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Gavin EEwart

S-a nãscut în Londra, în 1916. Educaþie la
Wellington College ºi Cambridge. A lucrat pentru
British Council, ºi, din 1971 a fost scriitor pe cont

propriu ºi profesor cu jumãtate de normã. A editat
Timp de patruzeci de ani: o antologie a cântecelor de

ºcoalã (1964).

PPrraayyeerr
Lord I am not entirely selfish
Lord I am not entirely helpish
O Lord to me be slightly lavish
O Lord be in a minor way lovish

Lord I am not completetly bad-mannered
Lord I am not a crusader, mad-bannered
O Lord to me be quite well disposed
O Lord to me be calm and composed

Lord I am not a dog downed and to-heeled
Lord I am not thick about what has been revealed
O Lord you have it in your power to hurt me
O Lord in your odd way do not desert me

RRuuggããcciiuunnee
Doamne nu-s chiar de-al meu sine semeþ
Doamne nici chiar oricând ajutãreþ
Fii-mi Doamne un pic mai belºugãreþ
Fii Doamne spre mine cumva iubãreþ

De tot nu-s lipsit de bune maniere
ªi nici cruciat sub nebune baniere
O Doamne fii bine dispus cãtre mine
O Doamne fii-mi calm cumpãnit întru bine

Doamne nu-s câine pus jos la picior
Doamne ce mi-e revelat vãd uºor
O Doamne poþi a mã-ndurera
O Doamne în felu-þi ºod, nu mã lãsa

AAnn eexxeetteerr rriiddddllee
Sitters on the mead-bench,    quaffing among ques-
tions,
I saw a thing -                   tell me its totality.
A boy sped by,                  his feet did not grind
gravel
high was his head               incautious in the com-
pany
of the might of mountains  and a rock-rent liquid.
His hands moved little,                his legs seemed
listless,
yet he woke the wind                  and exacerbated
echoes,
wending not to war                     in a charging
chariot,
unhelped by horses                     whirling like the
wind.
Test-tube technology                  covered him com-
pletely.
Seen for a second,                      he was gone
ghostly
as though he had never been.     Vouchsafe me this
vision!

GGhhiicciittooaarree ddiinn ccooddiicceellee ddee llaa EExxeetteerr**
Bãutori pe bancã,                       cimilind prin
cidru,
am vãzut vedenii                        vreau sã-mi ziceþi
ce-i.
Un flãcãu fugea                          nu pãºind
pietriºul
capu-i cãta-n cer                        nepãsându-i, parcã,
cã i-s soaþe stânci ºi                   apã-n palma pietrii.
Mâinile-abia miºcã;                     cu-un pierit picior
tot trezit-a vântul                       vii, venite voci,
neluând spre luptã                      car chemat 
s-atace,

nu cãlare-n crupã                    -nvârtejit ca vântul.
Ci-mbrãcat cu totu-n                   tehnici, teste,
tuburi,
probe-n eprubete,                       iatã-l dus,
demonic,
cum nici n-ar fi fost.               Luaþi-mi nãlucirea! 

PPaassttoorraall
Dominic Francis Xavier Brotherton-Chancery
had an egg for breakfast every morning
and revelled in obsolete forms. For example
he called an eclogue an eglog (like the Elizabethans).
He went everywhere on a bicycle. He knew very
well
that ordinary people have never heard of an
eclogue.
How he despised them! When his rough friend
made savage fun of Gerald Manley Hopkins,
jokingly speaking of �The Burglar�s First
Communion�
and hinting at the lust concealed in a work called
�Hairy Ploughman�,
although he giggled Dominic was shocked � 
such a lack of Faith! But what he loved in his friend
was exactly the shaggy goat-footed Philistine rough-
ness,
it made him seem at least twice as cultivated.
His coarse moustache was an animal temptation.
His coltish clumsiness � oh, Dominic adored!
They were both sheepheards. His mother was a
nymphe.
The sheepheardesses lived in a different valley.
He literally wanted (as Gus guffawed)
no part of them! Lithe on his bicycle
he rode contented through a summer idyll.

PPaassttoorraallãã
Dominic Francis Xavier Brotherton-Chancery
mânca la micul dejun, zilnic, un ou
ºi era nebun dupã forme arhaice. De exemplu
îi spunea la eglogii eclouã (ca Elizabetanii).
Mergea peste tot cu bicicleta. ªtia foarte bine
cã oamenii de rând n-auziserã niciodatã de eglogã.
Cum îi mai dispreþuia! Când prietenul sãu din topor
râdea cu lacrimi de Gerard Manley Hopkins,
batjocorind �Prima Împãrtãºanie a Tâlharului�
ºi fãcând aluzii la lubricul ascuns într-o operã
numitã �Plugarul Pãros�,
chiar dacã chicotea, Dominic era ºocat � 
aºa o lipsã de Credinþã! Dar ce îi plãcea la prietenul
sãu
era tocmai neciopleala filistinã, zdrenþãroasã ºi cu
copite de þap,
care îl fãcea pe el sã parã cel puþin de douã ori mai
cultivat.
Mustaþa lui din topor era o tentaþie animalã.
Stângãcia de mânz - o, Dominic o adora!
Erau amândoi pãstori. Maicã-sa era o nimfã.
Pãstoriþele locuiau într-o altã vale.
Nu voia literalmente (pe când Gus gâlgâia de râs)
sã aibã nimic de-a face cu ele! Suplu pe bicicleta lui
trecea mulþumit printr-o idilã de varã.

* Codicele de la Exeter (Liber Exoniensis) este unul
din primele manuscrise anglo-saxone care s-au pãstrat
pânã în zilele noastre. Conþine ghicitori (riddles) ºi alte
texte anglo-saxone. Poezia anglo-saxonã este caracterizatã
prin douã hemistihuri într-un vers, în care se alitereazã
acelaºi sunet, de cel puþin trei ori. Fiind o figurã de stil
mai degrabã cantitativã, în acea vreme, aliteraþia era
simþitã ca având efect estetic în cazurile în care era
încãlcatã schema aliterativã canonicã, prin lipsa unei
aliteraþii din cele obligatorii. (N. Tr.) 

Traducere ºi notã de 
CCrriissttiinnaa TTããttaarruu

!

2 TRIBUNA � NR. 270 � 1-15 decembrie 2013

22

Black Pantone 2253 UU

Black Pantone 2253 UU 

TRIBUNA
Director fondator:

Ioan Slavici (1884)

PUBLICAÞIE BILUNARÃ CARE APARE SUB EGIDA

CONSILIULUI JUDEÞEAN CLUJ

CCoonnssiilliiuull ccoonnssuullttaattiivv aall rreevviisstteeii ddee ccuullttuurrãã
TTrriibbuunnaa::

Constantin Barbu
Alexandru Boboc
Gheorghe Boboº
Nicolae Breban
Nicolae Iliescu
Andrei Marga

Eugen Mihãescu
Vasile Muscã
Mircea Muthu
D.R. Popescu
Irinel Popescu

Marius Porumb
Petru Romoºan
Florin Rotaru

Gh. Vlãduþescu
Grigore Zanc

RReeddaaccþþiiaa::
Mircea Arman

(manager)

Claudiu Groza
(redactor ºef adjunct)

Ioan-Pavel Azap
ªtefan Manasia

Oana Pughineanu
Ovidiu Petca

(secretar tehnic de redacþie)

Aurica Tothãzan
Maria Georgeta Marc 

TTeehhnnoorreeddaaccttaarree::
Virgil Mleºniþã

CCoollaaþþiioonnaarree ººii ssuuppeerrvviizzaarree::
L.G. Ilea

RReeddaaccþþiiaa ººii aaddmmiinniissttrraaþþiiaa::
400091 Cluj-Napoca, str. Universitãþii nr. 1

Tel. (0264) 59.14.98
Fax (0264) 59.14.97

E-mail: redactia@revistatribuna.ro 
Pagina web: www.revistatribuna.ro

ISSN 1223-8546

RReessppoonnssaabbiilliittaatteeaa aassuupprraa ccoonnþþiinnuuttuulluuii tteexxtteelloorr
rreevviinnee îînn îînnttrreeggiimmee aauuttoorriilloorr

din lirica universalã

Saltimbanci



LLiippssaa pprriinncciippiiiilloorr

Cultura modernã începe prin a refuza, printr-o
criticã acerbã � cultura ºi mentalitatea scolasticã. S-a
întâmplat însã un lucru simplu în natura lui
psihologicã, dar incredibil pentru luciditatea
umanistã ºi ºtiinþificã care lua locul celei medievale,
ºi anume: de la critica modului scolastic ºi refuzul
acestui mod, s-a trecut la respingerea lui Aristotel, a
cãrui filozofie forma baza gândirii medievale. 

Ura împotriva modului de a-l prezenta pe
Aristotel a dus pe nesimþite la respingerea lui
Aristotel. Primii umaniºti nu se pronunþã împotriva
Stagiritului, ci împotriva �modului� de a-l prezenta.
Astfel se prezintã critica lui Petrarca, a lui
Boccaccio, a lui Leonardus Aretinus, a lui Aeneas
Sylvius Piccolomini, ºi chiar a lui Cusanus. 

Treptat însã, mai ales cu victoria sistemului
heliocentric ºi cu respingerea sistemului lui Aristotel
care presupunea pãmântul în centrul lumii,
Aristotel este respins în întregime ºi gândirea
modernã îl considerã pe Aristotel complet depãºit,
fãrã sã-ºi dea seama cã ºtiinþa se depãºeºte în fiecare
moment, printr-o nouã revoluþie, sau chiar numai
printr-o nouã descoperire. ªi astfel se întâmplã un
fapt nemaipomenit în istorie, toate civilizaþiile
cunoscute, aceea chinezã, indianã, greceascã sau
medievalã, s-au bazat pe un sistem de principii. Iatã
însã cã se naºte, la sfârºitul evului mediu o
civilizaþie nouã, care are ca obiectiv de a nu accepta
definitiv nici un principiu. În acest climat mental 
s-a nãscut filosofia lui Descartes, ºi în acest climat 
s-a dezvoltat pânã astãzi. Mentalitatea ºtiinþificã
este tocmai aceea care împiedicã sã te opreºti
definitiv la ceva pentru a permite progresul ºtiinþei,
care constituie mai ales din a se ruina singurã.

Acesta era climatul ºtiinþific în secolul al 
XVI-lea, formulat atât de bine de Montaigne: sã
treci totul prin criticã ºi sã nu admiþi nimic �prin
simplã autoritate ºi pe credit�. Maxima acestui
sceptic francez este, aºa cum o spune singur, un
vers din Divina Comedie (Infernul, XI, 93):

�Nu mai puþin decât ce ºtii mi-este agreabil a
mã îndoi�.

Mã îndoiesc de totul ºi chiar de ceea ce ºtiu,
pentru cã numai punerea în îndoialã a unui lucru
cunoscut poate duce la perfecþionarea cunoaºterii
mele despre el ºi aºa la nesfârºit. 

Pusã astfel chestiunea ea devine fascinantã ºi
efectiv a dat rezultate aproape nesperate. Dar dacã
ºtiu un lucru, care in fundamentul cunoaºterii mele
despre el implicã îndoialã, acesta înseamnã cã orice
cunoaºtere de sine [este] provizorie ºi numai
ipoteticã. Cunoaºterea noastrã conþine în esenþa ei
principiul gata sã o distrugã, ºi care este îndoiala.
Este adevãrat cã aceasta a îmbogãþit cunoaºterea
într-un mod nelimitat, dar a viciat-o totuºi la bazã,
fiindcã nu are principii stabile, adicã tocmai ce
înseamnã principii. Cei vechi ºtiau mai puþin despre
naturã, dar nu se rãtãciserã în labirintul îndoielilor;
modernii ºtiu infinit mai mult, dar nu au nici un fir
al Ariadnei în labirintul de îndoieli în care au intrat.

EEmmiinneessccuu ººii ffiilloossooffiiaa iinnddiiaannãã

S-au spus destule lucruri despre Eminescu
�filosof� ºi de legãturile lui cu filosofia indianã.
Unele mai juste, altele fãrã a intra în miezul
problemei, altele fanteziste. 

Singura lucrare care ici ºi colo atinge totuºi
problema în inima ei este aceea a Amitei Bhose �
Eminescu ºi India. 

S-au fãcut diverse ipoteze despre studiile pe care
Eminescu putea sã le facã în materie de filozofie
indianã. Un lucru este sigur, dacã sursele nu sunt
sigure: el a fost serios interesat (serios) de gândirea
indianã, dovadã încercãrile lui de a învãþa limba
sanscritã ºi traducerea în 1886 a unei pãrþi din
gramatica sanscritã a lui Bopp - Kritische
Grammatik der Sanskrita-Sprache in kürzerer
Fassung; de asemenea a copiat glosarul sanscrit a
lui Bopp.

Problema care se pune este urmãtoarea: ce l-a
interesat pe Eminescu în filosofia sanscritã ºi l-a
determinat sã treacã la o muncã atât de intensã
pentru a se putea apropia de ea direct ºi prin
intermediul traducerilor. D-na Bhose spune ceva
foarte interesant, care trebuie subliniat neapãrat 
(op. cit., p. 19): �Eminescu nu a vrut sã arate lumii
chipul sãu de filosof în sensul european al
cuvântului, de aceea el ºi-a îmbinat toatã gândirea
filosoficã cu imaginaþia poeticã, creînd o operã
literarã care identificã într-un tot sublimul
meditaþiei umane ºi al sensibilitãþii prin verb.
Eminescu nu a fost filosof ºi a fost mai mult decât
un poet; el a fost un darshan (cel care vede), a fost
un Kavi (poet înþelept) în sensul termenilor
indieni�. Afirmaþia d-nei Bhose mi se pare justã:
Eminescu nu este un �filosof� în sensul european
admis al cuvântului, adicã un gânditor care face
speculaþii asupra unor probleme filosofice; el are o
prizã directã asupra esenþei problemelor, printr-o
putere intelectualã extraordinarã, pe care indienii o
numesc buddhi � intuiþia intelectualã, iar grecii o
numeau noesis cu acelaºi înþeles, ca rezultat al
intelectului superior � nous poietikos.

Un exemplu ne va lãmuri imediat. Nu existã în
filosofia europeanã decât douã începuturi posibile:
1. sau se pleacã de la Fiinþã, de la existenþã; 2. sau
se pleacã de la Neant, de la non-existenþã. 

În gândirea indianã, existã o poziþie comunã
tuturor �sistemelor� filosofice, care spune cã �
despre principiul tuturor lucrurilor � Brahma
Nirguna (Brahma necalificatul) nu se poate spune
nici cã existã nici cã nu existã. O formulare clarã se
gãseºte în Imnul creaþiei X. 129 (vezi Amita Bhose,
op. cit., p. 108): �Non-fiinþa nu era nici Fiinþa.�

Aceasta apare la Eminescu în Scrisoarea I, sub
forma �la început pe când fiinþã nu era nici
nefiinþã�.

Aceastã idee care apare sub forme ºi mai
determinate în alte versuri, este fundamentalã
pentru gândirea lui Eminescu. El nu a preluat-o din
filosofia europeanã, fiindcã aceastã filozofie nu o
are. Influenþa filosofiei indiene apare atunci
evidentã. Influenþa? 

Ce înseamnã în cazul lui Eminescu influenþã?
Un geniu de puterea lui Eminescu ia contact cu
filosofia europeanã în ceea ce ea are mai bun în
timpul lui ºi este total nemulþumit: �ce un secol ne
zice ceilalþi o dezic�. Se întâlneºte � destul de
modest pentru vremea aceea � cu filosofia indianã
ºi constatã cã unele afirmaþii din aceastã filosofie îl
expliciteazã pe el însuºi. Adoptã chiar unele din
permutãrile indiene. Spunem le adoptã fiindcã de
fapt ele sunt singurele posibile, altfel nu se pot
exprima ideile ce conþin. Nu mi se pare cã poate fi
vorba de influenþã, ci mai normal de regãsirea
propriilor lui idei ºi viziuni în gândirea indianã. 

Din tot ce a realizat Eminescu mi se pare cã o
singurã concluzie este permisã: inteligenþa lui
extraordinarã era deschisã, în mod natural, spre
zone inaccesibile intelectului obiºnuit. Aceasta
explicã ºi dezinteresul lui faþã de lume, indiferenþa

lui la laude ºi criticã, aºa cum a remarcat-o foarte
bine Maiorescu. Prin plinãtatea lui intelectualã,
Eminescu se gãsea departe de contemporanii lui;
prin slãbiciunile lui omeneºti el se gãsea în mijlocul
lor. De aceea el va conchide dupã experienþa amarã
pe care o face �Luceafãrul� : 

�Trãind în cercul vostru strâmt
Norocul vã petrece 
Dar eu în lumea mea mã simt
Nemuritor ºi rece�
Este starea pe care o atingea sophos-ul grec

când depãºea condiþionarea lui cu lumea sensibilã ºi
intra în lumea inteligibilã, sau yoghinul indian când
realiza în el principiul ºi era principiul despre care
nu se poate spune cã existã nici cã nu existã �

!
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Anton Dumitriu - Jurnal de idei (XV)
inedit

Horus



Cum e sã fii femeie, cartea lui 
Alex. ªtefãnescu în dialog cu Lia Faur,
apãrutã în 2012 la Editura Maºina de

scris, am citit-o, în primul rând, din curiozitate,
încercând sã înþeleg cum e sã fii bãrbat interesat
de misterul feminin, în cel mai serios mod cu
putinþã. Întrebarea din titlu ridicã cel puþin încã
una cititorului. E imposibil, îmi spuneam, sã
rãspundã o singurã femeie. Pentru cã femeia nu
e o vietate ce trãieºte într-un cadru bine stabilit
ºi în funcþie de acesta este analizatã, i se fac
portrete, prezentãri. Ea e puternic influenþatã de
mediul social ºi, mai ales, de educaþie. Autorul
anticipeazã aceastã problemã în cuvântul de
început: �Un filosof ar putea sã-mi facã obiecþia
cã, printr-un asemenea dialog, eu pot sã aflu
cum e sã fii Lia Faur, nu cum este sã fii femeie
[...] Acum, la încheierea dialogului, îmi dau
seama cã n-am captat, în flaconul de argint al
acestei cãrþi, întregul mister al feminitãþii�.
Chiar dacã m-am regãsit în unele ipostaze,
copilãria Liei Faur e un fel de copilãria mea
sintetizatã de altcineva, senzaþia mi-a rãmas cam
aceeaºi pânã la final: cartea vorbeºte despre cum
e femeia Lia Faur, sau, pe alocuri, cum ar vrea
sã fie Lia Faur. Am avut impresia cã a
�cosmetizat� unele rãspunsuri, cã a intuit
aºteptãrile ºi, în funcþie de acest aspect, a
formulat rãspunsuri studiate. Interlocutoarea lui
Alex. ªtefãnescu e o femeie inteligentã, cu mult
talent scriitoricesc (oricât a încercat criticul sã o
struneascã, rãspunsurile ei sunt tot literaturã), o
femeie care a avut o copilãrie fericitã, dar ºi,
ulterior, un parcurs al vieþii fast, fãrã
dezechilibre majore, cel puþin aºa ne lasã ea sã
o vedem. Din aceastã posturã, avantajoasã,
poate face caz de independenþa ei, de farmec,
de puterea ºi ºtiinþa de a seduce, pentru cã
mediul în care trãieºte se situeazã la un anumit
nivel de confort. Angoasele, minore, nu sunt
nici pe departe asemãnãtoare cu dramele prin
care existã posibilitatea sã treacã o femeie cu

mai puþin noroc, cu mai puþinã educaþie, sau
pur ºi simplu lipsitã de posibilitãþi materiale ºi
nu numai. Am înþeles, desigur, cã misiunea Liei
Faur nu a fost una uºoarã, cã a trebuit sã
schiþeze un portret al femeii în general, sã se
imagineze în anumite situaþii, experienþa ei nu
acoperea, firesc, absolut tot, dar întrebãrile îi
erau adresate personal, de genul: cum vede ea,
cum simte ea, ce crede ea, întrebãri ce au avut
se pare ºi un efect terapeutic, dupã cum spune:
�...am descoperit o femeie pe care nu o
cunoºteam înainte, nu mai originalã, nu mai
inteligentã, ci mai conºtientã de feminitatea sa�.
Or, tocmai aceastã descoperire îmi dã mie
senzaþia cã, uneori, realitatea a fost
înfrumuseþatã, cum ºi autorul o bãnuieºte: �Mi-e
teamã, totuºi, cã înfrumuseþezi realitatea [...]
Îmi dai rãspunsuri asemãnãtoare cu niºte
poeme. Îmi torni farmec în cafea ca sã nu
observ cã te eschivezi de la formularea unui
rãspuns [...] Te rog sã renunþi la trucul cu
poezia ºi sã-mi rãspunzi în prozã! [...]
Rãspunsul tãu mi-a plãcut (ca literaturã), dar nu
m-a convins�. De o abilitate remarcabilã,
partenera de dialog a lui Alex. ºtefãnescu s-a
descurcat de fiecare datã când au fost lansate
astfel de suspiciuni, ba chiar s-a victimizat
puþin, arãtând (sau confecþionându-ºi) pentru a
convinge, o imagine de femeie vulnerabilã,
situaþie repede remarcatã de autor: �Ai trecut de
la persoana a treia la persoana întâi, ca ºi cum
ai fi vrut sã spui: am tot vorbit despre ce
înseamnã sã fii femeie, iatã acum o femeie
realã, rãvãºitã de întâmplãrile vieþii�, asta dupã
ce a protestat bãtãios: �Probabil cã pledând,
cum zici, pentru �cauza femeii�, am gafat de
douã ori, susþinându-le pe faþã ºi recunoscându-
le dependenþa de bãrbaþi. Femeilor, care ne
citiþi, rãmâneþi alãturi, jocul meu va fi unul
subtil, de acum, ºi pervers, vã voi apãra cauza,
dar va pãrea cã sunt detaºatã ºi fãrã implicare!�
Iatã acel apel la susþinere, acea invocare a

grupului care ar trebui sã-i fie alãturi, doar
vorbeºte în numele tuturor! Numai cã femeile
sunt rareori aºa. Sincer o invidiez, în sensul
admirativ al cuvântului, cã are în jurul ei femei
de încredere, cãrora le poate cere o pãrere, pe
care apoi sã se bizuie fãrã rezerve, pentru cã, în
general, reprezentantele sexului frumos se
situeazã la celãlalt pol. Ea nu a vorbit deloc
despre competiþiile în care intrã femeile unele
cu altele. Ba, mai mult, aºazã femeia pe un
piedestal, idealizând-o din toate punctele de
vedere. Creioneazã o învingãtoare, cu principii
morale bine stabilite, arareori dispusã la
compromisuri, fie ºi pentru un bãrbat iubit. E o
imagine cu care am dori toate sã fim asociate ºi
pentru asta meritã sã-i mulþumim. Ea se revoltã
citind fragmentul din Bãrbat adormit în fotoliu,
inserat de autor în carte, aproape de final, pe
mine, spun sincer, m-a amuzat. Pentru cã G.G.,
tipul �macho�, se adreseazã unui anumit gen de
femeie, care, fie ne place, fie nu, existã ºi aºa
preferã sã fie abordatã. E o falie în care
personajul acesta are succesul asigurat. Nu pot
fi însã de acord cu afirmaþii precum: �Cred cã
prostia femininã, despre care se pomeneºte, se
aflã în acest mod de a îndura soarta, din motive
social-morale, religioase, afective sau... pur ºi
simplu�, ba chiar o bãnuiesc aici pe Lia Faur de
un dram de cinism, venit nu din rãutate ci din
imposibilitatea de a înþelege o situaþie în care
viaþa a fost amabilã sã nu o includã. Pe de altã
parte, în altele, mã regãsesc cu drag: �Seducþia
în sine nu e un scop, cum nici poezia în sine
nu este. Ele se nasc din preaplinul uneia sau
alteia. [...] mãrturisirea e ºi ea o formã de
seducþie învãluitã în aerul intimitãþii. [...]
Rafinamentul maxim nu se întâlneºte niciodatã
la vârstã prea tânãrã, ci abia dupã ce am depãºit
etapa plânsului, a cunoaºterii interioare, ºi
lãsãm în urmã transparenþa pielii albicioase
peste venele vineþii�!

Nu ºtiu dacã rãspunsurile din aceastã carte 
i-au oferit autorului o imagine satisfãcãtoare
despre feminitate, pe mãsura întrebãrilor sale ºi
a dilemei existenþiale de la care a pornit ideea
dialogului: �Încã din copilãrie mi-am dorit sã
înþeleg cum sunt alcãtuite fetele, prin ce diferã
de bãieþi. Nu era o curiozitate eroticã, ci
tehnicã. De-a lungul întregii vieþi m-am întrebat:
cum e sã fii femeie?�, dar mie, cel puþin, mi-a
întãrit convingerea cã suntem diferite precum
picãturile de apã, cã niciodatã un bãrbat nu va
putea afla de la una dintre noi rãspunsul la
aceastã întrebare. Zilele trecute, Alex. ªtefãnescu
scria pe pagina sa de facebook: �Dacã o femeie
s-ar îndrãgosti de mine, s-ar gândi sã-mi scrie ºi
ar vrea sã-i rãspund cu toatã gravitatea ºi cu
toatã angajarea sufleteascã la mesaje, ar trebui
sã convoace câteva mii de femei ºi sã semneze
mesajele împreunã cu ele, ca sã simt cã am cui
rãspunde.� Maestre, îndrãznesc sã parafrazez
afirmaþia dvs., sugerându-vã, dacã într-adevãr
doriþi sã aflaþi un rãspuns competent ºi
cuprinzãtor la întrebarea �cum e sã fii femeie?�,
sã provocaþi la dialog barem câteva sute de
reprezentante. Despre reuºita demersului, în
sensul ajungerii la un consens, nici cã
îndrãznesc a mã pronunþa. 

!
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Ani Bradea

Sparring-partner
cãrþi în actualitate

Alex ªtefãnescu



55

Black Pantone 2253 UU 

Black Pantone 2253 UU 

5TRIBUNA � NR. 270 � 1-15 decembrie 2013

Andrei Mocuþa
Nu existã cuvinte magice
Bucureºti, Editura Tracus Arte, 2013

Pe Andrei Mocuþa l-am simpatizat imediat
ce l-am cunoscut, în tabãra literarã de la
Sãvârºin (dacã nu încurc borcanele, la una

dintre primele ediþii ale deceniului trecut): am
admirat, fãrã rezerve, eroismul cu care Andrei,
în ciuda siluetei lui de bîtlan adolescent, nu rata
niciunul din meciurile noastre de fotbal,
desfãºurate cînd pe minunatul teren comunal,
cu iarba bine tunsã, cînd pe-o coamã de deal,
printre prunii tineri ai unei livezi. I-am citit, mai
întîi, prozele scurte, cîteva publicîndu-i-le chiar
în Tribuna. Am fost fericit cînd am descoperit,
în cele trei volume apãrute pînã acum, aceeaºi
prospeþime placatã pe erudiþie, o incredibilã (&
stenicã) plãcere de a povesti, de a telescopa
autobiografic sau de a inventa, ca Borges sau
Salinger, de a trimite � evanescent � la mitologii
africane, cartoons clasice sau tehnici de
meditaþie orientale. Replica e koan, imaginea �
haiku. De la Povestiri din adînci tinereþi
(debutul de la Cartea Româneascã, din 2006), la
excelentele � pentru cã deodatã perfect
stãpînitele/construitele � Porcilator ºi ªercan,
Andrei Mocuþa a reuºit sã instaureze în
literatura românã mai nouã regatul lui post-
salingerian. Altminteri, lui J.D. autorul nostru i-
a închinat o tezã doctoralã, dupã cum � cu o
pasiune aproape egalã � s-a dedicat traducerilor
din poezia lui Richard Brautigan (pe care le
visez, la un moment dat, adunate într-un volum
bilingv). 

ªi aici ajungem la a treia dimensiune a scri-
itorului Andrei Mocuþa � poetul �, înscenate

recent, dupã cum aveam sã aflu din antologia
treizero a Taberei literare de la Sãvârºin (Editura
Mirador, 2013) ºi din volumul Nu existã cuvinte
magice (Editura Tracus Arte, 2013), ambele
lansate la Tîrgul de carte Gaudeamus, de la
Bucureºti.

Pentru mine a fost o mare bucurie lectura,
pe trenul supraaglomerat, la întoarcerea din ca-
pitalã a volumului acestuia de debut, plasat sub
semnul lui Brautigan, de unde-ºi pescuieºte chiar
motto-ul: �Nu vreau iubire/ vreau sã mor/ în
pãrul tãu/ blond�. E o poezie explozivã,
amintind cascadele ºi focurile de artificii, liber-
tãþile ºi ingenuitãþile epocii hippie, profeþii ei
muzicali, epici, poetici. E o poezie care valseazã
pe pojghiþa depresiei cu un uriaº zîmbet de
Bugs Bunny pe faþã, aºa cum îºi vor fi permis în
literatura noastrã un ªerban Foarþã sau, mai
nou, Miki Vieru ºi V. Leac (el însuºi autorul
unei minunate cãrþi, Seymour: sonatã pentru
cornet de hîrtie). Iar primul poem al volumului,
Cu Salinger în bucãtãrie, ne proiecteazã direct
în lumea iluºtrilor reprezentanþi ai familiei
Glass, adevãraþi eroi mitologici ai generaþiilor de
adolescenþi ºi tineri ºi deja bãtrîni de dupã
Rãzboiul al Doilea Mondial: �Dacã cele o sutã
optzeci ºi patru de haiku-uri ale lui Seymour,
despre care se vorbeºte cã le-ar fi scris ºi pe care
le-a lãsat moºtenire fraþilor sãi secretoºi, ar fi
fost tipãrite, atunci el este autorul al cãrui sin-
gur volum de poezie aº fi dorit sã îl scriu. Cum
doar douã dintre poemele lui au fost date vreo-
datã publicitãþii, nu îmi rãmîne decît sã mã con-
solez scriind o tezã de doctorat despre un
Salinger vãzut prin ochii lui Seymour�. Iar teza,
subsumatã tehnicilor poetice, pare a fi aceasta:

o suitã de cîntece de dragoste (pentru fete,
naturã, cosmos), interpretate în cheie fanfaron-
comicã, asemenea clovnilor care � o ºtim de la
Foarþã � îºi trag singuri covorul de sub picioare.
Aceeaºi exuberanþã a spunerii din volumele
anterioare de prozã o întîlnim aici, în scurte
poeme-definiþii, (fals/ludic) sapienþiale, precum:
�Toþi sînii din lume/ sunt un sîn uriaº/ made in
China/ ºi toate sufletele/ sunt un suflet uriaº/
made in China� (Made in China) sau �Aleargã/
cu trabucul fumat/ pe jumãtate.// Dacã n-ar
avea/ trabuc/ picioarele lui/ s-ar desprinde/ de
pãmînt.// Cînd îl stinge/ face acrobaþii/ prin
aer.� (Trabucul) ºi �Apa dintr-un lighean/ pe
jumãtate plin/ va da peste atunci/ cînd Isus îi
va spãla/ picioarele lui Iuda.� (Lighean). Andrei
Mocuþa privilegiazã jocul ºi coerenþa lumii men-
tale a copiilor (aproape de libertatea absolutã),
pare a fi inspirat de Disney ºi de noile console,
de scriitorii sus menþionaþi, de întîmplãri ºi
imagini pe care le �decripteazã� în aceeaºi cheie
ludicã, evazionistã, personalã. Poemul îþi cere sã
intri în logica lui, care e una a bucuriei pure, a
splendorii adolescentine. Unele din cele mai
bune poeme ale cãrþii sînt cele erotice:
�Dragostea dureazã cît un masaj./ Gît/umeri/
spate/ fese/ picioare/ în fiecare zi.// Dacã
încerci sã te furiºezi:/ «Nu mi-ai fãcut tãlpile!»//
Cînd crezi cã-i aþipitã: «Nu mi-ai fãcut
tãlpile!»// Asta-i toatã povestea de dragoste�
(Dragostea dureazã cît un masaj) sau �Nu
existã/ cuvinte magice.// Te iubesc/ nu are
destulã/ forþã magicã/ nici cît s-aprindã/ un
chibrit,/ atunci cînd dragostea/ e pipa pescaru-
lui/ umplutã cu/ alge marine uscate.// 
Se-aprinde ca/ un candelabru/ de cristal,/ din
care cãldura/ iese brusc/ ºi pentru totdeauna.�
(Nu existã cuvinte magice)

Iar preferatele mele, preferatele absolute
dacã pot sã spun aºa, sînt cele trei naraþiuni ver-
sificate, post-salingeriene, unde parcã auzi cum
bate din palme o singurã mînã ºi unde parcã
vezi cum deseneazã copilul un Cadillac pe nisip-
ul uºor umezit ca sã fugã pe urmã departe, pe
un alt continent: �Melodia asta a avut/ atît de
mult succes/ pe malul Atlanticului/ în anii
treizeci,/ cã odatã cu venirea nopþii/ Statuia
Libertãþii/ ieºea din încremenire/ ºi urca discret/
pe ringul de dans, aducînd cu ea propria
luminã:// fosforescenþa oceanului.� (Sally and
Sue, Don�t Be Blue); �Chiºtocurile de pe
suprafaþa apei/ sînt ochii de pazã ai pescarului/
ce vegheazã consumul de tutun/ din rîndul
peºtilor.// Peºtii au obiceiul sã fumeze/ doar
jumãtate de þigarã,/ lãsîndu-le piraþilor sã mai
tragã din mucurile rãmase.// Asta e înþelegerea
lor.� (Fumãtori acvatici) ºi, cireaºa de pe tortul
acestei cãrþi: �Dupã moarte, toþi cei/ care nu
sunt mormoni/ merg în Hãul rãcoros.//
Reformaþii, budiºtii,/ baptiºtii, catolicii,/ musul-
manii, evreii,/ ºi cavalerii Jedi.// Plonjeazã în
Hãu cu/ stîngãcia unui cadavru,/ dar respectã
regulile de/ circulaþie ale acestei lumi.//
ATENÞIE/ LIMITÃ DE VITEZÃ/ 175KM/ORÃ�
(Hãul rãcoros).

Pentru mine, Nu existã cuvinte magice,
debutul poetic al lui Andreim Mocuþa, este una
din revelaþiile anului literar 2013, una din
puþinele cãrþi pe care m-aº simþi îndreptãþit
moral s-o dãruiesc ºi unui copil.

!

Noile arpegii în onoarea lui
Seymour

ªtefan Manasia

Himere



S
uccesul primei ediþii a zilelor Tribunei, organizatã
în toamna acestui an la Cluj, s-a datorat în bunã
parte ºi lansãrilor de carte pe care le-a gãzduit.

