
ungare ºi au cules informaþii prin observare,
iscodire ori sustragere de documente secrete, pe
care Boiþa le preda ºefului poliþiei din Predeal,
omul de legãturã cu Marele Stat Major.

Mulþi dintre membrii reþelei lui Spiridon Boiþa
au plãtit cu viaþa devotamentul lor faþã de deviza
«Vrem sã ne unim cu þara», fiind condamnaþi la
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moarte prin spânzurare. De aici ºi denumirea de
«Clubul Spânzuraþilor», sub care era cunoscutã
reþeaua românã de spionaj condusã de Spiridon
Boiþa. Cu toate acestea, patrioþii români nu
pregetau sã solicite fãrã rezerve sã facã parte din
club. Spiridon Boiþa locuia în Braºov ºi, pentru a-
ºi justifica prezenþa în zonele de frontierã, de
unde trecea clandestin în România pentru a preda
informaþiile, ºi-a cumpãrat mai multe proprietãþi
în vecinãtatea graniþei cu Regatul României.

Maximilian Ronge evocã admirativ în
memoriile sale profesionismul «taciturnului ºi
vicleanului Boiþa», dar nu-ºi poate reprima
insatisfacþia cã, deºi l-a suspectat, începând cu
anul 1911, când l-a descoperit procurându-ºi
hãrþile Transilvaniei, nu a reuºit sã-i întrerupã
activitatea în urmãtorii ºapte ani, pânã la
terminarea rãzboiului.

Max Ronge descrie tehnicile de deghizare ºi
acoperire folosite de Boiþa � tãietor de lemne în
cãutare de lucru, geambaº (hoþ de cai) mereu
preocupat de posibilitãþi de trecere a cailor furaþi
dintr-o parte în alta a graniþei �, încercând astfel
sã justifice eºecul serviciului sãu, care nu a reuºit
sã-l prindã pe român.

Reþeaua lui Spiridon Boiþa a cãpãtat un larg
sprijin din partea populaþiei din þinuturile
româneºti supuse Imperiului Austro-Ungar, iar
exemplul voluntarilor din Clubul Spânzuraþilor
avea sã fie urmat de alþi patrioþi români, în frunte
cu Petre A. Boþianu, în perioada ocupaþiei
horthyste a nord-vestului României.

SSeerrvviicciiiillee sseeccrreettee aauussttrroo-uunnggaarree,, MMiihhaaii
EEmmiinneessccuu ººii pprrooiieeccttuull ppoolliittiicc ««DDaacciiaa MMaarree»» 

Ideologia miºcãrilor revoluþionare ale anului
1848 a revitalizat ºi în Principatele Române
conºtiinþa unitãþii naþionale. Drept urmare, au
fost iniþiate ori reluate unele proiecte etno-
politico-statale româneºti, circumscrise idealului
«Daciei Mari». Întors în þarã de la studii, Mihai
Eminescu se dedicã, în douã etape distincte, unui
astfel de proiect, realizând cã se angajeazã într-o
acþiune care va întâlni opoziþia Austro-Ungariei.

În prima etapã, începând din octombrie 1875,
se numãrã printre militanþii Societãþii Arboroasa,
constituitã la Cernãuþi cu scopul declarat de a
atrage atenþia asupra situaþiei românilor din
cuprinsul Imperiului Austro-Ungar. Activitatea
societãþii a fost strict supravegheatã de poliþiile
politice imperiale ale Austro-Ungariei ºi Rusiei.
Doi ani mai târziu, în contextul Rãzboiului
pentru Independenþã, societatea este desfiinþatã,
iar cinci membri ai acesteia, printre care ºi
Ciprian Porumbescu, sunt arestaþi. 

Mihai Eminescu s-a stabilit la Bucureºti,
devenind redactor la ziarul conservator Timpul ºi,
din 1882, ca fondator al societãþii Carpaþii, relan-
seazã proiectul «Dacia Mare» («Dacoromania»).
De aceastã datã, activitatea lui Eminescu pentru
conºtientizarea unitãþii naþionale a românilor este
consideratã mult mai periculoasã, supravegherea
cu agenþi ºi informatori fiind coordonatã de
ministrul plenipotenþiar al Austro-Ungariei la
Bucureºti, baronul Ernst von Mayr. Conspiratorul
Eminescu este «încadrat informativ» cu agentul 
F. Lachman, oficial redactor la ziarul Bukarester
Tageblatt. În depeºele sale secrete, von Mayr face
referire la o «sursã sigurã». Din informaþiile
obþinute de la aceastã sursã se poate deduce cã
era vorba de o persoanã din conducerea societãþii
Carpaþii, care a fost nevoitã sã activeze ºi
clandestin.

Exemplul societãþii Carpaþii a fost repede
însuºit de tineri intelectuali români care au fondat
societãþi similare la Viena (România junã), 

Budapesta («Petru Maior»), Cernãuþi (Junimea,
Dacia, Bucovina ºi Moldova), iar în Transilvania,
reþeaua societãþilor Astra.

Îngrijorat de extinderea miºcãrilor naþionale
române, Wilhelm I al Germaniei ºi von Bismarck
ameninþã cu rãzboiul, Austro-Ungaria recurge la
manevre militare de intimidare, Rusia nu rãmâne
nici ea indiferentã.

În acest context are loc arestarea ºi internarea
lui Mihai Eminescu, dupã ce Petre Carp
transmisese de la Viena: «Da, mai închideþi-i gura
lui Eminescu.» Sediul societãþii Carpaþii este
percheziþionat, iar sediile altor societãþi sunt
devastate.

Pentru ca statul român sã nu fie tentat sã
susþinã idealurile de unitate ale românilor din
cuprinsul Imperiului Austro-Ungar, regele Carol I
a fost convins sã adere în secret la Tripla Alianþã
(Germania, Austria, Italia), cu consecinþele ce
decurgeau de aici pentru lupta naþionalã a româ-
nilor din Transilvania.8

ÎÎnn pprreeaajjmmaa PPrriimmuulluuii RRããzzbbooii MMoonnddiiaall
În anii de dinaintea izbucnirii Primului Rãzboi

Mondial, comitatul Bihorului devenise un centru
activ al redeºteptãrii naþionale. Relaþiile politice
ale Comitetului Executiv al Partidului Naþional
Român cu primul-ministru al Ungariei, Tisza
István, «au fost sistate ºi înlocuite cu o stare de
suspiciune ºi tensiune mai încordatã ca oricând»9.
Toþi fruntaºii politici români erau strict
supravegheaþi. Astfel, potrivit afirmaþiilor dr.
Aurel Lazãr, liderul Secþiei Bihor a Partidului
Naþional Român, «[...] poliþia maghiarã ºi-a
intensificat acþiunile de supraveghere a tuturor
membrilor marcanþi ai Partidului. Avem ºtiri cã
scrisorile noastre sunt confiscate ºi citite [...], cã
toate convorbirile telefonice ne sunt
supravegheate, cã anumite persoane oficiale sau
informatori plãtiþi au datoria sã raporteze tot ceea
ce pot afla despre noi»10.

Informaþiile privind agitaþiile care cuprinseserã
satele româneºti de pe Valea Criºului Negru
ajungeau la autoritãþile ungare ºi prin intermediul
pretorului de Beiuº, Emil Werthenstein, care le
trimitea regulat superiorului sãu, prefectul de
Oradea, iar de aici ele ajungeau la Budapesta.

Zilnic premierul ungar primea rapoarte secrete,
telegrame ºi extrase de presã despre activitatea
politicã a românilor transilvãneni. Secretarul sãu
personal, Hallósi Tivadar, îi prezenta prioritãþile
zilnice ºi rapoartele agenþilor secreþi asupra
acþiunilor liderilor politici români. Ce conþineau
aceste rapoarte? De regulã, ele reproduceau
acuzaþiile de deznaþionalizare prin ºcoalã, reacþiile
faþã de introducerea obligatorie a limbii maghiare
în oficierea serviciului religios de cãtre unele
biserici unite, informãri asupra numeroaselor
procese politice, care cuprindeau loturi de zeci de
inculpaþi, date ºi studii biografice referitoare la
liderii politici ardeleni. Meritã spus cã rapoartele
fac o bunã impresie profesionalã prin
profunzimea ºi obiectivitatea lor.
Atât premierul ungar, cât ºi ºeful sãu de Cabinet
erau direct implicaþi în operaþiunile speciale orga-
nizate de serviciile de la Budapesta, inclusiv în
cele de spionaj. Ei þineau legãtura directã cu con-
troversatul vicar de Oradea, Vasile Mangra11, ºi cu
profesorul universitar Iosif Siegescu12. Asupra
celor doi planeazã încã bãnuiala de trãdare faþã
de propriul popor.

Sursele cercetate ne permit sã afirmãm cã,
înainte de Primul Rãzboi Mondial, atât dubla
monarhie austro-ungarã, cât ºi Germania
desfãºurau activitãþi informative speciale în
România. Germania avea însã un aparat
informativ mult mai activ ºi mai bine organizat,
fapt ce i-a permis sã obþinã cu uºurinþã informaþii
de naturã militarã, economicã ºi politicã necesare
fundamentãrii ºi susþinerii strategiilor sale
expansioniste. Sprijinitã de structurile informative
germane, dubla monarhie a reuºit, spre sfârºitul
anului 1915, sã-ºi organizeze un aparat secret
specializat pentru România, care a obþinut date
valoroase exploatând în mare mãsurã tarele
societãþii româneºti din primele decenii ale
secolului XX, ce au favorizat trãdarea.

Serviciile secrete austro-ungare, în special cele
ungare, au fost deosebit de active în România în
timpul Primului Rãzboi Mondial, atât în anii
neutralitãþii, cât ºi dupã intrarea þãrii noastre în
rãzboi. În perioada neutralitãþii României (1914-
1916), acestea au dat o adevãratã «bãtãlie» pentru
obþinerea ºi descifrarea codurilor diplomatice
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folosite de Ministerul de Externe al României. În
acest scop, au reuºit recrutarea directorului
general al Poºtelor, colonelul Victor Verzea, care a
divulgat spionajului cezaro-crãiesc secretele
transmise de reprezentanþii diplomatici ai þãrilor
Antantei acreditaþi în România, precum ºi
derularea tratativelor cu Anglia ºi Franþa privind
condiþiile intrãrii þãrii noastre în rãzboi13. 

În acest context, spionajul ungar «ºi-a întins
spre fiecare vecin antene de spionaj», cu misiunea
expresã de a supraveghea «orice miºcare
importantã» fãcutã atât în planul politicii externe
româneºti, cât mai ales în domeniul militar.
Informaþiile furnizate au fost atât de precise,
încât factorii decizionali de la Budapesta erau,
încã din primãvara anului 1916, în posesia tuturor
datelor privind iminenþa intrãrii României în
rãzboi împotriva Triplei Alianþe. Contele Tisza
István, primul ministru al guvernului ungar14, nu
a dat însã crezare informaþiilor. 

Nu au fost omise activitãþile de propagandã ºi
contrapropagandã. Astfel, în plan intern, printre
direcþiile de acþiune ale serviciilor secrete de la
Budapesta se afla ºi combaterea iredentismului
antimaghiar, în speþã cel românesc, slovac ºi sârb,
þinta principalã constituind-o Partidul Naþional
Român din Transilvania.
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Cultura dell� incontro e l� unico modo per
fare andare avanti la famiglia e i popoli
(Cultura întâlnirii este unicul mod de a

face sã înainteze familia ºi popoarele)� � ne spune
cardinalul Jorge Bergoglio, în prima carte
publicatã dupã ce a devenit Papa Francisc,
volumul Il nuovo Papa si raconta. Conversazione
con Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti (Salani
Editore, Milano, 2013, p. 105). Se stabilesc astfel
câteva repere ale noului pontificat ºi, desigur, ale
acþiunii unei instituþii cu pondere majorã în
orientãrile culturale ºi în viaþa oamenilor de azi.
Cãci, chiar ºi pe fondul secularizãrii conºtiinþelor
ºi al expansiunii unei religiozitãþi artificioase, care
a pierdut contactul cu personalismul iudeo-
creºtinismului sau nu l-a avut vreodatã, poate
tocmai datoritã acestui fundal neprielnic, felul
cum concepe creºtinismul ºi lumea Suveranul
Pontif de la Roma, are importanþã covârºitoare
pentru cine vrea sã înþeleagã încotro se îndreaptã
societatea timpului nostru.

Cunoaºterea reflecþiilor din acest volum inau-
gural devine ºi mai importantã dacã se ia în
seamã împrejurarea cã noul pontif provine, ca o
premierã istoricã, din cultura religioasã neobiºnuit
de bogatã în consecinþe a iezuiþilor, cã el vine din
Argentina, culminând cariera unui tînãr care s-a
dedicat slujirii celorlalþi, s-a pregãtit în chimie ºi,
apoi, în psihologie ºi a elaborat un doctorat
despre Romano Guardini la Frankfurt am Main,
pentru a deveni episcop auxiliar ºi, în 2002,
arhiepiscop de Buenos Aires ºi cardinal al Bisericii
Romano Catolice.

Totuºi, încã un fapt sporeºte importanþa
cugetãrilor din primul volum al noului Papã. ªtim
prea bine cã fiecare dintre pontifii aleºi în perioa-
da postbelicã s-a profilat prin prestaþii de cotiturã
pentru creºtinism, Bisericã ºi societate. Bunãoarã,
Ioan al XXIII-lea, înþelesese, peste rafinamentele
atât de ramificatei teologii din timpurile mai noi,
nevoia acelui �aggiornamento� al abordãrilor ecle-
siale ºi teologice, care a dus la convocarea
Conciliului Vatican II. Succesorul sãu, Paul al 
VI-lea, a folosit calificarea excepþionalã a noilor
generaþii de teologi, precum Henry de Lubac,
Congar, Karl Rahner, Ratzinger, Kung,  pentru
elaborarea celebrelor declaraþii ale Vatican II, care
au stabilit interpretãri  înãuntrul cãrora ne aflãm

ºi astãzi. Ioan Paul I a pus capãt simbolisticii
papale devenitã prãfuitã în epoca democraþiilor de
masã ºi a lansat tema angajãrii Bisericii în demo-
cratizarea din societate. Ideile pe care le-a schiþat
în scurtul sãu pontificat au fost lãrgite de Ioan
Paul al II-lea, care a readus în mijlocul eveni-
mentelor chemarea biblicã �nu vã fie fricã!� ºi a
contribuit la restructurarea geopoliticã a lumii.
Prin Benedict al XVI-lea pontificatul a fost exerci-
tat de cel mai mare teolog ajuns pe scaunul
Sfântului Petru în ultimele patru secole. Acesta a
redat actualitate preceptelor de bazã ale învãþã-
turilor biblice, precum �Dumnezeu este iubire�,
�speranþa salveazã�, �iubirea în adevãr este calea
de urmat�, �ecologia omului trebuie sã întregeascã
ecologia naturii�, �catalogul drepturilor civile se
cere completat cu catalogul îndatoririlor�, �drep-
turile ºi libertãþile fundamentale se asigurã mai
profund într-o lume în care se asumã cã
Dumnezeu este atotputernic ºi prezent�. Cu
Benedict al XVI-lea s-a ajuns la etalonul
neobiºnuit de înalt care pretinde ca suveranul
pontif sã fie nu doar un teolog de cea mai mare
anvergurã, legitimat de opera originalã, ci ºi un
gânditor ce-ºi asumã sã caute dezlegãri la marile
frãmântãri ale umanitãþii.

Din evocarea de mai sus se poate sesiza cât de
mare este solicitarea ce se adreseazã celui care a
urcat în 2013 în scaunul petrin. Care este rãspun-
sul Papei Francisc? Vom putea, fireºte, face con-
sideraþii detaliate abia cu trecerea timpului, citin-
du-i cãrþile ºi observându-i iniþiativele.
Deocamdatã putem, însã, observa câteva opþiuni
ce prefigureazã pontificatul sãu. Sã le rezumãm.

Se citeazã frecvent faptul cã la conclavul care
l-a ales pe Benedict al XVI-lea, cardinalul
Bergoglio a tranºat scrutinul, cerând adepþilor sãi
sã-l voteze pe cel mai bine plasat � cardinalul de
atunci Joseph Ratzinger. Faptul nu reprezintã doar
uzanþa în situaþii de evidentã preferinþã pentru un
candidat, ci ºi preþuirea aparte pentru cel pe care
îl socotea �la mente teologica (mintea teologicã)�
a lui Ioan Paul al II-lea. În conclavul din 2005,
cardinalul Bergoglio a atras voturi având un profil
distinct, caracterizat de austeritatea þinutei
personale ºi devoþiune ( �la sua austerita e
frugalita, assieme a una intensa dimensione
spirituale, sono elementi che lo elevato sempre

piu alla condizione di <papabile>� � nota atunci
ziarul �L� Espresso�). Nu numai cã în cursul
conclavului nu a scos o vorbã ce putea aduce a
campanie de alegere, dar primatul argentinian de
origine piemontezã s-a comportat în linia
modestiei sale devenite notorie. El continua sã
rãspundã personal la telefon, sã circule cu
tramvaiul ºi trenul, sã-i viziteze pe nevoiaºi, sã
contacteze oamenii, sã meargã în carcerele
închisorilor, dupã ce, de pildã, atunci când a fost
ales în fruntea curiei de la Buenos Aires, nu a
comandat straie de ceremonie noi, ci le-a îmbrãcat
pe cele ale predecesorului decedat, iar locuinþa sa
a rãmas foarte modestã (de fapt a rãmas astfel
pânã la ora de faþã, când Papa Francisc locuieºte
într-un mic apartament ocupat altãdatã de cei
veniþi cu treburi la Vatican!). Dupã instalarea lui
Benedict al XVI-lea, comentatorii vorbeau de un
�timido�, care a simplificat la maximum
ceremonialul vieþii curente a Papei ºi a alocat
timp cercetãrilor din bibliotecã. Acum, dupã
instalarea noului pontif, comentatorii vorbesc
despre o persoanã discretã ºi deschisã, preocupatã
de ceilalþi. Papa Francisc lasã sã se întrevadã, prin
multe indicii, un pontificat ce vrea sã accentueze
importanþa hotãrâtoare a felului personal de a
asuma viaþa pe Pãmânt ºi a întâmpinãrii celuilalt.

