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"Dacii piimântul acesta a fost cu adeviirat Griidina Maicii Domnului, 
cea fiiciitoare de minuni, şi dacii sufletul românesc are o bunii parte 

cugetiitoare, speculativii, cum a şi doveditil deiJ lungul ultimelor douii 
milenii de dreaptii credinţii, atunci, în ciuda vremurilor grele care SilU 

abiitut din nou asupra noastrii, sufletul acesta ar putea fi trezit la nemurire, 
prin vorbe frumoase, prin epode, prin meditaţii şi prin rugiiciune." 

Alexandru SURDU 
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UN RĂSUNET 
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, 
În care te-adânciră barbarii de ti rani! 
Acum ori niciodată croieste-ţi altă soarta, 
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani! 

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume 
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman 
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume 
Triumfător în lupte, un nume de Traian! 

Înaltă-ti a ta frunte şi cată-n giur de tine, 
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii; 
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne, 
Bătrâni, bărbati, juni, tineri, din munti şi din câmpii! 

Priviti, mărete umbre, Mihai, Ştefan, Corvine, 
Româna naţiune, ai voştri strănepoti, 
Cu bratele armate, cu focul vostru-n vine, 
"Viată-n libertate ori moarte!" strigă toti. 

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate 
Si oarba neunire la Milcov şi Carpaţi! 
Dar noi, pătrunşi la suflet de sânta libertate, 
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi! 

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare 
Pretinde de la fiii-şi azi mână d-ajutor, 
Şi blastămă cu lacrimi în ochi pe orişicare 
În astfel de pericol s-ar face vânzător! 

De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă, 
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc, 
Când patria sau mama, cu inima duioasă, 
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc! 

N-ajunse iataganul barbarei semilune, 
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simtim, 
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune, 
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim! 

N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie, 
Al cărui jug din secu li ca vitele-1 purtăm; 
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie, 
Să ne răpească limba, dar morti numai o dăm! 

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată 
Uniti-vă în cuget, uniti-vă-n simtiri! 
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată 
Prin intrigă si silă, viclene uneltiri! 

Preoti, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină, 
Deviza-i l ibertate si scopul ei preasânt. 
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, 
Decât să fim sclavi iarăsi în vechiul nost' pământ! 

Andrei MURESANU 
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O perspectivă 
istorică asupra 
nationalismului 

1 

cultural românesc m 

Cătilin Turliuc 
Explicaţiile furnizate de-a lungul 

timpului in legătură cu naţionalismul şi 
pletora de manifestări conexe lui au 
generat numeroase taxonomii si 
interpretări, au provocat dezbateri 
aprinse şi au făcut să curgă răuri de 
cerneală'. Lucrul cel mai uşor de 
constatat - deopotrivă pentru un neolit 
sau un initiat al domeniului- este inflaţia 
conceptuală in jurul natiunii şi 
naţionalismului'. in lungi discuţii şi 
interminabile polemici s-au implicat 
diverşi savanţi si cercetători ai cămpului 
social reprezentând discipline precum 
istoria, sociologia, politologia, dreptul, 
teoria relaţiilor internationale, 
antropologia, geopolitica, psihologia so
cială etc, toţi folosind un amplu şi divers 
arsenal conceptual şi metodologie in 
incercarea de stabilire a unei grile inter
pretati ve valabile (dimensiunea 
subiectivă) şi, mai ales, valide si 
credibile (dimensiunea normativă). De 
aceea majoritatea covârsitoare a 
dezbaterilor şi intervenţiilor in acest 
domeniu au avut un pronuntat caracter 
conceptual şi normativ în defavoarea 
abordărilor empirice. Asta explică poate 
şi faptul că există o multitudine de 
definitii ale nationalismului. Exagerând 
puţin, putem spune că acestea sunt 
aproape la fel de multe precum cei care 
s-au ocupat de studiul său. Despre 
naţionalism s-a afirmat pe rând că ar fi 
o ideologie, o filosofie socială şi politică, 
o doctrină, o mişcare, un artefact cul
tural, o religie modernă, o realitate 
sociopsihologică. El a fost clasificat 
"bun" sau "rău", slab sau tare, progresist 
sau reactionar, ofensiv sau defensiv, 
separatist sau unificator. S-a mai 
argumentat că nationalismul ar fi o 
realitate perenă, sau una anterioară 
modernităţii, una exclusiv modernă ori 
una gata condamnată de istorie şi aflată 
pe cale de dispariţie. Distingem aici 
între abordările marcate de perenialism, 
etnicism (etno-simbolism), primordi
alism, modernism, instrumentalism, 
creaţionism (in sensul "inventării" sau 
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creării naţiunilor, viziune promovată de 
postmodernism) si ahele asemenea'. De 
fapt, principala chestiune care 
nuanţează si desparte astfel de abordări 
este rezumabilă la răspunsul formulat de 
cercetătorii domeniului la intrebarea: 
Este naţiunea, recte nationalismul, o 
realitate determinată natural (biologic şVsau 
gene;�logic) sau una inventată?' Este ea, 
altfel spus, un rezultat "organic" sau unul 
"mecanic" al evoluţiei istorice? 
Caracterul proteiform al naţionalismului 
a fost mai totdeauna un teren fertil pentru 
abordări contradictorii, adesea polemice. 
Diversitatea demersurilor îndreptate spre 
a explica originea, răspăndirea şi 
particularităţile naţionalismului izvodesc 
si din modelele formulate de diverşi 
autori care acreditează fie difuzionismul, 
curent care include modelul centru
periferie, cel al comunicării sociale, al 
transferului de normativitate si 
aculturaţiei, fie mobilizationismul, 
directie centrată pe colonialismul intern 
şi determinismul economic sau pe di· 
verse variante social-integrative. Un alt 
model adesea frecventat de cercetătorii 
domeniului este acela al construcţiei 
nationale ( nation building) · o 
subdiviziune a diluzionismului - aflat 
adesea in legătură cu teoriile vizând 
centralitatea statului si nationalismul 
civic. Cu riscul de a fi acuzati de 
reductionism, vom părăsi atât de 
numeroasele si laborioasele posibile 
teorii, modele şi scheme interpretative 
ale naţionalismului punând in evidenţă 
câteva stereotipii frecvente in scrierile 
dedicate acestui complex subiect. 
Cvasimajoritatea textelor despre 
nationalism pun în lumină opozitii de 
genul: naţionalism civic versus 
etnonationalism sau naţionalism etnic; 
naţionalism occidental versus na
tionalism răsăritean; naţionalism versus 
cosmopolitism; nationalism liberal ver
sus nationalism integral; nationalism 
emancipator versus nationalism impe
rial etc. Evident, această înşiruire poate 
continua, dar rostul ei este doar de a 

ipostazia numeroasele puncte de clivaj 
şi/sau ruptură pe marginea cărora este 
concentrată o bună parte a literaturii 
dedicate subiectului. Mai mult, din 
motivatii conjuncturale şi, mai ales, 
ideologice sau politice, naţionalismul 
civic este acompaniat cu o serie de 
epitete precum .. constituţional", 
"occidental", "patriotic", "inclusiv", "bun", 
in timp ce nationalismul etnic este 
asociat cu naţionalismul cultural, .. estic", 
.. exclusiv" sau "rău"'. Un alt aspect care 
transpare cu relativă usurinţă pentru 
aceia familiarizati cu domeniul este 
modul în care este apreciat 
naţionalismul: fie ca un particularism (cel 
mai adesea), fie ca universalism. Cu 
certitudine naţionalismul nu este doar un 
particularism. El este universal ca 
ideologie şi viziune, stă la baza ordinii 
mondiale actuale şi oricine ar încerca să 
imagineze astăzi o lume nonnaţionalâ şi-ar 
da seama, cu rapiditate, cât de stabilă 
este lumea statelor ... natiune. Este la 
fel de adevărat că in ciuda generalitâtii 
sale, naţionalismul s-a manifestat şi se 
manifestă sub forme particulare. De 
aceea se poate vorbi mai lesne de 
nationalisme cu determinări, conţinuturi 
şi aspecte diferite, stratificate cro
notopic6. Nationalismul are o forţă de 
regenerare internă care il face să fie 
autonom ca forţă socială si autosuficient 
in acelaşi timp'. in mod funciar, 
naţionalismul subzistă accentuând 
mereu identitatea naţională pe care o 
potenţează constant dându-i o forţă 
stabilizatoare, centripetă, antientropică. 
Nationalismul a fost cel mai frecvent 
investigat in laturile sale politice, 
sociale, economice sau culturale, iar 
acest lucru a determinat o parcelare 
excesivă in defavoarea unei interpretări 
globale8. Subliniem acest lucru deoarece 
este evident că atunci când vorbim 
despre nationalism, ne referim, inainte 
de toate, la o formă de identitate 
transgeneraţională cu o Iartă de atractie 
indubitabilă. Studiul nationalismului, 
departe de a produce o mare naratiune 
recunoscută ca un necesar referential, 
rămâne ancorat in spaţiul unei ambiguităţi 
pline de vocatie germinativă pentru noi 
intreprinderi intelectuale in directia 
investigării naţionalului cu toate 
aspectele sale'. Devine tot mai evident 
faptul că identitatea naţională, fenomenele 
şi reamăţile conexe ei, trebuie analizate pe 
trei paliere: cel individual, personal; cel al 
sistemului politic si, cel de-al treilea, nivelul 
ideologic.'0 În fine, in incheierea consi· 
deratiilor noastre preliminare, trebuie să 
remarcăm că studiul na�onalismului per se 
nu a mai mobilizat in ultima vreme la fel 
de mulţi cercetători, acum mai mult 
preocupaţi să relaţioneze acest subiect cu 
globalizarea, integrarea europeană, 
drepturile omului, multiculturalismul sau 
analiza sistemului mondial. 
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În cele ce urmează ne propunem 
să analizăm, pe scurt, continutul şi 
taliditatea conceptului de nationalism 
:ultural" în cazul românesc, să il 
·eiationăm cu asociationismul de factură 
:Utural nationala, să identificăm etapele 
evolutiei sale pe parcursul modernizării 
societăţii noastre până in contempo
·aneitate. 

Există un nationalism cultural ca 
31are? Întrebarea ar fi cel puţin ciudată 
SI in vremurile mai recente, nu putem 
�i despre Kultumation". Fără a porni 
aci o discutie elaborată, trebuie doar să 
subliniem că un marker de nelipsit al 
-nanifestării in sens national îmbracă o 
'armă culturală, in sensul cel mai larg al 
:)efinirii acestui concept'3. Altfel spus, 
�u există in domeniul antic un 
�ationalism abstract, ci doar unul 
"T1anifestat prin forme şi mijloace 
exprimate, printre altele, in sfera culturii. 
Opozitia naţionalism civic - naţionalism 
:ultural" rezidă in faptul că 
�ationalismul civic sau contractual are 
:lrept referential statul si procesul 
-nodernizării si democratizării sale, in 
:tmp ce nationalismul cultural se reflectă 
�rin prisma raportării la comunitatea de 
�rigini, limbă, traditie, moravuri, 
experienţe istorice etc. Ambele sunt 
insă, in bună măsură, ideale tipuri şi in 
dtverse proporţii şi grade functionează 
impreună15. Într-un important studiu, 
Anthony O. Smith vorbeşte despre 
purificarea culturii prin dimensiunea 
autenticitătii, lucru care conduce la 
excluziune culturală si socială alături de 
alti lactori care întăresc dimensiunea 
naţională 16. O constatare care se impune 
este că in ciuda faptului că există o 
abundentă si voluminoasă literatură 
dedicată nationalismului - aşa cum usor 
se poate constata - doar putine lucrări, 
comparativ, sunt dedicate rolului pe care 
naţionalismul cultural"l-a avut, încă din 
perioada Iluminismului, la 
constituirea naţiunilor 
moderne. În cazul 
arealului geopolitic 
căruia ii aparţinem, 
nationalismul cultural a 
jucat un rol seminal in 
cristalizarea si afir
marea natiunii şi, de 
aici, si preocupările 
istoriografice mai 
consistente in această 
directie. Nationalismul 
cultural si cel politic au 
reprezentat două forţe 
care s-au complinit si 
potenţat reciproc in 
cazul românesc, concu
rând la realizarea 
statului naţional" si la 
dezvoltarea trăsăturilor 
particulare ale acestuia. 
Dacă nationalismul eul-

tu rai a fost îndreptat cu predilectie spre 
dezvoltarea unui spirit comunitar - din 
păcate, putin prezent în societatea 
noastră - cel politic a vizat statalitatea 
de tip modern. Politizarea naţio
nalismului cultural s-a făcut - aşa cum 
vom vedea în cele ce urmează - rapid şi 
cu rezultate notabile şi prin vehiculul 
reprezentat de asociaţionismul cultural 
de factură naţională. Nationalismul cul
tural în cazul românesc, dar si în alte 
cazuri, si-a aflat sorgintea în opera si 
acţiunea elitei culturale care a dezvoltat 
o ideologie istoristă" potrivit căreia 
naţiunea română, asemenea allora, este 
unică în individualitatea ei, are un parcurs 
istoric propriu si este menită să contribuie 
la progresul general al umanităţii prin 
propriul său geniu. 