Numeroºi autori ºi numeroase cãrþi din diverse
domenii, prozã ºi poezie, filosofie, sociologie, istorie,
criticã ºi istorie literarã, s-au aflat la prima lor întâlnire
cu publicul cititor. Oaspete constant al Clujului, unde
a venit ºi vine în numeroase ocazii la diferite
manifestãri ºtiinþifice, colaborator fidel al Universitãþii
clujene în alte numeroase ocazii, Acad. prof. univ. dr.
Alexandru Boboc a adus cu sine ºi recenta sa apariþie
editorialã, volumul Filosofie ºi muzicã. Prolegomene la
o fenomenologie a muzicii în orizontul filosofiei
culturii, scos de Editura Tribuna chiar cu prilejul
manifestãrilor menþionate. Cum o mãrturiseºte chiar
autorul în �Cuvânt înainte� la cartea sa, nu doar
tipãrirea volumului, ci ºi elaborarea lui se leagã de
relaþiile sale clujene. În conþinutul sãu volumul se
datoreazã Clujului ºi este constituit dintr-o suitã de
eseuri, foarte riguros ordonate ºi aºezate dupã o idee
dominantã, care s-au nãscut în urma participãrii Acad.
Al. Boboc în perioada anilor 2006-2012 la lucrãrile
simpozioanelor þinute pe tema �Muzicã ºi filosofie�,
organizate de Catedra de Muzicologie a Academiei de
Muzicã �Gheorghe Dima� din Cluj-Napoca.

Fiecare carte reflectã, pe una sau mai multe din
faþetele sale, personalitatea spiritualã a celui care a
scris-o. Este ca o oglindã a sa. Pânã acum numeroasele
cãrþi ale Acad. Al. Boboc s-au miºcat, de preferinþã,
într-o anumitã sferã tematicã. Ele erau erudite cercetãri
de istoria filosofiei, mai cu seamã contemporane, sau
lucrãri pe teme de filosofie generalã, hermeneuticã,
filosofia istoriei ºi a culturii, problema limbii ºi a
limbajului. Stilul acestor lucrãri era unul adaptat
conþinutului lor: sobru, obiectiv, savant, creând uneori
chiar impresia de rãcealã distantã. S-a nãscut în felul
acesta o bogatã recoltã de lucrãri, una din cele mai
bogate din scrisul filosofic românesc actual. Cartea de
faþã, Filosofie ºi muzicã, ne poartã într-un alt registru
tematic ºi ne dezvãluie o altã laturã a personalitãþii

Acad. Al. Boboc. Puþini, doar colegii ºi prietenii sãi cei
mai apropiaþi îl ºtiau în calitate de pasionat al marii
muzici, pe care o cunoaºte pânã în detaliile cele mai
intime ale fascinantei sale istorii. Curentele muzicii
clasice ºi romantice îi sunt la fel de familiare ca cele
ale marii muzici contemporane, Enescu, Bartok,
Stravinski sau Prokofiev ºi ªostakovici. Aºa se face cã
aceastã asociere, ce apare încã de pe coperta cãrþii sale,
dintre filosofie ºi muzicã, poate oferi ceva nou pentru
unii din cititorii sãi; în nici un caz însã ceva
surprinzãtor pentru preocupãrile autorului. Într-un fel
unirea dintre filosofie ºi muzicã era inevitabilã ºi se
aflã chiar în tradiþia gândirii filosofice antice greceºti,
începând cu orficii ºi pitagoreicii ºi atingând o culme a
sa odatã cu Platon.

Nu doresc sã sugerez cã Acad. Al. Boboc se aflã la
primul sãu contact cu domeniul gândirii estetice ca
�întinsa împãrãþie a frumosului�, cum ar zice Hegel.
Congresul mondial de esteticã, care la începutul anilor
�70 ai secolului abia trecut s-a þinut la Bucureºti, a
trezit un vast interes în urma cãruia au apãrut
numeroase lucrãri româneºti originale, dar ºi valoroase
traduceri din marea literaturã esteticã universalã 
(N. Hartmann, G. Lukacs etc.). Cu aceastã ocazie,
Acad. Al. Boboc a însoþit traducerea esteticii lui 
N. Hartmann � una din cele mai importante ale
secolului trecut � cu un remarcabil prin pãtrundere ºi
erudiþie studiu introductiv. Au urmat de atunci
numeroase alte contribuþii pe teme de esteticã, pânã la
acest volum dedicat în întregime domeniului esteticii
ºi trebuie menþionat imediat cã acesta îl aºeazã pe
Acad. Al. Boboc în tradiþia cea mai nobilã a gândirii
estetice româneºti, începând cu T. Maiorescu ºi 
M. Dragomirescu ºi trecând prin numeroºi alþii pânã
la T. Vianu, L. Rusu sau chiar L. Blaga. Dar în timp ce
toþi aceºtia abordeazã domeniul esteticului plecând de
la experienþa artisticã oferitã de creaþia literarã, prof.
Al. Boboc în consideraþiile sale estetice porneºte în
consideraþiile sale estetice de la examinarea formulei
de creaþie muzicalã.

În etapa sa clasicã, clasicistã mai bine zis, gândirea

esteticã a considerat drept una din datoriile sale de
cãpãtâi apãrarea puritãþii genurilor prin neamestecul
lor. Perspectiva apropierii dintre arte apare mai târziu
în plin iluminism, când prin Laocoon al sãu, Lessing
proclamã asemãnãri între sculpturã ºi poezie, care
dovedesc înrudirea originarã a artelor. Dar abia
romantismul va elabora un program de colaborare
între arte care sã ridice exprimarea emoþiei artistice pe
o treaptã superioarã de rafinament estetic. Exemplul
lied-ului romantic de la Beethoven ºi Schubert pânã la
Hugo Wolf, dat ºi de volumul pe care îl prezentãm,
oferã dovadã convingãtoare.

Beneficiind de aportul celor mai moderne mijloace
de cercetare filosoficã, cele oferite de analiza
fenomenologicã, înscriindu-ºi cercetarea în orizontul
unei filosofii a culturii, apelând la interpretarea
hermeneuticã, Acad. Al. Boboc realizeazã un pertinent
demers modern în discursul cu privire la opera de artã
muzicalã. În acord cu mersul esteticii contemporane,
Acad. Al. Boboc aºeazã în centrul gândirii sale
filosofice despre artã ideea de operã. La fel ca 
T. Vianu, identificã în aceasta produsul formei cele
mai perfecte, nobile, a muncii omeneºti. De aici
estetica a evoluat în douã direcþii principale pe care le
ia în considerare ºi Acad. Al. Boboc: una a creaþiei
operei ºi cealaltã a receptãrii operei, creaþia ºi
receptarea alcãtuind cei doi poli între care se deruleazã
experienþa esteticã a omului. Între acestea, aratã
autorului în cartea sa, în cazul muzicii intervine actul
interpretãrii datoritã cãreia partitura devine muzicã
vie, în lipsa unei interpretãri muzica nu poate ajunge
la adevãratul ei destinatar, marele public, ºi rãmâne
doar o partiturã moartã. Din orizontul unei filosofii
generale a culturii, cartea aduce în discuþie teme de
maximã importanþã ca stilul (individual sau colectiv)
sau tema tratatã pe spaþii largi privind limba ºi rolul ei
artistic.

Recenta lucrare, Filosofie ºi muzicã, purtând
prestigioasa semnãturã a Acad. Al. Boboc, îmbogãþeºte
literatura de esteticã filosoficã de la noi, neglijatã în
ultima vreme, cu o carte valoroasã care meritã
interesul publicului cititor.

!

Într-un interviu recent, l-am asemuit pe
Gheorghe Grigurcu cu Clint Eastwood. Aveam
în vedere activitatea lui de publicist bãtãios ºi

de critic literar, solitar, fidel propriului mod de
gândire, nepãsãtor la ce zice unul, altul, la
aºteptãrile ºi pretenþiile numelor mari ºi
scorþoºenia ierarhiilor oficiale, pe care nu ezitã sã
le dea peste cap. Desigur, asemãnarea are limite
destul de laxe, iar dincolo de ea e o anumitã
fragilitate structuralã a lui Grigurcu, ascunsã dupã
imaginea publicã de dur. Poate critica lui, feroce
pe alocuri, cine ºtie, este din panoplia de apãrare
a unui timid care-ºi ascunde timiditatea. 

Pe parcursul timpului, celebritatea criticului a
surdinizat vocea poetului cu acelaºi nume, reflex
de gândire provincialã într-o culturã unde nu se
prea acceptã, la nivelul percepþiei, ca un autor sã
exceleze în mai multe domenii. Iar Grigurcu este
un astfel de caz, poezia sa nefiind cu nimic mai
prejos decât critica pe care o scrie de-o grãmadã
de ani. Al. Cistelecan a punctat cã Grigurcu �ar fi
fost un poet de mult mai pronunþat relief critic,
dacã nu s-ar fi însoþit de un critic atât de
eclatant�. Adevãrat. Însã ce sã facã? Este vinovat
el sau colegii critici de starea lucrurilor? 

Da, dublu culpabil, în mãsura în care talentul e o
vinã.

Oglinda vãzduhului, apãrutã în 2012, la
editura Tippomoldova, reuneºte o selecþie dintre
cele peste 30 de volume de poezie publicate de
scriitor, de la mult-citatul Un trandafir învaþã
matematica, din 1968. ªi tomul, de aproape 800
de pagini, aratã clar statura poetului evadat din
serie, cu amprentã originalã. Mai bifeazã ºi
altceva, din perspectiva poemelor alese, lirica n-a
suferit mutaþii majore de la volumul de debut, e
o liniaritate a valorii certe care ºi-a gãsit niºa
proprie în literaturã. 

�Anti-Narcis�, cum a observat în prefaþã
Nicolae Coande, Grigurcu îºi livreazã sinele în
versuri de destule ori memorabile, lapidare, chiar
aforistice, arcuri presate de ceea ce reþine din
realitatea înconjurãtoare. Combustia trãirii are
filtru calofil. Dacã ar fi sã-i reproºez ceva e cã 
nu-ºi duce �nebunia� pânã la capãt, abolind ce a
citit ºi învãþat din cãrþi. Dar cine reuºeºte? Câþi? 

Redau câteva poeme: �Nu te-apleca
splendoare/ peste balustradã prea mult/ fiindcã-þi
vor cãdea mai întâi ochii/ care costã o groazã de
bani/ apoi umerii pentru care am amanetat

nenumãrate drumuri/ apoi sânii pentru care ne-a
asudat retorica/ apoi pubisul pentru care/ ne-am
sfâºiat unii pe alþii cu dinþii/te vei demonta
înainte de vreme/ºi nu te vom mai putea
realcãtui.� (Nu te-apleca splendoare); �Nãucitoarea
zi de ieri/ ce-a tremurat cum alcoolul/ în pahar la
amiazã ºi dupã-amiazã/ nici o furtunã n-o mai
atinge/ nici o dezordine n-o mai ameninþã/ nici
mãcar o muscã nu-i poate conturba/ calmul
ironic/ cãci a devenit fabuloasã/ aidoma acelui
copac uºor înclinat/ (cum capul unui muzician pe
vioarã)/ crescut chiar în mijlocul localului din
Parc/ ieºindu-i prin tavan/ în lumea largã ce fãrã
de pãs/ zboarã zboarã zboarã.� (Ziua de ieri) ºi
�E plinã de luminã întâlnirea/ cum potriveºti o
inimã pe alta/ cu mare grijã cãci afarã/ bate un
vânt orãºenesc nãprasnic/ ºi-apoi nu ºtii ce sã mai
spui/ inima mea pe inima ta/ cum o ceaºcã de
cafea pe farfurioara ei.� (Întâlnire).  

Este de evidenþiat apelul frecvent la
comparaþie, specific, ca o orã exactã a acestei
poezii. 

ªaizecist dupã data naºterii, Gheorghe
Grigurcu nu are nimic în comun cu poezia unor
Sorescu, Stãnescu sau Pãunescu. Are alurã de
premergãtor, de aici ºi apetitul mai tinerilor
pentru poeziile sale. Omul a apãrut mai timpuriu
decât permeabilitatea generalã la emisia poetului
omonim.

!
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Alexandru Petria

Gheorghe Grigurcu, 
un vinovat fãrã vinã

Vasile Muscã

Filosofie ºi muzicã



Poetica modernã ºi cea postmodernã, îndeobºte,
sunt tentate sã alunge din poezie adevãrul
Fiinþei, reducând arta liricii la o simplã

aventurã a limbajului, denaturând afirmaþia lui
Mallarmé cã poezia purã ascunde nimicul, aºa-
numita idealitate goalã, cum o va numi Hugo
Friedrich. G. Cãlinescu însuºi, în Principii de esteticã
(1939) va conveni cã poetul nu spune nimic, dar se
contrazicea aproape imediat, în acelaºi context,
zicând cã poetul �se joacã� de-a cuvintele spre a
prinde sensul lumii ºi al vieþii. Evident, estetismul
anilor �60, venind dupã strania perioadã
proletcultistã care punea accent aproape exclusiv pe
�conþinut�, a redescoperit gratuitatea limbajului ca
trãsãturã dominantã a canonului literar. A fost însã
doar o formã de apãrare împotriva intruziunii
ideologicului în artã, o formã de �rezistenþã prin
culturã�, în sensul dat cuvântului de Mircea Eliade,
fiindcã, de facto, marii poeþi ai generaþiilor �60-�70
au redescoperit, prin estetic, Fiinþa ºi sacrul.
Textualiºtii optzeciºti, din pãcate, cei supuºi modei,
n-au fãcut decât sã ducã pânã la ultimele consecinþe
poezia ca joc de limbaj. În realitate, marii poeþi s-au
situat întotdeauna într-o altã logicã decât a facilelor
conceptualizãri de felul celei de mai sus. 

Pe acest drum, ca alternativã la postmodernism,
atât la nivel de creaþie, cât ºi la nivel de gândire
transdisciplinarã, a mers Horia Bãdescu. Reflecþiile
de faþã sunt prilejuite de opera poeticã adunatã în
cele trei volume sub titlul Cãrþile vieþuirii, apãrute la
Editura Eikon din Cluj-Napoca, în Colecþia de
poezie �Echinox�, sub egida Universitãþii �Babeº-
Bolyai�, cãrþi perfect consonante cu Memoria Fiinþei.
Poezia ºi sacrul, opera lui de �doctrinã� poetico-
filosoficã transmodernã, tipãritã în Colecþia
�Ananta. Studii transdisciplinare� a Editurii Junimea
din Iaºi (2008), colecþie iniþiatã de regretatul poet
Cezar Ivãnescu sub patronajul spiritual al lui
Basarab Nicolescu, cel care va deveni ºi principalul
lider al miºcãrii transdisciplinare pe plan
european/mondial ºi românesc. De reþinut cã Horia
Bãdescu este nu doar ca poet �cu certificat
european� (Ioan Holban), dar ºi ca filosof al poeziei,
Memoria Fiinþei beneficiind de o consistentã prefaþã
semnatã de Michel Camus, unul dintre gânditorii
profunzi ai ethosului transdisciplinar. Autorul
francez a sesizat esenþialul: anume cã Horia Bãdescu
venea în rãspãr cu avangarda secolului trecut ºi cu
cea postmodernã în privinþa atitudinii faþã de
limbaj: �Viziunea lui Horia Bãdescu este opusul
viziunii poeþilor aºa-ziºi de avangardã, a cãror voinþã
de dezintegrare a limbajului este o acþiune suicidar
egocentricã, rãmasã prizonierã spaþiului închis în
care se consumã coborârea în propriul infern. (�)
Dimpotrivã, Bãdescu se apropie de Juarroz care
preconiza curãþarea limbajului, curãþarea mentalului
ºi modului nostru de viaþã, pentru a ne lepãda de
limbajul stereotip, naiv sau convenþional. Limbajul
lui Bãdescu este opusul a ceea ce Borges numea
poezia fosilã a limbajului balizat ºi banalizat.�1

Paradoxul e cã, în pofida intenþiilor, textualismul
postmodern devenise un limbaj stereotip, balizat ºi
banalizat, vorba lui Borges sau a lui Paul Goma
care, printr-un joc de cuvinte, spunea cã
textualismul este un� textilism. Memoria Fiinþei, ca
întoarcere a poeziei la sacru, la �metafizic�, pe care
poetica postmodernã le abandonase programatic, se
înscrie, de aceea, în noua paradigmã a
transmodernitãþii fundatã pe metoda
transdisciplinarã. Michel Camus o subliniazã astfel:
�În fond, Memoria Fiinþei este o operã profeticã, de
citit ºi de meditat, de la care plecând se poate
enunþa urmãtoarea axiomã: Poezia viitorului va fi

metafizicã sau nu va fi deloc.�2

Sunt de admirat în Memoria Fiinþei puterea de
concentrare a ideilor, erudiþia funcþionalã,
limpiditatea stilului, vocaþia comparatisticã,
exprimarea, adesea, aforisticã (semn al prezenþei
poetului) ºi fineþea asocierilor ºi disocierilor. De la
început, poezia este asociatã/disociatã cu mistica, nu
cu religia. Mistica ºi poezia, la rându-le, nu se
confundã, cea de a doua fiind o misticã a realului, a
mundanului, nu a celestului, ca prima: �În fapt,
diferenþa fundamentalã între misticã ºi poezie
constã în modul diferit de a înþelege Fiinþa. În
vreme ce misticul cautã sã se raporteze la Fiinþa
însãºi, ca realitate în sine, poetul se raporteazã la
existenþã, la Fiinþa-fiinþând.�3 Ceea ce le apropie:
�Ca ºi mistica, poezia reveleazã.�4 Disocierea se
fundeazã, în definitiv, pe conceptele heideggeriene
Sein ºi Dasein, ceea ce îi permite autorului sã
transcende metafizica tradiþionalã, fãrã iluzia
modernã ºi postmodernã a izgonirii metafizicii din
filosofie ºi poeticã. Fiinþa-ca-fiinþare era relaþionatã
de Heidegger cu alétheia platonicianã. Modernii ºi
postmodernii alungaserã din poeticã tocmai
adevãrul, ceea ce nu fãcuse, la vremea lui,
Eminescu, eliminat, din atare pricinã, din concertul
poeticii moderne. Eminescologia contemporanã, de
la Constantin Noica la Svetlana Paleologu-Matta, îi
dã dreptate lui Eminescu, cel din Criticilor mei,
poem care, nu întâmplãtor, încheia ediþia princeps
de Poesii din 1883. Pe aceastã linie eminescianã
profundã, a ontologiei arheului, se înscrie ºi
demersul lui Horia Bãdescu. A gândi arheic
înseamnã a fi în alétheia, în ne-uitare, în scoatere-
din-ascundere. E chiar memoria Fiinþei, cum o
numeºte Horia Bãdescu, titlu consonant cu
arheitatea eminescianã. Iar ceea ce poetul scoate din
uitare este sacrul, însã nu cel întemeiat istoric, ci
ontologic. 

Novalis, Mallarmé, Ion Barbu, invocaþi de Horia
Bãdescu, subliniaserã apropierea poeziei de religios.
Horia Bãdescu revine însã cu disocierea între mistic
ºi religios, între poetic ºi religios: �Or, religia este
sacrul întemeiat istoric, nu ontologic; sacrul
«administrat», ar fi putut spune Durkheim. În
demersul religios, ceea ce opereazã este nu
sentimentul, ci «ideologia» Fiinþei, doctrina, dogma,
practicile. Sentimentul sacrului, sentimentul Fiinþei,
este atemporal, aspaþial, anistoric ºi anominal.
Dumnezeul poeziei nu este nici Viºnu, nici Set, nici
Allah, nici Elohim. Dumnezeul poeziei este al
tuturor ºi al nimãnui. Este a-cultic ºi a-dogmatic.
Altfel spus, natura poeziei este transreligioasã.�5 Prin
contrast, religiile sunt veºnic ameninþate de
�ideologizare�, care, la rându-i, produce rãzboaie
religioase, Inchiziþie, persecuþii, excomunicãri etc.
Creºtinismul, prin crucificarea Mântuitorului, pusese
capãt acestor crize sacrificiale perpetue din istoria
umanitãþii (René Girard) ºi marea schimbare la faþã
a omenirii s-a menþinut atâta vreme cât Biserica a
rãmas soborniceascã. De îndatã ce au apãrut
semnele depãrtãrii de nevoile comunitãþii,
transformându-se într-o instituþie menitã doar sã
�administreze sacrul�, Biserica a riscat sã cadã în
doctrinã, în religie. Asupra acestui aspect insistã, în
cãrþile lor, filosofi creºtini precum Girard sau
Christos Yannaras. Altfel spus, între creºtinismul
primar ºi poezie, apropierea era, deopotrivã,
ontologicã ºi dialogicã, cel care a exprimat în
adâncime solidaritatea lor fiind Dante, în Divina
comedie, el considerându-ºi opera un �nou
testament�. Între canonul biblic ºi canonul poetic
laic încã nu se instalase puternic diferenþa dintre
mistica poeziei ºi religios. De atunci, fiecare dintre

pãrþi putea risca fie �ideologizarea religioasã�, fie
orgoliul poeþilor de a se substitui religiei în condiþiile
secularismului postrenascentist.

În aceastã ecuaþie cu multe necunoscute se
produce reflecþia despre poezie a cãrþii lui Horia
Bãdescu. De aceea, el este tentat sã vadã în poezie
�o sintezã de creºtinism ºi de panteism vedic (cel
din Upaniºade), în mãsura în care ea încearcã sã
reveleze faptul cã Dumnezeu este în toate ºi cã
toate se regãsesc în El.�6 Ceea ce consoneazã iarãºi
cu panteismul eminescian, dar ºi cu ceea ce Mircea
Eliade, pornind de la Mioriþa, numea creºtinism
cosmic, specific þãranului român ºi celui ortodox
rãsãritean, în genere. În manuscrisele eminesciene
(fila 8 a mss. 2275 bis) se gãseºte o mãrturie
enigmaticã: �Eu sunt budist. Nefiind creºtin simplu,
ci creºtin ridicat la puterea a 10-a�. Poate cã aici e
chiar anticiparea sintezei dintre creºtinism ºi
panteismul vedic, definire a poeziei ca misticã.  

Prezenþa panteisticã a lui Dumnezeu în poezie
este, totodatã, o absenþã, antinomie care ascunde
sensul Fiinþei, dupã Basarab Nicolescu, citat de
autor: �nu se poate vorbi despre sens fãrã întâlnirea
unei prezenþe cu o absenþã�, ceea ce duce, în ultimã
instanþã la dezvãluirea �terþului tainic ascuns�7 Altfel
spus, poezia este, prin excelenþã, arheicã.
Comentând basmul Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã
fãrã de moarte, Eminescu descoperea în Fãt-Frumos,
întors, copleºit de dor, spre casa pãrinteascã, dupã
ce trãise în uitare, arheul românilor, cel care, în
cãlãtoria lui, scoate-din-uitare, din ascundere, un
întreg ev rãmas necunoscut actualilor oameni
întâlniþi. �Nãscutã din neuitare, spune Horia
Bãdescu, din amintire, poezia este mãrturia unei
absenþe. Cãci nu ceea ce este, ci ceea ce nu este
survine în orizontul neuitãrii.�8 A cãuta, a vedea
lumina stelei care a murit (La steaua lui Eminescu)
sau cum spune Blaga, invocat cu Lumina de ieri:
�Caut, nu ºtiu ce caut. Subt stele de ieri, / subt
trecutele, caut / lumina stinsã pe care-o tot laud.�

Absenþa cãutatã de poet, atrage atenþia Horia
Bãdescu, �nu este Ne-fiinþa, ci Fiinþa non-actualizatã,
ne-fiinþatã, virtualitate a lumii instalate�9, cãci
creatorul tinde sã uneascã nenumãratele niveluri de
Realitate, traversându-le (ceea ce în arsenalul de
concepte transdisciplinare numim transversalii),
instalând totodatã, prin poezie, un nou nivel de
Realitate sau, cum spune Roberto Juarroz, �mai
multã realitate�. Horia Bãdescu invocã ºi statutul de
�dialecticã a lui Cu�, din gândirea lui Marcel de
Corte10, evidenþiind dubla condiþie a poeziei,
creaturalã ºi creatoare. Putem invoca aici ºi pe
Lucian Blaga, cel care vorbea despre destinul creator
al omului, iar poetul întrupeazã modelul absolut al
acestui destin care-l �condamnã� sã nu reducã
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limbajul la joc gratuit, ci, dimpotrivã, sã ajungã la
Fiinþã, la poezie, care, deºi artã a cuvântului, e,
totodatã, translingvisticã. O spune admirabil ºi
Michel Camus: �Paradoxul scriiturii poetice este
acela de a se servi de cuvinte pentru a face aluzie la
ceea ce în mod evident le scapã acestora.�11 Nu
altceva susþinea Nichita Stãnescu în eseul Cuvintele
ºi necuvintele în poezie.12

Dar, pentru a ajunge la �necuvânt�, la �neauzit�,
la ceea ce cuvintele tac, e nevoie ºi de o altã vedere,
�o vedere dincolo de vedere� (Goethe), cea a orbului
Homer, obþinutã, dupã Rimbaud, prin �dereglarea
tuturor simþurilor� (aº zice, mai degrabã, prin
reglarea tuturor simþurilor, cum susþine ºi Eminescu,
fiindcã dereglarea poate sã ducã la nebunie, la
�sfãrâmarea� organelor, Scrisoarea IV). A vedea
altfel, spune Horia Bãdescu, înseamnã a traversa
nivelurile de Realitate (vezi �fulgerul ne�ntrerupt�
eminescian), a le uni în Tot, aruncându-ne nu în
Valea uitãrii, ci în aceea a uimirii, cum o numeºte
Basarab Nicolescu13, ºi care este poezia însãºi:
�Mirarea poeticã este mirare ºi, în acelaºi timp, ad-
mirare, poetul se mirã ºi se minuneazã, descoperã
minunea, sacrul ºi, totodatã, ad-mirã lumea
înconjurãtoare, o aduce ad mirum, în mirarea-i.
Adevãrata mirare este o ad-mirare a minunii ºi a
înminunãrii celui ce se minuneazã. Ea aºeazã eu-l
poetic ºi lumea în orizontul sacrului. Iatã de ce o
admirare narcisistã este un pãcat capital care duce la
moartea minunii dar ºi a celui implicat într-o falsã
înminunare. Mirarea poeticã este ad-mirarea lumii ºi
nu a mirãrii în sine.�. Astfel, individul uman se
�dez-identificã�, se salveazã de narcisism, spre a
dobândi adevãrata identitate, cea arhealã, a
alteritãþii, a identitãþii numerice din budism, cum ar
spune Eminescu. Numai atunci lumea capãtã sens,
devine lume-ca-lumen (Dumitru Stãniloae), în zona
de maximã transparenþã dintre nivelurile de
Realitate, ca terþ tainic inclus. Horia Bãdescu citeazã
din Epistola cãtre Romani a apostolului Pavel:
�Atributele invizibile ale lui Dumnezeu devin
vizibile prin lucrarea sa.� �Iar lucrarea sa ºi El însuºi
� adaugã Horia Bãdescu � devin vizibili prin

simbolistica poeziei. Simbolul este cel care ne
reaminteºte adevãrata limbã a lumii.�14 Simbolul
poetic devine cale regalã de intrare în spaþiul Fiinþei,
a sacrului, dinspre profan, cãci nu existã sacru decât
în completitudine cu profanul, dat fiind cã
numinosul se manifestã �ca imanenþã�15. Facerea
poemului (poiesis) este deja stare de Fiinþã, �trecerea
de la umilinþa stãrii de creaturã la demnitatea
consubstanþialitãþii, pe care o presupune starea de
Fiinþã.�16 De la mysterium tremendum la
mysterium fascinans: �Fãrã permanenta uimire în
faþa lumii, nu putem vorbi de poezie ori, mai exact,
nu se poate face poezie.�17

Dupã Ion Barbu, probabil cel mai important
precursor român al transmodernitãþii, alãturi de
Eminescu ºi de Lucian Blaga, Horia Bãdescu
redescoperã, înminunat, creatural ºi teoretic, poezia
ca sãrbãtoare, distingând între �sãrbãtoresc� ºi
�sãrbãtoare�, la modul transdisciplinar, pe urmele lui
Basarab Nicolescu, din care citeazã: �Adevãratul
sens al sãrbãtorii: strãpungerea unui nivel de
Realitate printr-un alt nivel de Realitate.�
Sonoritãþile poetice au forþa magiei. �Poetul ºi
lectorul se regãsesc împreunã «prinºi» în poem, în
cântec, în minunea Fiinþei ºi în misterul acestei
minuni.�18 Ca ºi Eminescu sau Caragiale, Horia
Bãdescu ºtie cã ritmul este esenþa stilului, prozodia
ºi versificaþia nu sunt �cuvinte goale / Ce din coadã
au sã sune�, ci intrare în �marele ritm al lumii�
(Matila Ghyka), ca �prezenþã a numinosului�:
�Prozodia poeticã îºi asumã, în acest fel, funcþia
sacralizantã a ritmului festiv, prin care legãturile
lumii exprimate sunt distruse iar condiþiile pentru
inducerea sacrului îndeplinite. Prin cadenþã ºi ritm,
poemul pune în acord vibraþia eu-lui cu vibraþia
care-i este imanentã, aceea prin care Fiinþa îºi
manifestã prezenþa. Cãci fiecare dintre noi pãstreazã
în strãfundul sãu aceastã vibraþie.�19 Octavio Paz
intuise bine: �Ritmul nu este o mãsurã, ci viziune
asupra lumii.� Ieºim, astfel, din eroarea epigonilor
moderni ºi postmoderni, care au pierdut iniþierea în
tainele prozodiei, reducând-o la joc ºi parodie, cu
trãdarea adevãratului spirit ludic care stã sub semnul
lui mirum. Horia Bãdescu vorbeºte de o adevãratã
�cuanticã a Fiinþei�20, ca act orfic, imnic, în

consonanþã cu Upaniºadele (�Esenþa omului este
limbajul, esenþa limbajului este imnul.�) ºi cu lirica
anticã greceascã.

Sã nu se creadã cã autorul clujean eludeazã rãul
din lume în numele sãrbãtorescului. El ºtie cã sacer,
în latinã, înseamnã deopotrivã sacru ºi blestemat.
De altfel, sacrul este strâns legat de existenþa rãului,
a violenþei. Dialectica violenþei ºi a sacrului a fost
studiatã magistral de Girard în mai toate cãrþile sale,
dedicându-i ºi o lucrare specialã, consideratã chiar
cartea lui de cãpãtâi: Violenþa ºi sacrul (1972). Toþi
marii poeþi sunt, în felul lor �blestemaþi�, nu numai
cei simboliºti care s-au numit astfel. Horia Bãdescu
apeleazã la o legendã finlandezã conform cãreia, în
singurãtate, Dumnezeu ºi-a vãzut chipul în apele
primordiale ºi a întrebat: �Cine eºti tu?� �Diavolul�,
i-a rãspuns umbra. Blaga a interpretat mitul
românesc al jertfei pentru creaþie într-un spirit
similar, fãrã a cãdea în maniheism, cum ar putea fi
înclinaþi sã creadã unii, dat fiind cã antitezele
blagiene sun întotdeauna transfigurate. Am amintit
deja cã poetul ajunge la sacru trecând prin
mysterium tremendum. Horia Bãdescu ipostaziazã
pe poet ca rãsturnând imaginarul legendei
finlandeze: �Poetul joacã rolul Diavolului care,
privind imaginea chipului sãu oglindit în apele
cerului, întreabã. «Cine eºti tu?», în speranþa cã
imaginea îi va rãspunde: «Sunt Dumnezeu!».�21 De
aceea, neantul nu este niciodatã Absolutul, ci doar o
�manierã de a fi a acestuia�22, un punct de
purcedere în creaþie. De aceea, �Poemul nu face
nimic altceva decât sã preia paradigma creaþiei
divine.�23 Iar �Vocaþia poetului nu este aceea de a
arãta cã omul este divin � aºa cum a încercat s-o
facã pânã la exces Renaºterea �, ci cã divinul se aflã
în om, cã este adevãrata sa naturã.�24

Aceasta este, pe scurt ºi simplificând lucrurile,
imaginea poeziei ca memorie a Fiinþei propusã de
demersul teoretic al lui Horia Bãdescu. O carte
fermecãtoare, echilibratã, lucidã, ea însãºi un poem
despre Fiinþã.
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1. Michel Camus, Prefaþã la Horia Bãdescu, Memoria

Fiinþei. Poezia ºi sacrul, Iaºi, Editura Junimea, 2008, pp.
9-10.