Aceastã orientare este confirmatã ºi de alte
opþiuni. Dintre papii care l-au precedat, Francisc îl
citeazã cu predilecþie pe Ioan al XXIII-lea, care
�era, de asemenea, un pãstor care ieºea în stradã�
(p. 75). Iar dintre iezuiþii vestiþi, îl elogiazã
neprecupeþit pe cardinalul Cassaroli, care, fiind
secretar de stat al Vaticanului, circula cu
autobuzul ºi-ºi petrecea sfârºitul de sãptãmânã
vizitând încarceraþi. Doctoratul lui Jorge Bergoglio
este o cercetare a scrierilor lui Romano Guardini,
care lansase formula celebrã � �secolul XX va fi
secolul Bisericii� ºi iniþiase reflecþia asupra unui
�aggiornamento� al acesteia. Tânãrul Joseph
Ratzinger îºi asumase la doctorat, sub aceeaºi
fecundã inspiraþie, lãmurirea sensului Bisericii în
relaþie cu poporul lui Dumnezeu, iar la habilitare,
clarificarea locului redempþiunii în istoria
universalã. Papa Francisc anunþã un pontificat ce
îºi propune, înãuntrul tradiþiei teologice mai noi
de abordare a Bisericii, sã recupereze dimensiunea
pastoralã a acesteia.

Noul suveran pontif afirmã rãspicat, în Il
Nuovo Papa si raconta,, cã, în momentul actual,
Biserica trebuie sã facã o alegere ºi �sã coboare în
stradã pentru a cãuta oamenii, a cunoaºte
persoanele pe nume� (p. 71). Biserica trebuie sã
evite autoreferenþialitatea. �O Bisericã � spune el
�  care se limiteazã la a administra travaliul
parohial, care trãieºte închisã în comunitatea sa,
ajunge exact ca o persoanã izolatã: se atrofiazã
fizic ºi moral.... O Bisericã autoreferenþialã ajunge
exact precum o persoanã autoreferenþialã: devine
paranoicã, autistã�(p. 72). Biserica are a-ºi
reafirma caracterul misionar care i-a fost
încredinþat de la început. �Trebuie sã
reconsiderãm viaþa internã a Bisericii pentru a
merge în întîmpinarea poporului credincios al lui
Dumnezeu. Conversiunea pastoralã ne cheamã sã
trecem de la o Bisericã ce <reglementeazã
credinþa>, la o Bisericã ce <transmite ºi activeazã
credinþa>� (p. 74). Papa Francisc se opune explicit
�clericalizãrii (clericalizzatione)� Bisericii ºi
pretinde sacerdoþilor sã fie nu �administratori�, ci
�pãstori� în înþelesul genuin al cuvântului. El este
de acord cu observaþia pe care Benedict al XVI-lea
a fãcut-o în Spania, când a arãtat cã religia
catolicã nu este un �catalog de interdicþii�, ci o
orientare spre acþiune, ºi cere, la rândul sãu, �sã

diagnoze

Andrei Marga

Cultura întâlnirii. 
Despre pontificatul lui
Francisc
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se dea prioritate întâlnirii între persoane, pentru a
merge împreunã (incontro tra le persone, al
camminare insieme)� (p. 76). Papa Francisc
anunþã deja un pontificat ce vrea sã scoatã
Biserica din ritualism printr-un angajament
împrospãtat ºi inspirator al preoþilor în relaþie cu
viaþa credincioºilor.

Deja adolescentul Jorge Bergoglio a fost
confruntat cu experienþa proximitãþii morþii, când
a fost nevoit sã traverseze dureri de nedescris, ce
s-au încheiat cu ablaþiunea pãrþii superioare a unui
plãmân. Atunci a cãpãtat percepþia mai acutã a
�limitelor umane� proprii, care a întãrit, cum
spun intervievatorii sãi din volumul IIl Nuovo
Papa si raconta,, ��capacitatea sa de a distinge
lucrurile importante ale vieþii, de cele accesorii�
(p. 36). Pe acest curs tânãrul Jorge Bergoglio ºi-a
însuºit deviza �urmeazã exemplul lui Iisus�,
pentru ca, mai târziu, sã intre în rândurile celor
aflaþi, cum spune noul pontif, �în prima linie a
Bisericii�, pentru a-i îndeplini misiunea �
Compania lui Iisus. Papa Francisc prefigureazã un
pontificat în care se va cãuta ca iisusocentrismul
ºi valorile ce-l însoþesc, precum moderaþia,
devoþiunea, supunerea, disciplina, caracteristice
iezuiþilor, sã capete relief în viaþa creºtinilor. 

Trebuie fãcutã mereu distincþia între
austeritatea moralã rezultatã din cumpãnirea
lucidã a sensului vieþii ºi cultivarea, coloratã
adesea mistic, a suferinþei. Trecând el însuºi la un
moment dat prin dureri fizice aproape
insuportabile, pontiful actual vrea sã scoatã, la
rândul sãu, durerea din îmbrãþiºarea misticii ºi sã-i
redea gravitatea în existenþa umanã. Papa Francisc
afirmã cã �durerea nu este virtute în sine, dar
poate fi virtuos modul în care noi o înfruntãm.
Vocaþia noastrã este la plinãtate (alla pienezza) ºi
la fericire, durerea reprezintã o limitã�(p. 36),
Iisus din Nazaret rãmânând exemplificarea
supremã a înþelegerii sensului durerii. El pledeazã
pentru reasumarea culturalã, în întreaga ei
gravitate, a �morþii� ineluctabile ºi derivarea de
consecinþe pe planul întâlnirii cu celãlalt, în
condiþiile unei societãþi care are �tendinþa de a
oculta moartea�(p.4o). Papa Francisc anunþã un
pontificat preocupat sã aducã din nou cultura la
a-ºi asuma datele fundamentale, indepasabile, ale
condiþiei umane. 

Una dintre acþiunile lui Ioan Paul al II-lea
înãuntrul Bisericii a fost izolarea �teologiei
eliberãrii�. Constituit de discipoli ai lui Karl
Rahner aflaþi la studii teologice în Germania, sub
inspiraþia directã a lui J.B. Metz ºi sub presiunea
gravelor probleme sociale din America de Sud,
acest curent eclesial s-a apropiat de stânga
marxizantã a timpului ºi a tins spre identificarea
mântuirii din creºtinism cu revoluþionarea
societãþii. Papa de atunci l-a însãrcinat pe
cardinalul Joseph Ratzinger cu examinarea
amãnunþitã a tezelor lui Gustavo Gutierrez,
Leonardo Boff ºi alþii. Cardinalul responsabil cu
doctrina al Vaticanului a supus unei respingeri
foarte bine elaborate, în piese de rarã strãlucire
ale polemicii dintotdeauna (vezi Joseph Cardinal
Ratzinger, Politik und Erlosung..., 1986), a acelei
apropieri a religiei de politicã ce ajunge sã le
suprapunã la un moment dat ºi a apãrat teza
dupã care mîntuirea transcende orice istorie
concretã ºi fiecare subiect al acesteia (pentru
consideraþii detaliate vezi Andrei Marga,
Absolutul astãzi. Teologia ºi filosofia lui Joseph
Ratzinger, Eikon, Cluj, 2010, pp.229-232). Era de
aºteptat ca Papa Francisc sã abordeze, de
asemenea, tema. In volumul Il Nuovo Papa si
raconta avem trei exprimãri concludente � acordul
cu teza lui Joseph Ratzinger, observaþia cã în acea
respingere a �teologiei eliberãrii� s-a mers mai

mult pe partea �limitelor� acesteia, fãrã a se
epuiza astfel poziþia Bisericii (p.78), ºi
îmbrãþiºarea tezei cã Biserica face �politicã în
sensul evanghelic al cuvântului�, la distanþã de
opticile inevitabil înguste ale partidelor aflate în
competiþie (p. 79).  Papa Francisc lasã sã se
întrevadã un pontificat în care politica este
asumatã drept preocupare cuprinzãtoare pentru
soarta oamenilor, ce vrea sã evite �infiltrarea
ideologicã� de orice extracþie. Denunþarea violãrii
drepturilor omului, a oprimãrii ºi  excluziunii
sociale, a educaþiei insuficiente ºi a alimentaþiei
carente deþin locul central în aceastã politicã,
dupã cum �cultura muncii (la cultura del lavoro,
unita al sano riposo, e insostituibile)� ºi a
�capacitãþii de creare (la capacita di creare)� sunt
temele �nesubstituibile (insostituibile)�(p.103) ale
ei. 

Benedict al XVI-lea a obiºnuit lumea cu un
pontif care oferã, prin reflecþiile ºi intervenþiile
sale publice, o interpretare sistematicã a
evenimentelor majore. În scrierile sale avem cea
mai amplã abordare a lumii actuale ca fiind una
secãtuitã de sens. Altfel spus, oamenii timpului
nostru produc incomparabil mai mult decât
oricând înainte, dar nu mai gãsesc sensul. Papa
Francisc vede societatea actualã ca una cãzutã sub
dominaþia �consumismului� (p.77) � un
�consumism� care a urcat, între timp, pânã la
nivelul perceperii religiei, care este vãzutã, la
rândul ei, ca obiect de consum. El respinge fãrã
ezitare pretenþiile de confort puse în faþa religiei
ºi vorbeºte de apariþia unei �religione alla carta�
ca fenomen ce trebuie îndepãrtat. Papa Francisc
prefigureazã un pontificat ce-ºi asumã sã
promoveze distincþia dintre autentica religiozitate
ºi formele noi ºi difuze ce ocupã scena în
deceniile recente. 

Conceperea relaþiei cu religiile diverse ºi cu
celelalte denominaþiuni ale creºtinismului este un
teren inevitabil de specificare a unui pontificat.
Papa Francisc derivã consecinþe din viziunea sa
generalã organizatã în jurul conceptului de �iubire
(amore)�, care, aºa cum observa Marele Rabin de
Buenos Aires, îºi trage sursele din Deuteronom
(�Tu vei iubi, aºadar, Eternul�), Leviticul ( �Îl vei
iubi pe aproapele tãu ca pe tine însuþi�) ºi,

desigur, din continuarea acestei optici în
Evanghelia dupã Matei. În chip evident, Vechiul
Testament ºi Noul Testament sunt asumate în
unitatea lor indestructibilã ºi asigurã, împreunã,
temelia pentru o abordare preocupatã sã valorifice
ceea ce au în comun religiile ºi denominaþiunile.
Papa Francisc anunþã un pontificat ce continuã
linia ecumenicã a rezoluþiilor Vatican II. 

Vederile unui suveran pontif  intereseazã nu
numai sub aspectul teologic, conceptual, ci ºi sub
aspectul programului acþiunilor sale concrete.
Dacã este sã reunim sub un termen sintetic acest
program, atunci termenul nu poate fi altul decât
�cultura întâlnirii�. �Construirea unei culturi a
întâlnirii (la construzione di una cultura dell
incontro)� este, de altfel, ºi titlul unuia dintre
capitolele cele mai substanþiale ale primei cãrþi a
noului pontif, IIl Nuovo Papa si raconta. Aici,
Papa Francisc argumenteazã pentru o alternativã
energicã la orice formã de atomizare a vieþii din
modernitatea actualã. El acuzã, de altfel,
abordãrile secolului anterior ca fiind
�uniformizatoare�: ele transformã persoana
umanã în �atom pasiv�. Din perspectiva sa,
�sfidarea mai umanã este propriu-zis
organicitatea� (p.107). El însuºi �un uomo degli
incontri personali�, cum s-a spus de cãtre mulþi
observatori, noul pontif pledeazã pentru
�întâlnirea cu Dumnezeu� (care trebuie sã
pornescã �dinãuntrul� persoanei, p.46),
�întâlnirea cu Iisus� ºi întâlnirea cu celãlalt, de
fiecare datã întâlnirea semnificând �ieºirea din noi
înºine�(p.72). �În acest moment, sau ne aºezãm
pe calea culturii întâlnirii sau suntem pierduþi� �
spune suveranul pontif. Aceasta înseamnã a da
curs acelei �nostalgii (nostalgia)� cãtre altã
realitate, ce rãmâne caracteristicã fiinþei umane
(Hölderlin este luat aici ca referinþã), ºi a
manifesta �iubirea (amore)� în sens precis, ca �a
da spaþiu celorlalþi (dare spazio agli altri)� (p.120).
Papa Francisc prefigureazã un pontificat orientat
spre repunerea în drepturi a comunitãþii rezultate
din angajamentele profunde ale inimii. 

!

Mikael Kihlman                                                                        Plimbare pe malul râului, ac rece (2006)



Printre tinerii invitaþi - imediat dupã 1989 - sã
colaboreze la România literarã s-a numãrat ºi
Andreea Deciu, studentã pe atunci la

Facultatea de Litere din Bucureºti. Pentru mine, a
fost o surprizã. O mignonã neverosimil de
frumoasã, o pãpuºã Barbie privind lumea pe sub
gene lungi scria ca unul dintre acei critici masivi
ºi cu barbã, care examineazã cãrþile prin ochelari
cu rame negre, zâmbind maliþios. Nu auzise
nimeni de ea, dar se pronunþa în cunoºtinþã de
cauzã, fãrã ezitare asupra celor mai diferiþi autori,
clasici sau contemporani, români sau strãini. Pe
care îi mai ºi sancþiona cu o siguranþã plinã de
graþie. Nu o intimidau nici agresivii ei colegi de
generaþie, nici Hemingway sau Faulkner. 

Mintea ei mi se înfãþiºa ca o maºinã de
evaluat ºi interpretat texte, a cãrei funcþionare nu
putea fi perturbatã nici de sentimentalism, nici de
teamã, nici de perspectiva obþinerii unor avantaje.
Ca o maºinã în sensul infailibilitãþii ºi nu în acela
al lipsei de personalitate. Aºteptam cu nerãbdare
fiecare nouã expertizã a ei, dornic sã aflu dacã
rezistã ºi cum rezistã scriitori pe care mizasem de-
a lungul carierei mele de critic. Mi-ar fi plãcut sã
vãd trecând prin aceastã minunatã maºinã chiar ºi
texte neliterare, cartea de telefoane sau mersul
trenurilor, pentru a-i mãsura performanþele.

Era evident cã Andreea Deciu îºi însuºise
(când? nu se ºtie... poate printr-o metodã
extraterestrã de învãþare rapidã) toate tehnicile de
lecturã de ultimã orã, nu înainte de a le supune
unei analize critice. Aceastã competenþã de
studentã eminentã ºi, ulterior, de colecþionarã de
masterate se asocia cu un refuz structural al
oricãrei prejudecãþi. Andreea Deciu se scutura
chiar ºi de câte o prejudecatã pe care o
descoperea în propria ei gândire, ca de atingerea
unei broaºte râioase. Profesionalitatea desãvârºitã
ºi independenþa opiniilor îi dãdeau autoritate la o
vârstã la care alþii nu contrazic pe nimeni sau
contrazic pe toatã lumea strident ºi
neconvingãtor. Toate însemnele inteligenþei
dominatoare erau prezente în scrisul ei. Dar dacã
îi citeai textele mai atent ºi cu cãldurã sufleteascã,
mai descopereai ceva ºi anume (îmi cer scuze
pentru iremediabilul meu tipar de gândire de
macho) o tandreþe oferitã cu timiditate, o
vulnerabilitate specific femininã. Cea care provoca
atâtea rãni ºi stârnea atâtea vaiere nu avea nimic
rãzboinic în ea. Urà prostia, dar îi compãtimea pe
proºti. Voia sã comunice, nu sã inspire teamã. Iar
dupã ce sfãrâma o glorie falsã, se apleca ºi ridica
în luminã, cu bunãvoinþã, câte o frânturã care
putea fi recuperatã.

Gândirea ei de o forþã graþioasã, ca ºi succesul
dobândit în doi timpi ºi trei miºcãri n-au fost
privite în timp doar cu simpatie, aºa cum erau
privite în redacþia României literare. Îmi aduc
aminte în ce manierã vulgarã a persiflat-o, pe
Andreea Deciu, Horia Gârbea, într-o carte satiricã
frivolã, ºi cum chicotea un autor de note
nesemnate din Adevãrul literar ºi artistic pe tema
mâinilor delicate pe care ajunsese critica la
România literarã (ãsta da, macho!).

Dar Andreea Deciu nu s-a sinchisit. ªi-a extins
prezenþa în viaþa culturalã, colaborând la diverse
posturi de radio ºi televiziune, ca ºi la reviste de

elitã, ca Dilema sau Secolul 20. A tradus o carte
de John Searle, Realitatea ca proiect social, ºi a
fost coordonatoarea unui volum de istorie oralã,
Povestea caselor. ªi-a luat doctoratul în filosofie la
Universitatea din Minnesota, iar în perioada
cãlãtoriilor întreprinse în SUA pentru pregãtirea
doctoratului a publicat sãptãmânal în România
literarã cronici de carte strãinã, trimise prin
Internet.

Între 1997-1999 a predat teoria literaturii la
Universitatea din Bucureºti, iar din 2000, tot
teoria literaturii, la Carnegie Mellon University, în
Pittsburgh, Statele Unite.

ªi iatã cã în 2001 i-a apãrut - în România, în
absenþa ei - ºi prima carte, Nostalgiile identitãþii.
Este o carte de filosofie-literaturã, de genul celor
la modã în Occident, o carte scrisã însã în stilul
uºor de recunoscut al Andreei Deciu: cu un spirit
critic mereu activ, cu sagacitate ºi vervã, cu
îndrãzneala - transformatã în obiºnuinþã - de a
insera confesiuni într-un discurs savant.