În spatiul românesc identificăm 
începuturile unei asemenea viziuni, in nuce, 
în scrierile şi activitatea lui Ioan 
lnochentie Micu-Kiein. Acesta aduce o 
serie de argumente20 prin care solicitâ 
drepturi pentru români, nu doar în 
calitatea lor de comunitate religioasă, ci 
si aceea de comunitate lingvistică, el 

neuitând să sublinieze originea latină a 
limbii române. Şcoala Ardeleană, prin 
corifeii săi şi opera acestora, a marcat 
un moment hotărâtor în afirmarea 
aspiratiilor naţionale si cristalizarea 
revendicărilor romanesti de acest tip. 
Sub influenta sesizabilă a contrac
tualismului francez, a iosefinismului si 
a iluminismului german (Aufkăarung) 
formulările revendicativa în sens national 
epitomizează naţionalismul cultural al 
epocii (în sens herderian). Supplex 
Libellus Valachorum21 (cele două memorii 
din martie 1 791  şi, respectiv, 30 martie 
1 792), la redactarea si inmânarea cărora 
au participat, direct sau indirect, Samuil 
Micu, Petru Maior, Gheorghe Şincai, 
Ioan Piuariu-Molnar, Iosif Mehesi, Ioan 
Para, lgnatie Darabant, Ioan Bob, 
Gherasim Adamovici s.a. au fost 
expresia vie a manifestării spiritului 
emancipator de factură politico
natională, cu precădere, dar nu exclusiv, 
pe baza argumentelor formulate in 
spiritul naţionalismului cultural, 
(etnicitate, vechime, prioritatea ocupării 
teritoriului, continuitate etc.). AIT)bianţa 

culturală specifică 
interstitiului dintre 
sfârsitul iluminismului si 
debutul romantismului, 
perioadă in care si-au 
desfăsurat activitatea 
reprezentanţii marcanti 
ai Şcolii Ardelene, a 
influentat hotărâtor pe 
unii autori precum Petru 
Maior, care in opera sa 
Istoria pentru inceputul 
românilor in Dachia 
( 1 8 1 2) pune bazele 
viziunii moderne despre 
descendenta românilor 
din sinteza daco-romană. 
Viziunea herderiană 
despre naţiune22 este 
augumentată (amplifiCată} 
de scriitori români 
transilvăneni în siajul 
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Scolii Ardelene, exemplul lui Alexandru 
Gavra23 sau al mai cunoscutului Aaron 
Florian (in scrierile de tinereţe) fiind 
elocvent in acest sens. În Principate, 
deschiderea spre valorile de tip na!jonal 
s-a produs pe fondul internalizării ideii 
de emancipare de sub dominatia 
otomană si influenta culturală greco
levantină. Naum Rărnniceanu sub 
influenţă transilvană'' sau Dinicu 
Golescu" văd si ei in natiune o extensie 
naturală a familiei. Cu certitudine si aici, 
ca in cazul Transilvaniei, ideile 
referitoare la contractul social, la noile 
canoane moderne introduse de revoluţia 
franceză si ideocraţii vremii au întărit 
curentul spre cristalizarea si afirmarea 
unui naţionalism emancipator. 
Deopotrivă, legăturile peste munţi cu 
spaţiul transilvan s-au indesit si au 
căpătat si substanţă in sensul naţional. 
Dacă in interiorul arcului carpatic 
vectorul cel mai vizibil al abordărilor de 
tip naţional viza emanciparea politică 
deplină a românilor şi, implicit, 
dobândi rea de drepturi egale cu celelalte 
naţionalităţi, in Principate impulsul era 
spre un tip de dezvoltare in sens mod
ern, occidentalizator" şi deci, implicit, 
naţional. Cvasimajoritatea istoricilor 
români, si nu numai, plasează 
inceputurile naţionalismului românesc la 
sfărsitul secolului al XVIII-lea, legat de 
activitatea românilor transilvăneni in 
vederea emancipării lor naţionale. Noi 
considerăm si vom incerca să 
argumentăm in acest sens, că 
naţionalismul românesc are ca primă 
formă de manifestare nativismul 27, 
manifestat in aceeasi perioadă de sfârşit 
de veac al XVIII-lea, pe fondul aceluiaşi 
trend cultural iluminist despre care se 
vorbeşte in cazul majorităţii naţio
nalismelor occidentale. Nativismul a 
acţionat deopotrivă in Transilvania şi in 
Principate: in primul caz, impotriva celor 
veniţi mai târziu (maghiari, saşi etc.) si 
percepuţi ca atare, in cel de-al doilea, 
impotriva "grecilor"'" percepuţi ca 
reprezentanţi ai puterii suzerane. 
"Redesteptarea" naţională românească 
are deci loc in context iluminist şi 
postiluminist sub forma nativismului, 
manifestare prezentă până spre deceniul 
3 al secolului al XIX-lea. Să detaliem: 
identitatea natională românească s-a 
conturat, firesc, in contrast cu a 
populaţiilor si vecinilor cu care românii 
au intrat in contact, prin sublinierea 
vechimii si a intăietătii lor istorice in 
zonă. Pe de altă parte, nativismul 
românesc s-a combinat indubitabil cu 
elemente ale gândirii politice moderne, 
raţionale, specifice epocii si Europei. 
''Vehiculul" şi promotorul acestui proces 
a fost elita intelectuală, redusă numeric, 
dar influentă şi animată de spirit 
modernizator, reformist. Prea mulţi 
specialişti români sau străini au discutat, 
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din păcate, "cantitatea" şi nu "calitatea" 

care a stat la baza nasterii natio
nalismului românesc. Trebuie spus că 
in deplinătatea sensului propriu al 
termenului - cel puţin asa cum este el 
conturat in literatura de specialitate -
nationalismul românesc se afirmă cu 
putere doar la mijlocul si, mai ales, in a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea când 
el este certificat in actul politic al 
guvernării si administrării ţării. 

Subliniem că elitele româneşti din 
prima jumătate a veacului al XIX-lea au 
acţionat mai ales in directia afirmării 
naţionale in sens etnic si că preocupările 
lor pentru acordarea generală şi deplină 
a drepturilor civile si politice tuturor a 
fost o preocupare de rang secund. 
Firesc, identitatea natională românească 
s-a născut aidoma altor identităţi 
naţionale pe baza unor solidarităţi. 
Acestea s-au realizat pe suportul unor 
nuclee de viată socială, culturală si poli
tică având ca prim factor familia. Când 
solidarităţile organice, de jos, s-au 
"întâlnit" cu cele organizate, de sus, au 
apărut premisele unui liant social, in 
condiţiile in care solidaritătile organizate 
au dat răspunsuri nevoilor solidarităţilor 
organice, le-au creat si satisfăcut 
aspiratii, le-au îndrumat si controlat prin 
mecanismul statal avut la dispoziţie". 
Statul modern s-a bazat tocmai pe 
echilibrul acesta intre nevoile si 
aspiraţiile celor două solidarităţi folosind 
adesea ca panaceu elementul naţional, 
de multe ori văzut ca expresia voinţei 
"comune". 

Viziunea etno-natională manifestată 
sub forma nationalismului cultural a fost 
o constantă a vieţii societăţii românesti 
spre mijlocul secolului al XIX-lea. Este 
de ajuns să invocăm pletora de societăţi 
si asociaţii cu vocaţie culturală, uneori 
paravane ale unor societăţi discrete sau 
secrete cu obiective de multe ori politice, 
care au cultivat panromânismul sub 

forma dacoromânismului. Discipline 
precum istoria, filologia, geografia etc. 
sunt convocate acum sub mantaua 
dimensiunii naţionale si, asemeni lor, 
intregul proces de instrucţie al noilor 
generaţii. Se naste acum o opinie pub
lică care devine sensibilă la mesajele de 
tip naţional promovate in presa vremii. 
Sunt prea bine cunoscute numeroasele 
publicaţii din epocă cu denumiri, ele insele 
evocatoare pentru simbolistica de tip 
naţional", care circulă in societatea 
noastră prepasoptistă. Asociationismul 
cultural devine o formulă curentă de 
aglutinare a spiritelor luminate care se 
mobilizează in sens naţional. Nu trebuie 
însă să excludem si palierul politic unde 
apare o "partidă naţională" cu ambitii 
modernizatoare si, evident, nationale. 

Note: -------

'Textul este o reluare a studiului 
nostru "Nationalismul cultural 
românesc-Ipostaze ale unui 
parcurs in modernitate" publicat 
in voi. L. Maior, 1. A. Pop, 1. 
Bolovan (eds.), Asociaţionism si 
nationalism cuffural in secolele 
XIX-XX, Academia Română, 
Centrul de Studii Transilvane, 
Cluj Napoca, 2011, p. 79-94. 
2 Prea putine studii empirice vin 
să argumenteze dezbaterea 
teoretică şi conceptuală. Vezi in 
acest sens Henk Dekker, Da rina 
Malova, Sander Hoogendoom, 
"Nationalism and lts Explana
tions" in Politica/ Psychology, 
Voi. 24, Nr. 2, Special lssue, 
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'oomonal ldentily in Europe uun. 
?:r:X31 p. 345-376 . 

.&.stiei de laxonomii sunt relativ 
:o-nune si adesea întâlnite in 
•'eratura de specialitate. Un 
'"'•""Iar al lor ar ocupa câteva 
:.a de pagini, de aceea el nu 
.,. • ut1l pentru subiectul abordat 
>- "lOt. 
• :ez; in acest sens excelentul 
, •• j1u semnat de Elias Jose 
"H1 .The Nalion as a Problem: 
- s:o"ans and the "National 
.J...estion" in History and Theory, 
.-;. -'0. Nr. 3 (act. 2001) p.324-
::..:.6 

. ez1 si aprecierile noastre, 
�râim Turliuc, .. National ldea 
• • :l the Modern Sia le", in 
• �rcpoliana, VI, Nr. 1-2, 1996, 
: 26-36 sau,mai recent, John 
::; oedhill. .,The Power of Elhnic 
•,a1JOf"lalism: Foucaultss Bio
;c A·er and lhe Development of 
� :nnic Nationalism in Eastern 
�-•ape", in National ldentities, 
. -. 7. Nr. 4, Dec. 2005, p.347-
:;oa 
' :atălin Turliuc, Organizarea 
:>omaniei moderne. Statutul 
·JtiOnalită(ilor 1866-1918, Voi. 

Identitate si comunicare so
=lă. Performanlica, lasi, 2004, 
: 67 . 

"ezj in acest sens si interesanta 
argumentatia oferită de Homi 
3habha, .,DissemiNation: Time, 
'.arrative, and lhe Margins of the 
\!odern Nation"in H. Bhabha 
ed). Nation and Narration, 

�ledge, 1990. 
' Asupra definitiilor mai 
C\4)tinzătoare sau restrictive ale 
-.abonalismului s-au pronuntat 
.,umerosi autori. Vezi o bună 
�ecere in revistă a acestora în 
Alexander Motyl, "The Moder
� of Nalionalis", in Journal of 
'ntemational Affairs, voi. 45, nr.2 
W1nler 1992) p. 307-324 
' Perspective noi de analiză 
apar constant si vrem să 
semnalăm aici studiul lui Manu 
Goswami, "Relhinking lhe Modu
lar Nation Form: Toward a 
Sociohisloricaf Conception of 
Nationalism" in Comparative 
S/udies in Society and History, 
voi. 44, nr. 4 (oct. 2002), p. 770-
779 care discută despre 
formele obiective si cele 
subiective ale nationalismului, 
nationalismul modular, concept 
dezvoijat de Benedict Anderson 
si despre raportul dintre ideal
tip si conceptiile socioislorice in 
studiul nationalismului. 
., Vezi,de exemplu, Max Haller, 
"New societies or social anemie 
in lhe Europe of lomorrow?" In 
Schweizerische Zeitschrift fiir 
Soziologiel Revue suisse de 
sociologie, 1992, voi. 1 6, nr. 3, 
p. 635-656; idem, "Voiceless 
submission or deliberata 
choice? European integration 
and the relation between Na-

::> 
u "' "' " .m N 
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tional and European ldentily" in 
H. Kriesi, K. Armingeon, H. 
Siegrist, A. Wimmer (eds.) Na
tion and National ldentity. The 
European experience in per
spective, Chur, ROegger Verlag, 
1999, pp.263-296; Athena 
S. Leoussi, Steven Grosby (eds.) 
Nationality and Nationalism, 
London, I.B. Tauris, 2004. 
" O analiză remarcabilă a 
conceptului o face John 
Hutchinson, The Dynamics of 
Cultural Nationalism, London, 
Allen&Unwin, 1967. 
" Vezi cazul ilustrativ al lui 
Elmar Holenstein, "Conceptul 
de Kulturnation: o aberatie 
sistematică", in B. Baertschi, 
K. Mulligan, Nationalismele, 
Ed�ura Nemira, Bucureşti, 201 O, 
p. 167-213. 
" Interesantă in acest sens 
este demonstratia lui John 
Hulchinson care discerne cicluri 
şi valuri de nationalism pol�ic şi 
cultural care se substituie şi 
potentează reciproc. Vezi, John 
Hutchinson, The Dynamics of 
Cuftural Nationalism: The Gaelic 
Revival and the creation of lrish 
nation-state, Allen and Unwin, 
London, 1967, cap. 1. 
14 Locus c/assicus al acestei 
opoz�ii este comparatia dintre 
modul in care este concepută 
naţiunea in Franţa şi respectiv 
in Germania. Vezi in acest sens 
clasica lucrare a lui Rogers 
Brubaker, Citizenship and Na
tionhood in France and in Ger
many, Cambridge, Mass., 1992 
sau lucrarea lui Louis Dumont, 
German ldeology: From France 
to Germany and Back, Chicago, 
1994. 
15 Dacă, mutatis mutandis, ar fi 
să transferăm discutia in  
domeniul dreptului am avea de-a 
face cu raportul jus solis - jus 
sanguinis. 
" Anthony D. Smith," Cu�ure, 
Community and Territory: The 
Pol�ics of Ethnicity and Natie-

nalism", International Affairs 
(Royal Institute of International 
Affairs 1944), voi. 72, nr. 3, (July 
1996), p.445-456. 
" Nu ne vom avânta aici, din 
evidente raţiuni de spaţiu, in 
explorarea viziunii herderiene 
asupra subiectului nostru. De 
altfel, ea este in general bine 
cunoscută şi adesea invocată in 
diverse lucrări dedicate 
nationalismului. 
" Fără a elabora prea mu� aici 
asupra conceptului de stat 
national vom mentiona doar că 
statul şi naţiunea pot fi  
concepute separat. Există 
naţiuni fără stat (kurzii, scoţienii 
etc.) şi state fără naţiune (de 
exemplu, Kosovo). 
" Din momentul in care trecutul 
a devenit national s-a deschis 
calea largă spre ceea ce numim 
nationalism cuijural. 
" Dintre acestea menUonăm: 
românii sunt cei mai vechi 
locuitori ai tării, sunt cei rnai 
numerosi, indeplinesc muncile 
cele mai grele, plătesc cele mai 
mari contributii, iar diplomele 
leopoldine exprimând vointa im
perială trebuie respectate si 
puse in practică. 
" Vezi, David Prodan, Supplex 
Libellus Valachorum, prima 
editie 1946, reeditări 1967, 
1964, 1996 (Bucuresti, Ed�ura 
Enciclopedică). 
22 Vezi, printre allele, lucrările 
semnate de Nicolae Bocsan, 
Ideea de natiune la romănii din 
Transilvania şi Banat (secolul al 
XIX-lea), Editura Presa 
Universitară Clujeană, 1997, 
sau Sorin Mitu, Geneza 
identitătii nationale la romanii 
ardeleni, Human�as, Bucureşti, 
1997. 
" Profesor de matematică şi 
geografie, ditector al 
Preparandiei din Arad (1 621-
1 677). A ed�at şi adnotat o parte 
a cronicii lui Gheorghe Şincai. A 
fost autorul unei prime încercări 

de realizare a unei enciclopedii 
româneşti. Pentru el naUunea 
presupunea o certă legătură or
ganică, de sânge. 
" Intre 1766 si 1795 s-a aflat in 
Transilvania la mănăstirea 
Hodoş-Bodrog. 
"A rămas faimoasă călătoria sa 
in Occident rememorată in 
Însemnare a călătoriei meale 
făcută in anul1824, t825, 1826. 
"' Vezi articolul nostru despre 
relatia modernizare si/sau 
occidentalizare, Cătălin Turliuc," 
"Modernization and/or Western
ization in Romania during the 
Late 19-th Century and the Early 
20-th Century", in Transylvanian 
Review, Voi. XVII, No. 1, Spring 
2006, p. 3-11. 
27 Evident, avem aici in vedere 
altceva decât îndeobşte se 
inţelege prin deja acreditatul 
termen nativism in cazul 
american. 
" in sensul cel mai general şi 
larg de creştini sud-dunăreni. 
"' Vezi, Alexandru Duţu, Ideea 
de Europa şi evoluţia conştiinţei 
europene, Ali Educational, 
Bucureşti, 1999 
"' Dacia literară, Magazin istoric 
pentru Dacia etc. 
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Patriotismul şi pa radoxuri le identităţii 
Petru Bejan 

Ubi patria, ibi bene 

Suntem invitaţi deseori să ne simtim 

"ca acasă". Căutăm nostalgic să refacem 
"drumul spre casă". Lăudăm bucatele 
gătite "ca la mama acasă". Ce înseamnă 
oare "a fi sau a nu fi. .. acasă"? Nu cumva 
suntem aici la voia interpretării? Văzută 
de departe, chestiunea pare de natură ... 
imobiliară. "A fi acasă" ar presupune în 
primă instanţă situarea în mijlocul familiei 
sau în perimetrul propriei locuinţe. Privită 
din alt unghi, problema fui "acasă" 
vizează mai curând confortul sau 
disconfortul locuirii. Ea răspunde la 
întrebări de felul: Care este "locul" 
propriu al fiecăruia? Unde ne simţim cu 
totul nestingheriţi sau 

"
în largul nostru"? 