2. Ibidem, p. 11.
3. Horia Bãdescu, Memoria Fiinþei. Poezia ºi sacrul,

Iaºi, Editura Junimea, 2008, p. 19.
4. Ibidem, p. 15.
5. Ibidem, p. 17.
6. Ibidem, p. 21.
7. Basarab Nicolescu, Théorèmes poétiques, Monaco,

Éditions du Rocher, 1994, p. 95.
8. Horia Bãdescu, op. cit., p. 22.
9. Ibidem, p. 25.
10. Ibidem, pp. 28-29.
11. Citat de Horia Bãdescu la p. 30.
12. Nichita Stãnescu, Respirãri, Editura Sport-Turism,

Bucureºti, 1982.
13. Basarab Nicolescu, De la Isarlîk la Valea uimirii, I,

II, Bucureºti, Editura Curtea veche, 2011.
14. Horia Bãdescu, op. cit., p. 45.
15. Ibidem, p. 53.
16. Ibidem, p. 60.
17. Ibidem, p. 63.
18. Ibidem, p. 76.
19. Ibidem, p. 79.
20. Ibidem, p. 82.
21. Ibidem, p. 123.
22. Ibidem, p. 125.
23. Ibidem, p. 190.
24 Ibidem, p. 191.
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Calvarul basarabean reîncepe la 23 august
1944. Încã de la 22 august scriitoarea Iulia
Dicescu-Siminel, preºedinta Societãþii

Ortodoxe Naþionale a femeilor din Chiºinãu ºi
din judeþul Lãpuºna, autoare, între altele, a cãrþii
Cântecele moldoveneºti din Basarabia (1933), cu
o prefaþã a lui Nicolae Iorga1, a dispãrut, pur ºi
simplu. Mulþi scriitori se refugiazã, de astã datã,
peste Prut, alþii reuºesc sã plece în Occident
(Eugen Coºeriu, Sergiu Grosu, Alexadru Lungu
º.a.). Cum 23 august a însemnat ocuparea
României de cãtre �eliberatori�, din nenorocire
þara n-a putut sã-i apere pe refugiaþi, aceºtia fiind
arestaþi, mulþi dintre ei daþi pe mâna sovieticilor
care i-au trimis în Siberia. Vânãtoarea s-a
îndreptat ºi asupra foºtilor deputaþi din Sfatul
Þãrii care votaserã unirea la 27 martie 1918. Pan
Halippa (1883-1979), preºedinte al Sfatului Þãrii
(1917-1918), poet ºi publicist, lider al grupãrii de
la Viaþa Basarabiei, deputat în Parlamentul
României ºi de câteva ori ministru, este arestat în
1950, întemniþat la Sighet, dar ocupanþii nu se
mulþumesc cu atât, îl cer sã fie rejudecat de ei ºi,
doi ani mai târziu, îl condamnã la 25 de ani de
muncã silnicã în Siberia. Dupã moartea lui Stalin,
e readus în Þarã ºi închis la Gherla pânã în 1957.
Pare unul dintre cazurile în care autoritãþile
române au încercat sã apere pe unul dintre
constructorii României Mari, fãrã însã a-l mai
reabilita ca membru corespondent al Academiei
Române, titlu luat în 1948 ºi care i-a fost restituit
abia în 1990, post-mortem. Petru Stati (1903-
1978), poet remarcabil (autor a douãsprezece cãrþi
de poezie), critic literar ºi traducãtor din latinã
(�moment aparte în poezia basarabeanã ºi în cea
românã�, Mihai Cimpoi), a fost arestat la
Bucureºti, în 1952, predat sovieticilor, condamnat
la torturi ºi muncã silnicã în Siberia timp de 12
ani, a revenit în þarã în 1964, dându-i-se doar
posibilitatea unui profesorat la un liceu
bucureºtean. Destine asemãnãtoare au Boris
Baidan, Dimitrie Iov, Sergiu Matei Nica,
Alexandru Tambur, Nicolae Þurcanu, Vasile
Þepordei ºi �remarcabilul poet al rezistenþei
anticomuniste�2 Andrei Ciurunga (1920-2004),
arestat în 1950 pentru volumele de versuri
Cântece de dor ºi de rãzboi ºi Poeme de
dincoace, trimis la canalul Dunãre � Marea
Neagrã pânã în 19543. 

În Basarabia bolºevizatã, au fost arestaþi ºi
condamnaþi chiar ºi ilegaliºti-comuniºti numai din
pricinã cã îºi fãcuserã studiile în ºcoli ºi
universitãþi româneºti. În 1946, o adunare a
scriitorilor ºi artiºtilor desfãºuratã sub genericul
Pentru calitatea ideinico-artisticã a literaturii, sunt
criticaþi aspru pânã ºi colaboraþioniºtii George
Meniuc, Liviu Deleanu, Emilian Bucov ºi David
Vetrov pentru �înrâurirea burghezã încã
nedezrãdãcinatã� din opera lor4, nevindecaþi încã
de �modernism� ºi �formalism�. Dupã doi ani,
vigilenþii transnistreni Ion Canna, I.D. Ceban ºi 
V. Egorov, promotori ai �cuvintelnicelor�
(dicþionare moldoveneºti, precursoarele hilare ale
celui al lui Vasile Stati!) îi atacã, în Sovietskaia
Moldavia pe �naþionaliºtii� Bogdan Istru, Emilian
Bucov º.a., conchizând cã �toatã aceastã creaþie n-
are nimic comun cu literatura sovieticã� (28
septembrie 1948), ceea ce a determinat o nouã

hotãrâre a biroului CC al PC (b) din Moldova
intitulatã Despre starea literaturii artistice
moldoveneºti ºi despre mãsurile pentru
îmbunãtãþirea ei, scriitorilor cerându-li-se
imperativ o mai mare �pãtrundere în esenþa
construcþiei socialiste�, cu oglindirea �rolului
partidului�, al rolului tovarãºului Stalin ºi al
�poporului rus în eliberarea ºi refacerea economiei
Moldovei� etc.5 Claudia Matei aduce cifre
impresionante ale crimelor sovietice, din arhivele
puse recent la dispoziþia cercetãtorilor. Zeci de
mii de tineri au fost �mobilizaþi� pentru lagãrele
de reconstrucþie economicã. 

În pofida represiunilor concentraþionare, a
existat o rezistenþã activã: grupuri þãrãneºti,
organizaþii ilegale precum �Arcaºii lui ªtefan�,
Organizaþia revoluþionarilor din Basarabia, Parti-
dul Libertãþii, Sabia dreptãþii, Armata Neagrã º.a.
Unul dintre întemeietorii Organizaþiei Naþionale
din Basarabia �Arcaºii lui ªtefan�, pedagogul
Vasile Bãtrânac, este ºi autorul unui curajos imn,
Trãiascã România Mare. Între 1945-1950, au
activat peste 250 de grupuri þãrãneºti, cel mai
bine organizat fiind cel condus de Filimon Bodiu,
în raioanele centrale Chiºcãreni, Sângerei,
Teleneºti, Cãlãraºi6. Represiunile au fost dure,
încât rezistenþa activã a fost anihilatã dupã 1950.

În câteva scurte perioade, când atmosfera
represivã a pãrut mai destinsã, rezistenþa
naþionalã a renãscut. Aºa s-a întâmplat între 1956-
1964, dupã care a putut sã se manifeste generaþia,
�60, apoi momentul perestroikãi gorbacioviste,
între 1985-1991. Evenimentele care au fãcut
posibilã prima destindere de dupã 23 august 1944
au fost moartea lui Stalin ºi retragerea armatei de
ocupaþie din România, în 1958: �Profitând de
aceastã aparentã liberalizare a vieþii politice ºi
culturale un grup de scriitori � critici ºi istorici
literari, Vasile Coroban, Ion Vasilenco, Gheorghe
Bogaci, Nicolae Romanencu, Eugen Rusev, 
M. Ianover, sprijiniþi ºi de poeþii ºi prozatorii
George Meniuc, Petru Zadnipru, Andrei Lupan,
dar mai ales de tinerii care debutau în literaturã
în acea vreme � încep o curajoasã acþiune de
introducere în circuitul cultural ºi în programele
de studiu din ºcoli ºi universitãþi a operelor
clasicilor literaturii române, a marilor
compozitori, o campanie publicisticã de revenire
la principiile autonomiei esteticului.�7 Se
înregistreazã chiar acte de protest precum cel al
lui Paul Mihnea, care adreseazã un destul celor
care l-au acuzat ani în ºir cã e �rupt de viaþã�.
Imediat, George Meniuc îl potoleºte pe rebel,
acuzându-l de �«cãutãri» bolnãvicioase,
individualiste� etc. �Indisciplinatul� revine la
�limbajul vetust� din poemele ample (Baºtinã,
1959), dar îºi ia revanºa din 1966, când scrie din
nou în limbaj modern8. Atunci se impune
generaþia lui Grigore Vieru, Emil Loteanu, Petru
Cãrare, Vasile Vasilache, Victor Teleucã, Vladimir
Beºleagã, Mihai Cimpoi, Ion Vatamanu º.a., apoi
�al doilea val�: Nicolae Esinencu, Mihail Ion
Ciubotaru, Gheorghe Cutasievici º.a. Vasile
Coroban încearcã sã dezbatã specificul naþional în
literaturã: Noþiuni despre specificul naþional în
literaturã ºi mãiestria artisticã (în �Nistru�, nr.
2/1959), riscând �reacþia violentã a autoritãþilor

comuniste�9, un vechi stalinist ca Emilian Bucov
condamnându-l cu violenþã, în ziarul �Cultura
Moldovei� (26 aprilie 1959). Sunt repede
înãbuºite ºi alte atitudini �naþionaliste� ºi
�antisovietice�. Poemele ironice ale lui Petru
Cãrare, din �Nistru� ºi �Chipãruº�, determinã sã
fie daþi afarã de la conducerea acestor publicaþii
veteranii Petru Zadnipru ºi George Meniuc. În
1956, au revenit din temniþele sovietice Nicolae
Costenco, Emil Gane, Nicolae Þurcanu ºi Nicu
Stegaru. Primii trei încearcã întoarcerea la uneltele
literaturii adaptându-se �realismului socialist�, dar
Costenco este repede sancþionat pentru cã a
negat, în �Cultura Moldovei�, cã în poezia mo-
mentului ar exista tendinþe �formaliste� ºi �mo-
derniste�10. Insistenþele lui Ion Vasilenco pentru
reeditarea lui Constantin Stere au primit replica
durã cã acesta a slujit România regalã, fiind �un
proeminent naþionalist burghez� ºi a comis crima
de a fi fost preºedintele Sfatului Þãrii.

Ca ºi în Þarã, generaþia �60 a avut rol decisiv
în revenirea la estetic ºi specific naþional, simultan
cu unele acte de frondã. Astfel, în 1966,
muncitorul Gheorghe Muruziuc a înãlþat
tricolorul pe coºul înalt al fabricii de zahãr de la
Cupcini. Dar evenimentele din 1968, când
România a s-a opus vehement invadãrii
Cehoslovaciei, au fãcut ca miºcarea de renaºtere
naþionalã din Basarabia sã fie din nou reprimatã.
Scriitorii au încercat sã reziste prin �evazionism�,
introducând parabola, fabula, alegoria în
literaturã. Petru Cãrare se preface a scrie despre
jungla deasã a capitalului, vorbind însã de �hoþul�
pe care îl au moldovenii în casã (Oaspete
nepoftit, din vol. Sãgeþi, 1972): �Noi avem un hoþ
în casã,/ Noi cu hoþul stãm la masã/ Ne-a ieºit
odatã-n cale/ Cu idei ºi cu pistoale/ ªi acum sã-þi
ia, se-ndurã,/ ªi bucata de la gurã,/ ªi-ncã altã
noutate:/ Eºti dator sã-i spui ºi frate./ Dar sã-i dai
în loc de pitã/ Un calup de dinamitã!�. O
disidenþã fãþiºã, cum apreciazã Mihai Cimpoi11, a
unui �spirit critic incoruptibil�. ªi n-a fost
singurul act de curaj, poetul vorbind despre
politica imperialã de colonizare etc. În aceeaºi
vreme, poezia lui Grigore Vieru vorbea despre
casa pãrinteascã, despre comoara alfabetului latin
(Comoara), iar într-o poezie pentru copii, despre
�trei culori� ale Curcubeului, pe când în volumul
Numele tãu (1968) includea poeme despre
Brâncuºi, Arghezi ºi Blaga, dedica poeme lui
Nicolae Labiº ºi Marin Sorescu, identifica mama
cu patria. Pe aceeaºi cale, pe urmele lui Mateevici,
Victor Teleucã scria primul poem de despre limba
românã (O altã limbã mai frumoasã nu-i, 1959),
de dupã ocupaþia sovieticã, ºi tot el, cel dintâi, a
dedicat poezii unor clasici români. Rezistenþi prin
literaturã ai acelor ani vor fi ºi Gheorghe Vodã,
Ion Vatamanu,  Liviu Damian º.a. Surprinzãtor sã
afli cã începuturile literare ale lui Dumitru
Matcovschi au fost destul de obediente (Maci în
rouã, 1963) ºi chiar pânã mai târziu, în 1987 (Tu,
dragostea mea), când apare ºi cunoscuta poezie
Basarabia, al cãrei text va deveni ºlagãr, pus pe
muzicã de compozitorul Mihail Dolgan12.

Capitolul al patrulea se ocupã de Disidenþã ºi
rezistenþã în poezia anilor 1970 � 1991. Poezia ca
factor al redeºteptãrii naþionale din Basarabia
(1985 - 1991). În 1970, au avut loc douã procese
de rãsunet, unul împotriva Liliei Neagu ºi a Asei
Andruh, care au scris lozinci împotriva ocupaþiei
sovietice pe clãdiri centrale din Chiºinãu, iar
celãlalt împotriva liderilor Frontului Naþional-
Patriotic, reprezentat de Gheorghe Ghimpu,
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Alexandru Usatiuc, Valeriu Graur ºi Alexandru
ªoltoianu, procese urmate de condamnãri. Este
momentul când o nouã generaþie întrã în
literaturã, cea a �ochiului al treilea�, reprezentatã
de Nicolae Dabija, Leonida Lari, Marcela Benea,
Leonard Tuchilatu, Vasile Romanciuc, Efim
Tarlapan, Iulian Filip, Eugen Cioclea, Andrei
Þurcanu, Nicolae Esinencu, Arcadie Suceveanu,
Nina Josu º.a., mulþi promovaþi de tânãrul critic,
pe atunci, Mihai Cimpoi, dar ºi obstaculaþi de
criticii oficiali ai regimului precum Valeriu Senic.
Începuturile unora, în spiritul �hibridãrii
culturale� sovietice, au fost obediente, ca ºi ale
multora dintre viitorii �postmoderniºti�. Claudia
Matei radiografiazã evoluþiile fãrã menajamente,
în tonul general al cãrþii. La debutul din 1979,
Arcadie Suceveanu, de exemplu, îºi imagina patria
ca �luminã supremã,/ timp ºi spaþiu/ zãmislit în
jurul minþii lui Lenin�, descoperind abia dupã
1989 Arhivele Golgotei (1990), titlul volumului de
versuri care-i dãdea adevãrata mãsurã a talentului.
La antipod, un Gheorghe Cutasievici înºela
cenzura cu poemul Asta-i Patria, etern cuvânt,
croit în acrostih � ROMÂNIA (1978). Acest poem
a fost cerut insistent de redactorul cãrþii, fiindcã
fãrã poeme de laudã la adresa patriei sovietice era
greu sã treci de cenzurã. Acrostihul a devenit
rãzbunarea autorului:

RRam vânjos cu frunza verde-n vânt,
OOm cu dorul sevã din pãmânt,
MMuncã, fericire ºi avânt, 
ÎÎnfrãþire-n faptã ºi în gând,
NNaºtere din tot ce e mai sfânt,
IImn de mãreþie rãsunând � 
AAsta-i Patria, etern cuvânt!

Urmarea, de dupã descoperirea cuvântului
ROMÂNIA: autorul a fost dat afarã din serviciu,
exclus din partid ºi din Uniunea ziariºtilor,
sancþionat fiind ºi redactorul de carte, criticul Ion
Ciocanu13. Frica de ideologia sovieticã a cuprins ºi
pe mulþi debutanþi din generaþia optzecistã. Doar
douã exemple: Nicolae Popa îºi dedica scrierile
�ideii mãreþe de construcþie a comunismului�, iar
Emilian Galaicu-Pãun credea cã poetul trebuie sã
fie stegar al aceluiaºi ideal, identificându-se cu
personajul gorkian Danco, �cel care ºi-a scos inima
din piept ca sã ilumineze drumul maselor
populare, devenit simbol al «jertfei comuniºtilor»
pentru viitorul luminos al omenirii�14. Nu e de
mirare cã postmoderniºtii basarabeni, urmaºi
mimetici ai celor din Þarã, nu s-au implicat decât
cu puþine excepþii (între aceºtia, Valeriu Matei,
Andrei Þurcanu, asimilat de unii cu optzeciºtii,
Aura Christi, stabilitã în Þarã) în opera de
renaºtere naþionalã de dupã 1985. Spre deosebire
de alþi cercetãtori, Claudia Matei nu considerã cã
�al treilea val� al miºcãrii naþionale din Basarabia
(1987-1991) poate fi comparat cu celelalte douã
momente de destindere (1955-1965 ºi 1968-1970):
�Amploarea miºcãrii declanºate în primãvara anului
1987, dezideratele ºi revendicãrile formulate au
fost, incomparabil, mult mai ample, cu ecou social
ºi naþional mult mai larg. De la chiar declanºarea
acestei miºcãri, rolul scriitorilor ºi, în special, al
poeþilor a fost unul deosebit.�15 Într-adevãr, se
poate spune cã poeþii au fãcut revoluþia naþionalã
de la Chiºinãu, caz cu totul singular între fostele
satelite ºi republici ale Moscovei. Forþa emoþionalã
ºi militantã a cuvântului poetic a fãcut minuni.
Dacã în revoluþia românã un poet ca Mircea
Dinescu a jucat doar rolul disidenþei, fãrã
dimensiunea naþionalã, verbul unor Grigore Vieru,
Ion Vatamanu, Dumitru Matcovschi, Leonida Lari,
Ion Hadârcã, Nicolae Dabija (care a fãcut din

sãptãmânalul �Literatura ºi arta� cea mai popularã
publicaþie româneascã a momentului, cu tiraje
impresionante), Valeriu Matei, ca sã-i amintesc
doar pe aceºtia, cântecele Doinei ºi ale lui Ion
Aldea-Teodorovici, puse pe versurile aceloraºi
poeþi, au produs o miºcare uimitoare, de prefaceri
profunde, doar în câþiva ani, o renaºtere la care
mai nimeni nu se aºtepta, cu atât mai puþin
liderii din al doilea eºalon de provenienþã
kominternistã care au pus mâna atât pe puterea
politicã, dar ºi culturalã, la Bucureºti. ªi încã un
moment, care a singularizat ºi a dat forþã acestei
miºcãri: asumarea, ca arheu renãscãtor, a geniului
eminescian, spre deosebire de Bucureºti, unde s-a
dezlãnþuit o campanie de denigrare ºi de aºa-zisã
�demitizare� a valorilor naþionale în frunte cu
Eminescu. Cei mai de seamã poeþi au închinat
texte remarcabile lui Eminescu, de la Victor
Teleucã ºi Grigore Vieru pânã la Nicolae Dabija ºi
Dumitru Matcovschi. În nr. 1 al revistei �Nistru�
din 1988, s-a publicat pentru întâia oarã, dupã
1940, Doina lui Eminescu. Se poate spune cã nu
întâmplãtor, datoritã lui Mihai Cimpoi, centrul de
cercetãri eminescologice s-a mutat de la Bucureºti
la Chiºinãu, unde s-a înfiinþat ºi un Centru
Academic Internaþional �M. Eminescu�, iar de doi
ani are loc, tot la Chiºinãu, un Congres Mondial
al Eminescologiei. Statuile lui ªtefan cel Mare ºi a
lui Eminescu, din Parcul central chiºinãuan, au
devenit puncte ºi spaþii sacre ale tuturor acþiunilor
politice ºi culturale din Basarabia. Pornind de la
aceastã realitate, Valeriu Matei a scris un
documentat eseu intitulat Rolul operei
eminesciene în menþinerea conºtiinþei naþionale a
românilor basarabeni.16

Sunt doar câteva aspecte la care invitã, spre
meditaþie ºi cercetare, cartea Claudiei Matei,
autoarea fiind conºtientã cã �Fenomenul
rezistenþei, în general, ºi al rezistenþei poetice
româneºti, în special, îºi aºteaptã încã
investigatorii.�17
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poezia

Grupul SubNord

RRAALLUUCCAA BBOOAANNTTÃÃ
nãscutã în 21 februarie 1996
elevã la Colegiul Naþional �Andrei Mureºanu�
Bistriþa, clasa a XII-a

tu eºti femeia
eºti ceea ce li se spune bolnavilor de cancer
cã nu o sã primeascã prea curînd
de tine vorbesc pãrinþii prietenii care vin în vizitã
în tine aº investi dimineþi scurte ºi dese
despre tine se scriu cîntece în timpul ieºirilor cu
cortul
pentru tine se campeazã în locuri rãcoroase
ºi se comandã tacîmuri pentru drumuri lungi pe
maºinã
þie þi se fac chei la comandã în caz de alzheimer
þi se cere sã citeºti poveºti în englezã
de tine e nevoie cînd se stinge focul într-o tabãrã
pentru copii
þi se cere ºi þie pãrerea cînd se trece strada
tu eºti femeia
eºti ceea ce repet numai pentru mine
în poziþie fetalã
înainte de culcare 

fredonez niºte vechituri 
oamenii mã admirã în timp ce merg cît se poate
de drept 
mi s-a spus adineauri cã pânã ºi poezia e o formã
a egoismului
port monologuri pentru hidratarea deprinderilor
mele
dacã analizãm îndeajuns de aproape deposedez
dãunez oprim
mai vulgar ca oamenii fantomã

transform întotdeauna serile oamenilor nepotriviþi
ºi mã regãsesc în locuri de duzinã

nu mã voi tatua nu voi plânge nu voi cânta rap

nu mã voi lamenta nu voi geme
voi încremeni înaintea fiecãrui gest obscen 
în public
nu voi fi nimic pentru cã nu mi-am propus sã fiu
nimic 

te-aº acoperi de jur împrejur cu mîinile mele
mi-aº lua din tine zilnic porþia de atrocitate
te defãimez 
voi stãpâni odatã ego-ul meu
ºi mã voi întoarce plinã de consideraþie spre tine
rãzbat ca sã nu te privesc culcatã pe spate
nimeni nu va mai fi acolo � vei ºti cã sunt eu
voi fredona vechituri ºi nimeni nu mã va admira

poate dacã aº fi fost suficient de aproape
n-ar fi fost nevoie sã fiu strigatã pe nume
ca la începutul orei ca la sfîrºitul zilelor
ºi poate cã atunci m-aº fi bucurat sã mi se spunã
cã semãn cu tata
cã îmi stã bine cu pãrul prins în coadã sau cã
scriu bine
dar mi s-a mai spus ºi cã nu ºtiu sã primesc com-
plimente
ºi atunci m-am gîndit cã aº putea sã dau la psi-
hologie ºi am început sã citesc
cãrþi care au pretins cã mã învaþã despre compli-
mente
ºi am crezut cã sunt tare am citit ºi mai multe
cãrþi 
apoi încet încet am început sã aud ºi sã vãd mai
bine
ca dupã curãþarea urechilor sau vizite la oftal-
molog
ºi cînd vezi mai bine te bucuri mai mult atunci
cînd te bucuri
te bucuri din tarsiene ºi carpiene ºi din claviculã
ºi atunci cînd îl auzi pe tati vorbind cald cu
mami parcã e varã
sau cînd te sunã cineva de departe 
sau o cãlãtorie cu trenul ºi flori de mac ºi ape sau
linii
trase între nori ºi noi ca sã ne delimitãm extazul 
sau nesiguranþa momentelor în care închid muzi-
ca ºi rãmîn cu restul
sau cînd mã apropii de satul tãu natal ºi pierd
semnalul ºi nu te gãsesc
ºi totuºi mor sã te gãsesc ce fac
poate dacã aº fi fost suficient de aproape

IILLIINNCCAA MMAARREE
nãscutã în 30 noiembrie 1995
elevã la Colegiul Naþional �Liviu Rebreanu�
Bistriþa, în clasa a XII-a

***
Andrei, nu sta cu degetele-n prizã!
Curentul electric e incapabil sã te elibereze de
inhibiþii.

Uneori am impresia cã încep sã seamãn cu tine,
odatã mi-ai spus cã suntem frate ºi sorã
ºi cã ar trebui sã ne comportãm ca niºte adulþi.

ªtiu cã minþi,
ªtiu cã îþi aminteºti,
ªtiu cã îþi place sã te îmbraci elegant.

Dar vodca e rece ºi noi o bem din pahare
de unicã folosinþã.

***
Urmãrea parcursul luminii de-a lungul gâtului ei
ca un lunetist neputincios
în câmp deschis.
Fusese în Spania de douã ori ºi nu se sfia
sã-ºi spele maºina
în spatele blocului.
ªtiuse cã bãtãlia era pierdutã încã din ziua
în care ea, zãpãcitã,
îl salutase cu �Hola�.

***
Când începe sã se facã frig,
ne luãm catrafusele ºi ne mutãm de pe balcon,
ne aºezãm în genunchi lângã frigider
ºi aºteptãm sã se închege laptele, sã facem iaurt.
Între timp, lumina tot scade ºi se depune praful,
eu îþi croºetez ciorapi ca o soþie iubitoare,
iar tu repari o veiozã. Ce mariaj fericit!

ANAMARIA CCLUJAN
nãscutã în 14 ianuarie 1996
elevã la Colegiul Naþional �Liviu rebreanu�
Bistriþa, clasa a XI-a

ÞÞii-aamm ssppuuss ccãã
ooccttoommbbrriiee ee aannoottiimmppuull ggrraavviiddeelloorr
în lidl la raionul cu lactate ne îngheaþã pãrul
ºi ne muºcãm buzele.
de când te-ai angajat ca paznic de maºini
spãl perdele de la bucãtãrie
sã scap de fumul tãu de þigarã.
dupã o sãptãmânã
ai început sã saluþi câinele cu hola.
ªi vrei sã pleci în Spania.
Nu uita
când lunetiºtii se întorc acasã
nevestele lor sunt date dispãrute.

DDoorrmmiimm ppee ppaarrtteeaa ssttâânnggãã 
Sã ne dezmorþim oasele de pe partea dreaptã. 
Când suntem supãraþi mâncãm zacuscã 
ºi pictãm pereþii din cãmarã. 
Ne ascundem feþele printre rafturi 
ºi începem sã desenãm 
o familie cu trei copiii. 
Cel mai mic are pãrul roºu 
ºi poartã pantaloni de trening. 
Fratele mai mare are pãrul blond 
ºi o cãmaºã în carouri 
iar sora mijlocie are pãrul negru 
ºi o rochiþã verde. 
Mama ºi tata 
Stau lângã uºã 
ºi la fiecare 
5 minute apasã pe întrerupãtor.

pptt ssããnnããttaatteeaa ddvvss,,
eevviittaaþþii eexxcceessuull ddee ssccrriiiittoorrii

n-am mai încercat sã ne întâlnim
ºi nici nu cred cã vreau sã-þi mai vãd
mâinile scurte ºi degetele galbene

Recent, la Bistriþa, Dan Coman mi-a vorbit de un
nou grup literar, pe care-l antreneazã ºi din care sînt
toate ºansele ca � în cea mai scurtã vreme � sã iasã cel
puþin o tripletã de poete/ poeþi de anvergurã naþionalã.
Sã fie, fascicolul publicat în Tribuna, relicvariul
adolescenþei lor literare, pielea nãpîrlitã ºi transparentã
a splendizilor prãdãtori textuali de mai tîrziu. ªi, în
succesiunea modelor în regim de ffwd din literatura
românã contemporanã, sper doar ca opt juni bistriþeni
sã se grãbeascã, dom�le, încet. (ªtefan MManasia)

Grupul SubNord a apãrut la inceputul lui martie
2013. De atunci ne întîlnim în fiecare sãptãmînã, joia,
de la 17, într-o salã a Centrului Judetean pentru
Culturã Bistriþa-Nãsãud. 

Dacã eºti în SubNord...

Trebuie sã-þi placã zacusca.
Trebuie sã te doarã ceva.
Trebuie sã bei cafea.
Ne vezi cel puþin o datã pe sãptãmânã.
Ai cartierul general în ClassCafe, la masa cu doamna
dezbrãcatã.
Trebuie sã fii îndrãgostit/ã de un/o poet/ã (John, Ana,
Marin, Claudiu, Chivu etc.)
Trebuie sã-þi placã Ada Milea.
Zici SubNord, nu �creative�
Trebuie sã mergi la �Poezia e la Bistriþa�.
Trebuie sã scrii.

"
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m-am sãturat de atâta tutun
ºi atâta cofeinã câtã existã în tine.
de când ne-am blocat în lift
la biserica evanghelicã
mi-am spus cã o sã renunþ
la pasiunea mea nebunã pentru scriitori.
consumã prea multã cafea ºi stricã banii pe þigãri.

AALLEEXXAANNDDRRAA TTUURRCCUU
nãscutã în 29 aprilie 1995
elevã la Colegiul Naþional �Liviu Rebreanu�
Bistriþa, în clasa a XII-a

cceelleellaallttee pprroodduussee

mã cheamã alexandra.
trebuie doar sã stau la geam ºi sã urmãresc
iepurii.

nu trebuie sã mã bucur la comandã
nici sã aºez merele în lãdiþã
sau sã curãþ zãpada de pe pervaz.

pânã o sã se termine, am timp destul.
dacã mã apuc sã-l citesc pe salinger,
îl citesc pe salinger pânã la capãt.
dacã încep sã cresc papagali,
nu mã las pânã nu umplu casa cu papagali.

mã cheamã alexandra 
ºi trebuie sã stau la geam ºi sã urmãresc iepurii.

ssuuffiicciieennttãã

de când þi-ai bãgat picioarele în el oraº,
au început sã se schimbe multe pe-aici:
pãrul pe care îl arunc în wc dupã ce se scurge
apa din vanã
e din ce în ce mai mult.
mãtuºa nu se mai bucurã când vine bunicul din
buc,
pentru cã trebuie sã fumeze în baie.
pisicii nu îi mai e deloc fricã de apã.
dacã ar fi pe punctul de a se îneca,
ar muri liniºtitã.

sunt convinsã cã 
dacã mi-aº atârna cãmaºa de noapte pe umeri
aº putea seduce orice bãrbat.
ºi apoi nu mi-ar mai fi fricã de fluturi,
nu aº mai uita vreodatã aragazul pornit
ºi nu aº mai începe sã tremur când
butonul devine cenuºiu.

totuºi, þi-aº dedica în continuare poeme.
trebuie sã spun cumva cã 
despre iubire nu se poate vorbi decât într-un reg-
istru grav, cã 
de fiecare datã când mi-e frig, mã aºez în vanã ca
într-un cuib.

în ultima vreme, 
mã gândesc din ce în ce mai des
sã mã îndrãgostesc de sam.

ttaabbiieett

era sâmbãtã dimineaþa
ºi tu îmi arãtai cum lumina poate lua 
carnea de pe oase fãrã sã lase nicio urmã.

mi-ai fãcut cafea ºi mi-ai spus cã 
bãtrâneþea poate întârzia ºi o sutã de ani,
cã nu e bine sã ieºim încã din casã,

pentru cã oamenii aºteaptã-n prag.

ne-am dat jos din pat
am pus oala cu mâncare pe aragaz.
am aºteptat

era sâmbãtã dimineaþa
ºi memoria era singurul mecanism
care ne ajuta sã scãpãm de noi.

PPAAVVEELL TTOOMMUUÞÞAA
nãscut în 19 decembrie 1995
elev la Colegiul Naþional �Liviu Rebreanu�
Bistriþa, în clasa a XI-a

ÎÎnncceerrcc ssãã ccoonnvviinngg oo ffaattãã 
1. 

Mergeam la ciuperci cu maºina, la bazã 
urcam debranºaþi de net
în vârf motorul respira 
în locul
nostru iubita stãtea pe burtã 
sã asculte pãmântul 
eu, undeva lângã 
i-am zis sã mã anunþe 
dacã aude ceva 
dupã un pumn de pãmânt strâns bine 
mi-am dat seama 

2. 
am fugit în lanul de porumb 
norii veneau 
I-am pus mâna pe umãr 
ea se agitase în liniºte 
Când am lãmurit fata 
cã nu e de glumã 

apoi am sãrutat tulpina 
unui porumb încã verde 
�draga mea, încã iubesc 
asta mai mult decât pe tine� 

3. 
Am sãrutat-o pe frunte 
ºi am oprit radioul 
I-am întins o canã cu apã 
ea a plâns ºi mai tare 
Îmi zicea sã nu o sãrut 
dar am fãcut-o din nou 
apoi i-am luat mânuþa 
ºi i-am strâns-o puternic 
îi plãcea sã fac asta 
�undeva în adâncul pãdurii 
e un lac, 
iar în lac 
e casa bunicii, 
vrei sã 
mergem?� 

4.
Rãdãcinile erau cariate
de valurile ce nu se opreau 
era un pas de la porumb 
spre mal sau frunze
a spus cã mã place 
aºa cum sunt 
iar eu am tãcut

ZZii ddee lluuccrruu 

Broaºtele orãcãie 
pulsând pãmântul sub ele 
lanul de grâu 
e uscat 
o rândunicã pe cornul de fildeº 
cântã între mesteceni 
Omul 

cu furca-n mâini întoarce fânul 
pe dealuri 
vântul aduce numai praf 
florile mor 
vechea mlaºtinã e arsã în 
fân sângeriu
soarele cu capu-n jos 
într-o cãldare

EEcclliippssaa ppããppããddiiiilloorr

capete de bizon 
în vântul alb ºi cald 
pãpãdiile ascund -

pulsaþiile pãmântului în mâna 
greu rotesc vremea 
ochii nu se mai cicatrizeazã 
de la soare

trimite pãduchii 
ºi urechelniþele 
undeva sub pãmânt 
acum când opresc acþiunea

FFLLOORRIINNAA IIUULLIIAA BBUUTTAACCIIUU
nãscutã în 14 martie 1996
elevã la Colegiul Naþional �Andrei Mureºanu�
Bistriþa, clasa a XI-a

UUººãã

Atunci ne vom þine iar de mâini
ªi vom privi stelele pretinzând cã ne cunoaºtem
Sau doar cã nu ne-am uitat niciodatã.
Vom cere vin fiert dar vom primi numai vin.

Nu e necesar sã-þi doreºti sã uiþi.
Nu trebuie sã faci eforturi suplimentare ºi inutile.
Va veni o sãptãmânã în care vei vrea tu singurã
Sã-þi aminteºti de locul nostru.

Lasã felinarele în pace. Ele n-au fãcut nimic.
Nici mãcar nu erau acolo. În schimb, tu da.
ªi totuºi nu e nimic diferit la noi.
Chiar nu mai ºtii cã tu mi-ai arãtat stelele
ªi tot tu mi-ai zis sã merg lângã foc
Deºi eu aveam impresia cã pãmântul se miºcã?

- Nu, alea sunt doar avioane.
- Poate e un aeroport în cer.
- Cum vrei sã vãd carul mare dacã nu disting
osia?
- Nici mãcar ãla mic?
- Unde e steaua polarã?
Bine mãcar cã am primit haine largi ºi groase.

Dacã te rog vii cu mine sã-mi caut floarea?
Nu pot pleca de aici fãrã ea. ºtii, eu mi-am 
fãcut-o.
Vãd ºi eu cã e noapte dar poate o gãsesc.
Doar pe aici pe undeva trebuie sã fie.
Am gãsit-o.
Acum poþi sã-mi laºi mâna.
Noroc!

CCooººmmaarr

Toþi acei oameni pe care i-ai vãzut
Pe bulevardul din capãtul strãzii
Vin de la psiholog unde au pus
Aceleaºi întrebãri despre hipnozã.

Nu te doare, nu uiþi ºi nu pierzi nimic.
În afarã de o secundã din tine.

"
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Dormi apãsat ºi cu frenezie cauþi în viitor
Ceva ce ar putea semãna cu trecutul tãu.