Spre deosebire de mulþi dintre ai noºtri tineri
care, dupã studii fãcute în strãinãtate, �vorbesc pe
nas, ca saltimbanci se strâmbã�, Andreea Deciu se
adreseazã prietenos cititorului, explicându-i tot ce
trebuie explicat ºi neezitând sã-i facã mãrturisiri:

�Oricât de naiv sau de neverosimil ar pãrea
pentru cineva încã tânãr, mã numãr printre cei
foarte ataºaþi de trecut. Dar de cât de abisal poate
fi turbionul nostalgiei am devenit conºtientã abia
în strãinãtate, o datã ce, obligatã fiind sã mã
ancorez cu toate energiile în prezent pentru a mã
putea astfel adapta, mi-am dat seama cã mã trage
permanent înapoi un miraj aproape morbid al
zilei de ieri, al lui altãdatã ºi altundeva.�

Judecând dupã aceastã mãrturisire, cartea este
nu numai un eseu, ci ºi un act de exorcism.
Autoarea îºi studiazã suferinþa pentru a se elibera
de ea sau mãcar pentru a o þine sub control. De
la persoana întâi a confesiunii ea ajunge repede la
persoana a treia a celei mai docte argumentaþii.

Înainte de toate, face un istoric al problemei
(fiindcã, din perspectiva unui om lucid, nostalgia
este, ºi ea, o problemã care trebuie rezolvatã). �În
1688, la Basel - povesteºte Andreea Deciu -,
Johannes Hofer de Mulhause publica o dizertaþie
medicalã pe tema dorului de casã, descriindu-l ca
maladie a imaginaþiei manifestatã de studenþii
elveþieni plecaþi la studii în strãinãtate.�; �În 1720
un alt medic elveþian, Theodore Zwinger propune
o altã ipotezã de explicare a nostalgiei, care nu
mai invocã o dereglare a imaginaþiei, ci mai
curând a mecanismelor asociative ale memoriei.�
Primul dintre medici este ºi cel care a inventat
cuvântul nostalgie, combinând doi termeni din
greaca veche: nostos (întoarcere) ºi algia (durere).
Autoarea cãrþii reconstituie - cu talent literar - mai
multe secvenþe din ceea ce s-ar putea numi
comedia ºtiinþei. Plinã de umor (involuntar) este
opinia unui al treilea medic elveþian, Jean Jacques
Scheuchzer, care în 1719 avanseazã ipoteza cã la
originea �bolii� se aflã diferenþa de presiune
atmosfericã dintre zonele muntoase din care
proveneau studenþii ºi zonele de câmpie în care ei
se gãseau la studii.

Sunt trecute, apoi, în revistã alte ºcoli de
gândire, pânã la citarea unor teoreticieni din vre-
mea noastrã, ca Jean Starobinski sau Vladimir
Jankelevitch. Andreea Deciu preia critic toate sug-
estiile, dovedindu-se la fel de dezinvoltã ºi eficien-
tã în critica de idei cum o ºtiam în critica literarã.
În strânsã legãturã cu nostalgia ea analizeazã ºi
noþiunea de identitate, înþeleasã atât dintr-o per-
spectivã existenþialã, cât ºi din una naratologicã.
Trecerea de la viaþã la literaturã se face uºor,
fãrã... vizã, în cartea Andreei Deciu. Este o formã
de libertate inspiratã ºi productivã.

Mai puþin inspiratã ºi productivã se dovedeºte
a fi însã ignorarea graniþei între realitate ºi ficþi-
une în partea a doua a cãrþii, unde, pentru a-ºi
ilustra teoriile despre nostalgie ºi identitate,
autoarea recurge atât la jurnalele unor expatriaþi
(Vera Cãlin, Eva Hoffman), cât ºi la texte literare
propriu-zise (semnate de Vladimir Nabokov, Ion
Slavici, Milan Kundera º.a.). Ficþiunea nu poate fi
tratatã ca un document, iar dacã totuºi este
tratatã astfel, experienþa rãmâne nerelevantã.
Florile lui Luchian nu spun nimic botanistului.

Aceastã a doua parte a cãrþii suferã ºi din
cauza a ceea ce s-ar putea numi suspendarea spiri-
tului critic în judecarea literaturii. Absorbitã de
critica ideilor, Andreea Deciu uitã sã practice ºi
critica literarã. Ea se apleacã asupra fiecãrei scrieri
literare cu o încredere desãvârºitã, plecând de la
prezumþia de valoare. Dar nu toate scrierile sunt
la fel de valoroase ºi, în consecinþã, nu toate tre-
buie luate în serios. În literaturã, criteriul axiolog-
ic este ºi unul ontologic. O operã existã doar în
mãsura în care are valoare. Cine nu se ocupã per-
manent de evaluarea textelor literare riscã sã inter-
preteze, pe un ton solemn, texte care nu existã
(decât fizic, ca obiecte de hârtie ºi carton, sau,
cine ºtie, ca CD-uri).

Este singurul caz în care Andreea Deciu se
lasã molipsitã de o orientare la modã în Occident
ºi anume aceea care duce la ignorarea valorii liter-
are ºi la transformarea literaturii, în mod nedifer-
enþiat, în obiect al hermeneuticii. În rest, ea
judecã totul de pe o poziþie independentã, aºa
cum o ºtiam. Cartea ei ne captiveazã tocmai prin
acest spectacol al evoluþiei unei inteligenþe libere. 
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scriitori afirmaþi dupã 1989

O exegetã a nostalgiei:
Andreea Deciu

Alex. ªtefãnescu



2255

Black Pantone 2253 UU 

Black Pantone 2253 UU 

25TRIBUNA � NR. 266 � 1-15 octombrie 2013

Florin Sicoie a debutat în 1988, cu romanul
Herbert (Bucureºti, Editura Cartea
Româneascã), scris în perioada 1980-1985.

Autorul, nãscut la 6 iulie 1956 la Ploieºti, a atras
imediat atenþia criticilor literari (Nicolae
Manolescu, Al. Cãlinescu, Marian Papahagi º.a.)
printr-o nostalgie a lumii burgheze ºi prin eleganþa
stilului. Era surprinzãtoare ºi vârsta la care fusese
scris romanul (între 24 ºi 29 de ani), cu atât mai
mult cu cât subtilitatea observaþiilor psihologice,
lentoarea rafinatã a ritmului narativ ca ºi plãcerea
vicioasã a autorului de a fi desuet presupuneau o
anumitã maturitate artisticã. (Romanul, reeditat în
1998, cu o prefaþã de Dan-Silviu Boerescu, a fãcut
încã o datã impresie bunã.)

Dupã un debut mai mult decât promiþãtor
(singurul motiv de îngrijorare în legãturã cu
evoluþia tânãrului prozator constituindu-l influ-
enþa � prea vizibilã � exercitatã asupra lui de
Nicolae Breban), Florin Sicoie ºi-a abandonat însã
cititorii, dezamãgindu-i pe cei care pariaserã pe el.
Angajat în tot felul de aventuri profesionale ºi
existenþiale, el s-a îndepãrtat de prozã. În 1992, a
revenit în atenþia publicului cu o carte stranie,
Tratat asupra cozii (Bucureºti, Ed. Fundaþiei
Culturale Române), în care, parodiind cu artã
stilul ºtiinþific, fãcea o analizã fantezistã ºi ironicã
a statului la coadã din timpul comunismului (pen-
tru înlãturarea oricãrui echivoc, titlul cãrþii chiar
aºa ar fi trebuit sã sune, Tratat asupra statului la
coadã ºi nu Tratat asupra cozii).

Iar dupã aceea � nimic.
Abia în 1998, Florin Sicoe s-a înfãþiºat din nou

înaintea publicului ca prozator, tipãrind volumul
Sâmbãta englezã ºi alte povestiri (Cluj, Biblioteca
Apostrof, col. �Ianus�). Textele sunt datate, astfel
încât putem afla cã în marea lor majoritate au
fost scrise tot la începutul deceniului nouã, proba-
bil într-un moment biografic fast, de maximã pro-
ductivitate literarã. 

Prima povestire din sumar (de la care s-a
împrumutat titlul întregului volum), Sâmbãta
englezã, este o capodoperã. În numai 16 pagini,
autorul povesteºte viaþa a douã Emma Bovary din
România comunistã (textul dateazã din 1982):
Gina ºi Mona, prima de patruzeci de ani, a doua
� de douãzeci ºi cinci.

Spre deosebire de eroina lui Flaubert, con-
damnatã de soartã sã trãiascã în provincie, per-
sonajele prozatorului român duc o viaþã provin-
cialã în ceea ce priveºte amorul. Lipsite de sex-
appeal, ignorate pe piaþa atracþiei erotice, ele
rãmân mereu la periferia a ceea ce se întâmplã
important între bãrbaþi ºi femei. Un ziar care ar
cuprinde ºtiri despre viaþa lor sentimentalã ar fi
neinteresant ºi ar sta nevândut pe tarabe.

Ceea nu prezintã interes pentru un ziarist
devine însã un subiect pasionant pentru un proza-
tor:

�Nu erau cãsãtorite, desigur. Gina fusese, cu
zece sau cincisprezece ani mai înainte. Când în
viaþa ei pãtrunsese cu mãreþie un bãrbat ceva mai
în vârstã, funcþionar sau contabil sau comis-voia-
jor. Un personaj clãdit din îngâmfare ºi dintr-o sig-
uranþã unsuroasã, care-o pãrãsise fãrã explicaþii
dupã câteva luni. Iar Mona nu reuºise decât sã se
îndrãgosteascã, de douã sau trei ori. Întotdeauna
de bãrbaþi însuraþi ºi mai mari decât ea, pe care-i
speriase cu dorinþa freneticã de mãritiº. Nici chip-
ul ei nu-i inspira prea tare. Mona era o
domniºoarã ºtearsã ºi sfioasã, pielea ei, pergamen-

toasã ºi rece, trupul ei, mirosind a sãpunuri ief-
tine ºi a lavandã, n-ar fi smuls nimãnui declaraþii
înfocate.�

Florin Sicoie studiazã cu atenþie ºi înþelegere
omeneascã, iar de la un moment dat cu duioºie
aceastã dramã a urâþeniei unor femei. Ele nu se
acresc, ca altele, ci îºi pãstreazã ingenuitatea ºi
sperã, sfioase, sã fie luate cândva în considerare
de bãrbaþi. Obosite de aºteptare, dar simþind cã
este de datoria lor sã reziste, Gina ºi Mona pleacã
în fiecare sâmbãtã la Predeal, închiriazã o camerã
la hotel ºi iau masa la restaurant, pentru a fi
tratate timp de o orã ca douã doamne, pentru a
se bucura de lumina candelabrelor ºi de politeþea
chelnerilor. Ora aceasta le costã economiile fãcute
eroic timp de o sãptãmânã, dar trista afacere le
convine, întrucât le întreþine iluzia cã existenþa lor

are un sens.
Ideea mai profundã a povestirii este cã ritualul

�sâmbetei engleze� reprezintã ºi o formã de a
apãra ceea ce a mai rãmas din demnitatea umanã
împotriva uniformizatorului regim comunist.

Autorul face, de altfel, ca textul sã genereze
numeroase semnificaþii posibile, adevãrate irizaþii,
de genul celor care apar când cineva roteºte încet
o prismã de cristal în luminã.

Aproape toate textele din volum au farmec,
chiar dacã nu ating complexitatea ºi seninãtatea
tragicã a Sâmbetei engleze. Indiferent de condiþia
lor socialã, personajele aduse rând pe rând în
prim-plan cuceresc printr-o decenþã a suferinþei
specificã lumii bune. Protagonistul povestirii
Domnul Arthur, un aristocrat bãtrân, de care este
îndrãgostitã romantic o femeie tânãrã, se
pregãteºte în tãcere, la sfârºitul rãzboiului, pentru
a-i întâmpina cu un pistol în mânã pe soldaþii
sovietici. Dezastrul care va fi provocat României
de forþa de ocupaþie este cu fineþe sugerat de
prozator prin descrierea paraginii care cuprinde
domeniul domnului Arthur, încã înainte de
venirea invadatorilor:

�Dupã ce intram în curte [prozatorul adoptã
perspectiva femeii îndrãgostite de bãtrânul domn,
n.n.], strãbãteam, la început înfioratã, apoi din ce
în ce mai copleºitã de încântare, parcul, fostul
parc, pe care numai câteva luni de pãrãsire îl sãl-
bãticiserã pe deplin. Ca ºi cum rãzboiul, schim-
bãrile care se apropiau, care aveau sã vinã, s-ar fi
anunþat mai întâi lumii vegetale ºi obiectelor, nu

oamenilor. Sfãrâmând havuzurile de marmurã,
rãvãºind plantele ºi nisipul, împânzind cu
buruieni aleile greblate cândva cu atâta grijã.
Acoperind cu muºchi umed superbele statui.�

Iatã însã cã în acelaºi stil aristocratic
reacþioneazã un personaj care nu este un aristo-
crat propriu-zis când aflã, gãsindu-se la Paris, cã în
România a venit la putere un partid extremist.
Personajul se numeºte Julius, este scriitor ºi apare
în povestirea intitulatã Sosirea din strãinãtate. În
loc sã se punã la adãpost, rãmânând în Franþa, el
hotãrãºte sã se repatrieze:

�Traversase râul de frontierã cu fruntea lipitã
de geam, zâmbind. Cu ochii pierduþi în undele
cenuºii, mocirloase. Copleºit de îngrijorare, un
timp, dar calm, aproape nepãsãtor, mai târziu.
Topind, în fericirea cã-ºi revedea þara, orice motiv
de îngrijorare, orice teamã. În zâmbetul lui era
totul, viaþa trãitã frumos, intransigenþa lui struc-
turalã, plãcerea nesecatã de a scrie. Ce mai încã-
pea, dincolo de el?�        

În afarã de afinitatea sa (declaratã) pentru
Breban, Florin Sicoie are, fãrã îndoialã, ºi o afini-
tate pentru Lampedusa. El este un poet al declinu-
lui, al timpului care fuge ireparabil, al curajului de
a miza totul pe o aruncare de zar ºi de a pierde.
Un personaj de genul lui Grobei nu poate
pãtrunde în proza sa. În aceastã prozã au acces
oameni distinºi, cu sensibilitatea educatã, din cate-
goria lui Matei Iliescu, personajul lui Radu
Petrescu. Raoul, protagonist al povestirii Solange
(singura din volum scrisã dupã 1989), suferã în
momentul în care, telefonându-i iubitei, aude în
receptor cum sunã telefonul într-o camerã goalã:

�Puþin dupã cinci dimineaþa, ploaia încetase
brusc, la fel de brusc precum începuse, ºi, la fel
de repede, legãtura se restabilise, iar telefonul - a
cãrui stridenþã îl oripila - sunase, în sfârºit, în
camera lui Solange. Sunase lung, foarte lung,
numai cã în încãperea ei de la stabiliment nu era
nimeni. Lui Raoul îi fu dintr-o datã rãu ºi,
închizând scurt aparatul care îl anunþa atât de
brutal cã odaia iubitei lui era goalã, se hotãrî sã
nu se mai întoarcã la sanatoriu.�

Ca ºi aristocraþii din povestirile lui, Florin
Sicoie, în postura de prozator, apare rar în public,
dar fiecare apariþie se þine minte.

În schimb el este aproape mereu prezent cu
texte traduse, adaptate, adnotate etc. Parcã are un
atelier de texte, în care îºi petrece cu plãcere tim-
pul trãgând la rindea combinaþiile de cuvinte ale
altora, ajustându-le, dându-le cu ºmirghel. Nu este
greu sã þi-l închipui cu pãrul ºi cu hainele pline de
litere, ca de un rumeguº abstract. Prin asemenea
prelucrãri a oferit teatrului românesc texte pentru
douã spectacole care s-au bucurat de succes: 

ªatra, dramatizarea filmului ªatra al regizoru-
lui Emil Loteanu ºi a nuvelei Makar Ciudra a lui
Maxim Gorki (sursa filmului), Teatrul de Stat
Maghiar �Csiki Gergely� din Timiºoara, regizor
Beatrice Rancea (Bleonþ), premiera pe 17 decem-
brie 2004;

Marchizul de Sade, traducere din limba
englezã ºi adaptare a piesei Quills a dramaturgului
american Doug Wright, Teatrul �Odeon� din
Bucureºti, regizor Beatrice Rancea (Bleonþ), pre-
miera pe 19 martie 2005.

Dupã cum a oferit publicului ºi numeroase tra-
duceri (unele de mare dificultate), din francezã ºi
din englezã. 

!