Când ne considerăm "acasă"? într-o 
accepţiune provizorie, "acasă" ar fi locul 
familiarităţii si intimităţii maxime, 
abstracţia locativă a binelui absolut. 

Locuirea plăcută- comodă, fără griji 
- intră de multe ori în contrast cu cea 
stresantă si obositoare. În acest din 
urmă caz, invocăm o "criză a locuirii". 
lnadecvată este locuirea atunci când esti 
la depărtare faţă de un spaţiu socotit 
propriu, când acesta isi lipseşte, ori nu 
răspunde întru totul nevoilor şi 
aşteptărilor tale. Cu frumosul locuinţei 
se ocupă arhitecţii si designerii; de 
optimizarea locuirii se ocupă fiecare, 
după noroc si pricepere. Poate de aceea 
succesul nu este defel garantat. intr-un 
sens particular, calitatea locuirii este 
dată de natura situării faţă de propriile 
coordonate identitara. 

Există un "acasă" geografic; el 
trimite spre locul nasterii, spre casa 
părintească, spre ţinutul natal. Un alt 
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"acasă" indică ordinea temporală. Privit 
retrospectiv, el este timpul copilăriei, al 
inocenţei începuturilor, al primelor 
prietenii. Apropierea de casă este 
resimţită de obicei în tonalităţi pozitive; 
depărtarea, înstrăinarea sau exilul, 
dimpotrivă, sunt resimţite dureros. "Nos
talgia paradisului" pierdut si 
reconstituirea lui în amintire 
compensează întrucâtva deficitul 
afectiv. Prima se consumă ca întoarcere 
sau reîntoarcere la origini, pe când 
amintirea ne leagă sentimental de 
oamenii, locurile si lucrurile absente. in 
ambele cazuri, funcţionează o 
subiectivă şi selectivă "memorie a 
simturilor". intre acestea, gustul si 
mirosul (îndeosebi ale mâncărurilor 
preferate) sunt aproape de neuitat. 

S-ar putea invoca si alte moduri -
să le spunem spirituale - de "a fi acasă". 
Esti "acasă" în limba vorbită sau în cea 
a viselor de noapte, imposibil de 
cenzurat; esti "acasă" cu străbunii tăi, 
cu tradiţia acestora, cu credinţa pe care 
o ai (fie mostenită, fie cea la care ai 
aderat ulterior), cu propria gândire (când 
eşti în concordie cu gândurile tale); esti 
"acasă" în preocuparea favorită (în ceea 
ce ştii să faci). in ultimă instanţă, eşti 
"acasă" cu tine însuţi, dacă esti împăcat 
cu propriul sine. 

Există şi un "acasă" filosofic. 
lnvocând "drumul spre patrie" al omului 
modern, cel de parcurs spre 
recâstigarea identităţii pierdute, 
romanticii germani (Novalis, Holderlin) 
identificau filosofia drept remediu al 
rătăcirii primejdioase . •  Filosofia este o 
nostalgie, un îndemn lăuntric de a fi 
pretutindeni acasă." Ce înseamnă "a fi 

pretutindeni acasă"? A-ţi asuma condiţia 
nomadă, domiciliul flotant ori "statul în 
gazdă" ca vremelnic si provizoriu. in 
această privinţă, poţi frecventa sau 
împrumuta ideile altora, faţă de care ai 
anumite afinităţi; te poţi disloca după 
voie, chiar si simultan, în Grecia lui 
Sacrale, în Franţa lui Descartes, ori în 
cea a Marchizului de Sade. Te distribui 
rizomatic, în reţele multiple si direcţii 
imprevizibile. Ordinea asumată este una 
dezmărginită si cosmopolită. Devii 
"cetăţean al lumii", unul pentru care 
"patria" rămâne o referinţă nostalgică, 
venerabilă în principiu, dar nu exclusivă 
si nici neapărat definitorie. Filosofic 
vorbind, "a fi pretutindeni acasă" poate 
să însemne depăsirea limitelor, a 
frontierelor arbitrare, într-un elan favorabil 
gândirii libere, lipsite de prejudecăţi. 

Mult mai gravă decât criza 
locuinţelor este cea a locuirii. Cum 
tranşează românii problema lui "acasă"? 
Pragmatic, as spune, si forţaţi de 
împrejurări. Ubi patria, ibi bene -

sintagma preferată în Antichitate de 
Cicero - este si acum valabilă. Românii 
sunt "acasă" acolo unde le este bine, 
chiar în străinătate sau exil. Unii simt 
nevoia să refacă periodic nostalgicul si 
terapeuticul "drum spre patrie", alţii nu. 
Refuzul celor din urmă este oarecum 
justificat; răspund în felul lor unei ţări 
care le-a trădat asteptările sau i-a 
abandonat. Au fost nevoiti să-si caute 
un refugiu îndepărtat, încercând din 
răsputeri "să prindă rădăcini" pe sol 
străin. Unei etici a asteptării si 
resemnării i-au contrapus o alta, de 
conjunctură, a binelui imediat, care le 
dă cel puţin iluzia, dacă nu chiar 
sentimentul efectiv, de a se afla "acasă". 
Însă nu puţini se simt străini în propria 
ţară. Este cazul celor care încă nu-si 
găsesc "locul". 
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Problema .străinului" 
şi a .casei" sale 

"'oblema străinului este cea a 
: :  • ..;• disputat, fie că acesta se 

· .--este teritoriu, spaţiu public sau 
: r • 3: .Casa" ori .căminul" (ţara, neamul, 
: }1!'-3 devin pretextul unei mitologii 
, .. ...--xative, menite să ateste sau să 
-•� ··:e dreptul sau întăietatea ocupării 

;. 1 s:ăpinirii. Gazda devine "stăpân, 
- n:-e�ele - ostil, inamic, prezenţă 
-·;,er cabolă, clandestină sau parazitară. 
- ?..4 pământului" sau cea a "sângelui" 

' ; • -nează prioritatea si posesia. 
··�artat si precar, locul nasterii devine 

:--;-··. străin argumentul unei situări 
:-<·';?·,ce. lmigrantul este un venetic, 
c=-c>-..l etern, atasat nostalgic altor locuri 

..-; .Persoanele deplasate", crede 
- ·:-- ::a. exilatii, deportatii, expulzaţii, 
:--?:·:laăcinaţii, nomazii au în comun 
:•:d .,ostalgii: mortii si limba maternă.' 

.Acasă" este locul fix al 
-·:··-.,,ntelor, al strămosilor răposati, al 
: -:· -:dor, al rădăcinilor de sânge. Limba 
- rernă este locul patriei profunde, 
. .:c:c:ul" nostru stabil, dar si "casa mobilă" 
: · 3:a statornic la purtător. Alianţele se 

·"; a 1nterior; excluziunile - la exterior. 
·..".:unoscută si ne înţeleasă, limba celui 
:--:l.n devine un obstacol serios în 
-" 3tllle cu gazda temporară. Limba 
::esteia din urmă este cea "oficială", 
�s:e limba legilor care codifică 
:so•talitatea si în care sunt certificate 
:·;?pturile reciproce. Impunerea limbii 
: :ate li o nouă formă de violenţă şi 
-:oleranţă. "Limba însă nu se reduce la 
::omul lexical pe care-I exploatăm 

:ot•dian. Ea "este ansamblul culturii, al 
. alonlor, al normelor si semnificatiilor. A 
. orbi aceeaşi limbă nu este doar o 
s mplă operaţie lingvistică. Este implicat 
etosul în general"'. Invitaţia, primirea, 
J.Zilul, găzduirea, toate trec prin limbă 
sau prin adresarea către celălalt. Poţi 
·,orbi aceeasi limbă" cu un străin care 
:e intelege sau pe care îl înţelegi dincolo 
de barierele lingvistice provizorii şi 
conjuncturale. Esenta comprehensiunii 
mutuale stă în comunicare, în 
disponibilitate reciprocă, asadar, nu în 
suspiciune si excluziune. 

Cum justificăm însă enclavizările 
voluntare, separatismul la interior, 
izolationismul arbitrar, dictat de voinţa 
de a impune găzduitorului sau 
majoritarului propria identitate? Când 
aceasta din urmă intră în divergenţă cu 
solutiile politice si administrative de 
gestionare a diversităţii? Diversitatea 
înseamnă complexitate, în timp ce 
identitatea- simplitate. Opusă alienării 
conjuncturale, identitatea poate fi o 
iluzie3• Proiectul filosofic al 
cosmopolitismului contestă afirmarea ei 
excesivă, argumentând că tocmai aici 
găsim sursa tuturor conllictelor recente, 

al totalitarismelor politice, deportărilor 
masive şi masacrelor sângeroase. 

Paradoxurile identităţii 

Făcând un "elogiu" cosmo
politismului (universal "de-localizat" sau 

"de-teritorializat" prin ruperea 
individualului), francezul Guy Scarpeta 
vorbeşte despre o tot mai acută .criză a 
identităţii". • Aflate permanent în criză de 
legitimare, comunităţile de orice fel au 
nevoie de formule compensatorii, fie 
exaltând tradiţiile si mitologii localiste, 
fie ipostaziind răul, stigmatizându-1 si 
excluzându-1 cu o virulentă inima
ginabilă. Străinul este cel mai la 
îndemână "tap ispăşitor''. Intoleranta fată 
de acesta este asumată strategic, cum 

arătase Rene Girard, devenind pe 
alocuri o adevărată misiune "patriotică", 
identitară. 

După războaiele mondiale de tristă 
amintire, intelectualii au luptat împotriva 

"centralismelor" politice si culturale, 
împotriva oprimării şi uniformităţii, 
apărând, totodată, minorităţile de tot felul, 
marginalii şi exploatatii. Anii '90, odată 
cu înfrângerea dictaturilor comuniste, 
consacră noi forme ale libertăţii în 
Europa, inclusiv la Est. Atunci, dar şi 
ulterior, discursul de legitimare exaltă 
teme aparent uitate: tema "izvoarelor", 
a "ogoarelor'', a "leagănului strămosesc" 
sau a "gliei străbune", însoţite de tentatii 
arhaiste, provincialiste, fals patriotice, 
intolerante si şovine. 

Nationalismul, rasismul şi 
xenofobia, crede Scarpeta, sunt gene
rate nemijlocit de recursul la acele mituri 
ale "înrădăcinării". Ele se nasc .din 
legătura pe care fiecare individ o intretine 
cu limba şi cultura sa si cu tot ceea ce 
le depăseste"5. Arhaismul desuet se 
naste atunci când societatea riscă a nu 

mai fi contemporană cu propria cultură. 
.Rezistenta faţă de străin sau de nou, 
îngustimea orizonturilor, izolarea în 
codurile ansamblului căruia îi aparţinem, 
respingerea a tot ce poate perturba sau 
relativiza codurile - toate acestea contin 
în germene alte intolerante, alte 
respingeri, alte excluderi" ... Soluţia? 
Formarea unei noi identităţi, transversale 
şi mobile, ireductibile la înrădăcinările 
teritoriale şi la definirile subiectului în 
termeni de colectivitate sau de 
apartenenţă. Intră în joc nu doar o miză 
etică, ci şi una estetică. Pariul 
cosmopolit este ilustrat cel mai bine de 
arta modernă. Aceasta schiţează para
digmatic "transcultura", "libera circulatie", 
nu doar a "oamenilor si ideilor'', ci si a 
formelor si limbilor. Obsesia 

apartenenţei, a izvoarelor, este 
substituită de o alta, a migratiei, 
călătoriei si dispersării în sens larg, cul
tural. 

Cosmopolitismul descris de Guy 
Scarpela nu privilegiază nomadizarea, 
dis-locarea, deteritorializarea ca alterna
tive la anamneza identitară, la ideile de 
unitate, limbă, lege sau de apartenenţă. 
Dimpotrivă, toate acestea sunt 
presupuse, făcând posibilă mobilitatea, 
jocul plecărilor si deplasări lor repetate. 
Cosmopolitismul "nu este simplă derivă, 
o pură rătăcire neînsemnată, ci 
inmultirea sensului pe trasee calculate"•. 
Nu este un simplu vagabondaj, ci o 
mişcare premeditată, către limite 
prestabilite ce pot fi transgresate prin 
efort şi perseverenţă, în directia unui Uni
versal-singular în felul celui refuzat de 
politică, dar experimentat uneori în 
literatură şi artă. El devine o experientă 
decisivă a omului recent, întemeind o 
etică a emancipării de tentatiile fixiste, 
paseise şi locale, odată cu proiectarea 
mobilităţii si solidarităţii transnaţionale 
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ca stil şi modus vivendi. Paradoxul 
identitătii este substituit de un altul, al 
diferenţ ei  nonalienante. Proiectul 
globalizării presupune o delocalizare de 
tip radical, una în care ,.casa" fiecăruia 
este în mişcare, mereu flotantă sau itin
erantă pe întreaga suprafaţă a Terrei. 

Pariul cosmopolit 

Am putea spune că întreaga lume a 
noastră este în mişcare si că suntem în 
fapt nişte nomazi în direcţii mereu noi. 
Nomadul este metafora omului 
postmodern, crede Zygmunt Bauman. 
,.Tratatele" de nomadism, de felul celui 
scris de Gilles Deleuze si Felix Guatari, 
revistele de nomadologie vin să confirme 
o atare supoziţie. Bauman distinge două 
tipuri umane postmoderne: vagabondul şi 
turistul'. Turistul si vagabondul circulă ca 
străini în spaţii populate de alţii. 
Vagabondul este un pelerin fără destinaţie, 
un nomad fără traseu prestabilit. Spaţiul 
traversat de el este imprevizibil, 
nestructural. Logica înaintării este 
aleatorie si capricioasă. Turistul, în 
schimb, face experienţa unui spaţiu 
raţionalizat, pe care îl parcurge strategic, 
premeditat. El are de partea se toate cele 
necesare deplasării. Degaja! de mizele 
căştigului şi ale supravieţuirii, scopul 
călătoriei sale poate fi pur cognitiv sau 
estetic . .. La modul ideal, trebuie să fii turist 
oriunde si în fiecare zi. Fizic aproape, 
spiritual departe" . Într-o structurare 
cosmopolită, centrele sunt pulverizate, iar 
periferia este peste tot. Oriunde, fiecare 

8 

este ,.străinul" celuilalt, fără ca aceasta 
să însemne izolare sau dezacord. 