Nu. Cãmaºa galbenã nu era pãtatã ºi
Nu stãtea pe spãtarul scaunului tãu.
Nu. Pantofii albi i-ai purtat doar atunci
Când ai pierdut joia autobuzul spre mare.
Nu. El nu te mai aºteaptã de cealaltã
Parte a bisericii pentru cã deja s-a mutat.
Nu. Geamul era aburit, dar asta nu înseamnã
Cã nu era acolo, doar cã nu l-ai vãzut tu.

Am vrut sã plec chiar atunci când fãcea cafea
ªi niciodatã nu bãusem cafea fãcutã de el
Aºa cã am mai rãmas puþin deºi trebuia sã plec.
Au început discuþii ºi întrebãri fãrã rãspuns.
Da. Asta era. Ai început sã-mi povesteºti
C-ai vorbit cu el chiar dacã tu n-ai fost acolo.
Îmi poþi spune ce zicea?

Vã descurcaþi bine, continuaþi.

EEll ee aaiiccii.. MMeerreeuu

Roagã-te mai des
Când închizi ochii.
ªi crede în ei.

Ei întotdeauna ºtiu unde când ºi cum
E cel mai bine pentru tine. Mereu.
Dacã nu îþi vorbesc nu înseamnã
Cã nu existã pentru tine.
Tocmai pentru tine au fost trimiºi.
Sunt înaþi, blonzi, miopi
ºi au ochi albaºtri. Cei mai albaºtri.
Vorbesc rar ºi pricep greu.
Deopotrivã te aparã ºi atacã.
Nu au rãbdare.
- Tu niciodatã nu înþelegi nimic.
Îi poþi îmbuna oferindu-le o milka simplã
Lasã-le lor ºi porþia ta de cereale cu scorþiºoarã
Vorbeºte-le mai des. Cât de des.
Ei mâine vor pleca. Nu aºtepta pânã atunci.
- Tu niciodatã nu înþelegi cât de iubesc.

Cautã-i oriunde
Când crezi cã nu existã.
Poate cã vin în pijamale negre.
ªi traseul dinspre baie spre sufragerie
Îl întrerup cu un popas în camera ta
Sã te sãrute pe frunte fãrã cuvinte.
ªi pleacã.

AANNDDRREEEEAA PPLLÃÃIIAANN
nãscutã în 17 aprilie 1995
elevã la Colegiul Naþional �Andrei Mureºanu�
Bistriþa, clasa a XII-a

***
Într-o bunã zi tot o sã fim salvaþi.
Nimeni nu va mai apãsa butoanele telecomenzii.
Nu vom mai auzi zgomote de bormaºinã.
Vom fi doar noi.
Într-o bunã zi vom întâlni dorinþa în Piaþa Roºie.
Noaptea va dansa pe ritmuri de Chopin.
Iar noi îi vom zâmbi doamnei de la colþul blocu-
lui.
O eºarfã albastrã ne va lega mâinile
ªi aproape vom spune... noapte bunã!

***
Îmi spune NU
Tu nu poþi, nu eºti în stare

Stai aici ºi aºtepþi sã-þi dea cineva un pachet de
þigãri.
Laºi cafeaua sã se rãceascã pe mãsuþa din
bucãtãrie
în timp ce el îºi cântã în RE minor.
348 de cuvinte nu-þi ajung sã descrii viaþa.
Cauþi în dicþionar cuvântul prodigios,
te gândeºti sã-l notezi în carneþelul Nosa
Dar nu poþi, nu-i aºa?

***
Mi-ai zis cã anii petrecuþi cu mine þi-au distrus
ficatul
cã eu sunt cea care te limiteazã
îþi transform inteligenþa în senzualitate
nu vrei sã-þi mai prind încheieturile: pleci în
Spania.
Îþi iei agenda ºi pixul verde 
te cazezi în hoteluri prãfuite
trãieºti ca un lunetist colorat
ºi ºtii zice doar atât
Hola!
Un pachet de Marlboro ºi o cafea, por favor!

DIANA-GGABRIELA VVASILUÞ
nãscutã în 12 iunie 1998
elevã la Colegiul Naþional �Liviu Rebreanu�
Bistriþa, clasa a X-a

OOyyaassuummiinnaassaaii!! ((NNooaappttee bbuunnãã!!))

�Într-o bunã zi tot o sã fim salvaþi!�
Cea mai sfruntatã minciunã!
Nu e uºor,
Mai ales dacã e noapte.
Frunzele ard:
Lasã-le sã ardã, lasã-le sã moarã.
Nimic nu se potrive?te acum,
Doar copiii se leagã cu pãrul de castani.
Îmi vreau bluza tricotatã!
Dacã soarele va apune în Ursului,
Îmi va fi cald !
Nu voi mai avea nevoie de tine .
Primul taxi îºi va împrãºtia creierul pe asfalt.
Informaþiile putrezite încã vor înflori
Iar eu voi dansa în ploaie.

EEsseennþþãã ddee ttooaammnnãã

Aruncã-þi prosopul în perete ºi observã
Cum sângele îþi va redecora camera.
Eu te voi privi încet, învãþând cum sã rãcesc mai
repede cafeaua
Mama îmi face un tricou din pielea ta
Iar tu încã încerci sã îþi legi ºireturile.
Ridic perna ºi o arunc la gunoi.
Îmi place banca rece!
Mi s-a stricat ºi fermoarul.
Asta e o totuºi toamnã perfectã.
Bum!!
Bucãþi din telefonul meu.
Hai sã plecãm !
Nu vom fi ca þãranii care sar de pe stânci
Pentru a simþi colþul unui parfum.
Ne vom pierde printre cruditãþi,
Ne vom cãuta în plãmânii distruºi de þigãri
Într-un final vom ajunge în coliba
fãcutã din manuale de anatomie.
Însã sã ºtii cã toamna ultima bomboanã mereu va
fi mov.

!

Alexandra Turcu

cceelleellaallttee pprroodduussee

Mã cheamã Alexandra.
În fiecare joi, la ora 17 fix, eu pãtrund

într-o salã a Centrului Judeþean pentru Culturã
Bistriþa
ºi, bucuroasã, imediat mã ascund
dupã o draperie sã urmãresc poeþii

de la SSuubbNNoorrdd, care vin aici sã-ºi citeascã
sclipitoarele lor reflecþii asupra vieþii,
într-o aproximativã limbã româneascã.
Odatã am ieºit dupã draperie ºi eu�
�citeºte ºi tu, mi s-a spus, dacã poþi��

Mã cheamã Alexandra, am început sã citesc, cu
greu,
dar n-am mai terminat, cã au fugit ca iepurii toþi!

LLuucciiaann PPeerrþþaa

!

parodia la tribunã

Golem Adam ºi Eva



Sã ne amintim cã debutul sãu, �precipitat�, la
18 ani, în Jurnalul literar (nr. 43/22 octombrie
1939), consacrat lui H. Sanielevici, încerca sã

afle �fragmentele viabile� din opera unui critic
controversat, un spirit asociativ, de un eticism
intransigent, �celebru� pentru faimosul tablou
sinoptic (luând în cãtare �literatura sadovenistã�).
Încrezãtor la modul fanatic în disciplinã (ca
program auto-impus), iubind seriozitatea, râvnind
durabilitatea, fiind lucid, perseverent, auster,
riguros ºi, inevitabil, insubordonat, primul Marino
era deja �uºor mizantropizat�. Era convins cã
epocile culturale nu sunt �blocuri distincte�. În
consecinþã, frisonat de ideea continuitãþii, va pleda
pentru �reîmprospãtarea memoriei�, cercetând �
cheltuind erudiþie � filiaþiile, cazurile de
precursoriat, coincidenþele �tulburãtoare� etc. cu
fermitate politicoasã. Pe de o parte, sedus de
monumentalitate, pledeazã pentru durabil, absolut
ºi înþelege travaliul scriitoricesc ca o activitate
pentru veºnicie; pe de altã parte, culege cotidian
probe care îndeamnã la scepticism, spulberând
falsele certitudini. Cum civilizaþia româneascã
�produce mizantropi în serie�, iatã cã tânãrul
Marino, înarmat cu acest adevãr, laudã atitudinea
recluzivã a lui Pandrea (comentând colecþia de
aforisme din Pomul vieþii). ºi face din pilda
solitudinii (amitié sans intimité) un crez de-o viaþã,
pledând (de pildã, în 1946, în Naþiunea) chiar
pentru �terapeutica singurãtãþii�. Încât arheologii
receptãrii pot afla acest îndemn (respectat) în
paginile de început, dupã cum �neajunsurile tipice�
ale criticii foiletonistice, �primejdia� cronicii literare
erau denunþate vehement tot în acei ani (vezi
Naþiunea, 2 ianuarie 1947), poliþia literarã (dupã
vorba lui Massis) fiind sabotatã de înfloritoarea
mentalitate tranzacþionalã. Evident, Marino nu se
împacã deloc cu acea �viziune comodã, bonomã,
excesiv cordialã�, vãdind partizanatul, absenþa
ideologiei ori erupþiile huliganismului cultural,
dispreþuind �tomurile groase�. Pune în discuþie,
maturizat brusc, sfãtos, responsabil, cultura
publicistului român (cazul Ion Caraion, considerat
�semidoct�) sau difuziunea literaturii noastre
(urmând a fi �descoperitã�), lansând interesante
propuneri. În fine, deja ex-centric, e nemilos,
vitriolant cu �spiritul de ceatã�, sectarismul (ºi
atunci în vogã), premierea în cerc închis (v.
Premiile literare, 1947) ºi se bate pentru afirmarea
energicã a ideii de construcþie pe care, de
altminteri, o va ilustra cu superbie, credincioºie ºi
efort benedictin, în pofida rafalelor de rãutãþi care
i-au însoþit truda.

E drept, mai târzior, va recuza iritat �faza cãli-
nescian-impresionistã� ºi va deplânge eclipsa spiritu-
lui critic, considerând cã despre o tradiþie a reflexiei
critice româneºti nu poate fi vorba. În 1941 lãuda
Istoria cãlinescianã, evidenþiind �programul arhitec-
tonic� ºi scara de valori impusã. �Despãrþirea� era,
însã, inevitabilã. ªi nu doar pentru rezervele
hermeneutului, acuzând mediocritatea, literaritatea,
desincronizarea ºi dezideologizarea criticii noastre,
subdezvoltatã ºi refugiatã în �rezervaþia� foiletonis-
mului. Intrã în discuþie, explicit în anii postdecem-
briºti, pactul �divinului critic� cu noua putere,
mizantropul devenind, în coloanele
Contemporanului, un optimist �aprins�. �Dumirit�,
mântuit, sârguincios, manevrând limbajul triumfa-

list, Cãlinescu se va pocãi (îndoctrinat oare sau
doar apelând la cliºeistica vremii?), cântând omul
nou ºi �dezrobirea� adusã de noul regim, asigurân-
du-ne � prin tabletele din revista diriguitã de G.
Ivaºcu � cã nu e vorba doar de o �evoluþie verbalã�.
Încât, oripilat de acest oportunism cinic, de lipsa
de reacþie a mentorului (restanþier la capitolul
moralitãþii) când, deportat, i-a solicitat sprijinul, în
fine, poate ºi de primejdia epigonismului, ca
�temere subliminalã� (cf. Ion Buzera), Marino va
respinge ulcerat eticheta (circulantã) de �cãlines-
cian�. Chiar dacã, în tinereþe, cum sesizeazã 
N. Mecu, a fost, indiscutabil, ºi cãlinescian.
Ruptura faþã de cel care a devenit marele sãu �eºec�
nu exprimã doar un paricid simbolic (cf. N. Mecu),
ci o disjuncþie personalã, exacerbatã.

Ceea ce, în general, deplânge Marino, un român
atipic, este cronica noastrã neseriozitate, probatã
îndelung în Istorie. Face, astfel, figura unui ins
deziluzionat, ridicol, cu destin �deviat� (graþie con-
juncturilor), fugind de �reducþia la literaturã�. Din
recolta �de tinereþe� mai semnalãm un articol puþin
cunoscut, se pare, dedicat Poetului naþional 
(v. Naþiunea, nr. 378/28 iulie 1947, p. 2). Acolo, 
A. Marino constatã (deprimat) cã �doar micile cul-
turi se mândresc cu poeþi naþionali�. Ar însemna �
raþioneazã Marino � cã Eminescu îºi subordoneazã,
ca punct terminus, întreaga literaturã românã, slein-
du-i potenþele ºi refuzându-i �perfectibilitatea�.
Încât, concluzia se impune de la sine: sintagma e
�nefericitã�, ea face din marele poet un �exponent
propagandistic�, consolându-ne indefinit ºi se
cuvine rapid eliminatã din vocabular, trãdând toc-
mai �spiritul de micã culturã�. Ceea ce, din fericire,
nu s-a întâmplat chiar dacã ºi azi abundã controver-
sele. Visând, cu �tenacitate�, la o mare culturã,
implicit la o contagioasã voinþã de creaþie pe supor-
tul unei literaturi organice, Marino þinea sã ne aver-
tizeze: �a nega opera lui Eminescu este semn de
patentã inepþie�. 

În totul, volumul în discuþie ne îngãduie sã ni-l
apropiem pe tânãrul Marino pe linia unei continu-
itãþi, greu de bãnuit, sã recunoaºtem, în contextul
încercãrilor traumatizante pe care le-a traversat.
Neconcesiv faþã de sine, cu vocaþie de constructor
(inclusiv �construindu-ºi� izolarea), o personalitate
puternicã ºi, deopotrivã, vulnerabilã, un inoportun
�marginalizat�, nemulþumit, acrit de viaþã literarã
(�coruptã�, veninoasã), gãsind cã singurãtatea (pe
care a cultivat-o) ar fi o �calamitate naturalã�. ªi
strãduindu-se, de-a lungul unei vieþi, sã atingã râvni-
ta obiectivare, o �decolorare� stilisticã, cumva
depersonalizantã. Ultimul Marino poate fi �citit�,
embrionar, în scrierile de juneþe. Epocã edificatoare,
neîndoielnic, anii de ucenicie nu-i oferã, însã,
�amintiri frumoase�. Cititor insaþiabil, cu program,
spirit independent, iritant, strãin de discipolatul
obedient, biciuind megalomania literarã, Marino îºi
mãrturiseºte, repetat, neadecvarea la viaþa literarã,
trãgând � în timp � toate ponoasele.

Chiar înainte de a fi apãrut în librãrii, Viaþa unui
om singur, anunþata carte �de memorii� a lui
Adrian Marino, a provocat frisoane în tabãra litera-
torilor. Pe linie anecdoticã, putem inventaria,
amuzaþi, astfel de reacþii, de la ieºirile cinic-vitupe-
rante, chiar golãneºti, pânã la cele �creºtineºti�
(vezi iertarea lui Eugen Simion). Le vom ignora
însã. Mult mai important ar fi, credem, sã dis-
cutãm � dovedind calm analitic � modelul propus

de ideocriticul clujean ºi consecinþele lui (fertile ori
ba) pentru spaþiul nostru cultural. Seismul Marino
va trece; la fel, ºi replicile oferite prompt de unii 
dintre cei �încondeiaþi�.

În fond, Marino propune � recapitulându-ºi viaþa
� un document de epocã, colorat subiectiv, fireºte.
Recunoscându-ºi repulsia organicã pentru viaþa lite-
rarã (care l-ar fi �tolerat� doar), denunþând incom-
patibilitatea cu unii maeºtri spirituali (de la �marele
eºec� G. Cãlinescu pânã la �ºcoala Zaciu� ori
�mafia Liiceanu-Pleºu�), condamnând satelizarea ºi
contextul superbalcanic ºi cerând, imperativ, un
viril spirit critic, exersat fãrã eclipse, veºtejind
módele (de la �nãism� la �noicism� etc.).

Adrian Marino, fãrã a aduce, neapãrat, �idei total
noi� vine cu o viziune constructivã. Nu e vorba,
subliniem, de un program de ultimã orã, întocmit
cu o grabã frivolã, ci de o preocupare veche, slujind
prin cãrþi temeinice crezul europenist. Ins pragma-
tic, cu o viziune utilitaristã, �funcþionalã� în cul-
turã, hermeneutul dorea sã impunã ºi la meridianul
nostru un tip specific de mentalitate, cultivatã prin
muncã, profesionalism ºi metodã. Ar fi vrut,
aºadar, o þarã bogatã, civilizatã, bine organizatã,
respingând improvizaþia ºi intrând, prin �opere
competitive�, într-un dialog cultural real. Aducând,
cum memorabil s-a exprimat, Europa acasã, trans-
formând-o într-o realitate localã, intimã, organicã.
Pricinã pentru care se rãzboieºte cu �românismul
metafizic� ºi extremismul etnicist, cu nebuloasa
misticã, recuperând � prin explorãri în adâncime �
gândirea iluministã-raþionalistã, având o tradiþie
româneascã de peste douã secole. Paºoptismul cul-
tural, scrie A. Marino, a avut �intuiþia profund con-
structivã a vastelor proiecte, fie ºi nerealizate inte-
gral�. Animat de astfel de proiecte, Marino
pledeazã neobosit pentru actualitatea ideologiei cul-
turale paºoptiste, rãspunzând �unor necesitãþi ºi
lacune culturale evidente, de o importanþã
esenþialã, decisivã�. Neopaºoptismul sãu ne împinge
spre civilizaþie, modernitate, europenizare, definind
un program �de bazã�, latent în anii dictaturii
(afiºat, totuºi, prin titluri �ostentative�), devenit
exploziv, chiar militant, dupã seismul decembrist.
Marino era convins cã ne aflãm în faþa unui �nou
început�, a unui moment de esenþã neopaºoptistã ºi
credea cu tãrie în ºansa regenerãrii.

Ca �recapitulare finalã�, volumul lui Marino
(�irevocabil postum�), scris în 1999, nutrit chiar de
un masochism al rememorãrii este, deopotrivã, o
autobiografie intelectualã ºi culturalã ºi o colecþie
de amintiri subiective, sentimentale, reconstituind �
suntem preveniþi � �adevãrul meu�. Opusul cu pri-
cina, iscând un mic seism în tabãra literaþilor (evi-
dent, orgolioºi ºi supãrãcioºi), vãzut ca �o reglare
de conturi�, a iritat pe mulþi. Marino ºtia cã �pe
verdictul posteritãþii nu se poate paria�. În con-
secinþã, fãrã a fi o rãfuialã postumã, Viaþa sa se
vrea cartea �cea mai liberã�. ªi propune imaginea
socialã a unui individ neadaptabil, neîncadrabil,
iubind (de voie / de nevoie) recluziunea; seria de
exemple ilustreazã o anume tipologie, dupã cum
lunga rememorare evidenþiazã suferinþa, tinereþea
furatã, uzura moralã etc., dar ºi voluptatea de a fi
independent. Dacã soarta acelui manuscris (devenit
Viaþa unui om singur) i se pãrea incertã, chiar
incontrolabilã, figura lui Marino devine, recunoºtea
însuºi autorul, categorialã.

Cum viaþa literarã i-a oferit �cele mai proaste
amintiri posibile�, cu obstacole, frustrãri,
meschinãrii, rãutãþi, gelozii etc., nici puseele resenti-
mentare nu puteau lipsi. Mai mult, moravurile
�vieþii literare� (vai, detestabilã!), suportând sarcas-
mul confraþilor ºi atacurile veninoºilor poligrafi
(megalomani, negreºit), l-au mizantropizat. Marino,
un ins hipersensibil, constatã cã la noi �polemici de
idei nu existã�. Totuºi, dactilograma devenitã carte,
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Î
ntr-o carte apãrutã în traducere româneascã relativ
recent (Barbaria, Ed. Institutul European, Iaºi,
2008), filozoful francez Michel Henry semnala

intrarea lumii occidentale (�civilizate�) într-o nouã erã
a barbariei. Spre deosebire însã de barbariile
anterioare, ce au marcat declinul ºi prãbuºirea marilor
civilizaþii (sumerianã, egipteanã, persanã, greacã,
romanã, bizantinã etc.), cea de acum s-ar caracteriza
prin distrugerea sistematicã a culturii nu de cãtre
vreun duºman extern, aflat în afara acestei lumi, ci de
cãtre ea însãºi, printr-un paradoxal efort suicidar de
negare a propriilor valori spirituale (ale artei, eticii ºi
religiei). Proclamarea cunoaºterii ºtiinþifice drept
singura formã valabilã de cunoaºtere ºi a
pragmatismului economic drept singurul criteriu de
validare a valorilor a condus � afirmã autorul � la
exilarea disciplinelor umaniste înspre marginea
câmpului de interes al educaþiei, ceea ce nu poate sã
conducã, desigur, decât la formarea unor oameni
incompleþi, fatalmente sãraci din punct de vedere
spiritual.

Într-un capitol independent, intitulat Distrugerea
Universitãþii, Michel Henry considerã cã, dacã
finalitatea Universitãþii a fost întotdeauna aceea �de a
transmite cunoaºterea în cadrul unui învãþãmânt, de a
o spori în cadrul unei cercetãri� (p. 218), se poate
constata cã aceastã finalitate a fost în ultimul timp
abolitã. Filozoful pune distrugerea Universitãþii pe
seama �lumii tehnicii�, prin douã modalitãþi esenþiale:
suprimarea statutului ei privilegiat, de lume autonomã
guvernatã de legi proprii � invocându-se principiile
democratice ºi idealul pragmatic al utilitãþii / eficienþei
învãþãrii � ºi �expulzarea culturii în afara Universitãþii
înseºi� prin marginalizarea ºi chiar eliminarea
disciplinelor umaniste (adicã tocmai a acelor discipline
menite sã-l formeze pe om) din programele de studii
universitare.  

Însã dacã Michel Henry considera drept singurã
cauzã a distrugerii Universitãþii (ºi a apariþiei barbariei
moderne) schimbarea de paradigmã epistemologicã
generatã de revoluþia ºtiinþificã galileanã (în urma
cãreia cunoaºterea ºtiinþificã a devenit unicul mod de
cunoaºtere acceptabil), o altã cauzã evidentã e
masificarea societãþii, generalizatã astãzi. Dacã într-un
eseu publicat în 1930, Revolta maselor, filozoful iberic
Ortega y Gasset constata dezolat cã, în societatea
vremii sale, masele îºi impuseserã deja propriile gusturi
ºi propriile valori, astãzi fenomenul de masificare a
ajuns, se pare, la ultimele sale consecinþe: se vorbeºte
acum în mod obiºnuit de culturã de masã, informare
în masã, învãþãmânt de masã etc. În programa
studiilor universitare, un moment decisiv care a
marcat trecerea de la universitatea de elitã la
universitatea de masã a fost Procesul Bologna, a cãrui
principalã mizã, de altfel, dupã cum aflãm dintr-un
text explicativ, a fost pur economicã (�de a dezvolta în
Europa o economie competitivã, bazatã pe
cunoaºtere�, www.bacmd.com) ºi care a impus
existenþa a trei cicluri de studii universitare: licenþã,

masterat ºi doctorat. Dacã înainte doctoratul ºi chiar
licenþa nu erau pentru fitecine, acum acestea au
devenit teoretic la îndemâna oricui, cu condiþia sã fie
un bun platnic. Constrânse, ca orice întreprindere
capitalistã, de criteriul rentabilitãþii economice,
universitãþile au ajuns a face compromisuri din ce în
ce mai mari în privinþa calitãþii învãþãmântului,
admiþând acum pe porþile lor semianalfabeþi ºi scoþând
pe bandã rulantã semidocþi cu diplomã de doctor.
Cohorte de antropoizi complet lipsiþi nu numai de
pregãtire, ci � mai grav � ºi de dorinþa de a se instrui
iau astãzi cu asalt Universitatea, perfect conºtienþi cã
nu mai e de mult o Bastilie greu de cucerit. Ce-i mânã
pe ei în astã luptã? Evident, dorinþa imperioasã de a
obþine o patalama care sã le ateste calificarea în
vederea dobândirii unei slujbe oarecare (cã, de, e greu
astãzi cu slujbele!). Dacã înainte studenþii (ce
reprezentau elita societãþii) intrau în Universitate
cuprinºi de un adevãrat sentiment de pietate, ca într-
un templu maiestuos închinat zeiþei Sophia, astãzi ei
dau nãvalã tropãind, convinºi cã aici nu mai e niciun
zeu de venerat (excepþiile, din ce în ce mai puþine,
sunt sortite sã se piardã în vacarmul general). Din
rândul acestora se vor recruta viitorii specialiºti, dintre
care o bunã parte vor ajunge, desigur, la rândul lor
profesori ºi aºa mai departe, pânã când Universitatea
va deveni (dacã nu cumva a devenit de mult) o simplã
ºcoalã de cadre, un fel de talcioc (cultural?) de unde
oricine îºi va putea cumpãra exact diploma de care va
avea nevoie. 

Ei ºi, ce-i rãu în asta? mi-ar putea replica vajnicii
apãrãtori ai principiilor democratice. De ce sã nu avem
o Universitate deschisã tuturor? Acestora le-aº
rãspunde cu un citat atribuit unui bine-cunoscut om
politic (chiar dac-o fi apocrif, nu e de bunã seamã
departe de spiritul �gândirii� acestuia, ce reflectã în
fond, prin absurd, �trend-ul� din sistemul românesc de
învãþãmânt actual): �E inadmisibil ca niºte cetãþeni ai
României sã nu aibã acces la studiile superioare doar
din cauzã cã nu ºtiu sã scrie sau sã citeascã. Vrem
învãþãmânt ºi manuale universitare într-o limbã pe
care ºi analfabeþii sã o poatã înþelege. Nu e vina lor cã
sunt analfabeþi, aºa s-au nãscut, nu au ales sã fie în
felul acesta.� (www.timesnewroman.ro) N-ar mai fi de
adãugat decât cã acest deziderat, oricât de absurd ar
pãrea încã unora, s-a împlinit deja, iar Universitatea
�Spiru Haret�, invocatã de unii ca exemplu, nu e, din
pãcate, un caz singular. Ca pretutindeni de altfel în
societatea capitalistã contemporanã, cererea, dupã cum
se ºtie, determinã oferta. În lipsa unor studenþi
instruiþi ºi motivaþi în instruirea lor, universitãþile se
vãd nevoite sã coboare singure nivelul de instruire.
Mai mult, în absenþa unei finanþãri serioase de la
buget, universitãþile au ajuns sã uzeze de toate
mijloacele de seducþie de care dispun pentru a-ºi atrage
studenþii plãtitori de taxe, care la rândul lor au ajuns
astfel sã se considere exoneraþi de orice rãspundere, ba
chiar sã creadã cã e dreptul lor sã fie promovaþi fãrã o
minimã pregãtire, sã treacã deci prin facultate ca gâsca
prin apã (sugerez în consecinþã ca bine-cunoscutul

slogan comercial �Clientul nostru � stãpânul nostru�
sã fie afiºat de acum înainte ºi deasupra intrãrii în
fiecare universitate, eventual sub forma: �Studentul
nostru � stãpânul nostru�). Masele, de altminteri, nici
nu au nevoie de ºtiinþã (nici mãcar de alfabetizare), ci
de pârghii ºi proptele sociale. La întrebarea dacã nu
cumva are de gând sã rãmânã în învãþãmânt, o
studentã îmi rãspundea deunãzi, cu un amestec
straniu de regret ºi uºurare: �Fiþi liniºtit, noi nu putem
fi ca voi.� No comment.

Dar cum, s-ar putea mira alþii mai �elitiºti�,
universitarii nu se pot împotrivi totuºi barbariei?
Bineînþeles, nu se poate nega cã existã încã destui
(deºi din ce în ce mai puþini) care încã se
încãpãþâneazã sã refuze concesiile (unii dintre aceºtia,
mai bravi, au ales chiar sã pãrãseascã sistemul în semn
de protest). Tocmai de aceea, ei sunt de regulã
marginalizaþi (în sensul cã nu beneficiazã, ca ceilalþi,
de recompense substanþiale pentru slujirea cauzei) ºi
chiar hãrþuiþi de conducere pentru a se conforma
politicii acesteia de supravieþuire cu orice preþ (de
pildã, conducerea unei universitãþi poate tolera sau
chiar încuraja presiunile studenþilor slabi exercitate �
sub forma �pilelor� sau a anonimelor denigratoare �
asupra profesorilor care refuzã sã-i promoveze). Cum
se poate totuºi explica acest penibil conformism la
niºte intelectuali, spirite libere prin definiþie? Mai întâi
cã, în ultima vreme, conducerea universitãþilor e
alcãtuitã adesea din tehnicieni oarecare, nu din
intelectuali de prestigiu, ca odinioarã (actualmente,
rectorul, decanii etc. nu trebuie sã fie mai mult decât
niºte administratori); de altfel, însuºi termenul
intelectual, definit de unii ca o �contraputere criticã�
aptã �sã se opunã forþelor ordinii economice ºi
politice� (v. Pierre Bourdieu, Regulile artei, Ed. Art,
2007, p. 429), nu mai pare potrivit pentru a desemna
categoria în discuþie (excepþiile, iarãºi puþine, nu
infirmã regula). În al doilea rând, aceºti oameni sunt,
desigur, interesaþi sã-ºi pãstreze cu orice preþ
privilegiile (cu adevãrat extraordinare) pe care singuri
ºi le-au acordat, conform zicalei: �Cine împarte parte-ºi
face.� Nimic de mirare deci ca ei nici sã nu þinã morþiº
la pãstrarea unor standarde de calitate rezonabile atât
în ceea ce priveºte învãþãmântul, cât ºi în privinþa
cercetãrii ºtiinþifice (conducerea unei universitãþi poate,
de pildã, sã-i �sfãtuiascã� pe profesori sã nu fie prea
severi în notarea studenþilor, sã le sugereze, în loc de
o activitate didacticã ºi de cercetare serioasã, dar
remuneratã cu un salariu in-decent, sã-ºi piardã vremea
cu contracte ºi proiecte finanþate de alþii � importante
numai întrucât aduc bani universitãþii �, sau sã le cearã
pur ºi simplu implicarea în proiecte educaþionale
iniþiate de universitãþi cu trist renume, precum cea sus-
menþionatã, în urma unui veritabil troc încheiat cu
acestea, cãci, nu-i aºa: �Scopul scuzã mijloacele.�)

De la înfiinþarea ei, cu mai bine de opt veacuri în
urmã, Universitatea a reprezentat un spaþiu privilegiat
destinat exclusiv activitãþii intelectuale, scopul ei fun-
damental fiind cunoaºterea (de aceea, intruziunea fac-
torilor politici sau economici în activitatea ei nu a fost
pânã acum toleratã decât, poate, pentru scurtã vreme
ºi cu minime consecinþe, în timpul dictaturilor din sec-
olul trecut). Astãzi, situaþia s-a schimbat. Asistãm la o
bulversare totalã a întregii activitãþi universitare sub
presiunea economicului ºi a politicului, iar rezultatul
nu poate fi decât unul singur: triumful inconturnabil
al barbariei.

!
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depusã la fondul Adrian Marino de la BCU �Lucian
Blaga� din Cluj-Napoca diferã de prima versiune,
aceasta din urmã fiind �prea anecdoticã�, cu exces
factologic. Cum figurile culturale sunt personaje
publice, cum poliþe de plãtit se vor gãsi mereu, nici
tratamentul marinesc, în pofida efortului de obiecti-
vare, nu putea rata prilejul de a blama, de pildã,
egotismul de clan universitar (cazul Zaciu), supor-
tat de cel �paraºutat de soartã la Cluj� ori �mafia�
Liiceanu-Pleºu-Patapievici, o �troicã� mereu
jumulitã. ªi lista e bogatã! Deºi inasimilabilul
Marino încearcã a-ºi expune (chiar obositor-repeti-

tiv) sistemul, manevrând idei depersonalizate,
interesul cãrþii a fost confiscat de spectacolul riva-
litãþilor literare. ªi a unor regretabile inexactitãþi. 
Fiindcã s-a vrut ideolog, nu beletrist, deci �un autor
deviat�, în rãzboi cu mentalitatea totalitarã ori fun-
damentalismele de tot soiul, cu foiletonismul, frag-
mentarismul ºi poetocentrismul, cu legea satelizãrii
/ colonizãrii culturale, Adrian Marino reprezintã la
noi cultura alternativã (prin continuitate, tenacitate,
studiu organizat, documentare etc.) ºi, mai ales,
prin program (himeric, �internaþionalist�, scienti-
zant, fiind �un român care ºtie sã vadã�). ªi iscând

o antipatie profundã, expediat / marginalizat sub
etichete bizare (colecþionar de fiºe, extravagant,
autor dicþionarizabil, producând cãrþi indigeste etc.)
Un outlaw literar, scria chiar cel în cauzã, în pre-
lungitã crizã de identitate, având de înfruntat con-
tratimpul istoric. Oricum, un autor major, de
importanþã realã, dorind culturii româneºti un alt
destin. ªi o altã direcþie, vizând monumentalul.

(va urma)
!

Ovidiu Morar

Distrugerea Universitãþii 
ºi noua barbarie



Prin datele spiritual-afective, menite sã-i
exprime identitatea, existenþa lui
Perpessicius se face resimþitã ºi în sfera

propriei creaþii, reuºind, pânã la urmã, sã se
impunã ca o marcã distinctivã a acesteia. Este
trãsãtura pe care o avea în vedere ºi criticul
atunci când, vorbind parcã pro domo, þinea sã
ne aducã aminte, prin una sau alta din
�menþiunile� sale, cã nicio operã de artã nu
rãmâne strãinã de experienþele pe care le-a trãit
semnatarul eii. De aceea, forþând puþin nota,
am fi tentaþi sã spunem cã, indiferent de genul
în care prinde contur, literatura în care se
exerseazã criticul tinde sã fie una predominant
biograficã pânã ºi în momentele în care, prin
forma pe care o îmbracã, ea n-ar mai fi
constrânsã sã fie astfel. Cãci, dacã poezia pare
a fi obligatã, prin natura ei, sã se constituie
dupã regulile specifice oricãrei sensibilitãþi
egolatre, povestirea ºi romanul se structureazã,
în schimb, potrivit altor rigori, cu toate cã ºi în
spaþiul lor se pot regãsi oricând ºi interpretãri
mai personale ale realitãþii de la care pornescii.  

Dincolo, însã, de finalitãþile pe care le poate
avea în ordine esteticã, mai important de
reþinut e faptul cã un asemenea tip de creaþie
stãruie asupra unor clipe de viaþã în care ºi
autorul ei a fost implicat, nu atât din simpla
dorinþã de a le rememora, cât, mai ales, pentru
a le da acestora posibilitatea de a-ºi regãsi
semnificaþia pe care chiar împrejurãrile le-au
acordat-o iniþial.