Florin Sicoie 
ºi fastul declinului



Actul cititului se leagã de o intimitate
nãscutã din coproprietatea cãrþii, aceasta
aparþinând atât celui ce a creat-o cât ºi

celui ce o citeºte. Mai mult decât orice, cartea
devine mediumul de comunicare dintre cele douã
pãrþi, deºi controlatã doar de una: autorul. Între
el ºi creaþia sa se stabileºte o relaþie cel puþin
paradoxalã, de tipul deus otiosus întors, de data
aceasta cartea fiind zeul care abandoneazã ºi
devine neutru. Creatorul este pãrãsit de creaþia sa,
care se transformã în mai mult de atât, luându-i
chiar locul ºi prezentându-l lumii drept un simplu
nume aºezat sub un titlu pe o copertã. În acest
context, autorul simte nevoia sã-ºi dozeze scrisul,
sã-ºi controleze impulsurile ºi sã-ºi dezvolte stilul.
Dacã vorbim despre literatura fantasticã dozajul
nu mai trebuie controlat atît de sever, o
abundenþã de imaginar este chiar utilã, astfel
cititorul este captat ºi împiedicat sã cearã mai
mult. Aceste universuri fantastice stau ca scut ºi îl
protejeazã pe autor de o posibilã intruziune;
imaginând lumi alternative oferã alte posibilitãþi,
hrãneºte mintea publicului ºi îºi ascunde
timiditatea între rândurile fanteziste. În schimb,
autobiografia este genul care cere cel mai mult
curaj ºi, zic eu, o dozã de exhibiþionism. Sub
formã de confesiune de tipul reality-show,
cititorul poate urmãri viaþa autorului pas cu pas,

pe o duratã determinatã de timp ºi cu cenzura
auctorialã corespunzãtoare. Aceasta din urmã
fiind, de fapt, singurul mijloc de control al
autorului. A decide cât de mult vrei sã deschizi
uºa cãtre intimitate este un exerciþiu riscant
întrucât se poate transforma într-o frenezie a
confesiunilor care nu mai pot fi apoi secþionate ºi
rearanjate pentru cã riscã sã-ºi piardã sensul.
Atunci când se atinge starea de graþie ºi hârtia
cere tuº este aproape imposibil sã îþi opreºti
mintea ºi mâinile, de aceea trebuie sã intervinã
autocenzura ca formã de protejare a misterului,
care conform teoriei blagiene, este distrus printr-o
revelare totalã. Unii autori reuºesc sã fie atât de
eluzivi încât sã urmãreascã linia subþire dintre
biografie ºi fantasy ºi sã nu pãºeascã niciodatã pe
lângã. Mircea Cãrtãrescu în romanul Orbitor
reuºeºte foarte bine sã jongleze cu detaliile intime
ºi cu imaginaþia pentru a crea o autobiografie
fantasticã. Curiozitatea cititorului este satisfãcutã
doar parþial, autorul folosind metafore care aprind
imaginaþia ºi deschid calea interpretãrilor astfel
încât adevãrul sã rãmânã abstractizat, totul sã fie
format din contururi ºi umbre atât de estompate
încât sã nu se ºtie unde se terminã realitatea ºi
începe ficþiunea. Dar adevãratul curaj este atunci
când autorul este atât de transparent în scrierea
sa încât pare cã a augmentat realitatea, iar o

astfel de demonstraþie face Alina Nedelea în
cartea sa ªoseaua Cãþelu 42. Sã alegi sã deschizi
uºa la maxim, ba chiar sã o scoþi din balamale ºi
sã inviþi cititorii sã intre înãuntru fãrã niciun fel
de mãsurã de siguranþã mi se pare un gest pe cât
de generos, pe atât de riscant. Sã scrii despre
avorturile de la 15 ani, despre tentativele de
sinucidere, despre sãrãcia familiei tale este
apogeul sinceritãþii. Modul în care scrie despre
propria persoanã dã naºtere unui stil greu de
încadrat în dogme, pentru cã Alina a rãmas
aceeaºi iconoclastã care în copilãrie se opunea cu
vehemenþã realitãþii imediate ºi spunea cã este
fiica lui Al Bano ºi a Rominei Power.
Comunismul, în care a crescut ºi care a fãcut-o sã
viseze cu ochii deschiºi la o altã þarã: Italia, apoi
perioada de dupã Revoluþie, în care a fost liceanã
ºi nu-ºi permitea primii blugi sunt repere care
puncteazã povestea Alinei dar ea nu încearcã
nicio clipã sã le ofere drept scuzã pentru acþiunile
ºi deciziile sale. Nu-ºi motiveazã alegerea de a
juca la ruletã ºi de a se prostitua în niciun fel, nu
se justificã ºi astfel cititorul este lãsat cu atât de
multã putere de a o judeca încât este copleºit ºi
lasã verdictul pentru mai târziu, pentru sfârºitul
cãrþii. Dar nici atunci nu poþi sã pui o ºtampilã
clarã, probabil pentru cã încã îþi mai încolþesc în
minte cuvinte cheie atât de marcante încât nu îþi
permit sã acuzi. Poate ºi nota de agresivitate a
stilului îl face pe cititor sã ezite; propoziþiile
ironice, limbajul natural, senzaþia de nepãsare a
autorului faþã de opinia publicului sunt un scut
mult mai puternic decât autocenzura de care
aminteam la început. Alina Nedelea nu are nimic
de ascuns, take it or leave it! Asta e oferta.
Tocmai rãceala aparentã, ideea cã aceastã carte a
fost scrisã ca exerciþiu cathartic nu ca exemplu de
text literar sunt motivele care te fac sã o parcurgi
pânã la capãt. Se simte un calm, o împãcare cu
sine a autorului, lipseºte dorinþa ostentativã de a
ºoca, tipicã dezvãluirilor senzaþionale, ªoseaua
Cãþelu este un episod de viaþã povestit simplu,
este o împãrtãºire a realitãþii interioare a autoarei.
Deocamdatã cartea nu ºi-a lãsat creatorul în
urmã, nici nu cred cã va putea vreodatã, întrucât
cele douã entitãþi se confundã, sunt contopite
pânã la cel mai mic detaliu. Plãcerea de a citi
autobiografii este justificatã prin conexiunea care
se realizeazã între autor ºi publicul sãu, a avea
acces nemijlocit la viaþa cuiva, a ºti ce a gândit la
un moment dat creeazã o senzaþie de apropiere
astfel crescând ºansa ca textul sã fie receptat
pozitiv. Autorii de biografii personale tind sã fie
mai credibili, li se iartã mai multe, sunt percepuþi
ca fiind mai umani, mai aproape, o poveste
veridicã va capta întotdeauna mai multã atenþie
decât o operã de ficþiune. Normalitatea faptelor
prezentate îl înscriu pe autor într-o sferã mai uºor
de atins astfel încât cititorul rãmâne cu senzaþia
cã a legat o relaþie cu însuºi creatorul operei mai
mult decât cu opera în sine, senzaþia cã autorul a
urcat niºte personaje pe scenã pentru a juca un
rol dispare, pentru cã ele sunt de fapt persoane
reale care existã în imediata realitate, sunt
palpabile ºi, deci, viaþa cuprinsã în acele pagini
devine mult mai impactantã asupra conºtientului
cititorilor. Bariera autor-public este deja mult mai
etericã, încrederea în valoarea textului creºte,
impulsul de a judeca pe cineva scade ºi pãrþile
cad la pace la finalul romanului.

!
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Giorgia Piþoiu

Imixtiuni personale
ªoseaua Cãþelu 42 de Alina Nedelea

lecturi

Mikael Kihlman                                                                                         Dog blues, ac rece (1994)



De curând am revãzut unul dintre filmele lui
Woody Allen (Sleeper, datând din perioada lui
creativã, anii �70). Dupã multe aventuri comice,
într-un viitor în care omenirea e pe deplin fericitã,
fiind redusã la senzaþiile esenþiale livrate, desigur,
de maºinãrii (gen orgasmatron), iar stângiºtii
trãiesc subversiv printre copaci ºi citate din Marx,
personajul nostru (trezit dupã o lungã
criogenizare) ajunge în final, nu atât sã salveze
lumea (nu crede în aºa ceva), cât sã �rãmânã cu
fata� (cam la asta se reduce mereu eroismul
figurilor masculine, în caz de happy end).
Dialogul final expune filosofia eroului care,
încercând sã rãspundã scepticismului proaspetei
revoluþionare învãþatã cã �în mod ºtiinþific s-a
demonstrat cã bãrbaþii ºi femeile sunt fãcuþi sã-ºi
calce unii altora pe nervi�, declarã cã nu crede
nici în politicã, nici în ºtiinþã, nici în religie.
Singurele lucruri în care crede sunt sexul ºi
moartea. Douã constante, pe care specia le
trãieºte în cel mai fantasmatic mod posibil. Atât
de fantasmatic, încât e în stare sã construiascã (ºi)
o societate pentru a le face faþã. O fantasmã a
ordinii care sã o regleze pe cea a excesului.
Desigur, spuse de personajul nostru, lucruile nu
par atât de dramatice. Ai impresia cã �sexul ºi
moartea� sunt niºte condimente relativ uºor
procurabile. ªi, probabil, aºa au ºi devenit. Sau cel
puþin asta e noua ideologie, noua falsificare care
stã între noi ºi ceilalþi, niºte ceilaliþi pe care nu-i
mai putem fantasma decât arareori, ºi asta, dacã e
sã dãm crezare teoriilor amurgului datoriei, din
mai multe motive: nu mai suntem capabili sã
producem propriile medieri, nu mai suntem
capabili sã închipuim nimic altceva în afara
confortului care ne permite sã luãm fie cireaºa,
fie blatul, fie crema din aproape orice, niciodatã
întregul, ºi nu mai suntem capabili sã suportãm
povara unei afecþiuni constante ºi îndelungate.
Orice temporalitate care îl depãºeºte pe aici ºi
acum ne apare sisificã sau fãcând jocurile unei
alte (a câtea?) false conºtiinþe. 

Fãrã a intra în amãnunte (despre toate cele
trei am vorbit deja în multe articole) mã limitez
doar la a încerca sã �extirp� (cel puþin din mintea
mea) unul dintre gunoaiele care nu înceteazã sã
polueze atmosfera. Sunã incredibil, dar mai existã
încã zeci de articole, cãrþi, documentare etc. care
susþin aceeaºi melodie a �eliberãrii sexuale�. Poþi
întâlni des tinere care sunt absolut convinse cã
personajele din Sex and the City reprezintã
exemplarele perfecte ale acestei eliberãri. Nimic
nu apare suspect în ceea ce nu este, de fapt, decât
o masivã reideologizare a sexualitãþii: trecerea de
la un model al obsesiilor sentimentale (bazate
masiv pe proiecþii ºi cristalizãri) la un model al
creãrii de dependenþe corporale. Nu Anne
Karenine care gândesc sexualitatea aºa cum o fac
majoritatea femeilor, în termeni destinali (ºi sunt
nenumãrate sondaje ºi investigaþii sociologice care
demonstreazã asta), ci mici consumatoare
înnebunite de o cãutare febrilã a �ultimului
model� (sensibil ºi puternic, hotãrât ºi atent la
detalii, gelos, dar nu prea... ºi lista cliºeelor poate
continua la infinit). Giddens observa subtil cã
pornografia este o falsificare a sexualitãþii
feminine, în mãsura în care o prezintã în cheia
unui model masculin, legat de plãceri sporadice.
Puzderia de seriale gen Sex and the City fac la

fel, numai cã, de dragul storyline-ului, nu pot sã
se susþinã prin �puritatea ºi simplitatea� unui film
porno ºi astfel, amestecã cele douã modele
(destinal ºi consumist) reuºind sã contureze figuri
feminine mai debusolate decât oricând, mai
dependente decât oricând de serii de corpuri care
nu le pot asigura un destin. Fiecare serial urmeazã
aceeaºi reþetã a regresului infantil: uite alesul � nu
e alesul, let�s buy some shoes, next please.
Desigur, pentru specia umanã nu a existat
niciodatã o �sexualitate purã�, masive codãri au
modelat-o mereu, epocã de epocã. Se pare însã cã
ultima modã în materie de �constructe sociale�
este un soi de model unisex jalnic, care eliminã
tocmai ceea ce era exploziv, posibil anti sau a-
social în sexualitate. Odatã ce sexualitatea este tot
mai grefatã pe corp, la rândul lui tot mai grefat pe
produsele care îl fac sã �fie el însuºi�, ceea ce se
eliminã e tocmai capacitatea de a elabora o
fantasmã subversivã, fie ºi pentru simplul uz
personal sau chiar �romantic� (de cuplu). În locul
unui imaginar chinuitor (care �atesta� trauma de a
avea dorinþe) se instaleazã reþetarul seducþiei, o
cursã contra cronometru ºi contra cost (a deveni un
simbol falic, fie prin cochetãria femininã, fie prin
�eroismul� masculin necesitã multe ore de mall) în
care participanþii apasã cele mai comune butoane
(hormonal-telenovelistice) pentru a-ºi atrage atenþia.
E un soi de narcisism jucat în doi, un �dialog� cu
un singur cuvânt, þipat de cãtre fiecare concurent:
�uite-mã!�. M-am autoconsumat îndeajuns de mult
(cu þoalele ºi parfumul atent alese) încât sã devin
�vizibil/ã�. Mã plasez exact în locul confortabil, al
unei promisiuni de excitaþie acceptabilã, peste
plictiseala unei ºedinþe ºi sub (mult sub)
posibilitatea de a-þi �spulbera lumea�. Împreunã
putem deveni �o echipã eficientã�i. 

De-aici încolo nu-i mare filosofia. Ajunge o
plimbare pe Lipscani sau chiar pe mai provincialul
centru clujean dintre Toulouse Café spre Diesel.
Zeci de domniºoare ºi domni îºi încearcã norocul
la pãcãnelele amoroase afiºând machiajul ºi cupa
necesare pentru interpelarea oricãrei fantezii
contrafãcute. Cine joacã bine poate fi pe veci
salvat de povara oricãrei posibile, improbabile,
fabuloase afecþiuni (ºi deplorabila ei asociere cu
grija). Seducþia funcþioneazã pe post de doggie
pack pentru serile friguroase când ºemineul stil
Barbara Cartland va fi defect. Timpul �s-a
contras�, a devenit o toxinã. Tot ce e de ºtiut (de
la activism pânã la bozonul lui Higgs) se poate
transmite cu bannere ºi bulane. Nicio A Doua
Venire n-ar mai putea spulbera plictiseala asta. Ar
fi o micã perversiune, un hit de-o varã, un
heartbreak de mâna a doua. ªi-o mare obosealã.
Ar trebui sã ne salvãm unii pe alþii. De tot... nu
numai aºa... în trecere. Oricum o învârtim, se
pare cã încã n-am descoperit o ieºire onorabilã
între extremele (auto)ºantajului sentimenal,
fagocitatea conºtiinþelor dupã modelul marilor
iubiri (de la Werther pânã la mistica unitivã) ºi
trivialitatea unor corpuri-stativ care n-au sã-ºi
transmitã decât propria limitã funcþionalã. Între
dorinþa aneantizantã de a fi unu ºi banalitatea
unui �împreunã� jucat în acelaºi decor, se pierde
parcã, libertatea agonizantã de a fi în doi. 

i Am preluat expresia din filmul SF Oblivion
unde cuplurile de clone (masculin-feminin),
rãspundeau zi de zi în faþa extraterestrului-maºinã
pentru care �lucrau�, folosind expresia: �da, sun-
tem o echipã eficientã�. 

!
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Oana Pughineanu

�O echipã eficientã�
showmustgoon



Nãscut în 1953, la Uppsala, graficianul ºi
pictorul Mikael Kihlman îºi desfãºoarã
activitatea în capitala Suediei. Este unul

dintre cei mai apreciaþi plasticieni din Suedia,
membru a mai multor asociaþii de artiºti, cu o
activitate expoziþionalã bogatã. Este un virtuos al
tehnicii ac rece, fiind premiat la numeroase
manifestãri internaþionale: Canada, Polonia,
China, România, Serbia, Spania ºi Japonia. În
Suedia, a fost distins cu Karlskoga Nobel Art
Award în 2001, bursa asociaþiei gravorilor din
Suedia Eric Wessel-Fougstedts în 2004 ºi,
împreunã cu jurnalistul cultural Karl Haskel, a
obþinut bursa G. Stenqvists a fundaþiei Memorial
Nils în 2009.

Lucrãrile sale se aflã în colecþii importante de
stat ºi private ca: British Museum din Londra,
Muzeul Naþional ºi Muzeul de Artã Modernã
din Stockholm, muzeele de artã din Malmö,
Norrköping, Borås, Värmlands ºi Karlstad, la
Consiliul suedez de Artã ºi colecþiile unor
bienalele internaþionale de graficã. A fost premiat
la douã ediþii ale bienalei clujene de graficã micã
cu Diplomã de Onoare, lucrãrile sale fiind
pãstrate în colecþia Muzeului de Artã din Cluj.

Interviul sensibil realizat de Dorina Brãnduºa
Landén este un preambul la a patra ediþie a
expoziþiei Tribuna Graphic, unde va expune ºi
Mikael Kihlman alãturi de valoroºi graficieni din
lumea întreagã. Interviul se axeazã mai degrabã
pe latura lirico-filosoficã a personalitãþii lui
Kihlman, evidenþiind motivaþiile logice, obiective
ºi sentimentale ale demersului creator.

OOvviiddiiuu PPeettccaa

DDoorriinnaa BBrrâânndduuººaa LLaannddéénn: -Am citit undeva cã
eºti de origine finlandez-suedezã. Se reflectã acest
fapt în opera ta?

MMiikkaaeell KKiihhllmmaann: - Pãrinþii mei sunt finlandezi
ºi când am fost copil mi-am petrecut fiecare varã
la o fermã mare a familiei în arhipeleagul Espoo,
în afarã de Helsinki. Toatã copilãria mea a fost
influenþatã de istoria familiei mele ºi a Finlandei.
Aceastã istorie este una foarte diferitã de cea
suedezã. Sentimentul de a fi diferit ºi de a nu
aparþine cu adevãrat niciunui loc, nici din Suedia
ºi nici din Finlanda, m-a influenþat foarte mult.
Apropierea rãzboiului, sãrãcia ºi vulnerabilitatea
m-au influenþat cu siguranþã în truda mea artisticã
pentru a încerca sã înþeleg istoria mea/a noastrã,
Europa ºi lumea, în mic ºi în mare.

- Care sunt întrebãrile cele mai importante pe
care le ridici în creaþia ta artisticã?

- Nu este atât de uºor pentru mine sã o spun,
mi-am pus energia în a realiza lucrãrile mele de
graficã, picturã� Citind ºi ascultând ceea ce alþii
scriu ºi spun despre ele am înþeles cã lucrãrile
mele trateazã, se referã la întrebãri ºi aspecte gen-
eral umane. Cine suntem noi, ce facem noi aici ºi
spre ce ne îndreptãm? Dar ºi cã eu mã miºc în
zonele de frontierã ale memoriei, în istorie, în
clipa care trece, în fricþiunea dintre idealurile
noastre, visele, speranþele ºi realitatea în care
trãim/ne aflãm. Este mult întuneric în lucrãrile
mele, dar lumina este întotdeauna mai puternicã,
a subliniat cineva.

- Poþi sã ne spui ceva despre cum se
creeazã/creezi sensul, noima în opera ta?

- Cred cã eu am ales sã descriu natura, clãdiri,
oraºe, oameni, pentru cã este un limbaj vizual pe
care cei mai mulþi îl înþeleg ºi la care se pot
raporta. Eu sunt o persoanã socialã, vreau sã
comunic ºi sã am un dialog. Din dialogul cu pu-
blicul meu ºi cu lumea exterioarã se nasc imagini
noi. Este o dinamicã interior-exterior care
declanºeazã creativitatea mea. Cred cã astfel se
creeazã un sens, chiar dacã eu nu mã vãd ca un
artist cu mesaj. 