Există si un sens cultural al 
mobilităţii, oarecum diferit de cel 
comercial sau de cel turistic. Cetăţenii 
E u ropei sunt şi cetăţenii lumii. 
Tehnologiile moderne de transport şi de 
comunicare atenuează radical 
sentimentul distanţei. Fizic departe, spiri
tual aproape. Circulaţia în sens cultural 
poate exclude miscarea. Există si un 
nomadism static, imobil, cel despre care 
vorbeau Deleuze şi Guatari. Poţi fi în 
Europa din afara ei, după cum poţi fi in 
afara ei din interior, prin propria izolare 
sau refuzul valori lor consacrate şi 
recunoscute ale acesteia. Problemele 
sincronizării sau ale integrării presupun 
angajarea de mobilităţi ,.imobile" oarecum 
similare. Poţi circula în sens fizic pe 
traseele convenţionale ale schimbului de 
competente (studiu, documentare, 
specializare) sau ale validării acestora 
(prezenţa editoriale, colocvii, 
simpozioane, conferinţe). Sincronizarea 
cu valorile culturii occidentale se poate 
face astfel prin dislocare în sens spatial. 

Între românii consacraţi la exterior, 
Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen 
Ionescu, Constantin Brâncuşi au ales 
pariul cosmopolit, căutând să ridice 
propriile creaţii la anvergură universală. 
Dar poţi fi român şi european, balcanic si 
european - dacă referinţa la Europa nu 
este ea însăşi provincială - fără a survola 
invariabil marile distante. Pentru Adrian 
Marina - un intelectual român rămas 
.. acasă" - soluţia deprovincializării 

culturale şi a sincronismului european 
trebuie căutată dincolo de nationalismul 
excesiv, de protocronism şi eurocen!rism: 
.. a aduce Europa acasă, a intra în Europa 
printr-un efort de personalitate si de 
originalitate. 8 Patriotismul nu se el amează 
prin vociferări stridente, la ocazii festive; 
el trebuie dovedit prin fapte. Cum? 
Eliminănd fariseismul de conjunctură, 
vagabondajul cultural, mediocritatea şi 
subversivitatea mobilitătilor. Într-o astfel 
de perspectivă, identitatea nu se pierde; 
dimpotrivă, se fortifică. 

Note: 
Jacques Derrida, Despre 

ospitalitate. De vorba cu Anne 
Dufourmantelle, Editura Polirom, 
laşi, 1 999, p.B9 
' Ibidem, pp. 136-137 
' Leon Wiesettier, impotriva identitatii, 
Editura Polirom, laşi, 1 997, p.66 

Guy Scarpeta. Elogiul 
cosmopolitismu/ui, Edrtura Polirom, 
lasi, 1 997, pp.B1 sq. 
5 Ibidem, pp.258-259 
' Ibidem, p.266 
' Zigmunt Bauman, Etica 
postmodernă, Editura Amarcord, 
Timişoara, 2000, pp. 261 sq. 
' Adrian Marino, Pentru Europa. 
Integrarea Romaniei. Aspecte 
ideologice şi culturale, Editura 
Polirom, laşi, 1995. 
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Identitate şi diferenţă în promovarea 
"spiritu lui european" în epoca g loba lizării 
Alexandru Boboc 

1 .  Titlul acestui articol este puţin 
:::aroc, punând accent pe o centrare (să-i 
u:em tonală) a ceea oe se va desfăşura 
·rt-un orizont (sonor si ideatic, totodată), 
.·zar mai mult ca spaţiu de aşteptare (in 
xest sens: "în epoca globalizării'), oentrare 
�'i!malică motivată printr -o intentie precisă 
pomovarea spiritului european"), care nu 

se poale însă concepe fără intelegerea de 
":rtd a ideii de bază: identrtatea şi diferenta 
sau. poate, idenlrtatea prindfferentă), ceea 

:e angajează principiul logic fundamental: 
=nncipiul identităţii. 

Identitate (termen ce provine din 
at,nescul idem, iar mai departe, din 

;;•eoescul t6 aut6), identicul (acelasi-ul, 
.ndtatea, exemplaritatea chiar) înseamnă 
:â oeva, A, este identic cu el însuşi, dacă 
·., diferitele stări de fapt si împrejurări 
·amănetotdeauna acelasi, si, astfel, poate 
să fie identilicat ca acelaşi. Principiul 
dentitătii sau legea identităţii (A=A) 

::J<econizează că în decursul unui act de 
�re coerent, orice conoept îşi păstrează 
exact aceeaşi semnificaţie. Riguros 
:onsiderat, un lucru poate să fie identic 
-unai cu el însuşi; între două sau mai multe 
ucruri putând să existe asemănare sau 
egalitate (concordanlă în toate trăsăturile 
esentiala). 

Identitate este "relatie intre două 
entrtăţi a,fl(indivizi, dase, proprietă�) notată 
in mod obişnuit a" sau mai simplu cu = 

tsemn utilizat în mod tradiţional numai 
pentru egalitate) ... Definitia a fost dată de 
Leibniz, desi într-o formă mai p�n limpede: 
.. Eadem sunt quorum unum potest substi!Li 
alt eri salva veritate" ( .. Toate obiectele prin 
substituţie îşi păstrează puterea fără 
schimbarea sensului""- Gh. Enescu, 
Dicţionar de logică, Editura stiintifică şi 
encidopedică, Bucureşti, 1986, p. 144). Din 
punctul de vedere al naturii relaţiei, identitate 
este o relaţie de echivalentă, este reflexivă, 
simetrică şi tranzitivă, aceleasi proprietăţi 
avându-le şi "echivalenta formală; 
deosebirea dintre ele este de ordin: o relaţie 
de ordin inferior este definrtă printr-o relaţie 
de ordin superi o(' (ibidem). 

Principiul identităţii sună într-o formulă 
curentă A=A. "Principiul este considerat 
oea mai îna�ă lege a găndirii. Încercăm să 
reflecăm asupra acestui principiu, deoarece 
am putea să aflăm prin e l  ce este 
identrtatea" (M. Heidegger, Der Satz der 
ldentitat, în: ldentitat und Differenz, 2. Aufl., 
Neske, Plullingen, 1 957, p. 9). 

in u�imă instanţă, principiul identităţii 
"presupune dimpotrivă deja ceea ce se 

numeşte identrtate si la oe aparţine ea. Cum 
obţinem o informatie despre această 
presupoz�ie? Principiul identităţii ne-o dă 
cănd ascultăm cu atenţie tonul său funda
mental, cănd reflectăm asupra lui, în loc 
să spunem usuratic formula uA este A". 
Propriu-zis formula sună A este A. Ce 
auzim? în acest ueste", principiul spune 
cum este fiecare fiinţă si anume: el însuşi 
cu sine însuşi acelasi. Principiul identitătii 
vorbeste despre fiinta fiindului. Ca lege a 
gândirii principiul este valabil numai in 
măsura în care el este şi o lege a fiinţei; 
aceasta sună: fiecărui fiind ca atare îi 
aparţine identrtatea, unitatea cu el insusi" 
(Ibidem, p. 12). 

Aşadar, "milocirea înlăuntrul identrtăţl" 
anunţă o perspectivă de înţelegere a 
identităţii pe fondul mai larg al tezei că 
principiul identităţii este valabil ca lege a 
gândirii şi ca "lege a fiintei", iar, mai 
îndeaproape, a fiinţei "liindului uman" 

(Dasein). (Ibidem, p. 19). 
Este interesant că textul lui Heidegger 

se încheie cu o frază greu (dar nu imposibil) 
de descifrat: ,,Abia când ne întoarcem 
găndind asupra deja gânditului, suntem 
lolosrtori pentru ceea oe este încă de gândit" 
(Ibidem, p. 30): este ideea rolului activ al 
găndirii (adică a omului-individ) de 
deschizător al unor noi orizonturi prin ceea 
ce a gândit deja şi depăsirea acestora, 
adică: un comportament totodată reflexiv 
si tranzrtiv. 

Astfel identitatea coexistă c u  
diferenta, adică: diferenta s e  află în inima 
identităţii şi o resemnifică, particu
larizându-o, localizănd-o. in acelaşi orizont 
(de aşteptare, cum am subliniat mai sus) 
au loc procese multiple de identificare prin 
determinare (si autodeterminare), 

anuntându-se că ceva este «acelasi" (el 
însuşi identic) prin diferenţa pe care şi-a 
autoinstiturt-o. 

2. O altă perspectivă asupra identităţii 
e furnizată de Leibniz prin ulex identrtatis 
indiscernabilium .. , principiul "identităţii 
indiscemabililor", menit (in cadrul general 
al teoriei leibniziene a principiilor) să 
corecteze intr-o anumrtă măsură principiul 
continuităţii. Acesta din urmă priveşte 
gind rea roastră (pentru care a:rluzia a două 
existente infinit învecinate este posibilă) şi 
treoedrept principiu al ordinii generale: uTout 

il ... est partout comme ici", dans lşinvisible 
� er dans le visible", numit de Leibniz: ule 
� Principe dsArlequin" ( uEmpereur de la lune", 
., qui trouvait !out, dans la lune, analogue â 
� ce qui se voit chez nous), o generalizare a 
:il principiului matematic al limitei. 
(§ Dar, considera Leibniz, "există ordine 

în măsura în care se observă mai multi 
(multe) într-o multitudine". Şi aceasta in 
virtutea principiului unihil sine ratione" 
(principiu de inteligibilitate şi de existenţă, 
totodată): uPentru a fi posibil ceva, este 
suficientă inteligibil itatea; dar pentru a 
exista, e necesară o prevalenţă a 
inteligibilită�i sau o ordine" ( Philosophische 
Schriften, ed. Gerhardt, 1/1, 558). 

Aceasta este necesară întrucât 
principiul de ordine generală (o extensie a 
metodei limitelor) este un principiu de 
uniformitate. Propozitii le care enuntă 
ordinea sunt însă reflexive: se referă la 
maniera noastră de a concepe lucrurile, nu 
la natura acestora. Dar Leibniz vrea: uune 
ordre selon nature», ubien fondee .. , într-o 
lume care înseamnă: prezenta unor 
substanţe individuale discemabile una lată 
de alta, având caractere variabile si 
combinatii de însuşiri cărora nu li se poate 
pune o limrtă: .. 0 idee relativă dintre cele 
mai importante este aceea a identităţii sau 
a diversitătii ... "Latura dară si precisă a 
identităţii şi diversităţii nu se bazează pe 
timp şi spaţiu"; "dacă doi indivizi ar li per
fect asemenea si egali (si într-un fel) 
nediferenţiat prin ei inşisi, nu ar exista 
principiul individuaţiei . . .  nu ar exista (de ex.) 
două frunze pertect asemănătoare ... căci 
întotdeauna există diferente" (Nouveaux 
Essais, I l ,  27). 

Principiul de indisoemabilrtate ne poate 
autoriza să dasăm diferentele după ordinea 
şi mărimea lor. Ordinea este totodată un 
termen de enumerare şi un principiu de 
organizare a enumerarii însăsi. 
lndiscernabilitatea este o relatie de 
asemănare completă (după continut, 
identitate), dar nu e o identitate numerică, 
ci o diversitate (după conţinut) a 
indisoemabililor. 
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Principiul «identităţii indiscemabililor .. 
e principiu al individuaţiei, principiu de 
diferenţiere şi conduoe la unicitatea fiecărui 
dintre termeni. Aşadar. corectează principiul 
uniformijăţii: uldentijatea .. , aici, e udupă 
natură .. (după conţinut) şi se asociază cu 
diversitatea (diferentierea). Diferenţa este 
totdeauna mai mult decât numerică, 
angajează contrariul, calitatea şi oentrează 
orizontul plural al celor identioe numai în 
unijatea dintre unicitatea si ciferenţierea prin 
unitate: uomne individum est ineffabilis ... 

3 . •  Orizontul plural al celor identioe" 
este un orizont de aşteptare şi de acţiune, 
în care timpul se asociază tot mai mu� cu 
subiectivitatea activă, cu ceea ce noi 
suntem, dar nu în timp, ci ca timp. Căci 
"timpul trăit de un om este numai timpul 
aoelui om", întrucăt .fiecare interval de timp 
este hotărât de totalitatea vieţii acelui om" 

(C. Rădulescu-Motru, Timp si destin, 
Bucureşti, Fundaţia, 1 940, p. 7). 

înţelegerea orizontului pentru om 
înseamnă cumva sijuarea aoestuia în mod 
intenţionat si expres în timp, asocierea 
limpului la propria realizare, redistribuirea 
timpului din unghiul de vedere al creatiei 
valorice şi al dobăndirii simtului istoric. Pe 
aoest fond al orizontului istoric se evijă şi 
«modernizarea .. şi domnia universalijăţii, 
lendinţele de a impune unui spaţiu socio
cultural, căruia îi este proprie o anumită 
măsură, un anumij specific, regulile unei 
universalităţi nediferenţiate, globale. 

Şi întrucât ne preocupă inscrierea în 
orizontul contemporaneităţii, devine 
necesar să promovăm, pe fondul spiritului 
umanităţii (humanitas, sensul clasic), 
semnificatia identităţii prin diferenţă si a 
pluralismului cu�ural, structural secolului 
nostru. Căci ceea ce dă unitate pe aoest 
fond nu este o universalijate abstractă, ci 
una non-generică a fiintării umane în forme 
plurale, istorice ele însele, dar marcate 
valoric prin oeea ce aduce clipa vietuirii 
fiecărei cu�uri în interacţiunea civilizaţiilor. 

În discuţiile contemporane despre 
.. moştenirea spirituală a Europei .. (încă în 
1 994 a apărut volumul: Das geistige Erbe 
Europas, Napoli, întrunind colaborări din 
spaţii cu�urale difente; oercetările sub aoest 
generic rămân o dominantă în preocupările 
filosofilor si ale politicienilor) revine cu 
insistenţă ideea pluralitătii si diversităţii, 
într-o unitate («Europa") în care au relief 
configuratii cu�urale specifice. Ceea ce se 
vrea si se caută este o nouă formă de 
unitate, numijă «Europa muttiplă ... 

Este interesant că (în contextul 
volumului menţionat mai sus) se precizau 
următoarele: .A vieţui împreună cu celălatt, 
ca attul al oeluilatt, - iată oeea oe valorează 
ca măsură, în mare si în mic, a menirii 
omului. Asa cum învăţăm să trăim 
împreună cu celălalt, tot asa trebuie să fie 
si pentru lormele de asociere umană, pentru 
popoare si state. Aici pare să se afirme o 
preferinţă a Europei, anume: să se poată, 
si chiar să trebuiască, să se înveţe a trăi 
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împreună cu alţii, chiar dacă aoeştia ua�ii .. 
sunt «altfel"" (p. 65). 

4. "Universalismul" capătă astfel o 
semnificatie determinată într-o lume a 
pluralismelor, a conţinuturilorcutturale care 
s-au afirmat istoriceste. Hotărâtoare 
devine, lot mai mutt, diversijatea orizontului 
istoric al fiecărei naţiuni şi cutturi nationale. 
Fără înţelegerea (şi aooeptarea) aoestui 
orizont, "modernizarea .. , globalizarea (ca 
temă a Europei de azi) riscă forme de 
organizare oe nu se vor închega (sau se 
vor închega cu greu!) în forme de viaţă care 
să aducă laolaltă universalitatea şi 
specificitatea în noile instituiri valoric 
spec�ioe lumii europene. 