Privite sub acest aspect, poemele ºi prozele
lui Perpessicius, ca ºi o parte din eseistica sa,
au ºi o tentã documentarã, întrucât fac
evidente ºi urmele unei istorii care l-a adus nu
o datã ºi pe scriitor în prim-plan, îngãduindu-i
sã fie uneori mai autentic în cadrul propriei
opere decât ni 
l-am putea închipui în manifestãrile sale
obiºnuite, de fiecare zi.

E aici paradoxul oricãrei creaþii care se
pliazã prea mult pe tiparele unei vieþi pentru a
nu fi ispititã sã le reia, fie ºi reduse la esenþã,
ºi într-un cadrul ficþional. Oricum, oprindu-se
asupra unor evenimente care au avut o
însemnãtate aparte pentru el, criticul cautã sã
surprindã mai totdeauna în cuprinsul lor ºi
ceea ce îl reprezintã ca scriitor ºi om.

Pentru a-i trasa cât mai coerent profilul
moral, este, însã, necesar sã þinem cont de
toate acele fapte ºi întâmplãri în care s-ar putea
regãsi fie ºi o parte din atributele apte a-l
defini. Or, numai dezvãluind liniile de forþã
care i-au dat personalitate, am avea ºi
posibilitatea de a vedea ce-i reprezintã credibil
existenþa în una sau alta din manifestãrile ei.
Procedând astfel, am ajunge, în tot cazul, ºi la
alte încheieri decât cele care s-au fãcut
cunoscute pânã acum pe seama acesteia. Pentru
asta, am avea, însã, nevoie de o mai mare
largheþe de spirit în aprecierea aspectelor
menite sã punã în evidenþã ºi latura mai intimã
a vieþii criticului.

Insistând asupra acesteia, am avea, oricum,
ºi ºansa de a descoperi ceea ce este cu adevãrat
esenþial în modul ei de a fi. Fiindcã numai prin
intermediul înfãþiºãrilor care îi sunt specifice,
poate fi surprins Perpessicius în toatã

umanitatea sa. Or, prin felul sãu de a fi, el ne
obligã sã constatãm cã sub acelaºi unic chip
coexistã ºi �personajul� capabil sã-l exprime în
cadrul existenþei sale publice, dar ºi omul mai
sufletist, pe care realitatea îl constrânge sã
rãmânã mereu în umbra celui dintâi. Acest
sensibil visãtor revine, însã, în prim plan ori de
câte ori viaþa îl determinã sã-ºi punã în joc
sentimentele. Este ºi ipostaza care-i permite sã
aibã ºi suficient spaþiu de manevrã, pentru a-ºi
putea proteja relaþiile ºi a-ºi face, astfel, uitate
iubirile. În felul acesta, el eliminã ºi riscul de a
se pune într-o situaþie incomodã faþã de ceilalþi.
Pentru cã oricât de libertin s-ar vrea, criticul
þine, cum ar spune nenea Iancu, ºi la onoarea
sa de familist. De aceea va ºi tinde sã þese în
permanenþã un vãl impenetrabil de mister în
jurul sãu. Iar când, rareori, simte, totuºi,
nevoia sã-ºi mãrturiseascã pãcatele, îi va alege
drept confidenþi doar pe cei care par a fi mai

aproape de sufletul sãuiii.
În felul acesta, Perpessicius tinde sã-ºi

construiascã o existenþã personalã, mai
adaptatã propriei subiectivitãþi, dar ºi capabilã
sã se înscrie fãrã prea mari dificultãþi în
ritmurile existenþei sale în plan social. De aceea
una ºi pare s-o continue pe cealaltã, chiar dacã
între ele nu se restabileºte totdeauna ºi o realã
punte de comunicare. Iar asta ºi face ca
biografia criticului sã aibã, pe alocuri, ºi o
alurã uºor mateinã. Cãci ea se pune deliberat
�sub pecetea tainei�, tocmai pentru a-ºi putea
pãstra neatinse secretele.

Ele s-au pus, pânã la urmã, în evidenþã, ca
simple realitãþi de domeniul istoriei literare
dupã ce Perpessicius a trecut în lumea
umbrelor. Un merit deosebit, în aceastã
privinþã, l-a avut chiar cel care a fost fiul
acestuia. Prin strãdania lui au ajuns pânã la noi
ºi cele mai importante informaþii ºi documente
ce se pãstreazã în arhiva familiei. Punându-le ºi
la îndemâna altor cercetãtori, Profesorul

Dumitru D. Panaitescuiv ºtia cã numai pe
aceastã cale putea contribui ºi la o mai exactã
cunoaºtere a vieþii ºi creaþiei tatãlui sãu. Cãci,
oricâte reþineri de ordin afectiv va fi avut, el nu
putea sã uite, totuºi, cã nimic din existenþa
criticului n-ar trebui ignorat, de vreme ce doar
astfel s-ar putea limpezi unul sau altul din
adevãrurile pe care ea le-a exprimat.

Efortul sãu e cu atât mai de apreciat, cu cât
pune în discuþie chiar punctele nevralgice din
biografia pãrintelui sãu. Or, privind-o prin
prisma unor documente ce-i rãmãseserã lui
însuºi necunoscute prin ani, italienistul va fi
avut, poate, ºi surpriza sã afle cã trãise multã
vreme alãturi de un om pe care doar cu greu îl
mai recunoºtea. Într-atât de neobiºnuit i se va
fi pãrut, în anumite momente, felul de a fi al
acestuia. Descifrându-i însemnãrile, va fi avut,
oricum, impresia cã se aflã în faþa unui
Perpessicius aproape înstrãinat de ai sãi.

Este ºi senzaþia pe care o vor fi trãit mai
toþi cei care se obiºnuiserã cu imaginea
desprinsã din cãrþile lui. Or, ea diferã în multe
privinþe de aceea care îºi face loc în cadrul
vieþii sale intime. Cãci ne aflãm, neîndoielnic,
în faþa unui impenitent sentimental, decis,

însã, mai totdeauna sã se pãstreze într-un
prudent anonimat. Punându-ºi între paranteze
existenþa realã în plan pur uman, el þine,
totuºi, sã-i dea acesteia ºi o anume identitate în
plan literar. De aceea ºi lasã sã se infiltreze în
creaþia sa ºi câteva din aspectele specifice
realitãþii pe care ea se baza ºi pe care voise
iniþial a o camufla.

E aici ºi paradoxul ce se face cunoscut prin
opera sa. De aceea, în spaþiul acesteia, vom ºi
regãsi uºor deghizatã ºi o parte semnificativã a
existenþei sale în plan sentimental. Dându-i
credit acesteia, nu înseamnã însã cã nu trebuie
sã o privim ºi cu o oarecare circumspecþie. ªi
asta pentru simplul motiv cã nu toate siluetele
feminine, care apar în poezia sau proza lui
Perpessicius vor fi fost ºi prezenþe reale în viaþa
sa.

Ceea ce nu se poate contesta e faptul cã,
dincolo de una sau alta din ipostazele în care 
s-a putut afla, Perpessicius se aratã a fi egal cu
sine în faþa femeilor alãturi de care a stat.
Cãci, oricâte deziluzii l-ar încerca, el rãmâne,
în mai toate împrejurãrile, acelaºi veºnic
îndrãgostit. Se definise, de altminteri, el însuºi
exact atunci când ne reamintea cã nu e, în

fond, decât un �Sentimental (ºi-n plus poet)�v.
Erau ºi principalele atribute care-i permiteau sã
se apropie de semeni ºi, mai cu seamã, de
semenele sale în viaþa de fiecare zi.

Biografia lui ne obligã, pe de altã parte, sã
constatãm cã, între omul matur, aºa cum s-a
conturat el prin ani, ºi tinerelul aflat în
cãutarea unor posibile iubiri în urbea natalã,
nu existã nicio deosebire de esenþã. Privit mai
îndeaproape, pare a fi, de altfel, sortit sã
rãmânã, la orice vârstã, acelaºi �amant prin
excelenþã�, cum, cu destul adevãr, se ºi
considerase în poezia sa.

Ce îl va fi determinat sã aibã un astfel de
statut? Marca el, oare, doar un surplus de
vitalitate ce urma a se decompensa la nivel
sexual? Trecând ca un fluture, din floare în
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floare, Perpessicius cãuta, de fapt, fiinþa idealã
spre care subconºtientul sãu nãzuia? Se va fi
întrupat în aceastã fantasmã femeia în care el
s-ar fi putut oricând regãsi ca om? Era ea, ca sã
ne plasãm încã o datã în sfera unor pure
idealitãþi, acea jumãtate menitã a recompune
atomul originar, despre care ne vorbiserã ºi
vechii greci? Bun cunoscãtor al acestora,
criticul n-ar fi respins poate nici el asemenea
întrebãri, dacã ar fi avut, desigur, puterea de a
se fi reîntors mai accentuat asupra sa.

Or, prin felul sãu de a fi, acest neaºteptat
Casanova brãileano-dâmboviþean þine sã ne
spunã, de fapt, cã, în pofida oricãror aparenþe,
el numai fericit nu era. O atestã ºi aventurile
ce-ºi fac loc în opera sa. Creaturile ce se fac
simþite în spaþiul acesteia, fie cã poartã numele
unei Mady, Victoria, Ingeborg sau Fatma, fie cã
devin prezenþe anonime, prin intermediul
cãrora se celebreazã când un Academicus

amorvi, când doar un Philantropicus amorvii,
nu au, la urma urmei, decât rolul de a menþine
într-o stare de reverie fapte ºi întâmplãri care
vor fi fost cândva ºi realitãþi de neignorat. O
mãrturisesc ºi documentele prin care ele s-au
pus în evidenþã în cadrul unor mai ample ºi

probe cercetãriviii.  
În marginea lor se trãdeazã deopotrivã o

experienþã de viaþã ºi de creaþie, pe care o
poate traduce poate cel mai exact o prea
cunoscutã maximã a lui Ovidius. Cãci ºi pentru
Perpessicius, ca ºi pentru înstrãinatul poet al
antichitãþii latine, dictonul: �Amans unus,
amores mile� exprimã neîndoielnic un adevãr
de necontestat. O spune în felul sãu ºi eruditul
nostru poet autohton, care este, prin chiar
natura sa, ºi un epicureu dispus sã-ºi trãiascã
viaþa pe toate gamele. Se comportã, de
altminteri, în mai toate împrejurãrile, de o aºa
manierã, încât nimic din ceea ce e omenesc sã 
nu-i rãmânã strãin, aºa cum îi reamintea un alt

predecesor latinix.
De aceea, probabil, acest de neclintit

sentimental se ºi angajeazã fãrã nicio reþinere
într-o relaþie, chiar dacã ºtie cã orice nouã
aventurã a sa sfârºeºte prin a-l situa ºi în afara
moralei curente. N-are, însã, nicio tresãrire de
conºtiinþã în aceastã privinþã, trecând nonºalant
peste interdicþiile pe care i le impune condiþia
sa de om însurat. Ba, mai mult, ºi pare a fi
tentat sã creadã cã nu încalcã niciuna din
regulile statornicite prin convenþiile societãþii în
care îi este dat a trãi, cât timp îºi poate
suspenda, fie ºi temporar, legãturile pe care le
are cu ea. Or, printr-un asemenea
comportament, el pare sã ne spunã, de fapt, cã
nici n-ar putea fi taxat dupã normele pe care le
presupune orice convieþuire umanã la nivel
social. ªi se pare, cã opoziþiile unanim
recunoscute în domeniul eticii, devin, în cazul
sãu, dacã nu total inoperante, oricum
superflue, din moment ce, ascultându-ºi doar
glasul inimii, ca sã utilizãm o prea cunoscutã
sintagmã rebrenianã, Perpessicius tinde sã fie
nu atât moral sau imoral, cât, mai cu seamã,
amoral. De acum, ºi iubirile care l-au marcat,
într-un fel sau altul, la un moment dat, nu prea
pot fi judecate în termenii unanim recunoscuþi
ai convenþiilor sociale în care urma a fi
încadrat. ªi asta, în pofida faptului cã, în
anumite împrejurãri, încãlcarea acestor
convenþii poate duce uneori la grave consecinþe
în plan uman.

Perpessicius pare a fi conºtient ºi el de
lucrul acesta, dar, luând act de urmãrile pe

care propriile decizii le pot avea asupra uneia
ori alteia din admiratoarele sale, ezitã, totuºi,
sã facã pasul necesar pentru a limpezi situaþiile
ambigue în care s-a aflat la un moment dat.
Amânând sau, pur ºi simplu, nevoind sã dea
iubitelor sale singura explicaþie pe care era
obligat s-o dea: era un om cãsãtorit ºi avea, pe
deasupra, ºi un fiu, deci o familie în deplinul
înþeles al cuvântului, la care, se pare, cã, totuºi,
în felul sãu þinea, el va descumpãni pânã la
urmã destul de grav destinul acestora. Ca sã nu
mai spunem cã pe una dintre ele o va împinge,
în cele din urmã, spre suicid. 

Ceea ce ne surprinde, însã, ºi mai mult la
Perpessicius e faptul cã tinde a se exonera de
orice rãspundere, în numele dreptului sãu de a
fi fericit. Fireºte, nu aspiraþia sa e de
sancþionat, ci urmãrile pe care ea le poate avea.
Cãci, acþionând prea adesea ca un libertin, el
ignorã, voit sau nu, cã e, de fapt, implicat într-
un joc care putea fi, în aceeaºi mãsurã, ºi unul
al dragostei, dar ºi unul al morþii, cum avea sã
i-o dovedeascã, pânã la urmã, viaþa.

Dacã reacþia sa pare sã fie, pânã la un
punct, de înþeles, întrucât se înscrie oarecum
firesc în logica mai aparte, specificã oricãrui
amantlâc obiºnuit a triºa ºi trãda, nu acelaºi
lucru s-ar putea spune ºi despre circumstanþele
în care s-a petrecut una sau alta din aventurile
sale. De aceea, pentru a da ceva mai multã
coerenþã propriilor manifestãri, va trebui sã îl
situãm pe Perpessicius în cadrul mai larg al
istoriei în care el s-a circumscris. Pentru cã
numai aºa am putea afla ºi ce motive va fi
avut sã procedeze aºa cum a procedat în mai
toate împrejurãrile prin care a trecut.

Pentru asta, va fi nevoie sã ne reamintim cã
ne aflãm în faþa unui om care a cunoscut
poate prea de tânãr chingile unei vieþi
domestice pentru care, se pare, nu fusese,
totuºi, pregãtit. Sperase, de altfel, sã dea
existenþei sale un alt curs decât cel pe care
soarta i-l rezerva, pentru a avea, în felul acesta,
ºi ºansa de a se situa în alt plan la nivel social
ºi intelectual. În aceastã idee ºi voise sã-ºi dea
rapid un doctorat, dar nu gãsise în Ovid
Densuºianu un aliat prin care ar fi urmat sã
pãtrundã în mediul universitar. Pe de altã
parte, n-am putea sã trecem cu vederea nici
faptul cã îi fusese dat sã treacã, imediat dupã
cãsãtorie, prin experienþa celui dintâi rãzboi
mondial, care avea sã-i schimbe sensibil ºi
modul de a fi. Cãci, practic, rãzboiul va face
din el un invalid, obligându-l, totodatã, sã vadã
cu alþi ochi lumea în care trãia. Mai mult,
criticul se va reîntoarce la familia sa dupã o
absenþã de câþiva ani, timp în care va cãuta sã
suplineascã, în plan sentimental, pe aceea care
îi fusese nu prea demult ºi partenera de viaþã
la care în mod obiºnuit se întorcea. ªi o va
face, înlocuind-o, se pare, cu una sau alta
dintre femeile pe care le va întâlni fie în
spitalele pe unde trecea, fie prin localitãþile
(Vutcani, Vaslui sau Iaºi) pe unde adãsta în
calitatea de cenzor militar ce i se încredinþase
dupã mai îndelungatele spitalizãri de care
avusese parte dupã rãnirea sa.

Note:
i. A se vedea, în aceastã privinþã, ºi

consideraþiile pe care le face Perpessicius atunci
când are de analizat anumite scrieri cu un mai
pronunþat caracter biografic, cum sunt, spre
pildã, ºi cele ale tânãrului Mircea Eliade, dar ºi
caracterizarea pe care o dã poeziei sale lirice în

acel Cuvânt înainte explicativ la primul volum
din seria de Opere pe care o inaugura, cu
multe decenii în urmã, în cadrul Editura
Minerva.

ii. Tentativele lui Perpessicius de a se valida,
prin ani, ca prozator devin, prin ele însele,
revelatoare, chiar dacã pun în luminã doar Un
romancier în proiect, despre care ne-am
pronunþat ºi noi în revista �Steaua� în cadrul
unui studiu pe care l-am reluat, mai târziu, în
volumul Umanitãþi ºi valori, apãrut în anul
2000, la Editura Motiv din Cluj-Napoca.

iii. A ºi avut, se pare, un confident de mare
calitate umanã în persoana celui care a fost ºi
secretarul sãu de redacþie, în perioada cât s-a
aflat la conducerea �Universului literar�. Dar
despre el vom mai apuca sã vorbim ºi cu alt
prilej, când îi vom ºi dezvãlui identitatea.

iv. Profesorul Dumitru D. Panaitescu, are,
neîndoielnic, o contribuþie însemnatã la o mai
bunã cunoaºtere a biografiei tatãlui sãu.
Articolele ºi studiile pe care le-a publicat în
revistele din capitalã sau din provincie stau
oricând mãrturie în aceastã privinþã.

v. Sintagma face parte din versurile care
compun poema Philantropicus amor, care suna
mai în detaliu aºa: �Erai externã la Filantropia
/ În timp ce eu eram un biet / � Îngãduie-mi
pedanteria � / Sentimental (ºi-n plus poet)�. Cf.
Opere, I, Bucureºti, Editura Minerva, 1965, p.
185.

vi. Ar fi de recitit, pe lângã acel Academicus
amor, ºi poemul Vectorius amor, ca ºi alte
versuri din capitolul de Amoruri inclus în
volumul Itinerar sentimental (Cf. Opere, I,
ediþia citatã).

viiPentru o mai extinsã explicaþie, se poate
consulta ºi studiul nostru În cãutarea poetului
Perpessicius, apãrut iniþial în revista �Steaua� ºi
ceva mai târziu ºi în volumul Umanitãþi ºi
valori, despre care am mai avut prilej sã
vorbim.

viii. Trimitem la studiul mai înainte amintit,
inclus în volumul Umanitãþi ºi valori (p. 97 ºi
urm.), care a mai fost citat.

ix. Dezvãluirea o face Dumitru D.
Panaitescu în câteva însemnãri ce apãreau în
revista �Manuscriptum� (Anul XII, nr. 1, 1981).
Ele însoþeau, de altfel, versuri ºi un fragment
din proza lui Perpessicius. Fiul criticului ne
asigura, totodatã, cã acesta funcþiona în calitate
de cenzor, în anii celui dintâi rãzboi mondial.
De ce va fi ajuns distinsul italienist la aceastã
concluzie, nu ºtim. Bãnuim, însã, cã el se va fi
bazat ºi pe alte însemnãri din arhiva criticului,
pe care a fi ezitat, totuºi, sã le dea publicitãþii,
întrucât tindeau sã punã în evidenþã ºi alte
lucruri care nu-i vor fi fost întru totul
favorabile pãrintelui sãu. Este, desigur, doar o
ipostazã, pe care am avansat-o, fãrã sã punem,
însã, sub semnul întrebãrii valabilitatea
punctului de vedere pe care el l-a enunþat.
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I. Callipolis, cetatea visatã de Platon în
Republica, cetatea filosofilor regi, ne duce cu
gândul la un loc unde trãiesc cetãþenii ideali. Din
când în când, aceºtia pot deveni ambasadori care
primesc însãrcinarea din partea cetãþii mamã (sau
tatã) sã-i înveþe arta cârmuirii, techne-ul politic ºi pe
locuitorii altor cetãþi, mai lumeºti, cetãþile noastre.
ªi atunci ei trebuie sã se rupã din mijlocul propriei
cetãþi, poate auto-suficientã, pentru a încerca în
cadrul altei cetãþi sã imite ceea ce fãceau iniþial. ªi
aceastã imitaþie se face prin dublã participaþie, la
viaþa politicã cotidianã ºi la ideea de viaþã politicã.

Dar sã nu ne amãgim prea mult sperând cã
aceºti cetãþeni ai Callipolisului au fãcut, fac sau vor
putea face minuni în cetãþile unde vor ajunge.
Drumul lor este unul primejdios pentru cã, în timp
ce se apãrã de slãbiciunile noastre, ei pot cãdea
pradã celor mai mari pericole, slãbiciunile lor. Nu
toþi cei veniþi din Callipolis sunt trimiºi civilizatori
ºi aducãtori de luminã. Ei pot fi ºi exilaþi,
ostracizaþi.

Ei sunt strãini. Relaþia dintre ei ºi noi este
neclarã. Faptele ºi consecinþele lor o pot clarifica.
Fãrã a intra în derridadaisme interpretative cãutând
tot felul de pharmakoane, putem sã meditãm la
rolul Strãinului, xenos, în opera lui Platon. Este
vorba, poate aþi ghicit, de... Strãinul din Atena (un
Callipolis pãmântesc pentru mulþi), personaj de care
se pare cã e nevoie pentru a se scrie legi mai bune.
O fi acesta un lucru bun sau rãu? Existã cei care
cred cã pânã ºi astãzi trebuie sã þinem seama de
acest personaj ºi de lumea pe care o reprezintã.
Acea lume, Grecia clasicã, ar fi astãzi în noi. Tot ce
se poate. Dar trebuie sã ne gândim cã Strãinul din
Atena nu este Strãinul din Elea. El nu a stat în loc.
Pânã la noi el a parcurs o cale lungã ºi pe parcursul
acestui drum, pe mãsurã ce ni se pãrea cã îl
cunoaºtem mai bine, devenea din ce în ce mai
strãin de locul de unde a plecat. Strãinul din Atena
a devenit strãin de Atena sa. Dar Strãinul din
Callipolis nu a devenit strãin de Callipolisul sãu,
pentru cã ºi acesta a cãlãtorit ºi s-a schimbat
împreunã cu el.

II. Cum se traduce aceastã, probabil, puþin
inspiratã metaforã în limbajul zilelor noastre?
Simplu: �Intelectualul trebuie sã se implice în viaþa
cetãþii, în viaþa politicã.� Ce se poate întâmpla dacã
acesta nu se implicã? Bineînþeles, ceva foarte grav,
sinistru. Mulþi dintre noi au ajuns sã creadã cã
perioadele de declin apar în urma neimplicãrii
intelectualilor, iar perioadele de prosperitate,
evident, doar prin participarea lor activã ºi eficientã
în ale guvernãrii. Mã întreb însã, câþi dintre noi
sunt suficient de naivi încât sã creadã cã au existat
momente istorice în care intelectualii sã nu fi
influenþat mersul acestei lumi? Spre bine sau rãu,
intelectualii au participat tot timpul, prin propria
lor persoanã, prin ideile lor, prin aplicarea corectã a
ideilor lor sau prin rãstãlmãcirea ºi abuzarea acestor
idei. Întotdeauna. Dar câteodatã nici mãcar
intelectualii bine intenþionaþi nu fac lucruri bune.

Aceste rânduri au un rol introductiv ºi deschid
o serie de texte în care se va vorbi despre o specie
anume de intelectual, filosoful, ºi despre modul în
care el se raporteazã politic la ecosistemul sãu
social. Cu alte cuvinte, ne propunem sã prezentãm
filosofii aºa cum ni se pare cã s-ar fi implicat în
viaþa politicã a vremii lor. În fiecare episod vom

aborda un filosof anume sau o ºcoalã. Vom începe
cu antichitatea ºi vom încerca sã ajungem pânã la o
distanþã relativ sigurã de evenimentele mai actuale
ºi cu potenþial disputaþional mai ridicat. Dar înainte
de asta ar fi bine sã aducem câteva precizãri:

Am spus �aºa cum ni se pare� pentru cã
istorisirile de aici nu sunt însoþite de pretenþia de a
fi etichetate drept exegezã, cã acestea ar contribui
într-un fel sau altul la cunoaºterea operei
protagoniºtilor, cu atât mai mult cu cât în unele
cazuri naraþiunea poate fi �fundamentatã�
anecdotic. În schimb, vom încerca un exerciþiu de
autodisciplinã: sã nu acuzãm, sã nu judecãm. Nu
este scopul nostru sã construim un rechizitoriu ad
hominem prin care sã contrastãm cuvinte (scrise)
cu fapte, pentru ca apoi sã dãm sentinþe. Acestea
pot fi fãcute de cititor, dar permiteþi-mi un caveat:
un criteriu de acest fel poate depopula canonul
filosofic cunoscut ºi acceptat. Câþi dintre noi 
l-ar mai lectura pe Francis Bacon dacã judecarea lui
pentru corupþie i-ar umbri într-adevãr opera? Cine 
l-ar mai frecventa pe Heidegger dacã o greºealã
politicã i-ar anula tot ceea ce a scris ºi gândit?

Atenþie, de asemenea, la importanþa acordatã
informaþiilor pe care le vom expune în urmãtoarele
texte. O lecturã de tipul �Aha! Acum înþeleg de ce
metafizica ºi epistemologia lui X sunt astfel!� este
riscantã. Este recomandabil sã fim atenþi la
problema relevanþei evenimentelor politice asupra
gândirii filosofilor, fie cã ei au fost implicaþi direct
sau nu în ele. A postula evenimentul politic (social,
economic etc.) drept un criteriu esenþial pentru
înþelegerea unui filosof anume, fãrã a ne gândi în

prealabil bine la posibilitatea înrâuririi între
elementele contextului ºi elementele textului avut în
vedere, este înºelãtor. De exemplu, pentru citirea
Capitalului lui Marx poate fi importantã înþelegerea
contextului economic, în contrast cu alte tipuri de
context cum ar fi, sã zicem, cel lingvistic. Dar când
vine vorba de un tratat cum ar fi Categoriile lui
Aristotel, ierarhia criteriilor relevante se poate
schimba, iar insistenþa de a citi textul tot în cheie
politicã eºueazã în ridicol.

Acestea fiind spuse, nu ne rãmâne decât sã
trecem la prima ipostaziere a Strãinului, în oraºul
considerat leagãnul filosofiei, la vãrsarea
Meandrului în Marea Egee, Miletul Ioniei.

Strãinul din Callipolis (1): Când iubitorii de
înþelepciune din Milet nu aveau rãgaz pentru a se
mira în stele

I. Heraclide din Pont, filosof platonician de
secol IV î.e.n., ridiculizat de contemporani prin
numele de Pompicus, dupã unii scriitori din
antichitate autor de contrafaceri literare sub numele
lui Thespis, care a ameþit istoricii afirmând în
tratatul sãu despre suflet cã Roma este un oraº
grecesc, ar fi fost, dupã Diogene Laertios, cel care a
spus cã Thales (cca. 624 � cca. 546 î.e.n.) a fost o
persoanã retrasã, fãrã interes în a se implica în
treburile statului. Dar presupunem cã nu aºa au stat
lucrurile ºi preferãm sã credem cele scrise în
continuare de Diogene: aflãm cã, de fapt, Thales s-a
implicat nu numai în treburile obºteºti, ci ºi în
treburile extra-obºteºti. Dar înainte sã vedem care
sunt faptele lui Thales, sã prezentãm câteva
elemente contextuale.

În perioada în care au trãit cei trei mari
reprezentanþi ai ºcolii filosofice din Milet, prima
ºcoalã filosoficã din istoria filosofiei europene,
marii actori pe scena internaþionalã (restrânsã �
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filosofie

Iovan Drehe

Strãinul din Callipolis (I)

Totem
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imaginaþi-vã o hartã de Sid Meyer�s Civillization la
început) de atunci au fost Regatul Lidiei, Imperiul
Mezilor ºi Imperiul Persan, acesta din urmã, sub
conducerea lui Cirus cel Mare cucerindu-le pe
primele douã. Pe lângã aceste entitãþi majore existau
o mulþime de state greceºti, dintre acestea în
contact cu cele trei imperii fiind în special polis-
urile de pe malul estic al Mãrii Egee. Miletul era,
poate, cel mai important dintre acestea.

Regatul Lidiei, acoperind partea de vest a
Anatoliei, sub domnia lui Aliattes al II-lea a luptat
împotriva mezilor, conduºi de Cyaraxes cel Mare.
Este cunoscutã �Bãtãlia Eclipsei�, care a avut loc
lângã râul Halys. Aceastã eclipsã se spune cã ar fi
fost prezisã de Thales ºi se crede cã a cauzat
oprirea ostilitãþilor, negocierea pãcii ºi stabilirea
râului drept graniþa dintre cele douã state antice.
Bãtãlia se poate data dupã calcule astronomice: 28
mai 585 î.e.n. La scurt timp de la bãtãlie, Cyaraxes
cel Mare a murit ºi a fost succedat de Astiages. În
560 î.e.n. Aliattes al Lidiei moare ºi este succedat
de Cresus (cca. 595 � cca. 546 î.e.n.).

Imperiul persan se ridicã prin Cirus cel Mare
(cca. 600 � cca. 530 î.e.n.) ºi imperiul mezilor
înceteazã sã mai existe (GG în 550 î.e.n.). În 547-6
î.e.n. Cresus atacã ºi cucereºte cetatea persanã
Pteria. Perºii contraatacã ºi ajung sã cucereascã
capitala Lidiei, Sardis ºi cu aceasta încorporeazã
Regatul Lidiei în Imperiul Persan.

În acest interval de timp, de la sfârºitul secolului
al VII-lea pânã în a doua jumãtate a secolului
urmãtor, cetãþile greceºti încearcã sã-ºi pãstreze o
oarecare autonomie. Între ele exista chiar o alianþã,
de la mijlocul secolului al VII-lea, numitã Liga
ionianã. Între acestea Miletul se distinge în secolul
al VI-lea ca un centru important, fiind ºi un
important oraº mamã pentru o mulþime de colonii
(printre ele fiind Histria ºi Tomis). În perioada
tiraniei lui Trasibulos, Miletul a fost în rãzboi cu
Regatul Lidiei, conflict încheiat fãrã o victorie
decisivã. Trasibulos este tiranul despre care se spune
(Herodot, Istorii, 92) cã atunci când tiranul
Corintului, Periander, i-ar fi trimis un sol pentru a-l
întreba care este cel mai sigur mod de a guverna o
cetate, l-ar fi dus pe acest sol pe un câmp de grâu,
iar în timp ce-l chestiona pe sol despre ceea ce
doreºte, reteza ºi distrugea cele mai frumoase ºi
înalte spice de grâu. Mesagerul nu a înþeles nimic
din purtarea aceasta ciudatã, dar atunci când i-a
povestit întâmplarea lui Periander, acesta din urmã
a ºtiut ce trebuie fãcut pentru a pãstra puterea.
Pentru stabilitate, cei buni trebuie eliminaþi.

Pe scurt, acesta este contextul �geopolitic� în
care au trãit filosofii milesieni. 

II. Despre faptele politice ale lui Thales avem
informaþii din douã surse principale: Diogene
Laertios (în special Despre vieþile ºi doctrinele
filosofilor I, 1, 22-27; 38) ºi Herodot (Istorii I, 75;
170). Din aceste relatãri reiese cã Thales ar fi fost
parte a aristocraþiei ºi un apropiat al tiranului
Miletului de care am amintit, Trasibulos. De la
Diogene Laertios aflãm cã tiranul ar fi fost sfãtuit
de Thales împotriva unei alianþe cu Cresus ºi astfel
regele Persiei ar fi cruþat Miletul de la cãdere dupã
ce a i-au înfrânt pe lidieni, soartã amânatã pânã în
493 î.e.n.

Dar se pare cã activitatea lui Thales nu s-a
limitat la atât: acesta s-ar fi implicat în relaþiile
dintre cetatea natalã, Milet ºi cele douã puteri
majore din zonã, Regatul Lidiei, condus de Cresus,
ºi Imperiul Persan avându-l pe Cirus cel Mare drept
rege (al regilor). Din ambele surse (Diogene ºi
Herodot) este relatat episodul deturnãrii râului
Halys de cãtre Thales pentru armatele lui Cresus în
jurul anului 546 (Herodot priveºte acest episod cu
scepticism, cum face de altfel cu multe poveºti ce

þin de �opinia popularã� greacã). Dincolo de
scepticismul lui Herodot ne putem da ºi noi seama
cã lucrurile sunt destul de neclare. De exemplu una
din variantele profeþiei Oracolului Delfic oferitã lui
Cresus spune cã dacã acesta din urmã va traversa
râul Halys, un mare imperiu va cãdea. Unii zic cã
Cresus a interpretat greºit divinaþia oracolului. Dar,
dacã Cresus a apelat la priceperea lui Thales de a se
juca cu apa nu doar la nivel teoretic, nu are rost sã
tratãm superficial întâmplarea. Dacã Thales a deviat
într-adevãr cursul râului înseamnã cã, în latina
contemporanã, technically Cresus nu a traversat
râul, ci a fost el ocolit de râu ºi, prin urmare,
profeþia oracolului poate fi �declaratã nulã�. Moira
ne mai jucând un rol, istoria ºi-a reluat cursul
normal, iar Cresus a pierdut rãzboiul.

În tot acest timp e posibil ca Thales sã fi militat
pentru întãrirea alianþei dintre cetãþile Ioniei ºi el sã
fi fost cel care i-a sfãtuit (dupã Herodot) pe ionieni
sã-ºi stabileascã un singur congres în scopuri
deliberative, la Theos, considerat a fi în centrul
Ioniei � înainte de înfrângerea lor de cãtre perºi � ºi
sã gândeascã oraºele ca pãrþi ale unui singur stat.
Pentru unii visãtori, formã de panelenism timpuriu.

III. Anaximandru (cca. 610 � cca. 546 î.e.n.),
succesor al lui Thales, este, dupã Diogene Laertios
(Despre vieþile ºi doctrinele filosofilor II, 1, 1-2),
milesian prin descendenþã, recunoscut ca astronom,
fiind descoperitorul ceasului solar ºi al gnomon-ului
(i.e. partea din ceasul solar care aruncã umbra).
Sursele fac posibile douã ipostaze de implicare
politicã din partea lui Anaximandru. Prima este cea
de sol în Sparta, sol trimis de Cresus, regele Lidiei,
în vederea asigurãrii unei alianþe împotriva perºilor
(Herodot, Istorii, I, 69). Acest eveniment poate fi
fictiv, dar poate fi legat de surse care relateazã o
eventualã vizitã în Sparta în timpul cãreia
Anaximandru le-ar fi adus lacedemonienilor mari
servicii: ar fi instalat un ceas solar (conform lui

Diogene Laertios) ºi - conform lui Cicero, De
divinatione I, 112 � Anaximandru i-ar fi salvat pe
spartani de la un cutremur, în urma cãruia vârful
muntelui Taigetos s-ar fi despicat, distrugând oraºul.
Se poate presupune cã Anaximandru a supravieþuit
acelei vizite, negocierile între greci nedesfãºurându-
se dupã modelul �This is Sparta!�.