- Ce poþi/vrei sã ne spui despre interacþiunea
dintre luminã ºi întuneric în opera ta? Despre
siluetele care rãtãcesc prin ea? Despre toate aceste
strãzi/drumuri�

- În spaþiul tensionat dintre luminã ºi întuneric
capãtã viaþã lucrãrile mele. Din micile nuanþe ºi
detalii imaginea de ansamblu îºi primeºte conþinu-
tul. Eu studiez ºi observ mult. Fac cercetare ºi
aleg în mod deliberat cum vreau sã lucrez. Eu
exist în raport cu alþi artiºti, vii ºi morþi. Cineva
m-a numit poetul oraºelor, strãzilor ºi al oame-
nilor uitaþi. Într-un fel este destul de adevãrat, eu
hoinãresc, merg mult prin oraºe ºi ascult din lãun-
trul lor ºi ascult istoria lor. Eu, de asemenea,
încerc sã învãþ sã-i cunosc pe cei care au trãit aici
înaintea mea. Dacã eu sunt în mijlocul unui oraº
de undeva din lume, acesta poate fi Paris, poate
fi Kaliningrad, sau poate fi Cluj, mã aºez jos ºi
ascult, poate eu simt, percep vocile celor din tre-
cut, jocurile copiilor, viaþa ºi moartea care s-au
desfãºurat, s-au petrecut, exact aici unde stau eu,
doar cu 50 de ani în urmã, cu 100 sau cu 200 de
ani. Poate cã existã ecouri alte tuturor vieþilor,
rãmase cumva în aer, ca un fel de unde radio?
Dacã doar reuºeºti sã gãseºti frecvenþa potrivitã
aparatului tãu de radio, astfel încât sã le poþi
asculta? Siluetele care rãtãcesc de jur împrejur
sunt poate contemporane sau din trecut. Ele sunt,
în acelaºi timp, o persoanã foarte specialã, un pri-
eten, un coleg, o soþie, sau un simbol pentru cei
care au pãºit pe acolo înainte, în trecut. ªi toate
aceste strãzi ºi drumuri� Noi mergem dintr-un
loc în altul cu ajutorul strãzilor ºi drumurilor
noastre, ele formeazã o mare parte a spaþiilor
urbane, noi ne trãim vieþile în mare mãsurã pe
strãzile ºi pe drumurile noastre. 

Ele sunt începutul ºi sfârºitul cãlãtoriei noas-
tre.

- Se pare cã tu te ocupi mereu de un subiect
important, o temã importantã care ne atinge/ne
afecteazã pe toþi, dar din unghiuri diferite. Aºa
cum tu �înregistrezi� un moment din istoria
lumii/locului/oraºului, din cãlãtoria omului prin
lume, prin viaþã, un moment, o clipã pe care apoi
o converteºti într-o formã materialã în opera ta,
ca un martor care nu poate spera sã captureze
totul, dar care ne oferã bucãþi, pãrþi interesante.
Ce ne poþi spune despre relaþia acestui proces cu
memoria?

- Memoria este o nãlucã eschivantã iar trãirea
momentului este filtratã prin atât de multe stra-
turi de variabile sociale, culturale ºi genetice, deci
memoria nu este de fapt un partener de dans de
încredere. Dar memoria ºi experienþele noastre
colective sunt, desigur, singurele lucruri  pe care
le avem ca sã ne orientãm. Noi ne raportãm la
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De vorbã cu pictorul ºi graficianul Mikael Kihlman (Suedia)

�În spaþiul tensionat dintre
luminã ºi întuneric capãtã
viaþã lucrãrile mele�

meridian
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ceea ce avem ºi ce suntem pentru a percepe
lumea. Noi suntem cei ce suntem. Fundamentul
creaþiilor mele se aflã, probabil, în faptul cã eu,
toatã viaþa mea, am lucrat încercând sã mã înþe-
leg pe mine însumi ºi lumea din jurul meu iar
apoi mi-am dezvoltat propriul meu limbaj vizual
pentru a descrie toate acestea. Eu pot porni doar
de la ceea ce sunt ºi acolo este memoria evazivã,
imprecisã, un ingredient important desigur.

- Spui cã faci cercetare ºi alegi în mod delibe-
rat felul în care vrei sã lucrezi. Te simþi ca un
artist sau operele tale sunt doar rezultatul a ceea
ce se întâmplã în viaþa ta, ca o fereastrã spre
lume?

- Existã un act de echilibru între cele douã. Eu
fac ceea ce trebuie pentru a mã pregãti intelectu-
al, tehnic ºi emoþional iar dupã aceea depinde de
intuiþia ºi de forþele mele artistice creative pentru
a oferi, sper, un rezultat bun. Fãrã calitatea artis-
ticã munca artisticã este lipsitã de sens. Eu tre-
buie sã fiu o fereastrã deschisã, dar în acelaºi
timp mã aflu în camera mea. Simt câteodatã cã
este ca ºi cum aº fi un dansator pe sârmã. Uneori
e bine, alteori nu, ca artist trebuie, desigur, sã ºi
ratezi, sã faci greºeli multe pentru ca uneori sã
reuºeºti. 

- Arta poate deveni o parte integrantã a activi-
tãþilor politice ºi sociale. Este rolul tãu, ca artist,
unul contemplativ sau existã o tendinþã mai
activã? Doar toþi ne dorim ca arta noastrã sã facã
o diferenþã�

- Lucrãrile mele încurajeazã la reflecþie ºi con-
templare atentã mai mult decât încurajeazã la
acþiune politicã ºi socialã. Dar eu sunt pentru
omul care trebuie sã acþioneze, suntem aici pen-
tru a face ceva, sã contribuim la a face lumea mai
bunã. Omul trebuie sã gândeascã de douã ori
înainte de a acþiona, un pic mai multã reflecþie,
contemplare ºi înþelegere probabil cã nu stricã! A
face o diferenþã este mult mai dificil, nu poþi sã
ºtii niciodatã ºi pentru mine nu aceasta este forþa
motrice în ceea ce fac. Eu doar �fac�.

- Nu simþi câteodatã cã este un decalaj între
cel ce eºti acum, prin istoria vieþii tale, prin vârsta
ta, oricare ar fi, ºi ceea ce faci, cã ai o situaþie
complet diferitã faþã de bãiatul de la ferma fami-
liei din arhipeleagul Espoo, cã acum poþi influ-
enþa lucrurile prin creaþia ta? A ne arãta nouã
toate aceste strãzi/drumuri pe care strãmoºii
noºtrii au trecut, pe care trecem ºi noi toþi� Are
aceasta un impact asupra vieþii tale?

- Este ciudat faptul cã, indiferent de vârstã,
într-un fel omul rãmâne, este acelaºi. Tot ce sunt
eu acum a fost deja acolo, într-o potenþialã formã
de sãmânþã, în bãieþelul de atunci. Am fost noro-
cos, probabil, epoca ºi destinul meu mi-au dat
posibilitatea de a administra ºi de a dezvolta ceea
ce exista în mine. Sunt extrem de recunoscãtor
pentru aceasta, dacã m-aº fi nãscut într-un alt
timp, în alt loc, poate cã nu ar fi fost posibil.
Poate cã despre aceasta este vorba în mare
mãsurã în creaþiile mele? Pentru a înþelege cã
silueta care rãtãceºte pe o stradã, într-un oraº
strãin, în cu totul alte conditii, aº fi putut sã fiu
eu? Cã de fapt nu este atât de mult ceea ce ne
diferenþiazã? Suntem oameni ºi facem tot ce
putem cu ceea ce am fost înzestraþi. ªi atunci
devine tot mai greu sã judecãm ºi sã categorizãm.
Ce putem face pentru a ne apropia mai mult unii
de alþii este de a încerca sã ne înþelegem unii pe
alþii ºi sã ne recunoaºtem unul în celãlalt. Nu

vreau sã spun cã eu am reuºit într-adevãr foarte
bine cu ceva, cu cât înaintezi în vârstã cu atât
înþelegi mai puþin. Dar eu am primit mult în
viaþa mea, am cãlãtorit prin multe oraºe fantastice
ºi simt mult respect. Apoi eu sunt fascinat de
toate aceste clãdiri frumoase create de om ºi de
cum noi, în strãduinþa noastrã de a atinge per-
fecþiunea ºi frumuseþea, am construit minuni fan-
tastice, acesta este un bonus enorm! Eu mã simt
bine, îmi place acolo unde au trãit oameni, unde
au construit, iubit, luptat ºi murit. Sunt atât de
multe de învãþat ºi de înþeles, încât mã simt ca ºi
cum abia am început cãlãtoria�

- Ai vizitat România ºi ai expus acolo în 2008
la �European Crossroads�, Muzeul de Artã, Cluj
ºi tot în 2008 �European Crossroads�, Muzeul de
Artã, Braºov. Poþi sã-mi spui ce impresie þi-a fãcut
România, locurile, oamenii�?

- Pentru un vizitator al unui loc pe care nu l-a
mai vãzut anterior, percepþia lucrurilor se face
dintr-un punct de vedere complet diferit decât al
celor care îºi trãiesc viaþa acolo zi de zi. Impresia
pe care mi-o lasã oraºul meu natal este una dife-
ritã de cea pe care o lasã celor care îl viziteazã. ªi
chiar dacã am putea aduna împreunã impresiile
lãsate de un loc, a celor vii ºi a celor morþi, cu
siguranþã acestea nu se apropie nici mãcar puþin
de ceea ce noi numim adevãr. România este o
þarã cu un popor care a luptat din greu pentru
supravieþuire, am simþit-o atunci când am vizitat
o micã parte a þãrii într-o perioadã scurtã de
timp. Am fost fascinat de satele ºi comunitãþile
mici, de locuitorii lor, de energia atemporalã care
exista într-o piaþã adormitã, aproape goalã, din

faþa bisericii ºi a clãdirii administraþiei locale.
Timpul se opreºte ºi sã bei o canã de cafea la
cafenea ori sã cumperi apã de la singurul magazin
al satului poate sã-þi ofere multe asupra cãrora sã
meditezi. Mi se pare, de multe ori, cã, deºi trãim
vieþi diferite în locuri diferite, suntem totuºi
foarte asemãnãtori. O curiozitate prietenoasã m-a
întâmpinat ºi a marcat impresiile mele din mai
multe sate pe care le-am vizitat, exact cum ºi mie
îmi trezesc curiozitatea multe persoane care
viziteazã oraºul meu. ªi apoi eu nu sunt orb, ºtiu,
înþeleg cã istoria României din secolul trecut, pre-
cum ºi istoria multor alte þãri din aºa numitul
bloc Est European nu a fost uºoarã. Se vede, iar
calea spre o comunitate oarecum funcþionalã este
mãrginitã de multe probleme ºi capcane. Dar
existã o culturã puternicã ºi o integritate artistic-
culturalã impresionantã pe care le-am cunoscut ºi
care m-au inspirat.

- Este ceva ce ai fi vrut sã spui ºi eu nu te-am
întrebat?

- Nu, nu chiar. Ai pus multe întrebãri bune ºi
eu am rãspuns deja cu prea multe cuvinte. Se zice
cã o imagine spune o mie de cuvinte ºi eu sper
cã aºa ºi este. Eu cred în puterea ºi magia dintr-o
singurã imagine.

Interviu realizat de 
DDoorriinnaa BBrrâânndduuººaa LLaannddéénn 

în septembrie 2013 în Suedia
Copyright: Dorina Brânduºa Landén
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Poate cã cel mai reprezentativ autor al ideii
unei morale fundamentate pe caractere
naturale este filosoful de expresie francezã

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 
Biografia însãºi a acestui gânditor este una

puþin obiºnuitã. Nãscut la Geneva într-o familie
de hughenoþi se mutã încã din adolescenþã la
Annecy ºi mai apoi, din 1742, la Paris. În capitalã
intrã în cercul enciclopediºtilor ºi redacteazã o
serie de articole pentru Enciclopedie. În 1755
publicã Discursul asupra originii inegalitãþii între
oameni, lucrare care conþine bazele gândirii sale
etico-politice ºi care îl face celebru. Urmeazã Emil
sau despre educaþie ºi Despre contractul social,
lucrãri de asemenea de mare impact, publicate
ambele în acelaºi an, 1762. Ideile conþinute aici
sunt condamnate de cãtre Bisericã iar autorul,
spre a scãpa de arestare, este nevoit sã fugã, se
ascunde pentru o vreme în Anglia, gãzduit fiind
chiar de cãtre filosoful David Hume. Revine în
Franþa dupã doi ani, sub o identitate falsã. Dar
ideile sale erau deja rãspândite ca fenomen de
masã ºi aveau sã constituie, dupã puþin timp, o
componentã ideologicã importantã pentru
Revoluþia Francezã.  

Înainte de toate, Jean-Jacques Rousseau
dezvoltã pe o treaptã nouã ideea
contractualismului, dar ºi alte idei de filosofie
eticã ºi politicã cu profunde implicaþii sociale.
Gândirea eticã a lui Rousseau conþine multe idei
comune epocii, respectiv secolului Luminilor, dar
toate aceste idei sunt interpretate, respectiv re-
interpretate de cãtre autorul nostru într-o manierã
profund originalã. De exemplu, ideea
contractualistã care, pentru a se putea susþine,
trebuia sã plece de la premisa existenþei
imaginare, ca experiment mental, a unui om
presocial ºi a-social. Deja Hobbes l-a descris ca
fiind individul uman în starea sa naturalã ºi care

este rãu de la naturã, violent, meschin ºi egoist1.
Întrucât aceastã ipotezã este presupoziþie purã ºi,
deci, nu poate fi confirmatã sau infirmatã prin
confruntarea cu un fapt real, singura dovadã
asupra existenþei omului în stare naturalã care
poate fi adusã aici este o descriere cât mai
convingãtoare a acestui individ uman imaginar, o
prezentare în genul argumentãrii de tip avocãþesc.
Rousseau reia ideea lui Hobbes asupra omului în
stare naturalã pre-socialã, dar susþine, încã ºi mai
convingãtor decât Hobbes, cã omul nu este rãu
de la naturã, ci dimpotrivã cã  este bun de la
naturã, iar societatea umanã este cea care îl
perverteºte ºi îl înrãieºte. Deja simpla posibilitate
de a argumenta atât existenþa unui individ uman
rãu de la naturã, cât ºi a omului bun de la naturã,
cu argumente isostenice, cu forþã logicã egalã,
ridicã semna de întrebare cu privire la existenþa
acestui tip uman ºi induce ideea, generalizatã în
filosofia secolului urmãtor începând cu Hegel, cã
omul în stare pre-socialã nu este altceva decât o
simplã abstracþie ºi cã individul uman nu este
altceva decât suma relaþiilor sociale în care se aflã
prins în mod necesar. 

Cu privire la omul natural, Rousseau scrie:
�Omul  este bun de la naturã ºi cred cã am
demonstrat acest lucru. Ce l-a putut deci deprava
într-atâta, dacã nu schimbãrile survenite în alcã-
tuirea lui, progresele pe care le-a fãcut,
cunoºtinþele pe care le-a dobândit? Nu este mai
puþin adevãrat faptul cã societatea îi împinge în
mod necesar pe oameni sã se urascã între ei, pe
mãsurã ce interesele lor se ciocnesc, sã-ºi aducã
unii altora servicii aparente, fãcându-ºi de fapt tot
rãul ce se poate închipui [...]. Nu existã nici un
om bogat cãruia niºte moºtenitori lacomi, adesea
chiar propriii lui copii, sã nu-i doreascã în tainã
moartea. Poate cã nu existã o corabie pe mare a
cãrei naufragiu sã nu constituie o veste bunã 

pentru un anumit negustor. [...] ºi care este
poporul care nu se bucurã de nenorocirile
popoarelor vecine?�2.  

În fapt, ideea omului natural existent anterior
constituirii societãþii are o altã valoare, anume
aceea cã susþine existenþa unei libertãþi naturale a
omului. Pasul înainte fãcut de cãtre Rousseau în
ideea contractualistã este acela cã, atunci când se
constituie societatea, omul natural renunþã la o
parte din libertatea sa, pentru a putea vieþui în
societate ºi pentru a nu încãlca cu libertatea sa
�naturalã� libertãþile celorlalþi indivizi, iar
societatea îi garanteazã în schimb o anumitã
protecþie privind viaþa ºi proprietatea sa, protecþie
pe care nu avea de unde sã o aibã în starea lui
naturalã. Aceasta înseamnã necesitatea trecerii de
la naturã la societate ºi beneficiul trecerii de la
starea naturalã la starea de drept. 

Pasul înainte fãcut de cãtre Rousseau îl
constituie înþelegerea contractului social ca un
contract încheiat între douã pãrþi, individul ºi
societatea reprezentatã prin stat, cu drepturi ºi
obligaþii reciproce. Dacã una dintre pãrþile
contractului, respectiv individul nu îºi respectã
clauzele contractuale, atunci statul îl poate
sancþiona � de aici ºi vastul sistem de drept penal
ºi de ordin penitenciar, cu toate ramificaþiile sale.
Dar ce se întâmplã atunci când cealaltã parte a
contractului, adicã statul, nu îºi respectã
obligaþiile asumate prin contractul social?
Rousseau nu formuleazã explicit aceastã întrebare
ºi, evident, nici nu avanseazã vreun rãspuns, dar a
creat premisele ideologice ºi politice pentru
legitimarea rãzvrãtirii împotriva ordinii sociale, a
creat condiþiile epistemice ca întrebarea sã fie
pusã ºi rãspunsul sã fie dat în vârtejul sângeros al
evenimentelor din cursul Revoluþiei franceze.
Monarhia francezã a fost suspectatã cã nu îºi
îndeplineºte obligaþiile care îi revin din contractul
social, regele a fost declarat simplu cetãþean, a
fost judecat ca atare, a fost gãsit vinovat ºi
executat.

Dupã cum aratã unii exegeþi contemporani ai
lui Jean-Jaques Rousseau3, cel mai important
aport al acestui filosof iluminist îl constituie
supralicitarea postulatului umanist, conform
cãruia omul este prin natura sa bun, drept urmare
naturii umane nu i se poate reproºa în principiu
nimic. Rousseau este cel care va transforma
optimismul iluminist cu privire la natura umanã
în fundament al teoriilor politice progresiste ºi al
radicalismului revoluþionar. În fine, tot Rousseau
este primul care �sugereazã ideea cã proprietatea
privatã este sursa rãului social, factor care a
distrus starea naturalã idilicã�4 în care trãia omul
bun de la naturã.