Nu este de neglijat faptul că imaginea 
pe care o proiectează teoriile globaliste este 
aceea a unei lumi ordonate ca un «COS
mos ierarhic .. (metaforă utilizată de Tho
mas Mann în romanul Der Zauberberg= 
Muntele vrăjit). Ceea oe nu spun aceste 
teorii şi multe discursuri despre 
.. globalizare .. priveşte faptul că ordinea aici 
este asimetrică si nu poate oferi o bază 
pentru egalitate. Căci lipseşte tocmai 
recunoasterea valorii diversijăţii, care este 
o caracteristică ireductibilă a umanilălii şi 
justifică pe deplin ceea ce tot mai mult se 
numeste "dreptul la diferenţă". 

Pentru «noua identijate .. a Europei, 
moştenirea venijă prin uhumanijas" poate 
indeplini o funcţie de rebusolare si 
resemnilicare în cunoaştere şi acţiune, în 
depăşirea tendintelor de marginalizare a 
diversijăţii. Prin forţa lucrurilor, pentru toale 
acestea este oricând binevenijă invocarea 
genericului .. umanijate .. , venit de la cei 
vechi si pilduitor pentru ceea oe modem s
a numit '�umanism,,. 

Concepţia despre «humanitas .. , 
formulată de Cicero (De Officiis, 1, 4), 
priveste natura umană, omenescul din 
omul-individ, virtutile sufletului uman: "Si 
tot natura, -scria Cicero- prin puterea raţiunii, 
îi uneşte pe oameni într-o comunijate de 
limbă si viaţă ... si nu este un neînsemnat 
privilegiu natural al ratiunii umane faptul că 
această fiinţă simte ce este ordinea, ce 
este cuviinta: în vorbe si lapte, ce este 
măsură în ele". În aoelaşi context, şi textul 
lui J.G. Herder (Briefe zurBeforderung 
der Humanitiit) este grăitor: .Suntem cu 
toţii oameni si, ca urmare, purtăm 
umanitatea în noi sau aparţinem 
umanităţii - umanitiit) este grăilor: 
.Suntem cu toţii o; umanitatea este 
caracterul genului nostru; el nu este 
însă înnăscut decât numai ca 
predispozitie si, de fapt, trebuie educat: 
educatia pentru umanitate este o operă 
ce trebuie continuată fără încetare!" 

uUmanijatea .. , solidantatea omului cu 
natura şi «lumea omului .. , precum si 
conştiinţa poziţiei omului în univers este 
axa înţelegerii omului în orizontul 
modemijăţii (si postmodemijăţii) si, fiind 
uoeeaoe ne uneşte .. , conduoe la ideea unei 
universalităţi nongenerice în orice nouă 

situaţie istorică, inclusiv azi, când 
civersijatea riscă să devină mărul discordiei! 

De aceea şi preocuparea pentru a 
înţelege sensul noii istorii a Europei. Pentru 
aoeasta: un gând semnificativ (în volumul: 
Das geistige Erbe Europas: X. Tilliette): 

"Fiecare dintre noi este conştient de faptul 
că, pentru a construi Europa, nu este de 
ajuns o voinţă polijică. Nu se pot şterge cu 
buretele atâtea secole de istorie! ... Fără 
un spirit european, care abia se face simţit, 
este de neconceput o viaţă politică 
comună". Asadar, un «Spirit european .. 
trebuie format treptat şi numai astfel se vor 
reaseza toate, traditia si contempo
raneijatea, universalijatea si specilicrtatea, 
unrtatea si diversitatea s.a. Dar această 
înţelegere isi asociază o înaltă constiinţă 
a timpului, venit ca o «Clipă .. a fiecărui 
situat în timp (individ, comunijate isloriceste 
constituită, naţiune). 

5. Această poziţionare in «timpul 
nostru .. presupune o înaltă constiintă a 
valorilor si a interactiunii cutturilor in istoria 
lumii si in actualitate, si are o strânsă 
legătură cu ueducalia pentru umanitate .. 
(Herder) in contextul de azi al unui uspirit 
european", a cărui formare este hctărâtoare 
pentru ceea ce se vrea azi: o viată politică 
comună; "Europa multiplă .. , "inlegrarea 
europeană" fără sacrificarea diferenţei, a 
diversităţii - trăsătură caracteristică 
ireductibilă a umanităţii (inclusiv a 
"umanrtăţii europene" de azi). 

În principal, promovarea "spiritului 
european .. rămâne oricând de asociat cu 
promovarea uspintului umanităţii" si are ca 
domeniu de afirmare unrtatea prin dilerentă, 
prin ceea ce fiecare cultură înscrie ca o 
contribuţie proprie în oeea ce s-a numit 
«harta universalitătii ... 

În noua lume aflată în căutarea unui 
nou sens al vietii este loc pentru cei care 
sunt si pentru cei care vor veni de-acum 
înainte! Poate că "pericolul cel mai mare 
care ameninţă Europa" nu este "oboseala" 
(cum credea Husserl in: Criza umanitătii 
europene .. .. ), ci blocajul comunicării, al 
deschiderii spre noi orizonturi de realizare 
si resemnilicare a valorilor umane. Poate 
că cea mai bună dintre «lumile posibile" 
(Leibniz) ar fi aoeea în care oei care vorbesc 
(şi convorbesc) pot să realizeze si 
comunicare si colaborare. Nu-i târziu 
niciodată' 
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inceputul acesta de mileniu si de 
secol este dezamăgitor. in ciuda 
asteptărilor personalizante ale vieţii - tacite, 
:Jri declarate - capabile să afirme, 
:onstructiv, un stenic sine, umanizanl, al 
existenţei - s-a instalat, de-a lungul si de-a 
alul lumii, un soi de cărăit al unei 

.;JnVighetori" de baltă, căreia, de dimineaţă 
::>ână seara, nu-i mai tace ciocul, ce 
.mărâie" monoton: .să Iim toti şi toate, doar 
o apă şi-un pământ, pănă-n ziua de apoi". 

Alinierile globalizante si europenizante 
Ju, fără îndoială, unele virtuti si avantaje. 
Ba unii autori· - si străini, şi autohtoni -
:onsideră că ar fi vorba, chiar de "legi 
obiective". 

in privinţa asta este surprinzător că, 
:le vreo două secole incoace, de cănd s-a 
:ot comentat intens greutatea ideatică a 
oegilor obiective, in cadrul filosofiei şi al 
altor discipline, încă nu s-a inteles pe 
:leplin că in incinta functionalilătilor vieţii 
sociale, a dinamicii acesteia, legile 
obiective se încarcă cu un comportament 
paradoxal: "obiectivitatea" lor devine -
·uem, nu vrem - intens subiectivă. 
Dinamica societăţilor fiinţează prin uriasa 
diversrtate a impulsuri/ar pur omenesti, prin 
'dealurile, vointa şi capriciile acestora. Or, 
in acest sens, infiltrarea a numeroase 
1postaze subiective, in tendinţele 
presupuselor legi sociale "obiective", este 
aproape de neocolit. Din această pricină, 
as îndrăzni să spun că virtuţile şi 
avantajele alinierilor globalizante şi 
europenizante, ale lumii de astăzi, sunt, 
in bună parte, un gen de necesităţi 
.obiective" cam cu anasăna. Din 
perspectiva lor, subiectivitatea infiltrată 
insidios pe terenul presupusei necesită� 
.obiective" ne face şmechereşte cu ochiul 
si dictează un soi de principiu. Şi anume 
unii indivizi, unele popoare, unele natii, unii 

ldentitaru l şi globa lizarea 
Grigore Smeu 
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conducători să fie, in toate, mai egale, mai 
egali decăt altii. 

Precum s-a văzut si se stie, de câţiva 
ani incoace, ştabii de la Bruxelles (si 
cătiva inşi din patria-mumă) tot văntură 
ideea "federalizării Europei", cu un gwem, 
totalitar- ba, chiar foarte totalitar - care să 
poruncească bietilor europeni să nu mai 
taie de Crăciun, porcu, cu .cuţâtu" la gât, 
să nu sufere, săracu . . . • Bă, zic ăia, ăi cu 
poruncile «europenizante .. , să băgaţi 
bietului porc pe gât niţică "cianură", mă, 
să moară ăla intr-o clipită!" ... Şi ne mai 
poruncesc .bruxălomanii" să punem prin 
grădinile de zarzavat numai sămânţă de 
castraveţi drepti ca lumânarea, nu strâmbi, 
că, cică, ăia drepţi, amiroasă a ... nimic. 
Cam cum amiroasă toate zarzavaturile de 
import- curat europenizante- care ne-au 
invadat pieţele de un număr buni de ani. 

Toate astea, cică, in numele unor 
magistrale "legi obiective", care 
guvernează, acum, globalizanta euro
penizare. 

E drept, Uniunea Europeană, cu 
Comisia ei Europeană, cu Consiliul Euro
pean şi cu Parlamentul ei European cu 
tot, unde europar1amentarii si tot felul de 
comisari şi alţi inalti demnitari, de diverse 
culori şi interese politice, de partid, 
intreprind şi acte "majore", dau "indicătii" 
şi - mai ales - ne trimit la colt, pe coji de 
nucă. Gen, chestia aceea, numită 
Schengen ... "voi - zic ăia, ăi mari, de la 

"Bruxăl", cu glas poruncitor: să nu veniţi 
peste natiunile noastre, că nu merita�!" ... 
Păi, dacă ştabii care conduc Uniunea 
Europeană îşi apără - după opinia mea, 
pe bună dreptate - na(iile lor, atunci de ce 
diverşi ideologi din marile ţări europene şi 
chiar din structuri ale conducerii Uniunii 
trag cu tunul in conceptele naţiune şi 
national, ca fiind, cică, .perimate"? 

A sosrt timpul să fie pus şi acest tip 
de întrebări, directe, la Jndemâna tuturor 
cam dure, cam necruţătoare, eventual 

"necizelate" - şi nu doar întrebări şi 
răspunsuri, cu pretenţia de porumbei albi, 
Jnveşmântaţi in sofisticate abstractii 

"diplomatice". in ziua de astăzi, ipocrizia 
a urcat trepte foarte inalte: cu o uimitoare 
nepăsare, marii conducători ai lumii una 
spun şi cu totul alta fumează. Desigur, 
desigur, să nu dialogăm cu insulte, cu 
înjurături ... Doamne fereste!... Dar nici să 
batem din buze, zâmbitori, incârligând 
vorbele cu dulceaţă spumoasă, ca mustul, 
care să ascundă directitatea adevărului. 
Şi noi, românii, ne indignăm şi apărându
ne hotarele identităţii naţionale, dăm, pe 
bună dreptate, cu pumn u-n masă, cănd 
de mai mulţi ani incoace - extremiştii 
unguri, speculănd o prea mare 
generozitate a trecerii granitei, ca peste 
un gard banal, dau năvală in România, fac 
scandal, jignesc naţiunea română si cer, 
cu nerusinare, Ardealul. 

Nu putem ignora adevărul că 
globalizarea şi europenizarea - fiindcă 
europenizarea, afişată astăzi, in gura 
mare, pe toate gardurile, este si ea tot o 
ipostază a globali zării - aduc in lume unele 
avantaje. Posedă niste virtuţi. Cu 
"schengenizări" cu tot. Dar, in acelasi timp, 
nu poate fi ignorat un alt adevăr. Unul 
extrem de periculos şi întristător: 
predicarea, pe toate cărările, a 
globalizărilor lumii de astăzi, introducând 
in viata oamenilor de pe Terra alarmante 
regresa ideatice. 

Şi unul dintre cele mai grave regrese, 
in clocolul globalizant al lumii de astăzi, il 
constituie efortul unora - politicieni, 
intelectuali, tot soiul de comentatori, prea 
slobozi la gură, inainte de a gândi - de a 
şterge, din calendarul axiologic, valoarea 
identităţ11or, a specificităţi/orumane. 

De ce această tendintă, tot mai 
vizibilă, mai insistentă, mai dispretuitoare, 
de a fi anihilate identitătile naţionale, de 
axiologie culturală, de comportament 
ideatic, de creaţie, de virtualitate a 
imaginarului, reprezintă un regres? 

La nivel ontologic, totul se defineşte 
- liinţele omenesii, plantele, miliardele de 
vielăti, lucrurile, valorile, societăţile si 
funcţionalităţile lor - printr-o spectaculoasă 
diversitate a identităţilor, a specificităţilor. 
Scrieri dintre cele mai vechi, de mii de ani, 
invocă în chip firesc, aproape ca pe un· 
lucru de la sine inteles, diversitatea 
funqională a identită(ilor in dinamica, in 
trepidaţia existenţială. Biblia, de pildă - mai 
cu seamă Vechiul Testament - abundă in 
expresia "ftecare după fel". Chiar in debutul 
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Vechiului Testament, in Facerea, 
Dumnezeu, creând, zi după zi, varietăţi 
de plante şi animale, subliniază insistent: 
"fiecare dupâ felul său", după "felul lor''. 
Adică, punând in relief identităţile a tot ce 
există. În ea însăşi, Facerea lumii nu poate 
fi concepută in afara specificului identitar. 
S-ar putea spune că identitarul reprezintă 
sinele care şade la baza proceselor 
existenţiale. Ontologicul - de orice tip arii 
el - nu poate fi definit şi se autoanulează 
in absenta identitarului. 

Am invocat Biblia nu pentru a rupe 
gura târg ului cu "Cartea Sfântă". Ca oameni 
emancipaţi ce ne considerăm cu toţii - ce, 
uite, am apucat .de-un picior'' mileniul al 
treilea - se cuvine să acceptăm că oricât 
de credincioşi, de religioşi am fi, Biblia 
reprezintă o operă emblematică scrisă de 
oameni, pentru oameni. Cum au si apreciat 
o serie de savanti, de cercetători, indelung 
specializati in cercetarea textelor biblice. 
Si că, in această privinţă, Biblia contine 
preţioase mituri şi legende vechi de mii 
de ani, care au preţuit /a scenă deschisă, 
ca puncte nodale ale existentei, 
funcţionalitatea identităţilor. 

Sadoveanu, cel atât de iubitor al 
uimitoarei diversităţi a lumii, a naturii mai 
ales, a presărat - stilistic vorbind - in 
dulceaţa limbii din intreaga sa creaţie 
epică, o expresie frecventă, cu o seducţie, 
aş zice, acută: "felurite feluri"! ... Este o 
găselniţă lingvistică emblematică, ce 
nominalizează un gen de identitar /a păţrat, 
al ontologicului, al lumii. 