Relatãri despre o altã misiune care i-a fost
încredinþatã lui Anaximandru avem din surse latine.
Aelian, un retor roman de secol II-III e.n., în ale
sale Istorii (III, 17), aminteºte de Anaximandru ca
fiind conducãtor al coloniei Apollonia (astãzi
Sozopol, în Bulgaria) de pe coasta Mãrii Negre.
Despre Anaximandru s-a mai spus cã a fost ºi
primul care a desenat o hartã a lumii, o hartã mai
mult sau mai puþin utilã coloniºtilor milesieni. 

În timp ce situaþia primilor doi filosofi
milesieni, Thales ºi Anaximandru, este mai fericitã
din punct de vedere al mãrturiilor doxografice,
despre cel mai tânãr dintre aceºtia, Anaximene (585
î.e.n. � cca. 525 î.e.n.), nu avem informaþii relevante
pentru scopul nostru. Filosofii ionieni par sã fi fost
foarte implicaþi în politica propriei lor cetãþi.
Urmãtorul filosof despre care vom vorbi, numit ºi
Obscurul, a fost, din contrã, profund dezgustat de
jocurile din propria cetate, situatã mai la nord de
Milet.

!
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Dumnezeul indienilor de pe continentul bine ºtiut

este Brahma. Vorbind despre acest Dumnezeu trebuie
sã spunem cã el este �cel ce odihneºte mai întâi în
sine� � dacã vorbim de perioada Vedelor, atunci când
imnurile vedice povestesc atât de frumos, admirabil,
începuturile Lumii. 

Dar atunci când Dumnezeu iese din sine trebuie
sã creeze ceva. O Vedã spune cã Brahma, �germenele
de aur�, s-a divizat, ºi fãcându-se doi, a luat naºtere
universul ºi odatã cu el � ºi coapartenent lui � frica.
Unde sunt doi acolo existã frãmântare, fricã. Logic,
nu? Iatã izgonirea din Rai veterotestamentarã! (Idel
Segall � Rolul filosofiei orientale în formarea con-
cepþiei europene moderne)

Ca ºi Creator al Lumii putem întâlni mai apoi pe
Brahma ca evoluând în Upanishade, texte mai târzii
decât Vedele, în patru ipostaze.

Mai întâi, Brahman este în afara materiei ºi
dãinuieºte veºnic, neavând nicio legãturã cu ea. Ea
renaºte ºi se zbate impersonal în caruselul unei morþi
ºi al unei vieþi care înseamnã tot moarte, adicã
descompunere încã de la naºtere.

Al doilea punct de vedere reprezintã pe Brahman
care creeazã lumea dar nu mai intervine în ea, el fiind
doar cel care o plãsmuieºte � deus otiosus.

Al treilea punct este coborârea lui Brahman în
lume, adicã el, aflându-se în toate câte sunt, pãtrun-
zându-le ºi menþinând în ele viaþa ºi dumnezeirea,
dându-le atât impulsul iniþial dar ºi menþinându-le într-
o existenþã veºnicã. De menþionat cã atât Brahma cât
ºi lumea sunt nesfârºite, infinite.

Al patrulea punct ºi vârful la care ajunge doctrina
Upanishadelor dar ºi a întregii filosofii indiene, unde
aº aminti ºi sinteza mai târzie Baghavad-Gita, este cã
numai Dumnezeu existã în realitate ca adevãrat ºi cã
separaþia lui de Naturã, de Lume, este clarã deºi nu
întru totul. El existã în lume dar ca iluzie, poate fi
deprins, �apucat de coadã�, chiar prins în aceastã
lume, dar numai în mod eufemistic, adicã prin analo-
gie cu lumea realã a lui, în care el se aflã separat 
într-un topos fãrã dimensiune, inextensiv de unde
guverneazã întreaga Iluzie (Maya), (Paul Deussen �
Filosofia Upaniºadelor).

De aici începe orice doctrinã despre identificarea
sufletului cu Brahma, prin purificarea yogicã, de orice
iluzie a acestei lumi, de aici provine, doctrina Proniei,
a destinului, a misticii, a materialismului sistemului
mai târziu � Samkya � ºi tot ce poate rezulta din
partea tuturor explicaþiilor pe marginea omului, ani-
malelor, plantelor ºi mineralelor, de asemenea tot ce se
poate spune despre actele ritualice atât de bogate în
India, cât ºi despre mitologia ei abundentã. Totul de la
acest punct, al patrulea, care este reprezentat de cel
mai interesant ºi, se pare, cel mai vechi consemnat ºi
semnalat � idealism al tuturor civilizaþiilor ºi tim-
purilor, (Mircea Eliade � Yoga � nemurire ºi libertate).

Or mai fi fiind ºi alte idealisme ºi mai vechi dar
cum sã le înþelegem deplin fãrã aportul textual? Prin
tãlmãcirea creaþiilor de altã naturã? Prea puþin conclu-
dent!

22.. OOmmuull �� SSttããppâânnuull lluummiiii
Dacã Dumnezeu stãpâneºte, sau este în relaþie

directã cu universul ºi bineînþeles cu lumea, atunci
omul este cel care stãpâneºte pe deplin Natura, Iluzia,
Maya,  începând de la propriul sãu suflet ºi corp ºi
terminând cu Natura pe care acesta o poate sfinþi ºi
îndumnezei în totalitate sau poate acþiona magic
asupra ei � depinde.

Sã le luãm pe rând.
Sufletul are trei componente ca la Platon � tamas

(skr.), partea cea mai apropiatã de iluzie, iluzie care

este însãºi Lumea ºi Natura, rajas � partea medianã
care înflãcãreazã materia iluzorie ºi o transformã în
sattva � intelectul, care nu este altceva decât atmanul
împlinit, adicã îndumnezeit dacã scapã de iluzia cos-
micã Maya � cea a Naturii ºi a Lumii întregi. Atman
înseamnã suflet. Adicã partea din suflet care se poate
uni identitar cu Brahma prin misticã. Toate astea se
fac prin nevoinþe ascetice, cãci ce este o anumitã parte
a yogãi decât ascezã unitivã misticã?! Existã desigur ºi
alte forme de yoga, dar ele te fac stãpân nu numai pe
corpul propriu ci te fac sã rezonezi,, uneori magic, alte-
ori mistic, cu natura. De aceea am spus cã stãpânul
lumii este omul cãci în tradiþia indianã se credea cã,
prin anumite practici corporale, dupã ce sacrificiul s-a
interiorizat, se poate acþiona magic asupra naturii
înconjurãtoare. Interiorizarea sacrificiului, a jertfei, ar
însemna, popular, cã jertfa adusã zeilor nu mai este
cea sfârâitoare la foc, ci totul se mutã în suflet ºi corp
unde, prin meditaþie ºi ascezã, prin controlul respi-
raþiei ºi prin realizarea anumitor procese mintale sim-
bolice � de altfel ca ºi în sacrificiul exterior, când spun
�simbolice� �, sau prin poziþii simbolice corporale,
(Mircea Eliade � Tehnica meditaþiei indiene). ªi faptul
este dovedit ºtiinþific. Magia existã în Hymalaia, în
Bengal ºi în toatã India dar pe lângã asta mai existã ºi
idealismul mistic de unire cu Dumnezeu care nu mai
e magic ci aº avea curajul sã spun de-a dreptul ortodox
creºtin, pãstrând proporþiile �semnificante�. Aª
AMINTI LA ACEST PUNCT POEZIA ÎNTREAGÃ A
LUI RABINDRANATH TAGORE. Reputatul gânditor
german care a scris celebra lucrare Sacrul � Rudolf
Otto � aratã cel mai bine în Mistica orientului ºi misti-
ca occidentului aceste apropieri izbitoare dintre cele
douã mistici. Nu trebuie sã insistãm ci doar sã ne can-
tonãm asupra aspectului cã similaritatea între unirea
cu Dumnezeu la ortodocºi ºi unirea cu Dumnezeu la
hinduºi existã ca un lucru firesc, cãci toþi provenim
dupã cum se ºtie din aceeaºi civilizaþie arhaicã. 

În ceea ce priveºte lumea � ea este guvernatã de
iluzia cosmicã Maya care este vãlul cu care Brahma a
acoperit lumea iar prin anumite tehnici yogice (vezi
Mircea Eliade � nu numai Yoga � nemurire ºi libertate
dar ºi altele mai interesante) rituale, se poate stãpâni
prin magie frazerianã (George James Frazer � Creanga
de aur) � cum i-am putea spune � aceastã Lume. Când
vorbim despre magie, ne referim în mod strict la douã
aspecte frazeriene: magia analogicã sau imitativã �
acþionând asupra unui simbol al lucrului se acþioneazã
asupra lucrului însuºi � vezi practicile magice africane
� de exemplu înþeparea �pãpuºii� ce reprezintã victima
magiei respective sau desenând, în peºterile paleolitice
vânãtoarea reuºitã, atragi vânãtoarea reuºit realã,
(Eliade, Frazer, Blaga ºi mulþi alþii), ºi magia conta-
gioasã � douã lucruri care au stat lipite, împreunã, sau
unul lângã altul, pãstreazã o legãturã etericã ºi dupã
despãrþirea lor, astfel cã acþionând asupra unuia atragi
aceeaºi acþiune ºi asupra celuilalt � de exemplu, ºi cel
mai banal, arderea unghiilor tãiate ale duºmanului vor
aduce moartea lui sau distrugând arma potrivnicului 
l-ai distrus ºi pe el etc.  

Lumea, aºadar, poate fi sfinþitã în cazul idealismu-
lui sau manevratã în cazul celorlalte tipuri de yoga
care implicã magia.

Aici intervine filosofia actului. A urmãri sau a nu
urmãri �fructul faptelor� tale. Dacã nu urmãreºti fruc-
tul faptelor tale eºti idealist mistic unitiv iar dacã
urmãreºti fructul faptelor tale eºti magician, chiar ºi
fãrã voie, cãci participi la marea iluzie cosmicã cu care
te confunzi, în care te afunzi cu fiecare faptã îndrep-
tatã cu gândul spre o anumitã þintã. Cãci dacã îþi
îndrepþi forþa gândului spre o þintã din lume atunci
participi la iluzie dar dacã îþi aþinteºti mintea cãtre �cel
fãrã formã� sufletul tãu va fi ºi el �fãrã formã�.

Aºadar nu neantul (din perioada ulterioarã � budistã) îl
profeseazã filosofia indianã ºi dispariþia în acest neant,
adicã nimic, adicã vid, adicã vacuitate, ci dispariþia în
Interfaþa (dacã rãmânem în contextul upanishadic)
care este Dumnezeu acoperitorul lumii, în acest
Acoperãmânt care nu este altceva decât chora platoni-
cianã (a se citi despre chora studiul lui Derrida �
Chora, apãrut la editura Idea � Cluj-Napoca.) Evident,
aceastã Interfaþã este impersonalã ºi de aceea, este
departe de contopirea cu Dumnezeu prin Imitatio
Christi � creºtinã. Deci, Dumnezeul întrupat prin per-
soana lui Hristos, nu este acelaºi cu Brahma. S-ar
putea însã spune cã atât filosofia indianã, prezentatã
mai sus, cât ºi cea platonicã, sunt Lucrarea Sfântului
Duh � acelaºi care îi inspira ºi pe profeþii iudei ai
Vechiului Testament, cãci aºa cum Ilie Tesviteanul a
fost rãpit în cer, aºa ºi misticii indieni au o relaþie
directã cu Brahma. 

Doctrina reîncarnãrii, pe de altã parte, sau karma,
este cea care explicã de ce trebuie sã existe o ierarhie
în naturã. Toate pietrele, vegetalele, animalele ºi unii
dintre oameni sunt Oameni ºi ele � cu sufletul � forma
nu mai conteazã, carcasa. Aceasta este mãreþia doc-
trinei karmice, atât de ponegritã. Omul este întreaga
Naturã aºadar, dar este doar ccaa iluzie cosmicã aºa,
adicã în acest mod pe care l-am expus. Dar dacã omul
poate stãpâni tot ce miºcã sau stã, tot ce are viaþã sau
nu are viaþã, este pentru faptul cã el este în toate.
Hinduºii spun tat tvam asi � adicã � ºi asta eºti tu. De
aceea acþionând magic cu corpul ºi sufletul lor, prin
sacrificiu interiorizat, pot intra în rezonanþã cu toate
entitãþile naturii.

Doar cel ortodox idealist este acela pe care nu-l
mai intereseazã acest lucru ºi poate ieºi din karma ºi
pãtrunde în pliul sau interfaþa cea fãrã de formã,, dar
care doneazã orice formã, care îngrijeºte ca o doicã
(traducerea gr. a chorei) toate formele dându-le viaþã.
Numai cã aceastã interfaþã este chiar Brahma. 

Dar atunci cine este �cel dincolo de toate�? El n-
are nume, ca la Eckhart, ºi se aflã separat ºi de nenu-
mit. În Upanishade este numit tot Brahma dar nu
Demiurgul. Demiurgul este interfaþa cu care se uneºte
atmanul cãci în Cel de dincolo de toate, (oricât de ide-
aliºti ar vrea sã fie hinduºii prin transformarea budistã
ºi apariþia dispariþiei veºnice în Neant), nu se poate
intra decât dacã sufletul � de naturã personalã - devine
ceva im-personal � ceea ce este ilogic ºi imposibil.
Pasul pe care îl face doar creºtinismul este contopirea
personalitãþii umane cu Însãºi Persoana lui Isus prin
Imitatio Christi (Toma de Kempis). Omul nu poate,
aºadar crea precum Demiurgul decât ca participare
karmicã � deci exterior lui însuºi. Când nu se implicã
�creativ� în aceastã lume, ci aºteaptã chenoza, se
apropie de practica misticã creºtinã.  Totuºi,  umanis-
mul filosofiei indiene � demonstrat tocmai prin toate
câte am amintit � precum ºi tehnicile mistice, îl
apropie pe aceasta de universul creºtin în mod preg-
nant� 
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Remus Foltoº

Foarte scurtã introducere
ortodoxã în filosofia indianã



Suntem obiºnuiþi sã vedem lumea prin �ochelarii�
creaþi de opþiunile ºi valorile culturii europene
(occidentalã, dupã ce a mai fost consideratã

greacã, romanã, iudeo-creºtinã, caracterizãri ce au
rãmas insuficient precizate). Socotim tacit, ca un fel
de reflex, cã lumea în care trãim graviteazã în jurul
nostru, în comunitãþile noastre avându-ºi centrul, cel
puþin ca un mãnunchi de criterii de evaluare a ceea
ce se petrece. Chiar dacã revoluþia copernicanã a avut
loc de mult, tendinþa multor oameni este de a gândi
ptolemaic, doar cã în coordonate împinse
incomparabil mai departe. Puþine au fost provocãrile
istoriei la a gândi altfel, încât tendinþa s-a stabilizat ºi
pare indiscutabilã.

Câteva cercetãri majore recente ne atrag însã
atenþia cã se aflã deja în ascensiune alternativa � o
lume care este vãzutã altfel, iar imaginea este relevan-
tã ºi are consecinþe practice. Gilles Chance evoca (în
volumul China and the Credit Crisis. The Emergence
of a New Worldorder, John Willey & Sons,
Singapore, 2010) rapiditatea reacþiei chinezilor la difi-
cultãþi, importanþa pieþei interne fãrã egal a þãrii
devenite al doilea producãtor al lumii ºi trãgea con-
cluzia cã nu mai dã rezultate neîndoielnice privirea
sistemului chinez cu optici europene (p. 202). O
tradiþie de interpretare dominantã în ultimele mai
bine de douã secole îºi pierde acum suportul. O altã
investigaþie britanicã, cea a lui Martin Jacques (din
impunãtoarea carte When China Rules the World,
Penguin, London, 2012), argumenteazã cã, în cazul
marii þãri de la Rãsãrit, avem de a face nu cu un
�stat-naþiune�, ci cu un �stat-civilizaþie�, care se va
impune în lume nu doar economic, cum a ºi fãcut-o
în ultimele decenii, ci ºi politic. Vom avea de a face
cu un fenomen istoric de magnitudine comparabilã
cu afirmarea Statelor Unite ale Americii, chiar dacã
va fi diferit. Drept urmare, asemenea oricãreia dintre
supraputerile anterioare, China �va vedea lumea prin
prisma propriei istorii ºi va cãuta, în funcþie de con-
strângerile prevalente, sã refacã lumea în imaginea
proprie� (p. 289). Ni se propune sã luãm act, cel
puþin în Europa, de recentele intervenþii salutare ale
Chinei pentru salvarea unor economii naþionale ºi de
împrejurarea cã aceastã þarã percepe de pe acum
dependenþa lumii de acþiunile ei (vezi Erik
Izraelewicz, L�arogance chinoise, Grasset, Paris,
2011).

Trei autori foarte calificaþi (Mathieu Duchatel,
Max-Jean Zins, Guibourg Delamotte, Le monde vu
d�Asie, Philippe Picquier, Arles, 2013) au captat viziu-
nile alternative oferite de China, India ºi Japonia: o
lume structuratã ierarhic în jurul Chinei, ca centru
(cultura chinezã), o lume în care alteritatea nu mai
este privitã cu mefienþã, în vederea confruntãrii (cul-
tura indianã), ºi o lume având la rãsãritul Soarelui un
arhipelag binecuvântat de zei (cultura japonezã).
�Culturile tradiþionale ale Chinei, Indiei ºi Japoniei au
forjat trei viziuni despre lume foarte diferite, determi-
nate în mare mãsurã de istoria fiecãruia dintre cei
trei uriaºi ºi poziþia sa în spaþiul asiatic� (p. 16).
Fiecare dintre þãrile menþionate conservã memoria
experienþei cu europenii. Atunci când s-a pus proble-
ma identificãrii de �valori asiatice�, la sfârºitul secolu-
lui al douãzecilea, primul pas a fost contestarea uni-
versalitãþii valorilor europene: doctrinei drepturilor
omului i se preferã doctrina drepturilor corpusului
social, legalizãrii libertãþilor i se preferã legitimitatea
instituþiilor, democraþiei liberale i se preferã meri-
tocraþia, liberalismului economic i se preferã o marke-
tizare având în stat principalul actor. Alternativele au
adesea, cum uºor se observã, încãrcãturã polemicã.

Se considerã, bunãoarã, cã drepturile omului se aplicã
discriminatoriu de cãtre europeni, cã expansiunea li-
bertãþilor aduce cu sine nedreptãþi, cã democraþia li-
beralã este, în fapt, o �dictaturã a majoritãþii�, cã
bogãþia s-a dobândit mai repede cu mijloacele etalate
de �tigrii asiatici� - Coreea de Sud, Taiwan, Singapore
etc.

Sã ne oprim în acest articol asupra Chinei, care,
evident, a ajuns cel mai departe pe calea articulãrii
propriei viziuni. Din 1990 încoace s-a fãcut, pe fon-
dul unei dezbateri animate, efortul de identificare a
�valorilor asiatice�. Criza izbucnitã în 2008 ºi SUA ºi
Europa i-a pus, este adevãrat, capãt, dar nu înainte de
conturarea a douã concluzii importante: pe de o
parte, europenii nu ºi-ar respecta valorile pe care le
proclamã (în primul rând �drepturile omului�), pe de
altã parte, Asia ar avea, þinând seama ºi de faptul cã
a depãºit criza financiarã din 1997 în numai doi ani,
motive de optimism ºi de cultivare a unei viziuni pro-
prii, �dinamice�, orientate spre viitor.

În 2010 s-a efectuat un sondaj în diferite þãri pen-
tru a stabili starea de spirit a populaþiei. Diferenþele
consemnate de Jean-Marie Bouissou, care prefaþeazã
volumul, sunt grãitoare. În ceea ce priveºte China,
71% dintre cetãþeni declarã cã sunt satisfãcuþi cu situ-
aþia þãrii, 79% considerã cã viitorul acesteia va fi
strãlucit, 72% cã apartenenþa naþionalã este impor-
tantã, 69% cã sunt gata sã moarã pentru þarã, într-o
situaþie extremã, 90% cã globalizarea este o oportuni-
tate, 27% cã pot purta o discuþie în limba englezã.
Spre comparaþie, valorile înregistrate în Franþa pe ace-
leaºi coordonate au fost 25%, 13%, 67%, 30%, 47%,
respectiv 34%. Pot fi fãcute numeroase alte compara-
þii, dar cele de mai sus sunt grãitoare. Concluzia gen-
eralã este aceea cã în China ºi în celelelate douã þãri
din Asia cetãþenii trãiesc deschiºi spre viitor, care este
încãrcat eminamente pozitiv. Uniunea Europeanã a
suscitat, la rândul ei, entuziasmul ºi speranþa europe-
nilor la un moment dat. Din perspectiva chinezã
actualã lucrurile aratã, însã, altfel. �Eºecul Uniunii
Europene în a vorbi cu o singurã voce în materie de
politicã externã, la care se adaugã de acum criza
datoriilor suverane ºi a monedei euro, tind sã o facã
sã disparã de pe harta geopoliticã a lumii, aºa cum
este vãzutã de cei trei uriaºi ai Asiei� (p. 26). Pentru
cei mai mulþi asiatici lumea devine una fãrã Europa.

Care sunt, însã, opþiunile mai precise ale viziunii
chineze asupra lumii? Volumul Le monde vu d�Asie
le capteazã în domeniul politicii internaþionale în
dreptul câtorva repere importante.

Din capul locului, este de menþionat preluarea în
viziunea Chinei actuale a unui termen al filosofiei lui
Michel Foucault � cel de �pouvoir du discourse�.
Termenul este interpretat în mod propriu, drept abor-
dare a celorlalþi, cu care se împãrtãºesc realitãþile, pe
linia creãrii de convingeri. Ordinea internaþionalã
postbelicã este, în opticã chinezã, rezultatul luptei
puterilor occidentale ºi le-ar avantaja, încât o altã
ordine, bazatã nu pe argumentul forþei, ci pe forþa
argumentelor, ar trebui pregãtitã. Aºa cum atestã
chiar istoria occidentalã, iniþativa intelectualã, ideile
în fond, au importanþã crucialã, iar China cautã sã
formuleze idei ºi sã le facã atrãgãtoare ºi penetrante.
Aspiraþia cea mai profundã este cea a �lumii armo-
nioase� (cum formula, în 2005, preºedintele Hu-jin-
tao la ONU) ºi a �dezvoltãrii pacifice (heping
fazhan)�. Deºi China are de recuperat teritorii, opþi-
unea ei declaratã este cooperarea ce permite
rezolvarea finalã a litigiilor.

Încã nu este limpede cât de mult reia China
�abordarea sinocentricã a lumii�, aflatã în cultura ei

strãveche � în care lumea este compusã din cercuri
concentrice dispuse în jurul Chinei, a cãrei
centralitate se legitimeazã printr-o relaþie de
proximitate cu Cerul, care i-a încredinþat o anumitã
misiune pe Pãmânt. Aceste cercuri cuprind �state
tributare� ºi �state barbare�. Ceea ce este sigur este
cã sinocentrismul este reluat în zilele noastre, chiar
dacã în China se poartã discuþii ºi acum în jurul
concurenþei modelãrii ierarhice a lumii cu modelarea
europeanã bazatã pe recunoaºterea suveranitãþii
statelor. A doua modelare este socotitã sursã de
nesfârºite conflicte, iar istoria plinã de rãzboaie a
Europei este invocatã ca probã.

Este sigur, de asemenea, cã suveranitatea Chinei
ºi unitatea ei sunt considerate valori fundamentale.
China este prudentã în relaþia cu puterile epocii
postbelice, bãnuind cã unele grupuri urmãresc
afectarea suveranitãþii ºi unitãþii ei ºi postulând cã în
spatele acestor grupuri se aflã nu atât valori, cât
interese de dominaþie. În mod prototipic, Mao-
Zedong a respins, deja în anii cincizeci, diviziunea
lumii între Est ºi Vest ºi a lansat �teoria celor trei
lumi (sange shijie lun)�, care a stimulat, cum se ºtie,
miºcarea �nealiniaþilor�. Astãzi, dupã cum se poate
reþine din analize chineze, situaþia lumii este nouã,
cu o Europã ce nu þine pasul, întrucât nu ºi-a depãºit
vechea fãrâmiþare, ºi o Japonie în stagnare, încât
China este singura ce poate revendica �paritatea
strategicã� cu Statele Unite ale Americii. Pentru
moment nu este, însã, clar dacã China va ºi asuma
efectiv un rol atât de imens, fiind conºtientã de
costurile uriaºe pe care le incumbã, chiar dacã ea
vede în SUA o supraputere hegemonicã ºi salutã
pluralizarea marilor puteri. �Este clar cã una dintre
prioritãþile Beijingului este o reformã a instituþiilor
guvernanþei mondiale, care sã confere pondere mai
mare lui însuºi, precum ºi altor mari þãri emergente
(Brazilia, India) ºi Rusiei� (p. 46).

Mathieu Duchatel observã cã multã vreme China
ºi-a dezvoltat capacitatea militarã mai cu seamã
terestrã, þinând seama de împrejurarea cã provocãrile
la adresa securitãþii ei veneau pe sol. Mai nou
opþiunea s-a schimbat. Doar o scurtã perioadã din
istoria ei, 1405-1443, sub dinastia Ming, aceastã þarã
a fost o forþã navalã de prim ordin. În acea vreme
chinezii au întreprins cãlãtorii de descoperire a lumii,
precedându-i în multe privinþe pe europeni. Recent,
însã, China a luat decizia dezvoltãrii capacitãþii ei
navale. Astãzi, marea þarã de la Rãsãrit este singura
þarã din lume care produce toate categoriile de vase
de luptã, de la portavioane, submarine nucleare
lansatoare de rachete, la torpile antinavã ºi
echipamente de comunicaþii ultrasofisticate (p. 55).

Ar fi greºit sã se considere cã singurele atuuri ale
Chinei sunt forþa ei economicã ºi capacitatea militarã.
Aºa cum Martin Jacques amintea în cartea sa,
socotitã cea mai temeinicã ce s-a scris de sinologi,
aceastã þarã promoveazã o civilizaþie diferitã, �încât
ascensiunea Chinei va schimba profund natura sis-
temului global... Pentru prima oarã în epoca mod-
ernã, jucãtorul ce devine crescând dominant va fi un
stat-civilizaþie, un megastat de o magnitudine nouã, o
þarã în curs de dezvoltare ºi o colonie anterioarã a
puterilor occidentale ºi a Japoniei� (p. 293).
Atitudinile, percepþiile ºi comportamentele cultivate
de aceastã civilizaþie au început deja sã marcheze
lumea în mod perceptibil.
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Andrei Marga

Lumea vãzutã din China



Vreau sã scriu deja de vreo sãptãmânã despre
�relaþia mea cu Dumnezeu�. Primele
propoziþii pe care le-am tastat ºi le-am

ºters, le-am tastat ºi 
le-am ºters, le-am tastat ºi le-am ºters au fost: 
�m-am întâlnit adesea cu Dumnezeu. Mereu la
fel. ªi eu ºi el.� Le-am recitit de câte ori a fost
nevoie pentru a le percepe din acea sãnãtoasã
absurditate la care ajungi când priveºti îndeajuns
de mult un lucru sau înºirui, una dupã alta, trei
�ce ce�-uri (de la o vreme ajung ºi atâtea) care te
transportã instantaneu în starea de sinistrã
deconectare pe care þi-o provoacã somnul de
dupã-masa. Cum adicã m-am întâlnit cu
Dumnezeu? Cu siguranþã nu l-am vãzut
plimbându-se pe uliþã. M-am nãscut prea târziu
pentru asta. Satul strãbunicilor era deja
automatizat, iar zorii se auzeau înainte de a se
vedea. De fapt, crãpau ajutaþi de buciumul de la
7, un muget mecanic iþit dintre cele trei furnale
ale combinatului chimic. Nu contest totuºi cã
Dumnezeu s-ar fi putut ascunde la lãptãrie sau
chiar la �bolda� cooperativei unde Moºu bea
duminica un deþ. Cimitirul l-am verificat de mai
multe ori. Era liniºte ºi pace. Acum îmi pare a fi
un soi de Auchan al lui Dumnezeu... rafturi-
rafturi de conserve cu datele între care sunt
consumabile înscrisã pe capac. Biserica veche era
ºi a rãmas închisã. Cea nouã e a preotului. 
Nici la 13 ani când a explodat în mine prima
bubã misticã nu l-am întâlnit. Era, de fapt, doar
prima crizã de �imotivare� ºi dorinþa
adolescentinã de a reveni la sensurile pline ale
copilãriei. Nu gãsisem pe-atunci nicio altã
modalitate de a suporta genul acesta de dezastru
ºi confuzie decât prin a dori sã cred sau sã cred
cã cred cu o ardoare demnã de un condamnat la
moarte. Am ajuns sã iau pânã ºi strãlucirile
aleatorii ale geamurilor de pe stradã drept semne.
Altfel de semne. De-a dreptul indiciale. De parcã
Dumnezeu era un animal fabulos care lãsa urme
pe drumul spre ºcoalã, spre alimentara sau spre
punctul de colectare a sticlelor goale. Le lãsa
numai pentru mine. Mai târziu le-am redescoperit
în literaturã, dar ºtiam deja cã nu aparþin
nimãnui.

De revelaþii cu conþinut explicit divin n-am avut
niciodatã parte deºi, am trãit multe momente de
intensitãþi care se transformau pentru câteva
sãptãmâni, luni sau chiar ani într-un soi de
adevãruri, de �absoluturi de buzunar� (voba lui
Tournier). Multe dintre ele au fost legate, mai ales
în copilãrie de lecturi sau de inoportuna mea
prezenþã printre adulþii care din motive absurde ºi
meschine continuau sã-ºi împartã viaþa, sã o facã
felii. Þin minte perfect cum stãteam pe un soi de
laviþã tare în bucãtãria bunicii strigându-mi pânã
la sughiþ, prima �revelaþie�: �nimeni nu se
gândeºte la sufetul lui�. Sunã melodramatic, eram
în era lui Fram... dar, pânã în ziua de azi privesc
cu o mirare la fel de intensã ºi simt cu un sughiþ
la fel de acut felul în care oamenii acceptã docil
orice formã de �anonimizare�, ºi orice formã de
a-ºi trãi agoniile ºi defulãrile în moduri cât mai
comode (da, existã ºi agonii comode). Drumul
spre maturitate seamãnã cu un soi de
chivernisealã psihicã: mintea, la fel ca ºi spaþiile

modulare în care ne fâþâim trebuie mobilatã cu
fotolii, paturi moi, ustensile de curãþat
funcþionale, detergenþi eficienþi, intrarea în rol ºi
eliminarea totalã a corozivului �da ce dracu�
facem eu/noi aici (în jobul ãsta, în cãsnicia asta,
în dorinþele astea, în ratele astea)? Pentru ce?�. O
sã mi se spunã cã �aºa merg lucrurile�, cã e vorba
pânã la urmã de brutala programare geneticã care
asigurã însãºi mãreþia speciei: nevoia de coerenþã.
Numai cã sunt puþine formele de coerenþã care
nu funcþionezã în gol, de dragul lor, excluzând
tocmai materialul pe care se prespunune cã ar
trebui sã-l ordoneze (fie sufletul melodramatic, fie
celebra viaþã pe care pânã ºi artiºtii o scapã
printre degete). Am înþeles foarte greu (la modul
organic, aproape celular) cã �virtutea� vechilor
forme de înþelepciune la asta se referã. Nu e
vorba de sensul moralist, schizoid care desparte
datoria de sentimente, ci din contrã, de gãsirea
(adeseori ºi pentru cei mai mulþi printr-o practicã)
unui reglaj fin în care datoria, sentimentele,
lumea ºi sufletul melodramatic nu se mai despart,
orbitând autist sau consumându-se catastrofic,
pornografic ºi isteric în momentul în care se
întâlnesc. Cu siguranþã, arta reglajelor fine e una
pierdutã. Poate dintodeauna ea a aparþinut celor
nãscuþi cu har. Ei au, dacã nu un soi de rãspuns
la Pentru ce?, cel puþin o formã energie care-i
propulseazã prin viaþã ca printr-o lume plutitoare.
Pentru restul coerenþa se reduce la modurile de
anonimizare ºi chivernisealã (coextensive) ºi,
foarte rar, la forme atroce de evaziune, practicate
de ceea ce literatura de specialitate desemneazã
prin figura antieroului. Sunt cei lipsiþi de har, de
talentele speciale ºi probabil, chiar testele IQ i-ar
defavoriza teribil. Au un singur �fix�:  sunt
incapabili sã suporte coerenþa mecanicã a
�socializãrii�, �pentru ce�-ul le sfredeleºte capul
când þi-e lumea mai dragã. Duminica când
parcurile se umplu de hamacuri. Seara când
comediile curg gârlã. De la primul sãrut când deja
se simt abandonaþi ºi traversaþi de viitorul
entropic ºtiind cã nu pot fi pentru ceilalþi decât o
altã minune care se repetã de 3 ori. În ºedinþele
care ctitoresc cincinalele creºteri ale producþiei, ba
chiar ºi în cele 8 ore legale de muncã, ºi-n cele 8
legale de somn. 

Nu l-am zãrit pe Dumnezeu nici în justificãrile
peudo-ºtiinþifice, cu nimic mai puþin amãgitoare
decât o liturghie, cu nimic mai puþin frumoase
decât o icoanã ruseascã care încearcã sã cuprindã
în ea toate trupurile. Conform celebrului mit
modern NDE (near death experience), milioane
de oameni au parte de ceea ce biologii cred cã ar
fi o simplã ºi ultimã descãrcare de energie
intraneuronalã (adesea luând forma celebrului
tunel ºi a derulãrii vieþii prin faþa ochilor). Un
prieten îmi spunea cã natura, de obicei, nu se
ocupã cu genul ãsta de �risipã�, cã nu oferã pe
degeaba niciun fel de compensaþie de acest gen...
cã poate, poate... Pãrea un argument tare. Dar ºi
florile sunt frumoase degeaba. ªi pãsãrile. Au ºi
ele un rai al lor? 