În ceea ce priveºte fundamentarea eticii, Jean-
Jacques Rousseau a luat poziþie implicitã
împotriva primatului raþiunii, el preferând în loc
�glasul inimii�, deoarece acesta iubeºte numai
ceea ce este bun5. Raþiunea poate fi coruptã sau
poate greºi, inima niciodatã. Opoziþia dintre
raþiune ºi sentiment, respectiv dintre libertatea din
starea naturalã pe de o parte ºi sclavia din starea
socialã pe de altã parte, implicã anumite nuanþãri.

În Discursul asupra originii inegalitãþii între
oameni6, Rousseau dezvoltã o concepþie despre
om ºi societate, regresând pânã la starea originarã
a naturii omului, aºa cum a fost acesta creat de
cãtre Dumnezeu, pentru a explica geneza
corupþiei actuale ºi inegalitatea dintre oameni7. În
starea naturalã, omul este conceput ca fiind un
animal puternic, autosuficient, care se distinge de

filosofie

Petru Ardelean

Istoria eticii moderne în 
viziunea lui Eugène Dupréel (II)
Concepþia eticã a lui Jean-Jacques Rousseau
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celelalte animale doar prin trãsãtura libertãþii. În
starea presupus naturalã, omul nu este supus
instinctului, el este capabil sã consimtã sau sã
refuze, este absolut independent, nu are alte
limite decât condiþia lui socialã, trãieºte în
singurãtate absolutã ºi, prin urmare, nu depinde
decât de el însuºi. Omul ar rãmâne la infinit în
aceastã stare oarecum paradisiacã, dacã factori
externi ºi contingenþi, precum variaþiunile
climatice ori dificultãþi ocazionale de a-ºi procura
hrana, nu l-ar determina sã treacã de la absoluta
singurãtate la starea socialã. Dar în starea socialã
diferenþele dintre capacitãþile indivizilor capãtã
relevanþã, devine evident cã unii pot sã producã
mai mult iar alþii mai puþin, apar primele
comparaþii ºi evaluãri. 

În acest fel începe sã ia naºtere inegalitatea
între oameni, o inegalitate care se accentueazã pe
mãsurã ce apar meºteºuguri noi ºi oamenii
acumuleazã noi bogãþii. Tendinþa de a acapara
bogãþii ºi apariþia proprietãþii private duce apoi la
ceea ce Hobbes a fost numit deja: rãzboiul
fiecãruia împotriva tuturor. Pentru aceastã
continuã stare de rãzboi ºi nenorocirile pe care le
aduce, unii au imaginat drept remediu ceea ce s-a
numit �contractul social�. Numai cã, dupã
Rousseau, contractul social este un rezultat cu
efecte perverse: în timp ce ideea acestui contract
proclamã unirea tuturor forþelor contractante 
într-o putere supremã care, prin guvernare, sã
asigure protecþie pentru cei slabi ºi sã apere
proprietatea fiecãruia, în fapt contractul susþine
inegalitatea ºi oprimarea unei pãrþi a societãþii de
cãtre cealaltã parte. Astfel, ia naºtere o societate
coruptã, în care libertatea naturalã este pierdutã,
fãrã ca omul din starea socialã sã primeascã ceva
în schimb. 

Dupã Rousseau, o reîntoarcere efectivã a
omului la starea lui naturalã nu este cu putinþã,
deoarece starea naturalã nu mai este o stare realã,
ci una potenþialã, o stare principialã a fiinþei
umane. Libertatea naturalã nu este o libertate
desãvârºitã, ci abia în starea socialã el îºi poate
realiza potenþialitãþile sale originare. Problema
este nu sã ne reîntoarcem la naturã, ci problema
este de a lupta pentru eliberarea omului din
corupþia vieþii sociale ºi a-l restabili în
deplinãtatea naturii sale ca fiinþã liberã. Acesta
este programul lui Rousseau din Emile ºi din
Contractul social8. Scrierea Despre educaþie nu
este atât un tratat de pedagogie, cât unul de
antropologie, menit sã surprindã omul în evoluþia

sa ca fiinþã moralã. Omul, ca fiinþã biologicã, are
sentimentul imediat al propriei existenþe, este
înzestrat cu simþuri prin care cunoaºte lumea
exterioarã, dar lucrurile nu se opresc aici. Omul
se aflã în mod fundamental, ca fiinþã moralã,
dincolo de nivelul simþurilor, în activitatea
judecãþii, care leagã ºi ordoneazã ideile ºi
conceptele, o dialecticã a conºtiinþei în exerciþiul
vieþii morale. Judecata este produsul substanþei
imateriale, a sufletului.

Antropologia ºi morala lui Jean-Jacques
Rousseau îºi au temeiul în religia naturalã,
sentimentul ºi raþiunea ne determinã sã-l
recunoaºtem pe Dumnezeu ºi ordinea lumii
creatã de cãtre El. Iubirea de Dumnezeu
constituie religia naturalã ce întemeiazã acþiunea
moralã. Rousseau nu a recunoscut religia revelatã,
dar a vãzut în Evanghelii cea mai purã expresie a
religiei naturale. Dupã el, religie naturalã
înseamnã a elimina din religie tot ceea ce raþiunea
nu poate accepta ca fiind natural în religie. 

Esenþa omului este libertatea, dar este necesar
ca libertatea sã se poatã realiza în societate, de
vreme ce omul este fiinþã sociabilã prin însãºi
natura lui9. Problema este aºadar de a gãsi o
formã de asociere în care fiecare sã fie supus
numai lui însuºi, adicã sã fie liber ca la început,
în starea naturalã, fãrã sã fie corupt de o
societate coruptã. Soluþia lui Rousseau este ca,
prin contractul social, societatea sã se constituie
nu doar ca o agregare politicã ci ºi ca un corp
moral, în care fiecare membru al societãþii îºi
exercitã propria libertate prin intermediul voinþei
generale ca voinþã a tuturor ºi a fiecãruia în parte. 

E. Dupréel analizeazã opera lui Jean-Jacques
Rousseau succint ºi expeditiv10. Potrivit lui
Dupréel, Rousseau s-a impus în istoria eticii prin
douã idei, anume cã natura este funciarmente
moralã ºi cã iubirea pentru virtute este înscrisã în
sufletul nostru. Rousseau, susþine mai departe
Dupréel, a denaturat gândirea moraliºtilor
psihologi11. Aceºtia, postulând cã omul are
facultãþile necesare pentru practicarea virtuþii, nu
au crezut cã trebuie sã presupunã cã fiecare om
ar fi moralmente perfect, dacã viaþa în societate
nu l-ar corupe. La o Naturã cu desãvârºire bunã,
ei nu au crezut cã trebuie sã-i opunã, aºa cum a
fãcut Rousseau, Societatea ca principiu corelativ
al rãului. 

Combinând într-un chip fericit rar întâlnit
elocvenþa ºi lirismul, aceste douã surse ale
sugestiei sentimentale, Rousseau nu numai cã
afirmã cã virtutea, departe de a nu fi altceva

decât o decizie a spiritului nostru, se ataºeazã de
fiinþa noastrã în mod complet ºi cã aceasta
traduce într-un fel tot ce avem mai bun în noi,
conºtiinþa noastrã, ansamblul înclinaþiilor ºi
voinþa, dar el, Rousseau, a ºtiut sã o dovedeascã
în singura manierã în care acest lucru poate fi
dovedit: trebuie sã o simþim. Scrierile lui
Rousseau apar ca un efort fericit de a ilumina
lumea asupra chestiunilor de reflecþie moralã. Din
toate timpurile, credinþa religioasã ºi misticismul
au observat ºi exprimat raporturile profunde care
leagã moralitatea ºi sentimentul, dar opera lui
Rousseau ne ajutã sã observãm aceste raporturi în
formele cel mai puþin ataºate de o credinþã
determinatã sau de convenþiile date12, sã
observãm cã natura ºi virtutea participã în mod
egal la ideea de frumuseþe. Rousseau a pregãtit
viitoarea proclamare a valorii absolute a
moralitãþii.                                                 
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Dirijorul Lawrence Foster, unul dintre muzicienii
faimoºi ai lumii contemporane, a primit la începutul lunii
septembrie titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei
de Muzicã �Gh. Dima� din Cluj. Publicãm mai jos
Laudatio rostitã cu prilejul ceremoniei festive de prof.
univ. dr. Adrian Pop, prin care este omagiatã activitatea
cunoscutului muzician american, ale cãrui nume ºi
activitate sunt legate ºi de Cluj. (cl.g.)

Onoratã asistenþã, mult stimat conclav
academic,

Mi-aduc aminte cum, în anii �80 � care pentru
noi, românii, rãmân ani de tristã amintire � �fãceam
rost�, cum se spunea, de cam de toate, de la hrana
trupului la hrana minþii ºi a sufletului; mi-aduc
aminte cum în aceastã preocupare existenþialã, mai
degrabã paralelã cu viaþa publicã, ne simþeam
întrucâtva subversivi, fiindcã ieºeam din cadrele
serbede � dar cu atât mai dure în care ajunsese sã
ne fie înghesuitã viaþa. Schimbam între noi trecând
din mânã-n mînã cu acel fior al fructului oprit cãrþi,
înregistrãri, mai apoi ºi filme � cãci pãtrunsese deja
pe acea vreme ºi la noi videorecorderul, o marfã
aproape ilicitã, atât de surprinzãtor modernã, încât
interdicþiile comuniste nu apucaserã sã o claseze
sau sã o controleze, aºa cum fãceau de pildã cu
anticele maºini de scris... Era acesta luxul modest
de atunci al elitei noastre culturale. În acest orizont
a ajuns sã circule printre muzicieni o videocasetã
mult apreciatã: Cvintetul �Pãstrãvul� de Schubert,
în interpretarea superbã a unor tineri muzicieni
superbi: Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman,
Jacqueline du Pré, Daniel Barenboim ºi � total
inedit pentru noi, la contrabas, Zubin Mehta. Ce-i
dept concertul, mãiestrit filmat de cineastul
Cristopher Nupen, avusese loc la  Londra cu ceva
timp în urmã � mai exact pe 30 august 1969, iar
protagoniºtii � cu excepþia violoncelistei Jacqueline
du Pré, atât de crunt lovitã de soartã � erau  deja la
acea orã stâlpii maturi ai Panteonului interpretativ
mondial. Pe lângã cei cinci, pe scena de la Queen
Elisabeth Hall apãrea ºi un al ºaselea, coleg de
breaslã ºi de înalte aspiraþii: Lawrence Foster,
întorcând paginile pentru Barenboim, trãind cu
toate fibrele fiecare moment de muzicã, preluând la
cabinã, cu infinitã grijã, vioara vrãjitã a lui Perlman,
îmbrãþiºându-ºi bunii prieteni în culise, glumind ºi
bucurându-se împreunã cu ei de momentul de
beatitudine al succesului. 

Cu exact o jumãtate de an mai devreme,
tânãrul maestru se afla în oraºul nostru ºi lucra cu
ambiþioasa orchestrã a lui Antonin Ciolan,
Filarmonica noastrã, mândrie a Clujului muzical. La
1 martie 1969 Lawrence Foster dirija pentru prima
oarã la Cluj, înregistrând un succes deosebit cu un
program ingenios alcãtuit din lucrãri de Weber,
Mendelssohn, Webern ºi Mozart. Va reveni în
martie 1970, cu douã programe consecutive, de
mare varietate ºi consistenþã: Beethoven, Debussy,
Lalo, Kurt Weill. De fiecare datã � atât în 1969 cât
ºi în 1970 � solistul concertelor lui Foster a fost
neuitatul nostru ªtefan Ruha. ºi din nou în
octombrie 1971, cu Simfonia a IX-a de Beethoven.
La fiecare prezenþã pe podiumul Filarmonicii
clujene a tânãrului dirijor american, aprecierea

publicului � ºi nu mai puþin a orchestrei � a fost
entuziastã. Cine ar fi crezut, atunci, cã vor trece,
iatã, 42 de ani pânã când Clujul va avea din nou
privilegiul de a-l avea ca oaspete pe Maestrul
Lawrence Foster? De atunci dirijorul a strãbãtut de
multe ori pãmântul în lung ºi-n lat, purtat de
obligaþiile profesiei sale, împlinite mereu la un
impecabil nivel de excelenþã. ªi chiar dacã Clujul nu
s-a mai întâmplat sã se afle pe rutele sale artistice,
România i-a fost, în multe feluri, mereu aproape.

I-a fost aproape mai întâi prin origine: pãrinþii
sãi au emigrat din România împinºi de vicisitudinile
istoriei. American prin naºtere, prin formaþie,
mentalitate ºi culturã, el poartã în sine, transmise
subtil prin gene, disponibilitãþile sufleteºti ºi peisajul
interior al acestor meleaguri, o anumitã
receptivitate pentru glasul distinct al acestei
sensibilitãþi. Profundul ataºament faþã de muzica lui
George Enescu, dobândit în timp ºi materializat
prin realizãri concertistice ºi discografice de
excepþie, îºi va fi având un temei ascuns ºi în duhul
latent al spaþiului mioritic. 

I-a fost aproape România ºi prin familia sa
frumoasã ºi unitã, prin tovarãºa sa de viaþã, Angela,
pe care a cunoscut-o la Arad, cu ocazia primului
sãu turneu în România, ºi a cerut-o de soþie la Cluj,
în ziua ce astfel devenea de douã ori memorabilã,
când aborda pentru întâia datã în cariera dirijoralã
monumentala simfonie beethovenianã cu cor.

S-a apropiat din nou de România atunci când,
în mod inspirat, a fost invitat sã preia direcþia
ediþiei din 1998 a Festivalului Internaþional �George
Enescu�, aflat la ora marilor ambiþii de consolidare
pe plan internaþional ºi de consacrare ca una dintre
manifestãrile de vârf pe plan mondial. Foster s-a
implicat cu tot entuziasmul, inventivitatea,
generozitatea ºi priceperea sa în aceastã misiune, pe
care a îndeplinit-o în mod exemplar. Nu doar
eficienþa lui în a selecþiona ºi invita personalitãþi
interpretative de cel mai înalt rang � mulþi dintre
aceºtia prieteni sau valoroºi colaboratori ai sãi � dar
ºi modul de punere în paginã a creaþiei enesciene,
atenþia pentru reprezentarea forþelor artistice
autohtone, impulsionarea perfecþionãrii
infrastructurii prin modernizarea sãlilor mari ale
Bucureºtiului ºi extinderea generoasã a
manifestãrilor festivalului în celelalte centre
muzicale româneºti de tradiþie � toate acestea au
constituit împliniri ºi atu-uri ale unei viziuni
artistice ºi manageriale remarcabile. Îi este
recunoscãtor ºi Clujul muzical, beneficiar la acea
ediþie (ca ºi la urmãtoarea, conceputã ºi plãnuitã tot
de Maestrul Foster, dar desfãºuratã sub direcþia lui
Cristian Mandeal) de momente memorabile;
prezenþa lui Yehudi Menuhin la pupitrul Festival
Orchestra din Budapesta, sau colaborarea Corului
Filarmonicii clujene cu Orchestra Simfonicã din
Ierusalim � urmatã de invitarea corului la ediþia
2000 a Festivalului �Liturgica� din Ierusalim � sunt
doar douã dintre acestea. 

Îngãduiþi-mi sã rememorez aici, pe scurt, datele
vieþii ºi carierei artistice a oaspetelui nostru: 

Nãscut la Los Angeles în data de 23 octombrie
1941, a studiat dirijatul în oraºul natal cu Fritz
Zweig ºi a avut un debut neobiºnuit de timpuriu, la
vârsta de doar 18 ani, talentul sãu fiind remarcat de

îndatã. Au urmat un prim angajament ca dirijor al
renumitului San Francisco Ballet, apoi, la vârsta de
24 de ani, a devenit dirijor asistent la Los Angeles
Philharmonic, în perioada în care postul de director
muzical era deþinut de Zubin Mehta. În aceastã
calitate, în timpul unui lung turneu cu orchestra
din Los Angeles, a avut prilejul sã viziteze pentru
prima datã România, þara pãrinþilor sãi, iar
impresiile au fost puternice. În anul 1969 � anul
revenirii sale în România ca dirijor invitat � devenea
prim dirijor oaspete (chief guest conductor, dupã
terminologia britanicã) al reputatei Royal
Philharmonic din Londra. În paralel a deþinut ºi
postul de dirijor principal al Orchestrei Simfonice
din Houston, Texas, pendulând între cele douã
maluri ale Atlanticului, aºa cum o va face mereu
de-a lungul carierei � pentru ca în anul 1971 sã
înceapã una dintre cele mai semnificative perioade
ale vieþii sale profesionale prin acceptarea poziþiei
de dirijor principal al Operei ºi Orchestrei
Filarmonice din Monte Carlo. Aici s-a bucurat de
multã preþuire ºi sprijin din partea Prinþului Rainier
de Monaco, a cãrui ambiþie de a ridica valoarea
orchestrei principatului ºi-a aflat în Maestrul Foster
cel mai entuziast ºi competent constructor. Aceasta
este perioada în care a fost imaginat ºi pus în operã
marele proiect enescian, realizat în cea mai mare
parte cu orchestra monegascã ºlefuitã de Foster,
culminând cu opera Oedipe, pentru care a obþinut
colaborarea marilor staruri internaþionale José van
Dam ºi Barbara Hendricks. Înregistrarea a fost
distinsã cu Grand Prix du Disque al Academiei
Charles Cros, Premiul Operei Italiene ºi Premiul
Gramophone, determinând practic revirimentul
capodoperei enesciene la cel mai înalt nivel al vieþii
muzicale internaþionale. Monumentalul ciclu a fost
întregit abia cu zece ani mai târziu, când a
înregistrat cu Orchestre National de Lyon �Vox
maris� ºi Simfonia a III-a. Pentru aprofundarea
acesteia din urmã (o altã simfonie cu cor crucialã
în cariera Maestrului!) Foster mãrturiseºte a fi avut
nevoie de îndelung timp de reflecþie ºi asimilare, iar
cheia înþelegerii complexei partituri i s-a revelat în
cursul unei sãptãmâni petrecute în pacea
binecuvântatã a Subcarpaþilor româneºti, în gura de
rai a mãnãstirii Tismana� 

Perioada de la Monte Carlo a însemnat mai
mult decât o fastã epocã de muzicã, fertilã în
proiecte ºi satisfacþii; a fost ºi o idealã împlinire pe
plan uman ºi social, o integrare profundã în viaþa

muzica

Un muzician celebru, omagiat
de Academia de Muzicã

Adrian Pop
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acelui loc atât de special. La îndurereata înmor-
mântare a prinþesei Grace, fosta actriþã distinsã cu
Oscar, ca ºi la nunta princiarã a lui Albert de
Monaco, succesorul lui Rainier, Lawrence Foster a
stat alãturi cu orchestra sa, conferind elevata rezo-
nanþã simfonicã momentului de gravitate sau exu-
beranþã.