Înainte de a incerca - fie si sche
matic - o caracterizare pe verticală, pur 
teoretică, a conceptului identitate, 
semnalăm două tendinte acute, aflate 
astăzi spate in spate: una - pe care am 
şi amintit-o - ce se străduieste, in variate 
tonuri, de la sarcasm la dispret, la atitudini 
de negativitate primitivă, să anihileze 
prezenta identitătilor si funcţionalitatea lor 
in lume; si o altă tendinţă, opusă primei, 
care se străduieşte, cu argumente lucide 
şi calme, să revigoreze conceptul in 
cauză s i  să just i f ice necesitatea 
funcţionalităţii lui şi in vremurile atât de 
capricioasa, cum sunt cele pe care le 
trăim. 
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Cum ar putea f i  definită identitatea:? 
În recenta sa carte, intitulată Crizele 

modernităţii târzii (Editura Academiei 
Române, 2012), Andrei Marga subliniază 
in capitolul Problema identităţilor. .Din 
punctul de vedere al logicii, identitatea 
este asumată ca mănunchi de însuşiri ce 
fac ca un obiect (in sens generic) să fie 
ceea ce el este" (pag. 1 30). 

În planul istoric al funcţionalităţilor 
sociale, definirea logică, pur teoretică, a 
identităţii, se complică. În general trebuie 
avut in vedere, cu maximă prudentă, ca 
identităţile să nu fie înţelese, excesiv, ca 
fixisme apriorice şi intratabila. Mai cu 
seamă in planul dinamicilor sociale -dar 
şi in alte domenii - identitatea, ca un sine 
interior, cu specificitate structurală, 
suportă multiple procesualităţi ale 
devenirii. 

În istoria cu�urii universale, unul dintre 
procesele axiologice cele mai 
deschizătoare de drumuri, mai complexe 
si deopotrivă dificile, prin abundenta 
nuanţelor, 1-a constituit depistarea şi 
argumentarea fiecărei specificităti a 
fiecărei valori spirituale. Din acest punct 
de vedere, adevărurile despre identitatea 
unei valori spirituale sau alta au o enormă 
greutate in evoluţia cu�urii universale. Mai 
cu seamă in ceea ce priveşte identitatea 
fiecărei arte in parte. Depistarea si 
recunoasterea specificităţilor artistice au 
contribuit, din punct de vedere axiologic, 
la progresul nuanţat al artelor in lume. Si 
o intoarcere primitivă la ideea unui "tot o 
apă si-un pămânf', mai ales in domeniul 
identităţi lor valorilor spirituale, reprezintă 
un periculos şi regretabil regres. 

De vreun deceniu incoace, de când, 
pas cu pas, in lumea ideologică 
occidentală s-a insinuat, teza că 
globalizarea ar f i  o .lege obiectivă", cele 
mai atacate ipostaze ale identitarului sunt 
cele ce vizează naţionalul. 

Nationalul a condensat, temeinic, in 
sine, de-a lungul procesualităţilor istorice 
ale devenirii, expresivităţi identitare, em
blematic-funcţionale, in progresul vietii. 
Ceea ce, la nivelul oricărui popor, de pe 
oricare meridian al lumii, s-a constituit 
repet, istoriceste - drept identitate 

naţională, a inceput să devină o frână in 
calea buldozerelor globalizante, care 
tintesc să radă tot din perspectiva 
lacomului a avea, fără a mai pretui si pe a 
fi. Căci autenticul identitar national a vizat, 
intotdeauna, ipostaze definitorii, profunde, 
ale fiinţării umane, pe linia directă a lui a 
fi, şi nu excluzându-1, ca derizoriu, in 
favoarea nesătiosului, cu ochii inchisi, a 
avea. Cu lotii dorim, omeneste, să si 
avem, e firesc, dar nu să intoarcem 
spatele, ori să dăm la cap, definitorului 
umanizant, a fi. Astăzi, "latră" - iertati-mi 
duritatea - prin diverse bătături europene 
si americane, dar şi prin bătătura patriei 
mumă, un soi de dulăi ideologici, care, 
apucându-te de turul pantalonilor, te 
ameninţă in gura mare că te bagă la 

"gherlă", fiindcă dacă invoci identitarul 
naţional, eşti "nationalist" si ,,xenofob" si 
eiusdem farinae. Iertati-mi, iubiti cititori, 
lipsa de modestie: la cei 85 de ani, câti 
mă împovărează in această toamnă, după 
o viaţă de cercetător şliinţific profesionist, 
de profil academic, in domeniul filosofiei, 
indelung obisnuit cu investigarea 
abstracţiilor, aş putea face, fără efort, 
"teoria chibritului", abstractizând, "pe culmi 
ina�e", anatemizarea identitarului national. 
Fiindcă tocmai asta se străduiesc să facă, 
in clipa de faţă, ideologii negatori ai 
identitarului. Regret că sunt silit să afirm 
ca profesionist al filosofiei - că unele teorii 
abstractizante, contemporane, maculând 
funcţionalitatea cuvântului, denaturează 
lucrurile si mint de sting, din perspectiva 
cumulativu/ui, fără hotare, fără scrupule, 
fără perdea. Si indemn si pe alţii să nu se 
lase târâţi, ideatic, in această direcţie. 
Naţiunile s-au constituit, in istorie - in lungi 
procese anevoioase - drept limpeziri 
majore ale idealurilor unor colectivităţi, spre 
a oferi lumii valori autentice, in numele 
progresului. Iar in patria - mumă, cei ce, 
de câţiva ani incoace, strâmbă din nas, 
ori pur si simplu spumegă împotriva 
identitarului si naţionalului definitoriu sunt 
totalmente imorali, fiindcă se îndoapă cu 
neruşinare, cu cinism, de pe ogorul pe care 
il dispreţuiesc, injurându-1. 
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Istoria se repetă 
Ioan Scurtu 

As li dorit să lac o comparatie intre 
:;.enoada de după decembrie 1 989 si cea 
::oe după 1 918,  având in vedere durata 
W"'llară (ceva mai mult de două decenii), 
�: si faptul că ambele au debutat intr-o 
r"Tl<lsleră de mare entuziasm naţional. 

in 1 918,  la Chişinău, Cernăuţi şi 
.:..::>a Iulia, sute de mii de români au 
l:lamat actele de Unire, primite cu 
� � tuziasm de i ntreaga ţară. În 
:.ecembrie 1 989, milioane de oameni au 
�s1t in stradă, impunănd alungarea 
: :tatorului şi salutănd cu bucurie 
·;:o,enirea la un regim democrartic. 

Dar, la o analiză mai atentă, am 
:o:nslatat o deosebire esenţială. După 
· 31 8 a urmat o perioadă constructivă, 
Je dezvoltare, benefică pentru România. 
=auritorii Marii Uniri au acţionat pentru 
:·earea unei adevărate industrii 
-at1onale, au incurajat afirmarea unor 
:restigioase scoli ştiinţifice (in domeniile 
-edicinei, matematicii, sociologiei, 
:slOfiei, geografiei etc), au creat un cadru 
:·o pice creaţiei intelectuale, con
:,etizate in valoroase opere literare şi 
J.11Stice. România a dobândit un autentic 
:restigiu international, diplomaţia 
· �mânească remarcându-se prin 
-Jtlative care vizau asigurarea păcii pe 
:ontinent si in intreaga lume. În cele 
�uâ decenii, România a făcut paşi 
.."portanti pe calea apropierii de statele 
::oezvoltate ale Europei. 

După 1 989, evolutiile au fost in
•erse: spre demolarea economiei proprii, 
Jeteriorarea situatiei invătământului şi 
st1intei, contestarea valorilor culturale şi 
a 1storiei nationale, abandonarea 
:llplomatiei active. Iar România se 
afundă spre ultimele locuri din Uniunea 
Europeană in toate domeniile. Această 
evolutie s-a datorat unui complex de 
!actori, din răndul cărora se remarcă 
modul cum factorii politici responsabili 
s1 mediul intelectual au actionat după 
decembrie 1 989. 

Este cunoscut faptul că, in 
perioadele de tranziţie, şi România 
parcurge după 1 989 o asemenea 
perioadă, se lac reevaluări critice asupra 
trecutului. Exponenţii noului regim con
testă orice realizare a celor pe care i-au 
înlăturat de la putere, urmărind să-si 
justifice legitimitatea in ochii opiniei 

publice, interne şi internationale, 
exprimăndu-şi hotărârea de a "rupe cu 
trecutul", plin de abuzuri şi ilegalităţi, 
pentru a face loc noii societăţi bazate 
pe dreptate, cinste şi adevăr. 

Cel mai adesea, in vremurile tulburi 
se înregistrează o puternică ascensiune 
a nonvalorilor, care devin extrem de 
intolerante, ocupând spatiul public 
precum crengile putrezita dintr-un rău, 
care ies la suprafaţă in timp de furtună 
şi nu se mai vede luciul apei. Ca urmare, 
aceşti indivizi caută să prelungească 
tranziţia, pentru ca ei să se menţină la 
suprafata vietii publice. 

La o privire mai atentă am fost 
frapat de similitudinea realităţilor din anii 
'50 ai secolului trecut cu cele de după 
1 989. 

Au apărut rapid noii '1ormatori de 
opinie", care s-au erijat in promotori ai 
"vremurilor noi". În anii '50, Mihail Roller, 
Savin Bratu, Ion Vitner şi alţi câţiva 
decideau soarta istoriei, literaturii şi 
culturii româneşti in general. După 1 989, 
au apărut afli cuftumici, precum Vladimir 
Tismăneanu, Horia Roman Patapievici 
şi Lucian Boia. 

Obiectivul lor fundamental a fost 
contestarea valorilor nationale şi 
prezentarea României în cele mai 
sumbre culori, ca o ţară fără o istorie 
autentică şi fără valori culturale. 

Pentru Mihail Roller, istorici precum 
N. Iorga, A. O. Xenopol sau Gheorghe 1 .  
Brătianu erau nişte slujitori ai burgheziei 
şi moşierimii, naţionalişti, xenofobi, 
străini de interesele maselor populare. 
Ca urmare, scrierile acestora au fost 
trecute la index, pentru ca tineretul să 
nu fie "infesta!" de concepţiile lor 
reactionare. Pentru Savin Bratu şi 
colaboratorii săi, Lucian Blaga era pro
motor al fascismului, Vasile Voiculescu, 

un mistic irecuperabil, iar Octavian 
Goga, un nationalist agresiv. 

Scriitorilor şi istoricilor români li se 
cerea să ia ca model opera intelectualilor 
sovietici, care promovau în creatia 
literară şi artistică realismul socialist, iar 
in scrierea istoriei, principiul luptei de 
clasă. 

Situaţia s-a repetat după 1 989.  
Mihai Eminescu a fost definit de Horia 
Roman Patapievici "scheletul din dulap", 
de care românii trebuie să se 
debaraseze, pentru a deveni europeni. 
Tismăneanu şi emulii săi s-au grăbit să 
prezinte România ca o ţară dominată de 
confruntări interetnice si  de reacţii 
antioccidentale. 

in ambele cazuri, obiectivul a fost 
acelaşi: acreditarea ideii că românii nu 
au o istorie, o literatură şi o cultură 

adevărate cu care să se măndrească. 
Cine susţinea contrariul era considerat 
in anii '50 un exponent al reactiunii, iar 
după 1 989 un naţionalist şi 
antioccidental. Ca urmare, românii nu 
aveau ce învăţa din istoria lor. Cei care 
au publicat cărţi de istorie s-au aflat, cu 
totii, intr-o gravă eroare. 

in cartea sa, Istorie şi mit in 
constiinta românească, publicată de 
Editura Humanitas in 1 997, Lucian Boia 
scria: "Trebuie înţeles că nu există o 
istorie obiectivă, si nu numai că nu există, 
dar nici nu poate exista". in opinia sa, 
istoria românilor era o succesiune de 
"mituri", care mai de care mai nationalista 
şi autohtoniste, precum originea daco-ro
mană, continuitatea românilor în spatiul 
carpato-danubiano-pontic, unitatea 
ardelenilor, muntenilor şi moldovenilor, 
existenta unor eroi salvatori. Principalul 
său obiectiv a fost demolarea "miturilor 
naţionale", negând tot ce au scris istoricii 
români, de la A.D.Xenopol, Nicolae Iorga 
şi Gheorghe 1. Brătianu, până la Andrei 
Oţetea, Constantin C. Giurescu si David 
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Prodan. Promovând "istoria imaginarului", 
Boia şi adepti i  săi au urmăr i t  să 
acrediteze ideea că documentele de 
arhivă nu sunt esen! ia le pentru 
reconstituirea trecutului, că nu există o 
istorie reală, iar cel care o scrie îşi 
imaginează cum a ar li fost să fie, 
neexistând un adevăr istoric. 

Denigrarea propriului popor a atins 
forme paroxistice la Horia Roman 
Patapievici , care scria intr-o carte 
apărută la Editura Humanitas: "Privit la 
raze X, trupul poporului român abia dacă 
este o umbră; el nu are cheag, radiografia 
plai u lu i  miorit ic este ca a lecalei" . 
Autorul, rod al unui asemenea produs rău 
mirositor, a indeplinit ani in sir functia 
de director al Institutului Cultural Român 
si este de inteles ce propagandă a făcut 
el peste hotare "plai ului mioritic". 

in ani i  '50 s-a dat loc cărţi lor 
semnate de N.  Iorga, Octavian Goga si 
alti "reactionari", au fost scoase din 
muzee opere de artă, precum picturile 
relizate de '1ascistul" ţuculescu, a fost 
legată cu odgoane trase de un tractor 
Coloana Infinitului realizată de sculptorul 
"decadenf' Constantin Brăncusi la Tărgu 
-Jiu pentru a o demola. 

Spiritul distructiv s-a manifestat şi 
după decembrie 1 989. Este semnificativ 
faptul că una dintre primele măsuri luate 
de Andrei Plesu, ministrul Culturi i ,  in 
ianuarie 1 990, a fost abrogarea legii 
privind patrimoniul cultural naţional, 
fapt ce s-a concretizat in devalizarea 
muzeelor si a altor institutii de artă. Sub 
min isteriatul lui Mihai l  Sora durata 
invăţământului general obligatoriu a 
fost d iminuată de la 1 O clase la 8 
clase, devenind cel mai redus d in 
Europa. Numărul orelor de istorie, de 
l i m ba ş i  l i t e r a t u ra română d i n  
invătământul l iceal a fost diminuat 
drastic, au fost elaborate manuale "al
ternative" pe baza unor noi programe 
( c u r r i c u l a re )  d i n  care l i psesc 
personalităţi marcante, pentru a face 
loc a unor creaţii dubioase, aparţinând 
adesea unor amici aflati pe aceeasi 
"undă culturală" cu autorii. 
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Istoria români/ora fost eliminată ca 
obict de studiu, fi ind înlocuită cu o 
materie anodină, numită Istorie, din care 
au fost scoase cu grijă cuvintele patrie 
şi patriotism, iar marile personalităţi si 
evenimente au fost înlăturate sau 
expediate in câteva fraze. in această 
viziune, istoria nu mai este o "carte de 
învăţătură", cum scria N. Iorga, ci un 
balast, de care românii trebuie să se 
debaraseze. În cartea menţionată, 
Lucian Boia scria fără echivoc: "Marile 
decizii pe care trebuie să le ia astăzi 
societatea românească reprezintă o 
ruptură lată de trecut, fată de oricare 
trecut". 

Nu suntem atât de naivi încât să 
credem că asemenea '1eorii" constituie 
doar obiect de dezbatere in cercuri 
intelectuale, fără legătură cu realitatea 
concretă şi mai  a les cu pol i t ica 
promovată de cei aflaţi in fruntea 
României .  Nu credem că cei care 
denigrau istoria si cultura poporului 
român erau doar nişte "intelectuali 
subtiri" , trăind in sferele inalte ale 
cunoasterii. 