Nici în dupã-amiezile trãite pe post de nopþi
walpurgice, când stãteam paralizatã de fricã
privind în geamul de la bibliotecã reflecþia veiozei
ca o cascã de soldãþel de-a dreapta ºi modelul cu

viniºoare roºii, de accident cerebral al unei perne
decorative, de-a stânga, nu l-am vãzut pe
Dumnezeu. Aºteptându-i pe bunici sã se întoarcã
de la ºedinþele de partid m-am specializat în
vânarea semnelor de viaþã. Cu o concentrare de
halterofil, spãrgeam liniºtea care îmi þiuia în
urechi lãsând sã vinã la mine uºile trântite,
plânsetele de copii plezniþi, certurile vecinilor,
genericul telejurnalului ºi paºii de pe casa scãrii.
Un sunet de apã trasã conta adesea cât o A Doua
Venire. Cu timpul frica s-a transformat în
anxietate, care nu este, cel puþin pentru mine
decât groaza de a lua lucrurile aºa cum sunt ºi de
a le lãsa aºa cum sunt. Nefiltrate. Fãrã zen, fãrã
ascezã. Nicio practicã care sã transforme agonia
în pedagogie. Lumea fãrã anestezice. Lumea
antieroilor. Akaki Akakievici, K., Bartelby,
Michael K., Cavalerul Resemnãrii, Meursault. Pe-
atunci nu-i cunoºteam, dar i-am recunoscut din
prima, în alte dupã-amieze ºi nopþi tocate în
aºteptare, în cruzimea lipsei oricãrei medieri, a
oricãrui story, fie cât de firav. �Nu � a spus
Petrovici � nu-i nimic de fãcut�. 

Dar atunci când l-am întâlnit pe Dumnezeu?
Presupun cã atunci când îl întâlneºte oricine.
Când am iubit ºi n-am vrut sã ºtiu, deºi ºtiu, cã
asta e totul. Cã vine ziua din care n-o sã ne mai
privim în ochi, n-o sã ne mai auzim ºi n-o sã ne
mai fisurãm stângaci egoismele ciocnindu-ne unii
de alþii. Cã rãul fãcut nu mai poate fi desfãcut ºi
rãscumpãrat la niciun casino divin. Când mi-a
murit bunicul, pisicile, cãþeii, hamsterul, soarele
de septembrie, dorinþa de a scrie ceva, orice.
Când n-am mai ºtiut dacã autocolantul.ro,
stikerul.en sau, ºi mai bine, autoadesivo.it sunt o
formã de preaplin sau o indiferenþã mascatã.
Când nu mi-am mai dat seama dacã linkurile cu
activiºti ºi feline fine fac parte chiar din lumea
noastrã (lumea? noastrã?) sau cresc ca o comã în
holul neutru al unui duplex pe care-l împãrþim
fãrã sã ne mai întâlnim niciodatã. Dumnezeu a
devenit o melancolie în avans, o bilã neagrã cât
pentru toatã viaþa, un bilet dus, fãrã întors pentru
ziua în care nimeni nu mai trebuie sã plece. Îl
accept în orice forme. Feºtit pe cupole sau ascuns
în moþul de cremã al amandinei. În zacusca de la
mami, în grijile taþilor ºi mesajele cu �pui mic�.
În vocile speriate ale bunicilor. În îmbrãþiºãrile
fraþilor. Ocupat cu ºedinþe sau scriind referate.
Seamãnã cu Sergiu Nicolaescu dupã care
plângeam de fiecare datã pe vremea când nu
ºtiam cã actorul nu e rolul lui. Când credeam cã
în filme se moare cu adevãrat ºi pentru
totdeauna. Ca de obicei. ªi ce miracol sã-l tot
revãd. E împuºcat de dimineaþã ºi reluat noaptea.
Învie pe bandã la mai puþin de 3 zile. Cu aura
reprodusã mecanic. Aurã de ceramicã, aurã de
plastic, de abþibild cu spinii încorporaþi lipit pe
frigider. Cu gust de mentã, de lãmâie, de tãmâie.
Da. Dumnezeu existã. E o poftã de-a mea.
Câteodatã am poftã de dulciuri, câteodatã de o
plimbare, câteodatã de El. (ªi chiar de n-ar exista,
tot nu mai exitã aºa ceva cât îi lumea ºi pãmântul
ºi toate galaxiile. Sã ne veselim.)
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Oana Pughineanu

Dumnezeu e ca 
Sergiu Nicolaescu

showmustgoon



M
ãrturisesc cã, dintotdeauna, întâlnirea cu o
carte nouã mã transpune în lumea ascunsã
printre cuvintele aºezate în paginile pe care

le rãsfoiesc cu nerãbdarea copilului în faþa unui dar
multaºteptat. Sunt cãrþi ºi cãrþi. Unele îþi împlinesc
aºteptãrile, adicã dãruiesc. Altele nu, fiindcã nu te
regãseºti nici în lumea cãrþii ºi nici în crezul autorului.

Când s-a împlinit vãleatul 7522 (2013), Brumar, a
28-a zi, mi-a fost dat sã am în mânã primul volum al
uneia dintre marile cãrþi ale istoriei recente a
României, trãite ºi adnotate de Cornel Nistorescu zi
de zi, cu perseverenþa stoicã a cronicarilor din vremi
de mult trecute, în epistole politice, reportaje,
interviuri ºi editoriale publicate într-o perioadã de
ratare a viitorului, devenit astãzi prezentul vieþii
noastre: anii 1990-1995.

Români, vi se pregãteºte ceva! este, înainte de
toate, o carte de mare ºi rar eveniment editorial. O
operã prin care autorul va fi receptat ca o conºtiinþã
reprezentativã a neamului sãu, mereu prezentã acolo
unde arde ºi doare, aºa cum îºi definea crezul de
gazetar în primul numãr al revistei Expres din 7
ianuarie 1990.

Autorul, cu meritele fundamentale ale jurnalistului
de finã intuiþie, profundã observaþie ºi analizã social-
politicã, ºi Editura Compania, cu un suport editorial
de excepþie, egalat doar de case de editurã celebre,
dãruiesc cititorilor ºi patrimoniului naþional paginile de
aur ale unei cronici de mare trebuinþã nu numai
generaþiilor viitoare, ci ºi celor prezente.

Generaþiile prezentului au nevoie de studiul ºi
reflecþiile asupra acestei cãrþi de cãpãtâi pentru a
înþelege cã, deºi ne-am risipit încã un sfert de veac de
istorie, �[�]  am trecut de partea cealaltã a prãpastiei,
pe un pãmânt ºubred, mai sãrac, în þãrâna cãruia se
ascunde cu dibãcie scheletul aceluiaºi stat totalitar de
care fugisem mâncând pãmântul ºi de care crezusem
cã am scãpat�. Generaþiile urmãtoare vor gãsi în
paginile operei jurnalistice tabloul unor realitãþi
dramatice, de care responsabili sunt înaintaºii fãrã grija
viitorului þãrii ºi a oamenilor ei, fiindcã au guvernat
fãrã sã þinã seama de valorile morale ºi în dispreþul
dreptei legiuiri, ducând România înspre marginea
lumii.

Am deschis cartea, am dat paginã dupã paginã ºi
am început sã citesc titlurile, am parcurs indicele de
nume ºi apoi, selectiv, pasajele la care eram trimis de

cota personajelor. Am citit câteva dintre epistolele
politice adresate mãrimilor vremii ºi �prima impresie
care conteazã�, cu valoare de concluzie asupra
volumului, este aceea cã, prin prima sa carte
postdecembristã, Cornel Nistorescu ºi-a clãdit un
piedestal înalt ºi de neclintit nu doar în istoria presei
naþionale, ci ºi în literatura românã.

Români, vi se pregãteºte ceva! este titlul unei cãrþi-
avertisment, cu mesaje de un dramatism real, dar
transmise, cele mai multe, ºi cu un inteligent umor
þãrãnesc, când mustrãtor, când biciuitor, dar ºi de bun-
simþ. În mai multe dintre paginile cãrþii m-am regãsit
printre martorii anonimi din tabãra cu care gazetarul
se afla într-un crâncen rãzboi, fiindu-i percheziþionatã
redacþia, confiscate aparatele foto ºi maºinile de scris,
ori cumpãrate en gros tirajele pentru ca ele sã nu
ajungã la cititori. Acei sclavi ai puterii nu realizau cã
în acest fel trag la foalele forjei în ale cãrei flãcãri se
oþeleºte ºi mai mult tãria unui caracter pe care
vremurile nu-l pot supune.

Un dialog dintre preºedintele României, Ion
Iliescu, ºi gazetarul Cornel Nistorescu, consumat la
Forumul Crans Montana din anul 1994 nu poate trece
neobservat în economia acestor note de lecturã. Ion
Iliescu: �Mã, de ce eºti tu aºa de ticãlos ºi de
încrâncenat împotriva mea?� Cornel Nistorescu: �Nu
vã urãsc deloc, domnule preºedinte, dimpotrivã, toate
observaþiile mele ºi criticile pe care le fac Preºedinþiei
ºi dumneavoastrã provin dintr-o realã simpatie.�

Cum ºi în ce contexte îi regãsim pe Ion Iliescu,
Virgil Mãgureanu & comp. în epistolele politice (unele
danteºti) ale lui Cornel Nistorescu?

În cazul lui Ion Iliescu, titlurile epistolelor care se
succed în timp ne dau trendul psihocomportamental
al liderului politic cãruia i-am dat 12 ani din istoria
României: Învingãtor fãrã glorie, Un fel de vodã
bolmojit, Buimac între iluzii, Frica � ultimul motor
politic, Baba s-a fardat puþin, Patentul mocirlei. Alte
epistole politice cu aceeaºi adresã: Românul de export,
Rugãmintea unui dac, Elita ºi derbedeii, Codul eticii ºi
echitãþii democratice, Tata, mama, bunica ºi cloºca,
Activiºtii de ieri, boierii de mâine.

Trei dintre mai multele epistole politice adresate
lui Virgil Mãgureanu se intituleazã: Cine l-a vopsit pe
dracu?, Maimuþa ºi dresorul ºi Daþi explicaþii
poporului român!. Iar adrisantul se explicã: Am fost în
Piaþa Universitãþii, Am mai fost implicat ºi în alte

chestiuni politice, Sigur cã existã! [dovezi despre
grupurile ºi elementele fasciste din Piaþa Universitãþii �
n. n.], Nu S.R.I-ul, ci poºta [�] cotrobãie prin scrisori.

Nicolae Vãcãroiu: Dictatura contabilã, Tatãl
fiscului român, Patria în faza vacã de muls.

Theodor Stolojan: Vinovatul nu a fãcut nimic.
Dan Marþian: Jumãtãþi de mãsurã ºi caracter.
Rãzvan Theodorescu: La tata marelui ecran.
Niculae Spiroiu: Ceapa degeratã a democraþiei.
Radu Câmpeanu: Înecatul dintre douã bãrci.
Radu Ceontea: Patria ºi salamul.
Alexandru Mironov (purtãtor de cuvânt ºi

interese): Foliculina politicã.
Domnii deputaþi ºi senatori: Comici vestiþi ai

ecranului.
În epistola Prieten ºi soldat, adresatã preºedintelui

Ungariei, gazetarul cu rãdãcinile în satul Turmaº, din
judeþul Hunedoara, unicul fecior al agricultorilor Aurel
ºi Ilina Nistorescu, þine sã-l asigure pe Árpád Göncz,
într-un moment de exaltare a extremiºtilor vindicativi,
cã-i este prieten, dar cã, la nevoie, va fi ºi soldat. O
judecatã înþeleaptã, în care talerele dreptãþii popoarelor
sunt þinute în echilibru de prietenie, prin politicã ºi
diplomaþie, dar ºi de arme atunci când liderii politici ºi
diplomaþii eºueazã.

Epistola Douã cãciuli peste Prut, cãtre Mircea
Snegur, cel care spunea cã unirea românilor din cele
douã Moldove trebuie lãsatã în seama viitorului, ne
reaminteºte cum �pe malul Prutului s-au întâlnit doar
douã cãciuli (pe care le ºtiam de la televizor, ºi pe cea
de miel, ºi pe cea ruseascã), purtate de doi slãboi care
îºi umflau pieptul ºi nu-ºi dãdeau seama cã le sunt
prea largi.�

Gazetarul a consacrat sute, poate mii de zile
descâlcirii iþelor evenimentelor din decembrie 1989
pentru a descoperi cã ei, jurnaliºtii de investigaþie, �au
devenit mai periculoºi decât teroriºtii� (de vreme ce
aceºtia nici nu existau!) ºi cã �esenþa revoluþiei a fost o
banalã schimbare a caselor.�

Pentru gazetarii din �noul val�, baciul Cornel lasã
drept cuvinte de învãþãturã: �Fiþi drepþi. Spuneþi
adevãrul. Cãutaþi calea cea bunã. Fiþi alãturi de cei
care suferã pe nedrept. Apãraþi onoarea ºi demnitatea
celor care o au. Nu iertaþi prostia, minciuna ºi
fãþãrnicia. Fiþi aspri în faþa relei-credinþe, a hoþiei ºi
egoismului. Puneþi punctul pe i. Fiþi acolo unde arde ºi
doare.� Am recurs la aceastã parafrazare a crezului
jurnalistic cu care Cornel Nistorescu a deschis, la 7
ianuarie 1990, o nouã carte de istorie a presei
româneºti pentru a depune mãrturie, în calitate de
cititor, dar ºi de observator al media, cã, dacã i s-ar
putea reproºa ceva omului, gazetarului nu i s-ar putea
imputa cã nu ºi-a urmat ºi nu-ºi urmeazã crezul
profesiei.

!
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Un piedestal înalt ºi de neclintit
în istoria presei naþionale

Aurel I. Rogojan

eveniment

Aºa ceva n-am mai pãþit: sã ridic ochii, în
2013, dintr-un text scris la începutul anilor
�90 ºi sã vãd în jurul meu chiar viaþa de

atunci derulându-se azi. Ba chiar azvârlindu-mi
adesea în obraz, din politicã ºi din media, din
administraþie ºi din instituþii de forþã, aceleaºi
nume, cu aceleaºi CIP-uri, aceeaºi impertinenþã,
aceeaºi puþinãtate, sau clone perfecte ale acelor
figuri. �Nu s-a schimbat nimic în România� nu e
doar o vorbã spusã cu obidã, ci un ciomag care te
loveºte în moalele capului citind articolele lui
Cornel Nistorescu din Expres. Mai mult: dacã vrei
sã ºtii ce trãieºti în 2013, ai ºanse mici sã afli de
la tenorii diverselor scene de azi; în schimb, te
lãmureºti fãrã greº din prestaþiile celor de atunci,
toate grosolane, violente, ºmechere, temãtoare de
orice geanã de adevãr.

Dacã ar trebui sã dau vreodatã o declaraþie la
poliþie, aº scrie: �Îl cunosc pe Cornel Nistorescu
de 32 de ani.� Factual, ar fi corect. Pe fond însã,
inexact. Pentru cã am început sã-i citesc sistematic
editorialele bine dupã anul 2000, când el se
aºezase deja oarecum contemplativ �la balcon� ºi
pãrea sã se fi specializat în panorame înþelepte ale
zilei ºi în defriºãri punctuale ale unor mari
potlogãrii. N-am ºtiut cã a fost o vreme � vremea
Expres 1990-1995 � în care Cornel scria �din
piaþã�, lipit de spinarea slãbãnoagã, cocoºatã,
batjocoritã a unui popor abia ieºit din
multilaterala închisoare comunistã. Când, în
câteva rânduri în ultimii doi-trei ani, am tresãrit la
articolele lui sau la vorbele pe care le spunea la
vreo televiziune, era, evident, pentru cã se

scoborâse iarãºi �din balcon� ca sã se ducã �în
piaþã�.

Nu e, desigur, întâmplãtor cã la noi s-a
menþinut pânã azi tandemul piaþã-balcon inventat
de conºtiinþele naþionale pe la 1860 ºi cã
modernizarea a cunoscut mai multe frâne decât
impulsuri. Un vast proces de mãsluire îmbracã în
molton aspre realitãþi geopolitice, redactând
rapoarte digerabile, ba chiar scrie din documente
formale �un feliu de� istorie care nu foloseºte
decât scribilor ei ºi unor ºefi trecãtori. Cine vrea
însã povestea autenticã de dupã 1989 a neamului
sãu chinuit o va gãsi în bunã mãsurã în cioburile
de oglindã pe care unul ca Nistorescu a avut
inteligenþa ºi buna-credinþã necesare pentru a le
instala �în piaþã� din prima clipã ºi apoi inspiraþia
ºi bunul-simþ de a le vizita în toate momentele de
cumpãnã.

!

Adina Kenereº

Români, vi se pregãteºte ceva!



- Bãi românilor, aveþi ceva arme prin
portbagaj?

A fost singura întrebare cu care ne-au
întâmpinat grãnicerii bulgari, încã ciupiþi de
veselia nopþii de Revelion. De douã ore era deja 1
ianuarie 1990. Plecaserãm cu aproape patru luni
în urmã dintr-o þarã comunistã ºi ne întorceam în
alta, ziceam eu, liberã, vedetã europeanã, plinã de
morþi, de teroriºti, dar ºi de fapte de mare curaj.

Conduceam cu fricã biata noastrã Dacie
galbenã, inscripþionatã cu «Flacãra Tour», spre
Giurgiu ºi mai apoi spre Bucureºti, aºteptând sã
dãm ochi cu prima patrulã de revoluþionari sau
de soldaþi, chiar de teroriºti. Sau sã sãrim din
maºinã ori sã strigãm «oameni buni, oameni
buni!». Sau sã vedem o casã în flãcãri. Sau mãcar
un tanc nemiºcat pe marginea drumului. Sau o
maºinã arsã. Sau ceva care sã ne introducã în
noua realitate. Nimic la Adunaþii Copãceni, nimic
la Cãlugãreni, nimic la 1 Decembrie, nimic la
intrarea în Bucureºti, nici pe ºoseaua Giurgiului.
Doar petrecãreþi în retragere, doar maºini rãzleþe
dintr-o noapte de Revelion care se spãrgea încet,
fãrã muzicã, fãrã artificii, fãrã ºampanie. Mutã,
rece, cu urme de zãpadã ºi cu strãzi pustii ºi
murdare. Priveam Bucureºtii învãluiþi într-un aer
de final de tragedie deºi nu se vedeau decât
semnele unui sfârºit de carnaval. Nicio casã în
flãcãri, nici o maºinã fumegând, nicio patrulã,
niciun mort pe strãzi, nicio maºinã blindatã,
nimic, nimic pânã în faþa blocului meu din
Drumul Taberei nr. 250. Cam aºa arãta capitala
României, oraºul-vedetã planetarã din zilele
cãderii lui Nicolae Ceauºescu. O deosebire uriaºã
între ce anunþau televiziunile europene ºi ce
vedeam eu cu ochii umflaþi de nesomn.

La cinci dimineaþa am început sã mã uit, pe
un videocasetofon, la primele casete din
transmisiunile TVR. Erau secvenþele cele mai dure
pe care le înregistrase Monica Nistorescu pentru a
mã ajuta sã înþeleg desfãºurarea Revoluþiei
române. Ceauºescu avea robineþi de aur. Stop. Nu
se poate! Aurul este moale ºi se macinã. Avea
cântar de aur pentru a cântãri mâncarea câinilor.
Stop. Nici asta nu se poate! Cântarul de aur se
deregleazã ºi nu cântãreºte nimic. Atunci am
auzit prima oarã o replicã pe care am tot auzit-o
apoi, ori de câte ori puneam la îndoialã ceva din
acele evenimente: 

- Tu sã taci, cã tu n-ai fost aici la Revoluþie! 
Am derulat caseta pe repede înainte. Ioan

Erhan, secretarul de partid de la Scînteia, anunþa
la TVR cã ziarul îºi schimbã numele în Scînteia
poporului. Sictir! A fost printre primii activiºti de
duzinã ieºiþi din tranºeele PCR pentru a îmbrãca
haina de revoluþionar. Pe repede înainte. Petre
Popescu ºi Teodor Brateº, George Marinescu etc.
ºi Cazimir Ionescu, ºi Mihai Montanu. ªi, dintr-o
datã, printre ei, cu aparatul de fotografiat agãþat
de gât, eternul Sorin Postolache, fost coleg de
redacþie la revista Flacãra, inginer chinuit de
gramaticã, om bun la toate, dar nici fotograf, nici
ziarist, nici chiar caricaturist. Renãºtea. Omul se
înghesuia sã ia startul în noua mare cursã a
oportuniºtilor. Dã-i cu Revoluþia! Pe repede
înainte. Un ofiþer cu minte puþinã. Care
revoluþie? Parcã vedeam secvenþe din prima
rãscoalã a mediocrilor. Niciodatã nu mai vãzusem
atâþia oportuniºti înghesuiþi pe fiecare centimetru
pãtrat al micului ecran. ªi totuºi, muriserã
oameni! Zeci, sute. Poate mii. Unde erau
teroriºtii? Dar fântânile ºi rezervoarele de apã

otrãvite de securiºti? Pe cei mai mulþi dintre
actorii nopþilor de revoluþie îi cunoºteam. Oameni
de mâna a doua ºi a treia de prin instituþii,
redacþii de ziare ºi reviste, teatre, cafenele. Un
amestec ciudat, de operetã. Era ºi nu era
revoluþie. De a doua zi descopeream altceva. Cã
oamenii se bucurau totuºi cu adevãrat de cãderea
lui Ceauºescu. O bucurie exageratã parcã pentru a
acoperi anii de nepãsare sau de complicitate cu
«Epoca». Cei mai mulþi îºi descopereau în
biografie ºi mici semne de disidenþã. Indivizii de
acest fel aveau chiar un pic de culoare în valul
zgomotos de sentimente ºi vorbãrie. O altã þarã,
un alt sistem, o altã lume! Cei mai mulþi visau cu
voce tare. Încã un hâc de câteva zile ºi vom trãi
ca în Europa de Vest! Aºa gândeau oamenii, aºa
arãtau lucrurile în acele zile de ianuarie în care
începea o altã perioadã importantã din viaþa mea
ºi a României. 

În douã zile am izbutit sã contactez câþiva
colegi de redacþie ºi puþinii prieteni pe care îi
aveam prin Bucureºti. Poveºti ºi iar poveºti despre
revoluþie. Era doar încercarea mea de a înþelege
nebunia indusã de TVR ºi de agenþiile strãine de
ºtiri. Adrian Severin, activist de nivel naþional încã
din anul întâi de facultate, era deja mare mahãr.
În câteva luni a ajuns ministru. Un regizor ratat
deja se miºca de zece ori mai arogant. Era ºi el
ministru. Un profesor mediocru, care conducea
departamentul ideologic, chiar m-a chemat sã
facem un «mariaj profesional» cu FSN-ul. Adicã?
Sã faci un ziar al guvernului! Ce sã fac acolo? Sã
îl conduci, a zis el. Tot atunci m-a cãutat ºi Mihai
Cârciog, despre care nu ºtiam absolut nimic, sã
facem împreunã revista Expres. El a fost omul de
care aveam sã mã apropii ºi alãturi de care sã
dezvolt proiectul Expres ºi, mai apoi, cu ºi fãrã
Ion Cristoiu, Evenimentul Zilei. Mihai Cârciog a
fost norocul din acel peisaj de dupã furtunã. O
lume de umbre, de mediocri, de rataþi, de
activiºti, de ºmecheri, de apropiaþi ai serviciilor,
unii dintre ei cu siguranþã acoperiþi, de loviþi în
cap de dorinþa de putere, de paranoici ºi de
patrioþi desueþi þâºniþi din subsolurile României ºi
din praful bulevardelor bucureºtene pentru a se
aºeza în fruntea celor care turnau fundaþiile
democraþiei. Pe repede înainte. Ceva nu era în
ordine. Falsul, machiatul, manipularea, lumea
activiºtilor comuniºti în haine albe, de prevestitori
ai vremurilor noi rãsãreau de peste tot. Când
discret, când agresiv, când violent, când
dispreþuitor.

Imaginea de tragedie amestecatã cu carnaval
m-a urmãrit mereu. Ca din întâmplare, pe la
demonstraþii, reporterii României libere ºi ai
revistei Expres erau fugãriþi sau chiar bãtuþi
printre primii. N-a trecut mult ºi n-am mai putut
tipãri revista în Bucureºti. Spaþiul tipografic le
fusese alocat ziarelor editate de partidele politice.
Urmau alegerile din 20 mai. În 13-15 iunie, bunii
ºi patrioþii muncitori tipografi de la Alexandria au
refuzat sã mai tipãreascã revista. Ne-au anunþat
cã, în cazul în care totuºi apare, îi dau foc în
centrul oraºului. Cumnata mea a început sã se
plângã cã a dispãrut câinele ºi niºte indivizi mã
cautã noaptea pe acasã. Minerii au devastat
redacþia revistei Expres, cãutând în subsolul
clãdirii de pe Strada Batiºtei o tiparniþã de bani.
Întrebau de mine, însoþiþi de un individ în civil. 
S-au mulþumit cu un fax ºi cu douã maºini de
scris electrice. Prin 2006 am apucat sã citesc
rapoartele ofiþerilor SRI care m-au cãutat peste tot

în acele zile ºi nopþi de groazã. Rapoartele lor se
gãsesc în Dosarul mineriadei din 13-15 iunie. Ce
aveau cu noi? Pe cine incomodam? Un fost
student la regie a venit sã se confeseze. Fusese
constrâns sã toarne în timpul studenþiei, iar dupã
revoluþie fusese contactat de ofiþerul sãu de
legãturã pentru a se infiltra la revista Expres ºi la
Liga Studenþilor. Am conceput un fotoreportaj
despre casele conspirative ale Securitãþii. La prima
adresã am fost blocaþi de soldaþi ºi de un general
Stan, care ne-a confiscat aparatele. Nici hârtie nu
se mai gãsea pentru Expres. ºi nici pentru
Evenimentul Zilei. Eram presa liberã, dar eram ºi
oaia neagrã. Din umbrã, de dupã colþuri, din
subsoluri, din birouri ºi din privirile oficialilor ne
întâmpina o rãcealã, o distanþã cu subînþelesuri, o
ameninþare. Undeva, între speranþele ºi sub
agitaþia românilor, se ascundea marele dinozaur al
comunismului, statul totalitar, cu structurile sale
de oþel, prelungite ºi ele pe neaºteptate în tot
felul de combinaþii economico-politice ºi de
siguranþã naþionalã. Iar printre toate acestea,
miºunând ademenitor, cu idei noi, principii,
ajutoare, oferte de susþinere materialã, agenþii
americani, francezi, englezi, germani, unguri ºi
chiar ai Moscovei. Românii voiau democraþie ºi
schimbarea lumii. Evenimentele din România ºi
evoluþia societãþii s-au dovedit a fi un proces mai
complicat decât ne-am imaginat. Dorinþele de
libertate ºi democraþie ale compatrioþilor noºtri
capotau din nepricepere, deturnate de strategii
externe, de zbaterile disperate ale foºtilor de a nu
pierde puterea ºi de a nu ajunge în faþa
judecãtorilor. Comunismul nu voia sã decarteze,
Securitatea nu voia sã deconteze, armata nu voia
sã fie cercetatã pentru greºelile ºi morþii din
decembrie, iar privilegiaþii se luptau cu
înverºunare sã rãmânã la butoanele de comandã
ale noii lumi. 

Ce împiedecam noi în aceastã schimbare durã
de lume, adeseori cu un pitoresc de plâns ºi de
râsul lumii? Ca niºte naivi, fãceam cronica
sãptãmânalã a evenimentelor, depuneam mãrturie
pentru grosolanul aranjament în virtutea cãruia
evolua România. Scriam despre un târg cu Vestul,
cu fostele servicii secrete, cu fostul activ de partid
ºi de stat. Depoziþiile ºi informaþiile noastre
încurcau mai mult decât teroriºtii. Pentru statul
comunist pavoazat în caprã democraticã, noi
eram duºmanii, teroriºtii, inamicii democraþiei.
Trudind cu încãpãþânare la cronica vremii,
mergeam ca inconºtienþii pe o lamã care juca
rolul de punte între douã lumi. 

Ceva era trist, ceva era fals, ceva era periculos,
ceva venea din trecut. Între comunism ºi ce trãim
astãzi, am parcurs ani ºi ani pe lama tãioasã a
ameninþãrilor, spre a descoperi cã am trecut de
partea cealaltã a prãpastiei, pe un pãmânt ºubred,
mai sãrac, în þãrâna cãruia se ascunde cu dibãcie
scheletul aceluiaºi stat totalitar de care fugisem
mâncând pãmântul ºi de care crezusem cã am
scãpat. 

(Prefaþa volumului Români, vi se pregãteºte
ceva!. Epistole politice, reportaje, interviuri,
editoriale din Expres (1990-1995), Bucureºti,
Editura Compania, 2013)
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Cornel Nistorescu

Editorial pe repede înapoi



F
aptul cã numita �Comisie specialã comunã a
Camerei Deputaþilor ºi Senatului pentru avizarea
Proiectului de Lege privind unele mãsuri aferente

exploatãrii minereurilor auro-argentifere din perimetrul
Roºia Montanã ºi stimularea ºi facilitarea dezvoltãrii
activitãþilor miniere în România� se strãduie sã  lase
impresia cã lucreazã de zor, nu este, nici pe de
departe, un fapt de naturã sã lãmureascã fondul
chestiunii. Dimpotrivã�

Proiectul de lege pentru a cãrui avizare s-a recurs
la calea extraordinarã de creare a unei comisii speciale,
prin strâmbã derogare de la regulile consacrate ale pro-
cesului de legiferare, stipulate de legea în materia
tehnicii legislative ºi de Regulamentele Camerelor, nu
este decât o tentativã a guvernului de a induce în
eroare  Parlamentul ºi a-l face responsabil pentru legiti-
marea unui lung ºir de fraude, mari acte de corupþie ºi
trãdare, pe care se bazeazã speculaþia bursierã Rosia
Montana Gold Corporation.

Febra aurului din România l-a lovit, mai întâi, pe
Virgil Mãgureanu. El ºi unii dintre cei care-l secondau
la conducerea S.R.I. l-au adus în România pe
australianul Jimmy Taylor, care s-a implicat în
proiectul �Aurul S.A. Baia Mare�, un joint-venture al
companiei australiene Esmeralda Exploration ºi al
guvernului român. Compania a susþinut cã are
capacitatea necesarã pentru a curãþa un reziduu toxic
minier cianurotic numit tailing, care, sub formã de
praf, începuse sã fie împrãºtiat de vânt. Promiþând cã
va curãþa aceste reziduuri ºi cã va continua
exploatarea aurului cu ajutorul cianurilor, compania a
ales sã-ºi depoziteze noile reziduuri într-un lac de baraj
în apropiere de Bozânta Mare.

În noaptea de 30 ianuarie 2000 barajul a cedat
deversând 100.000 de metri cubi de ape contaminate
cu cianuri, aproximativ 100 de tone de cianuri, care s-
au împraºtiat peste câmpuri ºi în sistemul hidrografic
local. Cianura deversatã a afectat râurile Sãsar, Lãpuº,
Someº, Tisa ºi Dunãrea, înainte de a ajunge la Marea
Neagrã. Apele poluate, în special Tisa ºi Dunãrea, au
provocat moartea unei mari cantitãþi de peºte în
Ungaria ºi în Iugoslavia. Accidentul a fost unul dintre
marile dezastre ecologice din Europa. Oficial,
Esmeralda Exploration a dat vina exclusiv pe cãderile
importante de zãpada din zonã. În particular, Jimmy
Taylor a acuzat un sabotaj din partea unui potenþial
concurent, interesat ºi el de afacere.

În locul lui Jimmy Taylor a apãrut Frank (Vasile)
Timiº, un australian de origine românã ºi fãrã legãturã

cu mineritul, dar cunoscut cu legãturi în reþelele
internaþionale ale traficanþilor de droguri. Frank Timiº
nu a apãrut din senin. ªi el a fost �adus de mânã� de
Gaf Deac, ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al
României în Australia ºi Noua Zeelandã. Sub garanþiile
de bonitate ale lui Cãtãlin Harnagea sau ale lui Costin
Georgescu & Comp.?!

Ca ºi predecesorul sãu, Timiº va solicita ºi obþine
concesiunea exploatãrii haldelor de steril. ºi în timp ce
sterilul era exportat, specialiºti în prospecþiuni
geologice, anume agreaþi, au prelevat din exteriorul
perimetrului iniþial al minei de la Roºia Montanã cca.
80 tone de eºantioane de minerale, care au fost trimise
pentru expertizare de cãtre unul dintre cele mai
prestigioase laboratoare de determinare a conþinutului
de metale rare ºi preþioase. Rezultatele au fost peste
aºteptãri.

Imediat, proiectul de contract cu statul român a
fost legalizat în copie, la un notar din Alba Iulia, fiind
radiatã din titlu menþiunea �proiect�.

Cu documentul fals, prezentat drept contract de
asociere parafat ºi cu buletinele de analizã a
concentraþiei de minerale preþioase ºi rare s-a constituit
dosarul de listare la bursa din Toronto a unei societãþi
proprietate exclusivã a statului român ºi subvenþionatã
de cãtre acesta! Din acel moment, banii au început sã
curgã. Dar, pânã a ajunge aici, Frank Timiº a miruit,
pe îndestulate, de la  dreapta la stânga eºichierului
politic.

Serviciul Român de Informaþii a sesizat parchetul
pentru fapte de trãdare prin transmitere de secrete ºi
alte infracþiuni (http://www.cotidianul.ro/exista-un-
dosar-rosia-montana-el-trebuie-redeschis-de-dna-
223595/).

Dosarul penal a fost abandonat din aºa zise raþiuni
politice, rezumate procurorului general Joiþa Tãnase de
cãtre premierul Adrian Nãstase.

Supunem atenþiei comisiei parlamentare necesi-
tatea cercetãrii complete a antecedentelor afacerii
Rosia Montana Gold Corporation, fiindcã în acest caz
nu este vorba de �locuri de muncã� ºi de �investiþii-
dezvoltare�, ci de trãdare, subminare economicã ºi
devalizare a unor resurse strategice a cãror mare va-
loare, încã neestimatã complet ºi corect, a aruncat în
luptã rechinii speculaþiilor bursiere. Mai exact spus:
asasinii economici.