O energie inepuizabilã, o competenþã
profesionalã ireproºabilã, o vocaþie pentru claritate
ºi eficienþã, un caracter generos, ºarmant, deschis
spre dialog ºi spre jocul inteligenþei, ºi nu în
ultimul rând un fin simþ al umorului � sunt toate
calitãþi care au susþinut talentul sãu ºi l-au pus în
valoare mereu, fãcându-l dorit în multe locuri. A
fost  Generalmusikdirektor la Duisburg, director
muzical al Festivalului de la Aspen (Colorado), al
Orchestrei de camerã din Lausanne, al Orchestrei
Simfonice din Ierusalim, al Orchestrei Simfonice
din Barcelona, al Festivalului �George Enescu�, al
Orchestrei Gulbenkian din Lisabona, al Operei ºi
Orchestrei Naþionale din Montpellier, cu care a
realizat înregistrarea operei L�Étranger de Vincent
d�Indy, recent distinsã cu Orfeul de Aur de cãtre
Academia Naþionalã a Discului Liric. 

A colaborat ca dirijor invitat cu Orchestra
Radio Berlin, BBC Philharmonic Orchestra,
Filarmonica din Helsinki, Orchestra Naþionalã RAI
Torino, Orchestre Radio France, Orchestra Suisse
Romande, Orchestra Radio München, Filarmonica
Cehã, Orchestra Wiener Symphoniker, NDR
Sinfonieorchester Hamburg ºi multe altele. Cu
egalã strãlucire s-a afirmat în repertoriul de operã la
teatre de primã mãrime între care Metropolitan
Opera, Houston Grand Opera, Santa Fe Opera,
Opera Regalã Covent Garden din Londra,  Opéra
Comique ºi Opera Bastille din Paris, Deutsche
Oper Berlin, Los Angeles Music Center. 

Actualmente Lawrence Foster este director
muzical al Orchestrei  Filarmonice din Marsilia. În
aceastã calitate, la începutul acestui an a dirijat
concertul inaugural al festivitãþilor �Marsilia �
capitalã culturalã europeanã� � statut la care, dupã
cum ºtim, aspirã cu toate forþele ºi Clujul nostru.

ªi mai doresc sã o evoc aici nobilã calitate a sa:
marea aptitudine pentru prietenie a lui Lawrence
Foster. O presimþi fãrã greº în puþinele secvenþe ale
filmului evocat la începutul acestei laudatio, o
sesizezi în lungile meandre ale vieþii ºi carierei, o
preþuieºti în înflorirea roadelor ei. Artiºtii români
de valoare au avut mereu privilegiul de a se bucura
de prietenia sa: ªtefan Ruha, Radu Lupu, Dan
Grigore, Angela Gheorghiu, Cristian Mandeal �
pentru a aminti doar cele mai cunoscute nume.
Îngãduiþi-mi sã adaug cu mândrie Cvartetul
Transilvan, al cãror început de drum s-a bucurat de
încrederea, încurajarea ºi caldul sprijin al
Maestrului în paºii lor spre desãvârºire.

Într-un interviu recent Maestrul Foster spunea
simplu: 

�Iubesc România, îmi place sã revin aici�. 
Conferindu-vã acum cel mai înalt titlu academic

al venerabilei noastre ºcoli muzicale, vã spunem: ºi
noi vã iubim, Maestre, ºi ne bucurãm nespus de
fiecare revenire a Dumneavoastrã!

Cluj-Napoca, 3 septembrie 2013

O altã �Toamnã Muzicalã
Clujeanã�

Mugurel Scutãreanu

P
este câteva zile cea de-a 47-a Toamnã Muzicalã
Clujeanã ni se va arãta în toatã splendoarea
opulentã a nurilor copþi dar jocul subtilei sale

seducþii a început demult. Feromoni fantomatici,
emanaþii eterice ale unei chimii a sunetului, plutesc
de-o bunã bucatã de vreme peste valea de la poalele
Feleacului, urzind lipicioase plase imaginare, în care
melomanii �  neputincioase gâze înrobite de
frecvenþele ordonate � se vor încurca fãrã sorþi de
scãpare. În ºaptesprezece seri, diva trebuie sã convingã
ºi tare mi-e teamã cã, dincolo de voaluri, ascunde
puþine revelaþii. Cãci are zâna melopeelor clujene un
hapsân de frate mai mare, hãlãduitor pe Dâmboviþa,
care se dedã tot din doi în doi ani la zaiafeturi
fanariote, de aduce la sapã de lemn toatã suflarea
muzicalã româneascã. 

Dar nu despre obiºnuita Toamnã Muzicalã
Clujeanã vreu sã vã povestesc eu acum, ci despre o
altfel de toamnã, un anotimp al roadelor tinere,
vremea strângerii unei recolte semãnate în primãvara
trecutã! Atunci, în soarele timid al lui martie 2012,
patru artiºti ai noºtri au dobândit în austera Londrã
un trofeu de invidiat iar în cupa rãsplãþii se aflau ºi
seminþele unui turneu de concerte prin tot Regatul
Unit al Marii Britanii, manipulate genetic pentru a da
colþ în toamna aceasta. Cei patru învingãtori ai
concursului Wigmore Hall International String Quartet
Competition, învingãtori prin trudã înverºunatã ºi
luptã dreaptã, sunt muzicienii din cvartetul de coarde
Arcadia: Ana Török (vioara I), Ionuþ Dumitru (vioara
a II-a), Traian Boalã (violã) ºi Zsolt Török (violoncel).
Dupã ce vor puncta, în 16 octombrie, pe scena
Toamnei Muzicale Clujene, cu un program Haydn-
Janácek, arcadienii vor decola în 19 dimineaþa, cu
destinaþia Londra. Va urma un tur al Regatului Unit,
care prevede susþinerea a 23 de concerte pe parcursul
a 45 de zile. Un tur de forþã, cu alte cuvinte. 

L-am invitat pe Traian Boalã (în cazul lui Traian,
rãutãþile despre violiºti n-au loc) la Studioul de Radio
Cluj ºi-am vorbit, nu mult dar cu folos, cu deosebire
despre turneu dar ºi despre alte realizãri ºi proiecte ale
Arcadiei. 

Mugurel Scutãreanu - Traian, urmãtoarele douã-trei
luni sunt extrem de importante pentru voi. Spune-ne
de ce anume?

Traian Boalã - Este, într-adevãr, foarte încãrcatã ºi
fertilã pentru noi perioada imediat urmãtoare, întrucât
urmeazã sã concretizãm acea parte a premiului I
câºtigat anul trecut la Wigmore Hall ºi anume
generoasa ofertã de a intreprinde un turneu de
concerte în Anglia, de fapt în Marea Britanie, fiindcã
în program sunt incluse ºi oraºe irlandeze. Suntem
foarte bucuroºi ºi onoraþi de aceastã recompensã ºi
sperãm ca ea sã fie cu bãtaie lungã, fiindcã, alãturi de
concerte, deplasarea mai include work-shop-uri,
prezentãri, interviuri, etc. ºi, un lucru foarte
important, în acest turneu ne vom lansa ºi primul
nostru C.D. El este editat de casa de discuri �Orchid
Classics� ºi conþine cele douã cvartete de Leo�
Janá?ek. Lansarea va avea loc în cadrul concertului de
la �Wigmore Hall�, din 3 noiembrie.

- Desigur, pregãtirile pentru acest turneu trebuie sã
fi fost începute din vreme, fiindcã voi sunteþi implicaþi
foarte serios ºi în viaþa Filarmonicii Transilvania. 

- Da, �Arcadia� este integratã în orchestra
filarmonicii �Transilvania� iar anul trecut am luat ºi
iniþiativa fondãrii Orchestrei de Camerã �Transilvania�,
cu care vom avea un concert chiar în aceastã searã
(interviul a fost luat în dimineaþa zilei de 20
septembrie, n.a.), aºa cã...este mult de lucru.

- Ce-aþi pregãtit, concret, pentru turneul din
Anglia? Aveþi în vedere mai multe programe?

- În principiu avem douã programe: primul format
din Cvartetul Op.18 Nr.6 de L. van Beethoven,
Cvartetul Nr.2 de Leo� Janácek ºi cvartetul de Claude
Debussy, iar al II-lea alcãtuit din Cvartetul Op.76 Nr.
5 de J. Haydn, Cvartetul nr.1 de Janácek ºi din nou
Debussy. În afarã de aceste douã variante,am mai
pregãtit câteva lucrãri, care vor fi inserate în anumite
concerte, în funcþie de cerinþele momentane ale
organizatorilor. De asemenea, dorim sã promovãm
muzica româneascã ºi în acest sens am pregãtit
lucrãrile �Mãtasea ºi metalul � de Adrian Pop,
Cvartetul Nr.2 de George Enescu ºi piesa
�Transfigurare� de Dan Variu, scrisã la cererea noastrã
ºi prezentatã în primã audiþie în Festivalul Enescu din
acest an.

- Un turneu de 23 de concerte înseamnã oraºe mai
mari ºi mai mici. Care ar fi scenele de primã
importanþã?

- Încep, bineînþeles cu podiumul de la �Wigmore
Hall� din Londra dar vom concerta ºi la Oxford,
Nottingham, Glasgow, Aberdeen, Manchester...

- Nume sonore, glorie ºi nu numai glorie. Ce
proiecte concrete are� Arcadia� dupã acest turneu?

- În primul rând ne gândim la înregistrarea unui
nou compact-disc. Am vorbit cu impresarul nostru,
care ne reprezintã în toatã lumea ºi el ne-a
recomandat un interval de un an-un an ºi jumãtate
între lansãrile de discuri. Acest ritm ar trebui sã ne
þinã mereu in centrul atenþiei publicului ºi a revistelor
de specialitate. Apoi va urma un nou turneu în
Anglia, în 2015 ºi sã nu uitãm de ºirul concertelor din
cadrul diverselor festivaluri. Toate acestea presupun o
permanentã creºtere a nivelului prezenþelor noastre în
public.   

- Aveþi ºi competiþii în colimator?
- Ne gândim foarte serios sã participãm la

concursul de la Osaka, din primãvara viitoare. Ar fi
cam ultima competiþie la care am putea merge ºi ne
vom strãdui sã facem acest lucru.

- Ce ne spui despre perspectiva �  logicã, zic eu �
ca �Arcadia� sã devinã cvartet de stat?

- Este visul nostr ºi ne-ar ajuta sã ne concentrãm
numai asupra muncii de cvartet. Din punct de vedere
logic, acest ideal ar trebui sã fie realizabil; din punct
de vedere practic însã, obiectivul este foarte greu de
atins, mai ales din cauza situaþiei economice a
României de astãzi ºi a legilor în permanentã
schimbare. Dar noi continuãm sã sperãm ºi, poate,
într-o bunã zi ni se va împlini ºi acest vis. 

L-am condus pe Traian pânã la poarta studioului
ºi m-am uitat lung ºi cu admiraþie în urma lui. Cu
admiraþia muzicianului obscur, ºi el urzitor de
idealuri, pe vremuri, din care idealuri 
s-a ales praful... În asemenea cazuri nu-mi reprim
invidia cãci, în afara murdãriei, gândul acesta josnic
are ºi o componentã stimulatoare. 

În toamna auriu-ruginie Arcadia numãrã boboci
rotofei. Stropii ploilor insulare se vor risipi sub soarele
aplauzelor, endorfinele triumfului vor alunga oboseala,
când se vor întoarce, arcadienii � artiºti dintr-un neam
pomenit în StarTrek �  ne vor povesti despre felul în
care s-au bucurat de toamna lor muzicalã melomanii
Regatului Unit al Marii Britanii.    

!



Generaþii de regizori - continuatori ai revo-
luþiei scenei de operã a anilor �90 ºi dupã
anul 2000 - extind ºi în teatrul muzical

tehnica de prelucrare a dramei ºi a spectacolului
de la Berliner Ensemble.  În operã, ca ºi în teatru,
apar opþiuni de interpretare ºi rãsturnãri de sens
al pilonilor dramei, reconstrucþii dramatice ºi
existenþe simultane ale mai multor narative. Este
emblematic momentul în care Patrice Chéreau
monteazã Inelul nibelungilor (1976) la Bayreuth,
susþinut de designul scenic al lui Richard Peruzzi.
Economia surselor de producere a montãrii ºi a
situaþiilor scenice provoacã o rupturã ireversibilã
de stilul impus de Wieland Wagner pe aceeaºi
scenã. Chéreau accentueazã ludicul caustic,
scenele se deruleazã dupã o structurã �montaj� ce
mizeazã pe efectul brechtian de �distanþare�, pe
postmodernele �discrepanþe unitare� între
elementele spectacolului, trasând un periplu prin
perioade istorice ºi perimetre geografice diverse,
de la mitul nordic pânã la o lume industrialã cu
furnale ºi combinate chimice. Chéreau transferã
în operã structura mentalã a generaþiei de artiºti
influenþatã de marxism, nutritã de un teatru
politic în care toate sensurile dramei ºi
spectacolului sunt orientate spre obiective
militante, revoluþionare. 

Anii �70 europeni au ca puncte de reper pen-
tru regia de avangardã din teatrul de operã figu-
rile lui Giorgio Strehler, Harry Kupfer ºi Ruth
Berghaus, care continuã experienþele lui Brecht ºi
Berliner Ensemble. Controversaþii ani �70
marcheazã momentul �trezirii� laturii performa-
tive a operei. Tradiþionalismul este puternic atacat
de manifestele reformatoare din direcþia teatrului.
Tot în perioada anilor �70 coregrafa Ruth
Berghaus este directoarea companiei germane
Berliner Ensemble (1971-1977) iar intervenþia sa
în spectacolul de operã din anii �80 este puternic
influenþatã de �legile� lui Brecht ºi experienþa din
cadrul prestigioasei companii germane. În opera
montatã de Berghaus sunt evidenþi termenii
Gestus (ce personalizeazã categoriile sociale),
valorificat de coregrafi, sau Lehrstucke (latura
didacticã a piesei). Stilul sãu regizoral insistã pe
aspectul formal abstract reflectat în special în ges-
turi ºi miºcare care conduc spre
Verfremdungseffekt (efectul de distanþare).
Berghaus atinge climaxul creativ în spectacolul de
operã al anilor �80 printr-un limbaj teatral
abstract, concentrat pe coduri de miºcare ºi gest
simbolic, stilizat. Creeazã o entitate spectacularã
plasticã datoratã colaborãrii cu scenografi ca Axel
Manthey sau Herbert Wernicke. Deschide porþile
interpretãrilor postmoderne ale operei prin
finaluri ºi concluzii pretabile unor interpretãri
multiple.

Începând cu anii �80 este evidentã în regia de
operã direcþia cãtre expresionism a tehnicii
brechtiene. Apar montãri controversate, creaþiile
unor personaje ca regizorul David Alden, care
combinã principiile germanului Brecht cu expre-
sionismul. Spectacolul de operã devine un spaþiu
al dezbaterii politice ºi al contorsionãrilor situ-
aþionale traduse prin interpretãri violente ºi exce-
sive. La fel este ºi Hans Neuenfels, un etalon
Regietheater afirmat în anii �70, care opereazã cu

metode extreme de �rescriere scenicã�. Scena
Festivalului de la Bayreuth este locul în care, se
pare, orice fantezie este permisã, mai ales în
ultimii ani, perioada de co-directorat a regizoarei
Katharina Wagner, nume asociat cu Regieoper.
Neuenfels propune o interpretare a operei
Lohengrin de Richard Wagner în 2011 la Bayreuth
ca pe un experiment de laborator unde persona-
jele sunt ºobolani ce se transformã în oameni ºi
invers. Înainte de acest eveniment, montãrile sale
erau exprimate prin nonconformism sexual ºi
situaþional, veritabile excese regizorale a cãror
tehnicã de manevrã a narativului scenic ºi a
imaginii pornesc de la dezmembrarea oricãrui
pilon muzical ºi dramatic.

Peter Konwitschny, figurã cheie a regiei post-
moderne este un alt �descendent� al ºcolii lui
Bertolt Brecht prin Ruth Berghaus (asistent al
regizoarei) ºi Berliner Ensemble. Actual director al
operei din Leipzig, Konwitschny urmãreºte decon-
strucþia ºi reconstrucþia totalã a firului dramatic
prin imaginea scenicã, prin personaje ºi limbajul
simbolic al luminii indiferent de stilul compozi-
þiei, forma ºi textura muzicalã dramaticã. În
montarea operei Lulu (2003) de la Opera din
Hamburg, Konwitschny eliminã reperele dramat-
ice date de partitura muzicalã, investigând abisul
emoþional al personajelor pânã la saturãri erotice
ºi imagini obscene. Scena este populatã cu figuri
de cearã care îl reprezintã pe Alban Berg ºi prosti-
tuate în poziþii obscene. În opera Don Carlo
(2008) situaþiile sunt actualizate, transformate în
evenimente banale care provoacã o detaºare
comicã, este introdusã pizza care �distanþeazã�
emoþia auditoriului ºi-l determinã sã gândeascã
detaºat. Auto-da-fe-ul este pus în scenã în foaier,
secvenþele sunt proiectate pe un monitor uriaº,
iar publicul ºi personajele din scenã urmãresc
evenimentele proiectate. Momentul culminant al
carierei lui Konwitschny este montarea operei
Salome (2011) la Opera din Gothenburg, unde
apar scene de canibalism ºi necrofilie alãturi de
un cadru al exceselor sexuale. Spectacolele sunt
detaliate, urmãresc, mai ales, contradicþii cu parti-
tura muzicalã dupã modelul brechtian, sporind
�distanþarea� dintre scenã ºi audienþã.