Realitatea nu poate li ocultată. 
Când Mihail Roller, Ion Vitner el co. 
desfăşurau campanii furibunde impotriva 
b u rghezie i  şi mosieri m i i ,  care au 
"exploatat până la sânge" poporul 
muncitor, Ana Pauker, Gheorghiu-Dej, 
Iosif Chişinevschi şi ceilalti lideri politici 
e logiau "marele popor soviet ic 
eliberator'' ,  care acorda României un 
"ajutor dezinteresat" . Nu numai in 
instaurarea "regimului democrat-popular" 
şi transformarea "armatei regale" in 
armata populară, dar şi in valorificarea 
resurselor economice prin sovrom-uri, 
asigurarea pieţei de desfacere prin 
CAER (Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc), in reorganizarea admi
nistrativ-teritorială a României in raioane 
şi regiuni cu ajutorul consilierilor sovietici 
etc etc. Iar rezultatele s-au văzuit :  
l ichidarea el i tei politice şi culturale, 
secătu i rea economiei  nationale ,  
incercarea de a menţine România ca o 
ţară agricolă, furnizoare de materii prime 
pentru alte state membre ale CAER. 

Situatia s-a repetat, cu sens invers, 
după 1 989. La numai o săptămână după 
preluarea funcţiei de prim-ministru, Petre 
Roman aprecia că industria românească 
era "un morman de fiare vechi" si că era 
mai rentabil ca România să importe 
produse agricole decât să cheltuiască 
sume ur iaşe pentru intret i nerea 
sistemelor de irigatie. Acelasi prim
ministru declara că "statul îşi ia mâna 
de pe economie", in conditiile in care 
90% din economia românească era 
proprietate de stat sau cooperatistă. 

Aceste aprecieri au fost interpretate 
ca un indemn la demolarea 
intreprinderilor industriale şi vinderea lor 
la fiare vechi. Multe dintre acestea 
aveau, intr-adevăr, utilaje vechi, dar care 
puteau li retehnologizale, iar nu puţine 
erau realmente moderne si competitive 
pe plan mondial (intre acestea Uzina de 
Utilaj Petrolier "1 Mai" din Ploiesti, Uzina 
de Autoturisme de Teren ARO din 
Câmpulung, Uzina de Tractoare Braşov, 
Fabrica uTricodava" din Bucuresti , 
Uzina de Locomotive Diesel si Electrice 
Craiova etc . ) .  in câtiva an i ,  toate 
asemenea uzine au fost demolate. Locul 
produselor românesti a fost luat de 
maşini si utilaje produse in alte state, 
care si-au lărgit astfel piata de desfacere. 
Printr-un dubios proces de privatizare, 
importante valori ale statului român (in 
pr imul  rând ,  petrol u l )  au ajuns in 
proprietatea unor firme străine, multe 
dintre ele aparţinând unor state precum 
Austri a ,  Grec ia ,  C ipru ,  F ranţa,  
Azerbaidjan. 

Procesul de dezindustrializare a 
României a avut nu numai efecte 
economice devastatoare, ci si sociale 
foarte grave pentru viata a sute de mii 
de muncitori, maistri si ingineri care au 
fost lăsati pe drumuri, in voia sorţii . 

Nu mai puţin g rave a u  fost 
consecintele distrugerii sistemelor de 
irigaţie (in 1 990, România avea cea mai 
mare suprafaţă agricolă irigată din 
Europa). Încă de la mijlocul anilor '90, 
pentru satisfacerea necesitătilor de 
consum ale populaţiei, s-a recurs la 
importuri masive, astfel că in anul 201 3  
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Este patriotismul depăşit ? 
Marin Gharasim 

Ideea redactorilor revistei "Vitraliu" 

de a aduce in discutie intr-un număr 
tematic problema identităţii nationale, 
a sentimentului patriotic, a ceea ce 
înseamnă să fii patriot şi a pericolului 
deznational izări i ,  este de maximă 
actualitate şi  de maximă importanţă. 

Trăim cu sentimentul că ceea ce 
pentru generaţii intregi a insemnat 
mobilul coagulării naţionale şi statale, 
ceea ce a insemnat pentru generatii 
intregi o idee şi un sentiment pentru care 
mulţi si-au dat viata - patriotismul - a 
devenit in anii din urmă, pentru unii, doar 
"o vorbă" de care e bine să te feresti a o 
pronunta. Sau de a crede in semnificaţia 
ei. 

Cauzele care au dus la această 
aberantă atitudine sunt multiple. Una 
dintre ele este excesul, inflatia de fraze 
patriotarde din vremea comunismului 
ceausist, fraze care au avut un efect 
invers fată de cel sconta!, şi anume au 
dus la o mefientă cvasigeneralizată faţă 
de tot ce făcea referinţă la patrie, patrio
tism, iubire de ţară, considerate ca pură 
retorică. 

O alta cauză are rădăcini mai 
recente si anume in ideologia 
globalizării, a mondializării, a "cedării 
suveranitătii nationale şi statale" unui 
organism supranaţional, in esenţă a 
Uniunii Europene, cu sediul la Bruxelles. 
Reacţia naţiuni lor la acest tăvălug 
nivelator si uniformator a fost formularea 
conceptului de "Europa a naţiunilor" care 
se dovedeste a fi totuşi un simplu 
paleativ, câtă vreme comandamentele 
sunt de natură financiară, economică, 
politică şi nu culturală, de păstrare a 
identităţii nationale şi culturale. 

Globalizarea poate să insemne si 
sansa dialogului dintre naţiuni, dintre 
culturi, o şansă de cunoaştere reciprocă 
şi nu a ignorării specificului culturilor 
naţionale. 

Un instinct de apărare a fiinţei 
nationale cu tot ce înseamnă patrimoniu 
de cultură şi de spiritualitate, face ca 
acest proiect nivelator si castrator să fie 
respins de popoarele care îşi văd 
periclitată însăşi existenta. 

Un exemplu recent de gândire 
aberantă, de atitudine anii naţională este 
recenta p ropunere a deputatu lu i  
european Laslo Tokes de trecere a 
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Ardealului sub ''protectorat maghiar" care 
arată unde poate duce o "gândire" ex
tremistă, pătimaşă, iraţională. 

Ca artist, ca om de cultură, am in 
vedere nu numai destinul culturii ţării 
mele intr-o lume globalizată, ci si viitorul 
ca stat, ca natiune - garant, protector si 
veghetor al vieţii culturale şi spirituale. 
Ca garant al perpetuării tradiţiilor ce ne
au dat identitatea. 

De aceea, politicul nu imi este 
indiferent. Dar ideea de patriotism, de 
naţie, de nationalism, chiar de ţară, faţă 
de care unii sunt mefienti sau chiar 
refractari, are intelesuri mai adânci decât 
cele ce li se atribuie cu usurătate. Se 
stie, constituirea statelor nationale a dus 
la o potentare fără precedent a energiilor 
creatoare ale popoarelor devenite 
conştiente de potentialul lor latent de 
creativitate. 

Că naţiunea, ţara au devenit idei, 
realităţi organice care coagulau energii 
de o infinită bogăţie si semnificatie 
pentru existenţa fiecărui om, a fiecărui 
cetăţean. 

Cuvântul ţăran vine din cel de ţară 
şi jertfa istorică a ţăranilor pentru ţara 
lor arată ce a insemnat şi înseamnă ara 
pentru ţărani. inaltele constiinte ale ţării 
noastre au fost patrioti, si-au iubit cu 
devotament tara, natia lor. Au impletit 
această iubire cu o luciditate critică 
menită să eradicheze relele de care era 
deseori macinată : politicianismul cinic, 
veros, egoismul morbid, dezinteresul 
pentru marile comandamente ale ţării. 
Atitudinea lui Eminescu, cel din scrierile 
politice dar şi din "scrisorile" sale, ca cea 
a lui Caragiale, cel din ·o scrisoare 
pierdută", dar si din articolul "1907 din 
primăvară până in toamnă" - o radiografie 
de mare pătrundere a sechelelor 
politicianismului autohton, sunt doar 
două exemple de "discurs Îndrăgostit" 

fată de ţară, de patriotism adânc care, 
tocmai de aceea, îşi păstrează intreaga 
conştiintă a răului care ne paşte. 

Patr iot ismul e l i telor noast 
spirituale si culturale a luat forme 
mare bogăţ ie.  Am arătat v ig i l  
sp i rit u lu i  cr i t ic l a  Em i nescu s 
Caragiale. Patriotismul, s-a 
şi ca o imensă devoţiune la 
Enescu, cel care cânta răniţilor in 
de al  Doi lea Război Mondial  sa 
concerta până in cel mai mic oras al ţării. 
Un Constantin Brâncuşi artist celebru in 
Europa, aclamal la Paris si la New York, 
doreste să realizeze in tara lui, la Târgu 
-Jiu, cel mai important proiect al său, 
unul dintre cele mai importante 
ansambluri de sculptură ale secolului 
XX. Ansamblul de la Targu-Jiu este 
inchinat memoriei jertfelor din Primul 
Război Mondial. A jertfelor pentru patrie. 
Pentru România. Ansamblul sculptura! 
de la Târgu Jiu este patriotism in act. 
Nediscursiv. Neretoric. 

Patriotismul este un sentiment 
născut, structural fiintei umane. Precum 
credinţa intr-o fortă supremă, superioară 
omului .  Dar acest sentiment latent 
trebuie constientizat, actualizat prin 
argumente pert inente ce t in  de 
imperativele timpului. Acest fapt cade 
in sarcina - misiunea scolii si a bisericii . 
intotdeauna scoala si biserica au fost 
retortele in care s-a păstrat si 
permanentizat sentimentul naţional , 
patriotismul. 

Este şcoala de azi, este biserica la 
înălţ imea acestei mis iun i?  Este o 
intrebare. Aceste două ins t i tu t i i ,  
împreună cu altele, ar  trebui să vegheze 
la cei ce vor conduce aceasta ţară, la 
politicieni. Pentru că aceştia o pot duce 
la inflorire sau la dezastru. 
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La inceputul  an i lor  2000, 
·omânitatea era un avantaj serios pentru 
J te legitima ca fiind competent si pentru 
J-ti ataca adversarul, fiind mai puţin 
·ngrijorat de soarta naţiunii. Atunci, ca 
SI acum, mândria de a fi român era 
':Jiositâ electoral. În acea perioadă, eram 
student la stiinte politice in Bucuresti si 
Jn profesor pe care l-am iubit in lacultate 
:erceta ce înseamnă patrotismul si 
�ationalismul. Nu era singurul. Lumea 
era îngrijorată de excese naţionaliste, de 
�artidul România Mare, de folosirea 
j1scursurilor nationaliste pentru a atrage 
toturi. Mi-a plăcut enorm cum lucra 
�rofesorul meu, cu atentie si delicatate 
�eoretică. Cercetarea lui răspundea unei 
�evoi importante, aceea de a clarifica 
:um să te raportezi la identitatea 
�atională. 

Fată in faţă cu anxietatea provo
:ată de nationalism, literatura aca-
1emică opera cu distincţii sofisticate. De 
p1ldă, profesorul meu analiza deosebirea 
dintre patriotism, care este iubirea bună 
de ţară, si nationalism, care este iubirea 
excesivă si patologică. Specialisti i  
incercau să identif ice o at i tudine 
ratională, matură si  corectă faţă de ţară, 
si isi puneau sperante in atasamentul 
faţă de familie si semeni ca o sursă de 
responsabil itate civică. 

Patriotism, 
cămăşi ţăraneşti, 
şi "poziţia copi lu lui" 
Bogdan George Popa 

Dist incţ ia intre patr iot ism s i  
naţionalism, însă, nu m-a convins atunci, 
si nu mă convinge nici astăzi. Atunci mi 
se părea că a fi patriot înseamnă să te 
deghizezi, sau să nu iti asumi pe deplin 
un ataşament faţă de colectivitate. Cu 
mintea mea de atunci, atasaroentul faţă 
de românitate, de pildă, mi se părea o 
formă de naţionalism trucată, poate un 
nat ional ism blând care para mai 
atrăgător si  mai responsabil. Cu mintea 
mea de acum, mi se pare că disputa 
dintre cei doi termeni, patriotism versus 
naţionalism, este o falsă problemă. si, 
in plus, cred că există o alternativă la 
discuţia despre două tipuri de iubire faţă 
de patrie. Să mă explic. 

În st ud i i le  academice despre 
identitatea etnică, iubirea e văzută ca 
periculoasă. Ea este excesivă, te scoate 
din hainele proprii. Totusi, cei mai multi 
dintre noi stim că, să te indrăgostesti ,  
nu e niciodată doar o alegere raţională. 
Iubirea bună este cea care te atinge 
afectiv. Altfel spus, iubirea are o com
ponentă excesivă si patologică, pe care 
dacă o elimini, rămâi cu puţin, poate cu 
un contract aseptic. 

Ideea că naţionalismul este excesiv 
in afectele sale, in retorica lui bombas
tică, mobiliza academic, in anii 2000, 
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un raţionalism feroce, care isi propunea 
să normal izeze un defect , o 
anormalitate. În fond, patriot ismul  
devenise un cuvânt cheie pentru a sugera 
că, dacă iubeşti, atunci ai un defect 
major, că esti irational si găunos. 

În al doi lea rând, patr iot ismul 
devenise o armă de disciplinare a ceea 
ce se vedea de la vest ca fiind periculos. 
Un anumit tip de colonialism sugera că 
est-europenii sunt mai puţin maturi si 
responsabili faţă de vestici, care sunt, 
nu-i asa, patrioţi, dar nu naţionalişti. Un 
englez isi iubeste regina, dar este to
le rant si este înţelegător faţă de 
imigranţi, gay sau oricine altcineva. Un 
bulgar, pe de altă parte, este intolerant 
si urăşte ce este diferit si occidental .  
Ideea că esticii trebuie să devină ca 
maturii in  vest, părea o atitudine corectă 
si rezonabilă, dat fi ind decalajul de 
dezvoltare intre regiuni. Să devii patriot 
insemna să te transformi in vesticul bun, 
adică normal, raţional, corect si l iberal 
in atitudinile lată de alţii. 

Până la urmă, puteţi intreba ce este 
rău in a avea o anumită disciplină, a fi 
corect ca alţii, să zicem ca vesticii, si 
a-ţi iubi ţara responsabil si cu moderaţie? 
Toate astea sunt lucruri bune, nu-i aşa? 
Nu a incercat o generaţie obsedată de 
decalajul faţă de vest să creeze mai 
multe şanse pentru o generaţie mai 
tânără? Nu este ce spun eu, până la 
urmă,  decât un i raţ ional ism uşor 
marxist, care a uitat pericolele violente 
ale unei gazete de tip România Mare? 