Faþã de cele, doar sumar ºi succint, expuse, în
numele interesului public general, dorim sã ºtim dacã
onor �Comisia specialã comunã a Camerei Deputaþilor

ºi Senatului pentru avizarea Proiectului de Lege
privind unele mãsuri aferente exploatãrii minereurilor
auro-argentifere din perimetrul Roºia Montanã ºi stim-
ularea ºi facilitarea dezvoltãrii activitãþilor miniere în
România� va avea în atenþie:

1. Lãmurirea gravelor aspecte de fraudã bursiera ºi
înaltã corupþie scoase în evidenþã în dosarul penal al
afacerii �Roºia Montanã�, instrumentat la la sfârºitul
anilor `90 ºi abandonat ca urmare a �deciziei politice�
a premierului Adrian Nãstase;

2. Audierea  de cãtre comisie a foºtilor premieri
Victor Ciorbea, Mugur Isãrescu, Adrian Nãstase, Cãlin
Popescu Tãriceanu, Emil Boc, Mihai Rãzvan
Ungureanu ºi a miniºtrilor din guvernele acestora care
au luat decizii / emis hotãrâri de guvern ºi alte acte
juridice privind concesionarea, explorarea ºi
exploatarea zãcãmintelor minerale de la Roºia
Montanã, Roºia Poieni ºi celelalte perimetre metalifere
din Munþii Apuseni;

3. Clarificarea, inclusiv prin audierea foºtilor ºi
actualilor directori ai serviciilor de informaþii, împre-
jurãrilor în care fondul informaþiilor / documentelor
secrete referitoare la rezultatele cercetãrilor ºi
prospecþiunilor geologice au intrat în posesia lui Frank
[Vasile] Timiº;

4. Cine ºi cum l-a introdus pe Frank [Vasile] Timiº
în afacerea �Roºia Montanã�, respectiv interesele cãror
politicieni autohtoni le-a reprezentat, atât în faza
iniþialã, cât ºi în evoluþiile ºi transformãrile ulterioare
ale societãþilor comerciale create pentru valorificarea
deºeurilor, explorarea ºi exploatarea de resurse metali-
fere în România;

5. Ce alte decizii politice din perioada 1997-2000
au impus abandonarea ºi a altor cazuri de spionaj-trã-
dare, care au privit interese externe de acaparare
frauduloasã a resurselor minerale de importanþã strate-
gicã;

6. Expertizarea falsurilor intelectuale ºi materiale
din actele/ documentele RMGC ºi din cele încheiate
cu statul român;

7. Modul în care perimetrul iniþial al minei Roºia
Montanã de cca. 12 kmp a fost extins la peste 40
kmp., în timp ce aceasta era proprietatea statului
român;

8. Stabilirea modului prin care cele 80 de tone de
mostre geologice au fost trimise la expertizare în
Australia înainte de parafarea ºi intrarea în vigoare a
contractului?

9. Elucidarea aspectelor de fraudã bursierã, un
delict federal în S.U.A. ºi Canada, pe care s-a întemeiat
listarea la bursa din Toronto a unei societãþi a statului
român ºi subvenþionatã de acesta?

10. Audierea preºedinþilor Ion Iliescu, Emil
Constantinescu, Traian Bãsescu, precum ºi a consilie-
rilor acestora pentru securitate naþionalã?

11. Ce companii miniere consacrate au mai lãsat
oferte ºi nu au fost luate în considerare? Cât a fost
dispus sã plãteascã Ovidiu Tender lui Stephen Roman,
pentru retragerea din afacere a firmei canadiene
�Roman Copper Corp�;

12. Evaluarea prejudicilor economice rezultate din
subevaluarea resurselor ºi a preþului de concesionare
(cca. 250.000 de euro!);

Nu ar fi lipsit de interes dacã ºi autoritãþile compe-
tente ºi diriguitoare ale domeniului securitãþii
naþionale ºi fiscalitãþii publice ar reconsidera
antecedentele acestui scandalos caz de înaltã corupþie
politicã transpartinicã ºi internaþionalã, iar din identifi-
carea, blocarea ºi confiscarea penalã extinsã a
depozitelor bancare, precum ºi a averilor fraudulos
dobândite de marii corupþi sã se trateze unele dintre
suferinþele cronice ale bugetului sãnãtãþii ºi educaþiei.
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opinii

Speculaþia bursierã �Roºia Montanã Gold
Corporation� s-a construit prin mitã, înaltã
corupþie politicã ºi trãdare de þarã

Aurel I. Rogojan

Roºia Montanã - vedere generalã



Pânã la urmã, Victor Brauner ºi Tristan
Tzara, amândoi nãscuþi în Moldova (la
Piatra Neamþ ºi, respectiv, la Moineºti),

au avut dreptate: România e o þarã ºi
suprarealistã, ºi dadaistã. Suprarealist a fost
pictorul Brauner, dadaist a fost scriitorul ºi
artistul total Tzara (Samuel Rosenstock). La
fel pare sã fie deja confirmat ºi Bram Stoker
cu al sãu roman atât de celebru, Dracula. În
ce-l priveºte pe britanicul Bram Stoker, cel
puþin doi «voievozi» recenþi, Nelu ºi Traian,
care au supt sângele boborului, ca ºi
precursorii lor, Ghiþã ºi Nicolae, s-au sforþat
sã-l confirme ºi, într-o foarte bunã mãsurã, au
ºi reuºit. 

Care sunt temele toamnei 2013 la români?
Lupta (simbolicã dar frisonantã) cu torþionarii
octogenari ºi nonagenari, aºa, dintr-o datã, din
senin (Viºinescu, Ficior ºi cu certitudine vor
mai fi ºi alþii, existã un plan de îndeplinit),
consumul la greu de cianurã teoreticã sau
ficþionalã prin reprezentanþii poporului
(politicieni, presã, servicii speciale) ºi
pregãtirea pentru asasinarea în masã a câinilor
abandonaþi de oameni � câinele e cel mai bun
prieten al omului, iar acest mãcel are deja
acoperire legalã de la CCR («Curtea
Constituþionalã, / Ruºine Naþionalã») ºi de la
preºedintele nostru reales (cum-necum,
reales!). Cam aºa apare blânda noastrã Dacie
mioriticã la acest început (fost, cã suntem în
decembre � n.r.) frumos de toamnã (deh,
natura e pe gratis!). Cel puþin dupã
televiziuni, ziare, Parlament, cu partidele ºi
comisiile aferente. ªi sã nu uitãm ºi partea
bunã, adevãrata surprizã. Miile ºi miile de
demonstranþi împotriva proiectului suprarealist
ºi dadaist de exploatare a aurului ºi a unor
metale strategice de la Roºia Montanã,
manifestanþi care aratã altfel, ºcoliþi, civilizaþi,
europeni, ce mai!, o adevãratã societate civilã
pe care toatã lumea o credea dispãrutã. 

Da, toamna vrajbei noastre are un nume:
Roºia Montanã. Un guvern compus din juniori
amatori porniþi la corupþie grasã (acum ori
niciodatã), un Parlament supraponderal (câte
sute sunt, cã tot e crizã?), alcãtuit din
impostori graºi, vulgari, traficanþi de interese

(Hrebenciuc dixit) ºi care, mulþi dintre ei, ºi-au
cumpãrat locul cu sume fabuloase de la
conducerile lor de partid (serviciile speciale au
oare probe? Le þin pentru ele pentru cã mai
folosesc ºi alt�datã, metoda Dandanache?), cu
o presã coruptã dar extrem de liberã la
matrapazlâcuri � cam acesta e peisajul public
cianurat la care am ajuns. Cum sã faci o
comisie din niºte parlamentari incompetenþi ºi
încolonaþi la ordinul ºefului de partid ca sã
valideze o lege pentru înstrãinarea hocus-
pocus a unei averi naþionale de 10-20 de
miliarde de euro? Cum sã ne jucãm resursele
naturale ºi viitorul ecologic al þãrii la ruleta
unui Parlament atât de detestat (ºi asta de 23
de ani fãrã întrerupere)?

Impresia generalã pe care o lasã Victor
Ponta ºi mulþi dintre miniºtrii sãi � fie
socialiºti, fie naþional liberali (Daniel Barbu,
de exemplu, dar mai sunt ºi alþii) � este cã ºi-
au umplut buzunarele cu aur (sau cu dolari �
mã rog, e acelaºi lucru). Cu cât au fost plãtiþi
� ca sã citãm din nou o autoritate în materie,
preºedintele în funcþie � ca sã se ducã atât de
necugetat, cu un asemenea elan, direct în zid?
Deºi Ponta ºi guvernul sãu nu par deloc
conºtienþi de asta, mulþi observatori interni ºi
externi nu le mai dau prea multe luni la
Palatul Victoria. Înseamnã cã au luat mult,
dacã insitã în halul ãsta. ªi totuºi, poate cã
lucrurile stau chiar mult mai rãu, dar nu atât
din cauza corupþiei. Dupã distrugerea în
timpul crizei a atâtor întreprinderi, mai ales
mici ºi mijlocii � pentru cã nici nu mai avem
întreprinderi foarte mari, ele le aparþin altora,
ca ºi bãncile � ºi un ºomaj cãruia i s-au
pierdut prin birouri cifrele corecte, încasãrile
reale ale statului, cele imediate ºi, chiar mai
grav, cele previzibile nu pot fi decât
catastrofale. Iar aparatul de stat, cu al sãu
minister de Interne care umflã suprarealist
amenzile, cu nenumãratele servicii secrete
dadaiste ºi paraservicii gen DNA, ANI, CCR,
e mai obez ca niciodatã. În urmã cu 10 ani,
alianþa DA (Bãsescu + Tãriceanu) promitea
reducerea ministerelor. Unde ne gãsim azi? Cu
mai mulþi miniºtri ºi paraminiºtri, cu un
Parlament cât cel al Germaniei (85 de

milioane de locuitori, prima economie a
Europei) ºi cu zeci de mii de funcþionari
inutili în plus.

Criza economicã, însoþitã de dezastrele ei,
înainteazã implacabil. Soluþiile guvernului
Ponta sunt cam toate de factura aberaþiei cu
proiectul de lege pentru Roºia Montanã, cu
comisia suprarealistã cu tot. ªi cu vizitele de
lucru la minerii imaginari. O întâlnire perfectã
a dadaismului cu suprarealismul. Doamna
ministru Maria Grapini are dreptate: guvernul
Ponta, cu Ponta în frunte, nu dã semne cã
înþelege cum merge chestia cu economia. Doar
dadaismul ºi suprarealismul progreseazã. La
Roºia Montanã, o clipã, când ºi-a pus casca ºi
a luat lanterna, Valeriu Zgonea s-a crezut
Nicolae Ceauºescu, într-o vizitã de lucru la o
minã. A fost clipa astralã a vieþii sale. Socrul
Ilie Sârbu a detectat, pe urmele tãtucului
Iliescu, în lupta lor comunã pentru pace, fãrã
ezitare duºmanii: sunt fasciºtii, bineînþeles,
stimaþi tovarãºi!

Colegii torþionari ai lui Viºinescu vor fi
livraþi pe bandã rulantã. Asta ca sã mai
condamnãm o datã comunismul (seamãnã cu
ideile lui Tismãneanu) în beneficiul lui Traian
Bãsescu, Elena Udrea, PDL ºi Miºcarea
Popularã, adevãraþii moºtenitori ai Securitãþii.
Iubitorii de câini ºi de tot felul de animale îºi
vor face pânã la urmã un partid. Marele
pericol imediat poate fi acela ca, pânã la
obþinerea beneficiilor fantomatice de la Roºia
Montanã, guvernul Ponta, preºedintele ºi CCR
sã decreteze cã vom exporta câini ºi, poate, ºi
pisici cãtre þãrile care-i consumã. 

Guvernul Ponta se duce în zidul Roºia
Montanã pentru cã e cu totul lipsit de soluþii
economice. Ce-i mai rãmâne de fãcut unui
guvern falimentar, ca ºi unei familii
falimentare, dacã nu sã viseze miliarde de
dolari câºtigate din mari lovituri imaginare cu
mine de aur ºi alte metale rare? Nu aþi
întâlnit nebuni care nu discutã decât în
miliarde dar îþi ºterpelesc bricheta? Guvernul
Ponta e chiar între Roºia Morgana ºi Roºia
Mortalã (citez dintr-un mucalit anonim).

!
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Între Roºia Morgana ºi Roºia
Mortalã

Petru Romoºan

Roºia Montanã - vedere generalã



Unul dintre momentele importante ale
istoriei României din veacul trecut a
fost, fãrã discuþie, momentul de la 23

august 1944 ºi, implicit, ivirea �orizontului
roºu�.

Schimbându-se �kalimera�, politichia a virat
brusc spre stânga, aºa cã fosta conducere
politicã a þãrii a fost decapitatã atât la propriu
cât ºi la figurat.

Dupã arestarea vârfurilor politice, dupã
exportarea principalilor conducãtori ai
României presinsurecþionale în patria
socialismului victorios, în �casa de odihnã�
moscovitã de la Lubianka, sediul NKVD-ului, ºi
apoi reimportarea lor la Bucureºti, s-a
desfãºurat un proces, tocmai pentru a arãta
profunda democraþie a noilor structuri de
putere ºi, mai ales, �grija pentru om�.

Procesul s-a desfãºurat în ºedinþã publicã, în
salã aflându-se oameni de tip nou, elemente
solide ale clasei muncitoare ºi ale þãrãnimii, dar
ºi ale intelectualitãþii progresiste. Oameni
verificaþi ºi de nãdejde, cu acele calitãþi ale
�omului nou�, verificaþi de partidul celor ce
muncesc, sub ochiul atent al comisarilor ºi
consilierilor sovietici, numeroºi câtã frunzã ºi
iarbã în acea perioadã pe teritoriul nostru,
pentru a ne cãlãuzi paºii în noua orânduire.

Între cei desemnaþi sã participe la proces îl
aflãm ºi pe Geo Bogza, reporter recomandat de
articolele din Lumea româneascã despre
rãzboiul civil din Spania, prin cunoscutele
reportaje despre Tragedia poporului basc (1936-
1937), dar ºi din reportajele din Tempo despre
închisoarea Vãcãreºti (unde el însuºi suferise
zile de recluziune în 1933 ºi 1937). Semnãtura
sa în Revista nouã, pe foiletoanele ca veloturist
pe Valea Oltului, reunite ºi transformate în
1945 în Cartea Oltului, cu puþin timp înaintea
procesului, va conferi notorietate
evenimentului. Se va anihila �la dosar�, în
acest mod, fiºa sa de avangardist, de autor al
Jurnalului de sex (1929) ºi al Poemului
invectivã (1933). Ele vor fi trecute �la pasiv�,
mai cu seamã dupã amplul reportaj Oameni ºi
cãrbuni în Valea Jiului, cu fotografii de Aurel
Bauh (1947).

Geo Bogza s-a bucurat de încrederea PCR,
aºa cã a fost selectat ºi acreditat la procesul
numit �al marii trãdãri naþionale�, în care a
fost judecat ºi condamnat lotul în fruntea
cãruia se afla ºeful puterii executive de pânã la
23 august ºi colaboratorii sãi cei mai apropiaþi.

De la derularea acestui eveniment istoric pe
care Bogza a avut posibilitatea sã-l urmãreascã
ne-au rãmas trei documente, unul cu caracter
oficial ºi douã mici ciorne olografe pe care
scriitorul a notat, telegrafic, probabil pe
genunchi, câteva secvenþe.

Primul document este un text dactilografiat
la douã rânduri, scris pe o fâºie de hârtie latã
de 9,5 centimentri, care a jucat rolul acelui
�Sesam, deschide-te�, permiþându-i sã treacã
nestingherit prin cordoanele armatei ºi ale
poliþiei, supravegheate de agenþii Siguranþei ºi

ai ruºilor, infiltraþi pretutindeni pe Calea
ªtirbey Vodã, unde se afla clãdirea tribunalului.
Iatã textul:

�Tribunalul Poporului
Autorizaþiune

Dl. Geo Bogza din....... este autorizat sã
intre pe baza presentei legitimaþii în localul
acestei instanþe la procesul guvernãrii
Antonescu.

Prezenta este valabilã numai însoþitã de
carnetul de identitate sau buletinul populaþiei.

Acuzator Public ªef, 
Vasile Stoican�.
Urmeazã iscãlitura cu cernealã neagrã ºi

ºtampila circularã violet, purtând însemnele
�CABINET Acuzator Public ?ef � Tribunalul
Poporului�. Procesul s-a desfãºurat între 6 ºi 15
mai 1946.

În ziarele epocii, în frunte cu oficiosul
Partidului Comunist, Scânteia, dar ºi în
România liberã sau în alte câteva, zice-se ale
partidelor istorice, intrate în agonie, se relata
procesul, privit dintr-un unghi favorabil noii
conduceri instalate la cârma þãrii, ºtiri atent

filtrate de cenzurã ºi binecuvântate de slujbaºii
Kremlinului. Fiecare frazã, orice cuvânt era
analizat înainte de a fi publicat. Totul era
meticulos pregãtit încã înainte de a începe
procesul, inclusiv pedepsele pentru inculpaþi.

Sã nu uitãm cã ochiul Comisarului
Poporului, rusul Andrei Ianuarevici Vîºinski,
veghea chiar ºi atunci când tovarãºul... dormea.
Era doar trimisul lui Tãtuca Stalin! Vîºinski
provenea dintr-o familie bunã, avea o educaþie
aleasã ºi fusese procuror þarist, care s-a
metamorfozat în comisar al Puterii Sovietelor.
În timpul rãzboiului a funcþionat ca ministru
adjunct la externe, impunând anexarea Letoniei
în 1940, ºi a condus cu mânã de fier
impunerea Partidului Comunist Român.

Vã daþi seama ce experienþã cãpãtase Andrei
Ianuarevici în cei treizeci de ani de anchetator
ºi acuzator bolºevic, iar indicaþiile lui preþioase
au funcþionat pe deplin la magistraþii
tribunalului, care erau simpli figuranþi ºi care
puteau deveni, la rândul lor, în orice clipã,
inculpaþi ei înºiºi. Aºa cã era mult mai înþelept
sã nu comentezi, ci sã execuþi ordinele, mai
ales cã pentru bravura lor, magistraþii au primit
funcþii care le rãsplãteau �munca�.

Din sala tribunalului ne-au parvenit douã
bucãþi de hârtie crem (15x11,5 cm), scrise cu
creion chimic.

Micile bilete au succinte însemnãri ºi,
oricum, nu sunt cenzurate ºi notate la prima
intenþie.

Iatã textul primului bilet:
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istoria

�Orbitoarea� luminã de la
Rãsãrit

Florin Colonaº

Golem

"
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�Intrarea, mareºalul, Icã
Ridicarea lor în picioare când intrã

Trib[unalul] 
Tomescu obraznic.
Lipsa cravatei la toþi. M[areºalul] fular, Icã

pulover, Pantazi cãmaºã f[oarte] elegantã [�],
Piki civil, cãmaºã militarã.

11 1/2 M[areºalul] ºi I[cã] vorbesc prima
oarã. Pânã atunci toþi tãcuþi�.

Cea de-a doua însemnare a fost pliatã în
patru ºi este pe acelaºi tip de hârtie, dar care
poartã antetul tipãrit al Ministerului Afacerilor
Interne, cabinetul Secretarului General, ºi
indicaþia tipografiei (C. 32.472 � M.O., Impr.
Naþ.)

Foile provin dintr-un blocnotes de mici
dimensiuni. Împãturarea în patru ne poate
duce la concluzia cã nu era permis sã se ia
notiþe, ziariºtilor punându-li-se la dispoziþie
comunicate oficiale, adicã texte prestabilite.
Probabil, Bogza era un invitat ca mulþi alþii,
fãrã atribuþii deosebite, iar la ieºire se puteau
face controale severe.

Pe aceastã a doua filã aflãm poziþia pe care
o aveau inculpaþii în boxã, pornind din spate
în faþã:

�Tomescu      Alexianu     R. Lecca       
E. Cristescu

Marinescu     Brãileanu    D. Popescu
Petrovicescu

Antonescu     Icã              Pantazi
Piki�

În lotul Antonescu au fost trimise spre
cercetare ºi instrucþie 24 de persoane. Unii au
fost judecaþi în lipsã, fiind dispãruþi (H. Sima,
V. Dimitriuc, Corneliu Georgescu, Constantin
Papanace, Constantin Dãnulescu).

Arestãrile s-au efectuat în urma Jurnalului
Consiliului de Miniºtri nr. 188 ºi 189/1945 sau
autosesizare din oficiu, în conformitate cu art.
5 alin. 2 din Legea 312/1945.

Acuzatorii publici (procurorii, cum îi
numim astãzi) la acest istoric proces au fost:

Vasile I. Stoican � acuzator public ºef al
Tribunalului Poporului, Constantin Dobrian �
procuror general la Curtea de Apel Timiºoara,
delegat acuzator public, ºi Dumitru Sãracu �
acuzator public al Cabinetelor 1 ºi 7 de pe
lângã Tribunalul Poporului.

Ion AAntonescu, n. 1882, militar de carierã.
A parcurs toate gradele ierarhiei militare.
Sublocotenent (1904), general de brigadã
(1931), mareºal (1941). Cavaler al Ordinului
�Mihai Viteazul� din Primul Rãzboi Mondial.
Ataºat militar al României la Paris, Bruxelles ºi
Londra. ªef al Marelui Stat Major. A fost ºeful
guvernului. A impus abdicarea lui Carol al 
II-lea. A înãbuºit Miºcarea Legionarã. În iunie
1941 a decis intrarea României în rãzboi. Din
septembrie 1944 pânã în aprilie 1946 luat de
Armata Roºie ºi închis la Moscova la celebra
închisoare Lubianka. Condamnat la moarte, are
o atitudine demnã în faþa plutonului de
execuþie, care nu-l executã la prima salvã,
preluând comanda ºi comandând: Foc!
Împreunã cu ceilalþi principali acuzaþi, între
care ministrul de Externe, au fost împuºcaþi în
apropierea fortului Jilva, la 1 iunie 1946.

Mihai AAntonescu ((Icã), nãscut în 1904,
conferenþiarul lui George Meitani la catedra de
drept internaþional de la Facultatea
bucureºteanã de Drept. Ministru de Externe, de
Justiþie ºi al Propagandei.

Pantazi CConstantin HH. (n. 1888) � Decorat
cu Ordinul �Mihai Viteazul� în primul Rãzboi
Mondial. Ministru de Rãzboi. Arestat împreunã
cu Mareºalul Antonescu în noaptea de 23
august 1944. Condamnat la moarte. În timp ce
mergea spre locul de execuþie (3 km de Jilava) i
s-a comunicat cã i s-a comutat pedeapsa în
muncã silnicã pe viaþã. Închis la Aiud ºi
Râmnicu Sãrat, unde moare în ianuarie 1958,
având numãrul matricol 158 ºi fiind aruncat în
groapa comunã.

Vasiliu CConstantin ((Piki) (n. 1882) �
Inspector general al Jandarmeriei ºi subsecretar

de stat la Interne. Executat la 1 iunie 1946, la
Jilava.

Ion MMarinescu � avocat, mare industriaº,
fost ministru al Economiei Naþionale ºi al
Justiþiei.

Traian BBrãileanu (n. 1882) � profesor
universitar de eticã, sociologie ºi politicã, fost
ministru al Educaþiei Naþionale, Cultelor ºi
Artelor. A fost ºeful Senatului Legionar.
Condamnat la muncã silnicã pe viaþã, moare în
octombrie 1947, la Aiud.

Dumitru PPopescu (n. 1883) � General de
corp de armatã, Comandantul Capitalei,
ministru de Externe, condamnat zece ani, trece
pe la Jilava, Aiud, Bãrãgan. Moare în 1970 la
Galaþi.

Constantin PPetrovicescu (n. 1880). General
de divizie. Preºedintele completului care l-a
judecat pe C. Z. Codreanu ºi cerând achitarea
acestuia, este trecut în rezervã (la 4 septembrie
1938). În septembrie 1940 este ministru de
Interne. Deþinut la Aiud, unde moare în 1948,
în celula 50.

Petre TTomescu (n. 1888) � medic, profesor
universitar, ºeful catedrei de psihiatrie a
Facultãþii de Medicinã din Bucureºti. Ministru
al Sãnãtãþii ºi al Ocrotirii Sociale. Condamnat
la 15 ani de muncã silnicã. Deþinut la Jilava ºi
Aiud.

Gheorghe AAlexianu � Profesor de drept la
Universitãþile din Cernãuþi ºi Bucureºti,
Rezident Regal al Þinutului Sucevei ºi apoi al
Bucegilor. Guvernator al Transnistriei (pânã la
26.01.1944). Condamnat la moarte ºi executat
la Jilava.

Radu LLecca (n. 1890) � Subdirector general
de Siguranþã, director al Cabinetului
Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, comisar
guvernamental pentru problemele evreieºti.
Trimis cu Antoneºtii la Moscova. Condamnat
la moarte i se comutã pedeapsa în muncã
silnicã pe viaþã. Detenþie la Jilava pânã în 1963
când, paralizat, este eliberat. În detenþie fusese
folosit ca martor în procesul Lucreþiu
Pãtrãºcanu, unde declarã cã unii dintre
conducãtorii comuniºti au fost agenþi ai
Siguranþei.

Eugen CCristescu (n. 1895) � ºeful Serviciului
Special de Informaþii (S.S.I.), apoi, în timpul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, Director al
Siguranþei. Din noiembrie 1940, apropiat al lui
I. Antonescu. A fost dus la NKVD la Moscova.
Judecat în procesul Marii Trãdãri Naþionale, a
cãutat sã-ºi salveze viaþa, în schimbul unor
�sfaturi� ºi a dezvãluirii de secrete despre unele
persoane. Încarcerat la Aiud, Dumbrãveni,
moare la Vãcãreºti în 12 iunie 1950. 

Aºa s-a terminat acest proces care a deschis
larg calea proceselor politice. A urmat procesul
Maniu, apoi altele ale unor fruntaºi ai
partidelor istorice sau ale unor oameni de
afaceri. Sumedenie de arestãri ºi oameni închiºi
ºi nejudecaþi mãcar, unii gãsindu-ºi sfârºitul în
temniþele ºi lagãrele draconic pãzite ºi dirijate
de tânãra Securitate care punea �în operã�
programul P.C.R.

Rând pe rând, procesele Pãtrãºcanu, Noica-
Pillat, lotul �Rugul Aprins� ºi numeroase altele
au dus la decapitarea clasei politice ºi a
intelectualitãþii. Zilele �socialismului victorios�
erau din ce în ce mai aproape ºi mai... clare în
puternica luminã care venea dinspre Rãsãrit. 
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OOppeerraa TTuurraannddoott:: ddiinnccoolloo ººii ffooaarrttee ddeeppaarrttee ddee
oorriiccee rroommaannttiissmm

Încã nu s-au stins ultimele sonoritãþi din
Olandezul zburãtor wagnerian (montarea din 10
noiembrie) ºi spiritul Sentei încã bântuia pe
coridoarele instituþiei, atunci când în seara din
15 noiembrie, orchestra condusã de dirijorul
Gheorghe Victor Dumãnescu a �atacat� primele
sonoritãþi din opera Turandot de Giacomo
Puccini, ultima ºi atât de celebra operã a
compozitorului. Desfãºurarea stagiunii primea
un nou ºi destul de puternic impuls, chiar dacã
succesiunea montãrilor de pânã acum instaurase
deja o stare de �alertã controlatã� ºi o explica-
bilã tensiune, una generativã ºi în continuã
creºtere, cu explicabile consecinþe în ceea ce
priveºte interesul ºi entuziasmul tot mai viu al
publicului. Una dintre cele mai cunoscute opere
pucciniene trezea o justificatã curiozitate, mai
ales cã celebra arie Nessun Dorma (Nimeni sã
nu doarmã) � un autentic �ºlagãr� mondial, avea
sã fie interpretatã de tenorul Marius Budoiu
(Directorul Operei Române din Cluj ºi person-
ajul Calaf în aceeaºi persoanã) de abia în actul
III al operei.

Dar ºi primele douã acte ale operei
promiteau suficientã acþiune scenicã ºi vocalã ºi
chiar mai mult, deoarece subiectul operei nara
povestea unei principese chineze (!) pe nume
Turandot, textul fiind cântat în italianã (!), iar
întreaga operã aparþinând concepþiei de operã
�veristã� (în italianã � vero � adevãr), ceea ce în
termeni proprii nu putea sã însemne altceva
decât �realism dramatic� împins pânã la
ultimele consecinþe. Nu mai era vorba nici
despre convenþionalismul de �flaºnetã� verdian,
dar nici despre �esoterismul� mitologic
Wagnerian cam prea ostentativ. A fost cu totul
altceva. Câte puþin din amândoi, însã mult mai
mult, mult mai diferit ºi mult prea departe de

orice sentimentalisme, melodramatice sau tran-
scendentale, oricât de legitime pãreau a fi fost
acestea în cadrul romantismului. Giacomo
Puccini parcã venea din altã lume ºi, evident,
compunea diferit despre o lume atât de diferitã
ºi atât de necunoscutã publicului european la
acea vreme care erau China sau Japonia.

Creaþia ºi în special concepþia scenicã-dra-
maticã a lui Puccini nu face parte din acea dra-
maticã ºi acerbã competiþie care s-a desfãºurat
pe plan european, mai ales în a doua jumãtate a
secolului XIX, între muzica Giuseppe Verdi
(1813-1901) ºi Richard Wagner (1813-1883).
Deloc aºa ceva. Giacomo Puccini se naºte de
abia la 1858, astfel încât nu a avut nicio posibil-
itate sã participle la �deliciile� acestei rivalitãþi
romantice teatral-muzicale între Italia ºi
Germania. Însã trãindu-ºi viaþa pânã în 1924,
anul morþii sale, ºi scriind cele zece opere care l-
au fãcut celebru (un numãr situat sub cele treis-
prezece opere ale lui Wagner sau cele douãzeci
ºi opt ale lui Verdi), Puccini ºi-a asigurat celebri-
tatea, poate, prin simplul fapt de a fi �sinteti-
zat� într-un mod totalmente particular principi-
ile artistice ale genialilor sãi predecesori. ªi
parcã nu ar fi fost suficientã o foarte originalã
�sintezã� între bel-canto-ul italian ºi simfonismul
germanic, Puccini îi devanseazã pânã ºi pe pro-
priii �coechipieri� în ale verismului � Pietro
Mascagni (1863-1945) ºi Ruggiero Leoncavallo
(1857-1918), dar ºi pe propriul lui professor care
a fost Amilcare Ponchielli (1834-1886). Toþi trei
au rãmas cunoscuþi în istoria muzicii pentru o
singurã operã, pe când creaþia lui Puccini se
cântã aproape în totalitate pânã ºi în prezent în
teatrele de operã din întreaga lume.

Premiera operei a avut loc pe scena celebru-
lui teatru Scalla din Milano, în 25 aprilie 1926
ºi a fost dirijatã de Arturo Toscanini. Din
pãcate, lucrarea nu a fost terminatã de Puccini,

care s-a stins din viaþã chiar dupã compunerea
celebrei arii Nessun Dorma, finalizarea operei
fiind realizatã de Franco Alfano.

PPuutteerreeaa ssoolliiººttiilloorr ddee aa ffii ppee mmããssuurraa mmuuzziicciiii 
În operele romantice, ºi aici este vorba

despre un loc comun, iubirea este aducãtoare de
suferinþã ºi ulterior de moarte. Cu opera
Turandot, însã, Puccini sparge acest tipar,
respectat chiar ºi de el pânã la acel moment în
opere celebre precum Madamma Butterfly,
Tosca sau Boema. Subiectul operei ne prezintã
povestea unei prinþese (personajul Turandot �
soprana Ala Cheptini) al cãrei suflet este încã de
la început închis iubirii, însã prin curajul ºi per-
severenþa eroului masculin (personajul Calaf �
tenorul Marius Budoiu), frica acesteia faþã de
iubire sunt treptat înlãturate, lãsând loc unui
sentiment copleºitor care pânã la urmã îi
�inundã� pe amândoi protagoniºtii, întreaga
operã culminând cu o spectaculoasã apoteozã a
unui sentiment sublim, atât de uman.

Astfel, pentru interpreþii titulari ai montãrii
din 15 noiembrie provocarea a fost dublã,
deoare nu era vorba doar despre exotismul unei
partituri impregnate într-un mod destul de gen-
eros de intonaþiile muzicii tradiþionale chineze,
ci ºi de dramatismul cât se poate de european
ºi, mai mult, o tensiune hiper-dramaticã de sub-
stanþã veristã, ceea ce impunea interpreþilor o
singurã alegere posibilã � �autocombustia�
scenicã-vocalã în speranþa de a realiza miza
exclusivã pe o evoluþie de succes.  

��TTuurraannddoott �� ssoopprraannaa AAllaa CChheeppttiinnii ((iinnvviittaattãã,,
OOppeerraa NNaaþþiioonnaallãã ddiinn BBuuccuurreeººttii))

Prin funcþia dramaturgicã, Turandot este
rolul-cheie al operei. Deºi nu este un rol extins,
dificultatea acestuia rezidã în scriitura muzicalã
a partidei vocale, care pe lângã evidenta tensi-
une dramaticã, abundã în �atacuri� ale acutelor
dinamice, dar ºi de registru care ambele reprez-
intã o realã ºi dificilã provocare pentru inter-
pretã. Natura misterioasã ºi enigmaticã a per-
sonajului se reflectã în scriitura care duce înspre
concepþia wagnerianã � cu lungi fraze susþinute,
care culmineazã cu acute exprimând furia ºi dis-
perarea personajului.

Artista care a interpretat acest rol dificil a
fost soprana Ala Cheptini, invitatã de la Opera
Naþionalã din Bucureºti. Aceasta are în reperto-
riu roluri titulare de sopranã dramaticã din
opere precum Aida ºi Forþa Destinului de Verdi,
Tosca ºi Turandot de Puccini, Cavalleria
Rusticanã de Mascagni ºi altele. Luna trecutã ea
a debutat pe scena operei din Cluj-Napoca în
rolul Aidei din opera omonimã a lui Verdi, iar
în decembrie o vom putea revedea în premiera
operei Tannhäuser de Wagner.

Revenind la Turandot, acesta este cu sigu-
ranþã cel mai dificil rol puccinian încredinþat
unei soprane, un rol de maturitate artisticã în
cariera unei soliste. Dificultatea interpretãrii
rolului constã în necesitatea unui joc scenic care
ar reflecta profilul psihologic complex � putere,
cruzime, dar ºi instabilitate, al prinþesei
Turandot. Ala Cheptini reuºeºte cu succes sã
redea dinamismul ºi evoluþiile sufleteºti ale per-
sonajului atât prin dozarea ºi controlul detaliat
al emisiei vocale, cât ºi prin redarea captivantã a
unor caracteristici deloc uzuale, spre exemplu,
într-o operã romanticã. Teama, vulnerabilitatea,
aroganþa, furia prinþesei construiesc punctul de
plecare al personalitãþii ei, trãsãturi caracterolog-
ice pe care în finalul operei Turandot le va 
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