O prezenþã �fulger� în spectacolul de operã al
ultimelor decade - dar semnificativã pentru acce-
lerarea revoluþiei scenei muzicale - este regizorul
Christoph Schlingensief care apare în elitistul ºi
pretenþiosul gen scenic cu studii de filosofie ºi
istoria artelor ºi cu un background din sfera
filmelor underground. Montãrile sale sunt pline
de controverse iar filmul sãu experimental - influ-
enþat de curentul Noul Cinema German (Udo
Kier, Margit Carstensen, Irm Herman) - este deci-
siv pentru imaginea scenicã a spectacolului muzi-
cal. Christoph Schlingensief insistã asupra
fenomenelor fluxus ºi �ready-made�, aleatoriul ºi
curentele artelor vizuale din anii �60, ironia ºi
�moartea autorului�, continuã acþiunile ºi mani-
festele lui Marcel Duchamp, John Cage, plasti-
cianul ºi muzicianul George Brecht, aplicându-le
într-un mediu �fragil�, repertoriul de operã.
Viziunea sa este pe de-o parte o moºtenire directã
de la Bertold Brecht (implicarea raþionalã ºi criticã
a spectatorului ºi nu starea contemplativã), iar pe

de altã parte extremismul fenomenelor happening
ºi performance. Emblematice sunt montarea
operei Parsifal (2004) la Bayreuth ºi viziunea ritu-
alicã, precedatã de procesiuni, simboluri ºi spiritul
carnavalului amazonian din Olandezul zburãtor
pus în scenã la Opera din Manaus, Brazilia. Alte
montãri exploreazã nonconformist genul vocal
instrumental, cum este oratoriul fluxus Biserica
fricii (2008) sau opera �ready made�, Mea culpa
(2009), în care se simt puternice influenþe ale
artei lui Joseph Beuys (sculptura socialã) ºi Dieter
Roth. Viziunile scenice ale lui Schlingensief sunt
experienþe personale exprimate prin violenþã artis-
ticã, trauma cancerului (regizorul moare în 2010).
Temele centrale ale lucrãrilor sale sunt explorarea
angoasei aºteptãrii morþii, obsesia pentru muzica
wagnerianã (ca emblemã a maleficului) ºi arta lui
Joseph Beuys (foloseºte citate din performance-ul
acestuia, un iepure descompus în loc de Graal).
Montãrile artistului german sunt masive, cu scene
rotitoare ºi abundenþã de recuzitã, demonstrând
obiective megalomane ale operei de artã totalã,
construitã din asamblãri de imagini halucinante ºi
accidentale. Foloseºte în mod cinic contraste pen-
tru raþiuni spectaculare anti-muzicã ºi anti-dramã. 

Achim Freyer, regizor ºi designer (dupã
modelul idealizat de Gordon Craig la începutul
secolului XX), produs direct al ºcolii lui Brecht,
porneºte cu educaþie în artele frumoase,
experienþã ce se va reflecta în producþiile sale de
la Berlin Schlosspark Theater, Schiller Theater
Berlin, Berliner Ensemble, Burgtheater Vienna.
Freyer este pasionat de marionete ºi teatrul
gesturilor ºi raporturilor mecanice, stil prin care
�rezolvã� necesara distanþare
(Verfremdungseffekt) brechtianã. Personajul
marionetã este prelucrat fie în stilul Oskar
Schlemmer, fie commedia dell�arte. Eroii lui
Freyer devin mascã, machiaj ºi costum, iar jocul
este redus la gest ºi formã. Performerii sunt creaþi
prin costume care accentueazã figura non-umanã,
mecanicã, artificialã, cu un sistem gestual axat pe
tipare ritmice. Mai mult, Freyer experimenteazã
imaginea bidimensionalã de tipul desenului
animat, ºocantã pentru spectacolul de operã, care
intrigã prin automatismele gestuale ºi performeri
transformaþi în maºini în contrast comic cu
intensitatea dramaticã sau nuanþele muzicale.
Freyer face parte din generaþia de regizori care
deturneazã arta scenografiei de la funcþiunea
tradiþionalã decorativã (care dominã mai ales
spectacolul de operã) cãtre brechtianul spaþiu
scenic gândit creativ (Bühnenraum). Scenografia
germanã, influenþatã de reformele artelor vizuale
din secolul XX impune noi coduri artistice în
textele muzicale sau dramatice clasice sau
preclasice. Operele lui Mozart, Wagner, Rossini
etc. sunt confruntate cu instalaþiile, cu texturi
vizuale stranii, sunt plantate în zone industriale
sau în sfera teatrului de marionete. Achim Freyer
abstractizeazã imaginea spectacolului, foloseºte
noile tehnologii, se îndreaptã spre operã ca
spectacol multimedia.

Generaþia nutritã de anii �70, de influenþa
teatrului lui Brecht, Harry Kupfer, Hans
Neuenfels ºi Ruth Berghaus oferã, fãrã îndoialã,
interpretãri provocatoare, mai mult criticate decât
elogiate. Dincolo de suprapunerile între
expresionism ºi teatrul politic brechtian sau de
orientãrile galopante cãtre operã ca spectacol
multimedia, partitura de operã este o permanentã
provocare de integrare în prezent a materialului
dramatic ºi muzical.

!
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Opera, între Brecht, 
expresionism ºi performance

Alba Simina Stanciu

opera



Love Building e un film relaxant, realizat cu
relaxare de echipa ºcolii de actorie pe care au
înfiinþat-o Dragoº Bucur, Dorian Boguþã ºi

Alexandru Papadopol (actoriedefilm.ro). La cîrma
filmului s-a aflat Iulia Ruginã - acesta fiind
lungmetrajul ei de debut -, iar scenariul e scris de
Ana Agopian, Oana Rãsuceanu ºi de Iulia Ruginã.
O echipã care se reuneºte pentru un nou proiect
de-al Iuliei Ruginã dupã scurtmetrajul din 2010,
Captivi de Crãciun. În ceea ce priveºte relaþia
regizorului cu �ActorieDeFilm�, Love Building este
al doilea proiect pe care îl elaboreazã împreunã,
dupã Sink, anteriorul scurtmetraj al Iuliei Ruginã.

Prin prisma contextului realizãrii acestui
proiect - ca �film de absolvire� a ºcolii de actorie
pentru douãzeci ºi opt de cursanþi, cu scenariu
scris cu nevoi de producþie în minte (numãr de
personaje, echilibru în apariþia lor pe ecran, cu
prim plan pe fiecare persoanã, film de gen) -
rezultatul, Love Building, e cu atît mai deosebit.
Nu e deloc floare la ureche sã construieºti un
scenariu de gen onorabil, sã reuºeºti sã îl struneºti
pe o linie narativã pe care se întîlnesc ºi
relaþioneazã multe personaje ºi sã îl articulezi cu
decenþã e cu atît mai dificil.

Titlul filmului anunþã conceptul pe care e
construitã povestea de pe ecran. Pe de o parte
putem vorbi despre o clãdire a iubirii, un sãlaº în
care aceastã stare de spirit poate fi crescutã
armonios, pe de altã parte putem vorbi de o
clãdire a iubirii, o re/construcþie a unei stãri pe
cale de a se altera. Paisprezece cupluri aleg sã
participe la acest program de love building, un
program coordonat de trei psihologi/consilieri
interpretaþi de Dragoº Bucur, Dorian Boguþã ºi de
Alexandru Papadopol (care sînt ºi producãtorii
filmului). Prin fiecare cuplu din film e subliniatã
o anumitã problemã ce apare în cadrul perechilor
de îndrãgostiþi din realitate (lipsa banilor,
prezenþa soacrei, tendinþa de a înºela, alcoolul,
singurãtatea în doi). Astfel, pentru a obþine o
imagine generalã a problemelor casnice, trebuie

fãcutã o sintezã a situaþiilor reprezentate de
fiecare cuplu în parte. 

De-a lungul peliculei, din raporturile existente
între analiºti (consilierii) ºi analizaþi (cuplurile),
stãrile personajelor ajung sã fie atît de amestecate
încît, de la o vreme, începe sã fie clar cã însuºi
analiºtii ar avea nevoie de terapie, poate mai mult
decît pacienþii lor. Aici vom gãsi neajunsul
principal al filmului, în faptul cã personajele-
terapeut sînt lipsite de consistenþã, valoarea lor
profesionalã fiind mai mult decît îndoielnicã.
Acest aspect poate fi citit ca o criticã la adresa
cursurilor/ºedinþelor de profil de la noi (de team
building, de consiliere matrimonialã). Filmul
îmbracã aceastã expunere într-un umor articulat
cu bun simþ, umor prin care filmul atinge ºi
proiectele de acest gen din realitate (ideea de
consiliere matrimonialã, modul în care e privitã în
România, dar ºi ideea de team building în
general), multe dintre ele fiind mai degrabã
improvizaþii, propuneri care sunã bine doar pe
hîrtie. Totuºi, dacã ar fi fost mai multã temeinicie
în aceastã zonã, a personajelor în cauzã, critica
nu ar fi fost automat pierdutã, mãcar prin faptul
cã am fi putut vorbi de un anumit standard
deontologic.

Însã, în acelaºi timp, lejeritatea discursului
acestei pelicule este asumatã în totalitate,
coordonatele proiectului fiind lãsate la vedere încã
de pe generic, unde convenþia cuplu-defect este
expusã explicit. Love Building e lucrat cu
inteligenþã ºi în latura esteticã, în istorisirea sa
dorind sã fie cît mai aproape de accepþiunile
spectatorului obiºnuit cu televizorul (emisiunile
reality show, de exemplu), însã fãrã a face
concesii în valoarea lucrurilor expuse prin aceste
metode. Tocmai de aceea este binevenitã alegerea
de a lucra în alb negru în secvenþele în care
filmul apropie de spectator intimitatea cuplurilor
prezente pe ecran (prim-planuri precum în camera
secretelor de la Big Brother). Prin diferenþa de
conþinut vizibilã în aceastã abordare e marcatã

distanþa pe care o are filmul faþã de relatãrile
televiziunilor, care, deºi sînt mai apropiate de
viaþã prin faptul cã sînt color, de cele mai multe
ori sînt ºi suficient de colorate (dincolo de faptul
cã, astãzi, cele mai multe sînt ºi construite,
mãsluite) încît sã devinã deranjante pînã la
extrem.

Datoritã acestor aspecte, Love Building oferã
un exemplu important în cinematograful
românesc actual pentru ceea ce înseamnã
construcþia unui film de gen. Fãrã pretenþii, fãrã
abordãri estetice inutile, cu o expunere care cautã
necontenit calea cea mai simplã, cea mai fireascã
pentru a transmite spectatorului situaþiile poveºtii.
Un film de gen care discutã critic lipsa valorii pe
care o cultivã emisiunile de gen de pe micul
ecran, ceea ce îi conferã o trãinicie cît se poate de
oportunã într-o conjuncturã în care nivelul de
calitate aºteptat de public ar trebui sã fie, totuºi,
ceva mai înalt decît cel vizibil în producþiile de
casã ale televiziunilor noastre.

!
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film

Love Building
Lucian Maier

în urmãtorul tablou cubul este deja spart, se
vede cum dinãuntrul lui ies gândurile: o
rãdaºcã mare ºi neagrã, rãdaºca lui Kafka, ºi
niºte fluturi care n-au apucat sã devinã pete
de culoare, cãci întregul tablou este în negru
ºi gri, sumbru deschizându-se privirii. Sã fie
fluturii Roºiei Montanã înnegriþi de cianurã?
O lume a cianurei care a cuprins casa
gândurilor?

Autoportretele reprezintã un alt capitol
distinct. Unul în verde-roºu, în care barba albã
a pictorului devine roºcat viºinie, amintindu-
ne de autoportretul portocaliu al lui Van
Gogh. ªi da, elementul ecranului, al gratiilor.
Chipurile pictorului apar cu gura deschisã
þipând în strigãt mut, în spatele unor dungi,
gratii, ecrane. Ca ºi cum ar aparþine altui
spaþiu, de unde ar vrea sã comunice, de unde

ar vrea sã fie auzit, dar e mut þipãtul. Vizibil
pentru privitor, el rãmâne totuºi surd. Ecranul
cel mai clar înfãþiºat se regãseºte în tabloul
Pionii regelui de sticlã, în care chipurile
personajelor sunt calme, senine, dar aparþin
altei realitãþi, parcã altui timp. Nu au nimic
de-a face cu prezentul. Dungile aurii, ca niºte
perturbãri ale imaginii, sugereazã ºi mai mult
ruptura de realitate. Adevãrul este strecurat
dincoace cum ºi în ce mãsurã se doreºte,
printr-un filtru care scapã privitorului, dar cu
siguranþã, nu avem un adevãr curat, ci o
prelucrare a sa ºi ca urmare suntem prada
unei dezinformãri, a unei  manipulãri. Însãºi
arta plasticã a lui G. Nechifor e o încercare
de ecranare, de învelire a seminþelor,
prezentând o semanticã prin care nu se
aºteaptã ca cei mari s-o înþeleagã, ci noi, cei
puþini ºi încã interesaþi în a gusta din
realitatea descoperirilor de esenþã �sã plângem
pentru copiii noºtri care nu vor avea, pentru
cã cei de acum tâlhãresc totul ºi înstrãineazã,
neînþelegând� � dupã o propoziþie rostitã la
sfârºitul vernisajului de cãtre Pictor.

Un laitmotiv care apare în peste jumãtate
din tablouri sunt craniile (ºi scheletele). Unul

troneazã pe autoportret, scheletul � desenat ca
un decupaj dintr-un manual de anatonie, cu
sãgeþi care denumesc oasele � poartã o tichie
roºie de absolvent! Sã fie o ironie adresatã
instituþiilor de artã care fabricã absolvenþi
buni direct de îngropare? Oricum, o serie de
alte schelete apar pe catafalc, cranii cu
grãmada risipite pe pâmânt, în timp ce
stratificarea pe niveluri de cunoaºtere, de
înþelegere, de creºtere a conºtiinþei, de
spiritualizare reprezintã o temã a
transcendentului, o temã a salvãrii. Tablourile
încifreazã adevãrate trasee spirituale. Singura
ºansã de eliberare din tot nevrutul, neputinþa,
atmosfera de moarte, sumbrã ºi implacabilã
pare sã fie deschiderea spre alte niveluri ale
cunoaºterii spirituale. Un apanaj în primul
rând al artiºtilor, cele mai sensibile persoane
care reuºesc sã surprindã schimbarea adusã de
acest veac: aurul ºi tot ce se poate dobândi
prin el trece, conºtiinþa rãmâne!

!

Roºia Montana în
picturã. Ecrane ºi
trasee spirituale
(urmare din pagina 36)
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plastica

Roºia Montana în picturã.
Ecrane ºi trasee spirituale

Hanna Bota

Lupta pentru Roºia Montanã a îmbrãcat
forme diverse, indiferent de care parte se
aflã beligeranþii. În toiul manifestaþiilor,

ºi-a fãcut apariþia ºi o atitudine picturalã,
îmbrãcând culoarea ºi forma specificã artei
plastice. Pictorul Gavril Nechifor, absolvent al
Facultãþii de picturã a Universitãþii de Artã ºi
Design din Cluj-Napoca, având numeroase
expoziþii personale ºi de grup, în marea lor
majoritate în þarã, dar ºi în strãinãtate
(Amsterdam, Grecia, Bruxelles), ne propune
vernisajul unei personale � picturã ºi graficã �
la Galeria Diverta, Librãria Universitãþii, cu
titlul Gânduri (30 aug. � 19 sept. 2013)

O suitã de tablouri aparþin capitolului
Gânduri despre Roºia Montanã. Întreaga
expoziþie capãtã tenta apãsãtoare, chiar
sumbrã ºi deprimantã pe alocuri, a acestui
strigãt înãbuºit: salvaþi ce se mai poate salva,
deºi pare cã e prea târziu! În negru, gri,
bordo ºi roºu � cum altfel putea fi redatã
Roºia Montanã în descompunere? � elementul
emblematic se dovedeºte a fi copacul
desfrunzit, uscat, o siluetã pãrând o rãstignire
târzie pe fundalul apusului sângeriu în culori
aºezate orizontal, ca niºte linþolii de
înmormântare; o pironire a naturii, a vieþii, a
verdelui care nu apare, fiind doar cerut
complementar de roºu, dar care i se refuzã
penelului. Într-alt tablou al acestui subcapitol
apar ruinele, o fereastrã opacã � fereastrã
oarbã � ar fi zis bunica, un luminator fãrã

luminã, alãturi de o fereastrã aurie, ca o
promisiune a ceea ce ar fi putut fi, sau ar mai
putea fi, dacã... Motivul se reia în tabloul
Gânduri despre Roºia Poieni, în care apare
turla albã a bisericii atât de cunoscute din
imaginile mediatizate, înecatã în negrul haotic
al unei pseudonaturi moarte, peste care
troneazã o pãrere de lunã albã, ca o stafie
într-o patã de sânge � singura patã de roºu, ca
sã se pãstreze nuanþele de compoziþie a
întregului capitol. Solemnitatea unei idei
transcendentale o oferã apariþia din când în
când a unor pete de argintiu ºi auriu, de
bronz, ca o deschidere spre paradis, dar nu ca
o realitate, ci doar ca o promisiune, o
posibilitate ca ºi pierdutã. Un semnal de
alarmã!

Dincolo de aceastã suitã aflatã pe simeze,
tonalul celorlalte e în directã reciprocitate.
Subcapitolul denumit Casa gândurilor,
compus din cinci tablouri, pãstreazã unele
din temele Roºiei, o anume geometrie a
ferestrelor, uºilor, luminatoarelor care rãmân
ori oarbe, ori albe-argintii-aurii cu acelaºi gând
de promisiune ratatã, dar cãrora li se adaugã
cubul. Tablouri în alb negru � cubul complet,
casa gândurilor ca formã geometricã perfectã,
acoperitã de linii curbe, luminã ondulatorie, 
s-ar asocia cu sãrutatul cub al lui Nichita
Stãnescu, cel care trebuie ciobit pentru a fi
perfect, ciobire care nu întârzie sã aparã, cãci

(Continuare în pagina 35)

Nechifor Gavril                                                                             Gânduri despre Roºia Montana,-u/c