Îngrijorarea profesorilor mei faţă de 
naţionalism a avut mai multe avantaje. 
Mai întâi, te obliga la o atitudine critică, 
si anume,  la a te intreba cum te 
raportezi la un sentiment pe care il simţi 
faţă de o colectivitate - in cazul nostru, 
naţiunea română. Naţionalismul era de 
multe ori preluat in discursuri publice ca 
fiind singurul standard al normalităţii, si, 
dacă nu erai patriot, nu erai om. Apoi, 
ingrijorarea lor te indrepta in direcţia 
bună, si anume a căutării unei alterna-
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tive la simpla declamare a iubirii de ţară. 
Mai mult, pe lângă formularea unei 
probleme, răspunsurile lor sugerau ce 
lipseşte unei generaţii care găndeşte într-un 
context schimbat, şi care are experiente 
diferite de cele ale unor oameni care au 
purtat războaie culturale legate de 
naţionalism, europenism şi cosmopo
litism. 

Răspunsul meu este că nu poţi să 
nu fii îmbiba!, dacă trăieşti în România 
sau aiurea, de ce înseamnă să fii român, 
şi, ca alternativă, cum poţi să fii mai 
sofisticat, mai european sau mai 
cosmopolit. Dar a reacţiona la modul în 
care alţii te definesc, nu înseamnă că 
nu există un potenţial de libertate în ce 
poţi să faci. Libertatea nu este o prob
lemă abstractă aici, ea are de a face cu 
modul în care te raportezi la practicile 
prin care te individualizezi ca român. 

Un prim exemplu care îmi vine în 
minte este relaţia cu tradiţia, sau cu 
obiecte asociate unei gândiri de dreapta 
retrograde. Hainele ţărănesti sunt văzute 
ca reprezentând un anumit tip de 
conservatorism sau tradiţ ionalism 
românesc. Legionarii I-au folosit de multe 
ori ca armă politică. 

Asta nu înseamnă că a purta o 
cămaşă ţărănească sau o ie ,  este 
neapărat un semn de naţionalism. Am o 
cămasă a bun icu lu i  meu ,  foarte 
tradiţională, pe care o iubesc. Îmi este 
mare şi e câteodată greu de purtat. 
Contextul în care port cămaşa bunicului 
este decisiv. As putea să port cămaşa 
ca semn de identificare cu un discurs 
de dreapta, sau dimpotrivă, as putea să 
o port pentru a rememora un anumit tip 
de istorie uitată a unor oameni dispăruţi. 
Aleg a doua variantă. 

Cum trăiesc în Statele Unite acum, 
senzaţia pe care o am când o port este 
că sunt legat de o istorie fată de care 
oricât de ambivalent mă simt, este parte 
a reacţiilor si sentimentelor mele. Port 
cămaşa în răspăr, tocmai pentru a spune 
"nu" unei forme urâte de suprematie cul
turală. Pentru mine, conservatorismul 
intelectual românesc a preluat fără mare 
rezistenţă toate simbolurile ţărănimii ca 
o clasă superioară. Tăranii au fost văzuţi 
ca fiind atasati politicii de dreapta pentru 
că ei aveau - în retorica conservatoare -
acces direct la valori importante, cum 
ar fi admiraţia faţă de superiori în ierarhia 
socia lă ,  sau  rezistenta fată de 
modernitate. Politica asta de dreapta, din 
păcate, nu făcea decât să idealizeze un 
ţăran inexistent. 

Dar tăranii sunt cei care au construit 
case şi forme de viaţă autentice. O 
cămaşă ţărănească poate să marcheze 
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u n  anumit trecut ş i  o identificare c u  el, 
în forma lui de rezistenţă politică. Ea 
poate să destabilizeze un discurs care 
este ataşat unei forme de nostalgie. O 
cămaşă poate să reprezinta un tip de 
continuitate cu oamenii pe care îi iubim, 
şi o legatură directă cu cei care au creat 
condiţiile pentru a trăi liber. 

Un al doilea exemplu de iubire care 
poate să transforme este filmul lui Călin 
Netzer, Pozitia copilului. Înainte să îl 
văd, auzisem că povestea este despre 
o mamă dominatoare si un fiu care este 
asaltat de i ubire.  F i lmu l ,  evident, 
sugerează că iubirea mamei poate să 
devină copleşitoare şi distructivă. Că 
iubirea mamei reprezintă o problemă faţă 
de care nu poţi decât să te distanţezi. 
Iubirea excesivă duce, în film, la furie, 
violenţă şi poate chiar la accidente care 
distrug familii. 

Dar, Călin Netzer face un lucru 
interesant cu filmul lui. Ne arată că 
iubirea, ca patriotismul sau naţionalismul, 
nu este rea în sine, ea devine problem
atică dacă este administrată rău. Adică, 
relaţia dintre mamă şi fiu devine mai 
bună nu atunci când iub irea este 
eliminată, şi nici atunci când este mai 
putin excesivă, pentru că mama rămâne 
excesivă în iubirea ei. Relaţia devine mai 
bună când fiul este capabil să spună mai 
bine ce doreşte şi să formuleze mai ex
act cum ar vrea să continue relatia dintre 
ei. Atunci, raporturile dintre mamă si fiu 
devin autentice şi l ibere. 

De ce am spus eu o poveste despre 
cămăşi, relaţii între mame şi copii, şi 
patriotism? Cred că cel mai bun mod de 
a înţelege o relaţie de iubire - să zicem 
faţă de o l i m bă ,  o naţiune sau o 
persoană, este să o vedem ca pe o 

relaţie care nu devine sufocantă, 
dominatoare. Obiectele care sunt 
asociate cu naţionalismul pot să fie 
deturnate de la sensul lor conservator 
şi deschise către alte sensuri şi practici, 
care le fac mai vii. Patriotismul, în sine, 
de fapt nu are sens. El există atunci 
când este ataşat la anumite practici care 
au potenţialul să îi facă pe oameni mai 
vii sau mai deprimaţi. Eu sugerez că noi 
putem să ne descurcăm mai bine cu 
afectele noastre excesiva si să le 
orientăm către o lume în care suntem 
mai fideli l ibertăţii noastre. 

• Bogdan George Popa, doctor in 

stiinte politice, Universitatea Indiana. 

Bloomington. SUA. 
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Despre "Miraju l Occidentu lui" . 
Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru tara noastră 
larius lanu, 

Despre in urmă cu mai bine de un 
l-'1 . pe 27 iul ie 2012, am aterizat pe 
le<oportul din Dortmund, atras de ''Mirajul 
Jccidentului". in data de 31 iulie 2013, 
� un an petrecut aproape in intregime 
a Bruxelles, rupt din acest miraj, m-am 
r-tors acasă. 

Dacă aş fi stiut dinainte să plec ce 
'.3fă frumoasă avem si câtă credinţă mai 
• :n această tară in raport cu lumea rece, 
:s.atanizată, a Occidentului, nu aş mai fi 
:•ecat niciodată. De ce să se ducă un 
:-estin acolo unde oamenii si-au lăsat 
:•sericile in mâinile vagabonzilor care isi 
'-x nevoile pe podelele lor şi pictează cu 
--net si ruj ochii si buzele sfintilor din 
;:ulptur i ,  transformăndu-i parcă in 
:ântăreti de hip-hop? Credeţi că nu e cu 
:utinţă un lucru atât de .. . abominabil? Ba 
• vorbesc chiar despre fosta biserică Saint 
..osse, aflată in centrul Bruxelles-ului, la 
JOi pasi de Grădina Botanică. 

Am fost acolo şi am văzut mănăstiri 
abandonate, cum e cea de la 
:ieraardsbergen - unde aveau chiar si 
-noaştele sfintilor căsătoriti Adrian si 
'Jatalia, precum si pe cele ale Sfântului 
Bartolomeu. Moastele au fost mutate in 
:atedrala orăselului, iar mănăstirea e o 
oaragină, un fel de centru cultural al 
-,imănui, care nici măcar nu mai pare legat 
de vreo biserică. Sau cea de la 
Kortenberg, unde au incă o mănăstire 
amenajată, cu biserica aferentă, dar nu 
mai au niciun călugăr .. .  Asa că au făcut 
:năuntrul mănăstirii un . . .  bar. in Occident 
e o "criză vocatională", imi spune un om 
pe care il întâlnesc in curtea acelei 
mănăstiri. 

Să-i mulţumim lui Dumnezeu că 
ne-a ferit de o asemenea criză! 

De sute de ani necuratul se luptă să 
dezintegreze spiritual lumea, iar acum pare 
că e pe cale să izbutească. Chiar 
căpetenia Biserici i  Catolice, Papa 
Francisc, a recunoscut această cădere a 
Occidentului Creştin: "Ex Orient Lux, Ex 
Occident Luxux", a spus el. Adică: au 
pierdut si lumina Ortodoxiei, si sunt pe 
cale să piardă si luxul pe care atât şi I-au 
cultivat. Cuvintele de laudă pe care le-a 
rostit mai departe Papa Francisc la adresa 
Ortodoxiei nu sunt complimente gratuite, 
ci purul adevăr. Orice catolic sincer e 
nevoit să aprecieze "Duhul Adevărului" 

care pluteşte deasupra Ortodoxiei, din 
pricina faptului că biserica noastră nu şi-a 
schimbat chipul după vremi, cum au făcut
o ei. 

Arma cu care a cucerit Occidentul 
"cel viclean" e banul. Acolo totul e legat 
de ban. Dar căi ii costă pe acei oameni 
aceşti bani? De câte ori aveam de-a face 
cu un occidental la Bruxelles, il intrebam 
dacă e botezat. Îi de cele mai mu�e ori 
aveam deziluzia să aflu că nu. Au renuntat 
la Dumnezeu şi s-au inconjurat de păgâni. 
De fapt, cred că Dumnezeu vrea să dea 
taraftările acestor apostatici păgânilor. 
Musulmanii, arabi şi turci, sunt majoritari 
in multe comune din Bruxelles si se 
întăresc continuu. Au venit cu toate 
obiceiurile lor musulmana: isi aruncă 
gunoaiele pe geam si mocnesc de o ură 
acoperită sub fald uri de făţărnicie la adresa 
tuturor. Am lucrat vreme de aproape un 
an ca "graphiste" la niste turci şi am avut 
o clientelă majoritar musulmană, aşa că 
mă puteti crede. 

Am căutat să le explic colegilor mei 
că Mohamed e, probabil, profetul mincinos 
anuntat de Apocalipsă, dar nu au vrut să 
mă creadă. Le-am spus că vinerea, când 
sărbătoresc ei, fără să ştie exact ce, nu 
se întâmplă nimic neobisnuit, ba, de fapt, 
vinerea e o zi mai intotdeauna mohorâtă, 
pentru că este ziua in care a fost răstignit 
Domnul Hristos, pe când Duminica e o zi 
deosebită intotdeauna, o zi cu soare sau 
o zi cu ploaie şi soare in acelaşi timp, 
oricum, o zi iesită din comun. Si 
Dumnezeu a făcut asa incât opt-nouă luni 
de zile, până când a venit vara, a fost 
exact asa cum le-am spus eu. 

Vinerile au fost mohorâte si fără nimic 
special, iar duminicile au iesit cu totul din 
tiparul climei belgiene. Luni, turcii mei 
veneau verzi la servici, pentru că nu ştiau 
ce să-mi spună după ce văzuseră cum 
fusese ziua precedentă. Dar au creierele 
atât de spălate, incât nu s-au convertit. 
Patronul, Nevzat, mi-a zis: "Poate că 
profetul Iisus i-a cerut Lui Dumnezeu să 
facă ceva special de ziua lui, iar Mahomed 
nu i-a cerut asta." Musulmanii, ca şi 
sectantii, au patima rationalismului. "Ce 
nevoie are Dumnezeu de un Fiu?!", mă 
întreabă odată acest Nevzat. "Dar ce 
nevoie are de tine?" Cum o să inţeleagă 
creierul fu micii Adevărul Lui Dumnezeu? 

in prima zi in care am ajuns la 
Bruxelles mi-am spus că nu voi locui 
niciodată acolo. Am cobor.ât de la Gara 
Centrală la Bursă, printre mai mulţi oameni 
beti. care beau, urinau si dormeau in 

acelaşi loc. Dar, după o tentativă nereuşită 
de a găsi de lucru la Namur, m-am intors 
acolo. 

Am lucrat un an la Bruxelles, 
câştigând, până in ianuarie, 1000 de Euro 
pe lună, iar din ianuarie - 1 300 Euro pe 
lună. Chiria mă costa 535 Euro, iar un bilet 
de autobuz 1 ,3 Euro. Nu mai insist in 
privinţa celorlalte preţuri, ca să nu cad 
anume in păcatul in care au căzut acesti 
vestici. Ideea e simplă: nici măcar nu prea 
rentează. 

Lumea lor se invârte in jurul banului 
prosteste, fără odihnă, precum câinele in 
jurul cozii .  Ritmul de muncă e unul infer
nal si creşte incont inuu .  Poliţ ia e 
samavolnică, nedreaptă. Au normă de 
amenzi, aşa că şi eu plătesc, mai pe 
degeaba, 600 de Euro. 300 in Belgia si 
300 in Germania. Iar spaţiul public a 
luat-o razna. Belgia geme de homo
sexuali, masoni, musulmani si atei. 

Dar Bruxellesul a fost căndva un oras 
frumos, cu catedrale imense care deschid 
perspective nebănuite asupra principalelor 
bulevarde. Acum, aceste catedrale se 
pierd printre zgârie-norii pătrăţosi, de sticlă, 
care adăpostesc felurite bănci. 

Casele, ridicate din cărămidă subtire 
si din piatră, altădată frumoase şi ingrijita, 
se prăbusesc parcă sub povara 
necredinţei oamenilor. Iar mulţi dintre cei 
care au ajuns pe străzi sunt chiar belgieni. 
Belgieni nebotezaţi. Cei care încearcă să 
păstreze aparenţa de normalitate a vietii 
acestui oras, cei care joacă bile prin 
parcuri, de pildă, se aseamănă unor nebuni 
care se amuză pe un vapor atacat de 
furtună. La doi paşi de ei homosexuali 
inversunati si fără scrupule vânează tineri 
care pot fi chiar copiii nebunilor. 

Cândva am injurat această Iară in 
care m-am născut. Cândva nu am inteles 
ce binecuvântare e să trăieşti ca ortodox 
botezat intr-o ţară ortodoxă, in care, 
oriincotro ai intoarce pasul, dai de o 
mănăstire vie. Cândva nu am inteles ce 
binecuvântare e să ai o ţară mai sălbatică, 
mai naturală, in care să nu fie fiecare 
coltisor amenajat, asfaltat şi intesat de 
camere de luat vederi. Cândva nu am 
înţeles ce binecuvântare e sărăcia şi cât 
de repede isi pierd cei bogati credinţa. Dar 
acum inteleg. Nu dau România pe o sută 
de Belgii. Să fim vrednici de tara noastră 
şi să ne folosim de mănăstirile si sfintii ei' 

Totuşi, oricât de bine ar fi in ţara 
noastră, ştiu că locul creştinului nu e in 
această lume .. . Domnul Hristos să apere 
credinţa şi tara noastră şi să ne ferească 
de orice rău! 
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Radu Florescu 

Oameni şi peisaje 
(rând pe rând risipii) 

moartea e un vis enorm pe care nu-l spui nimănui. 
rând pe rând risipiţi prin ungherele cărnii 
impărteam bucuria. trăiam in alergare cu găndurile 
mereu in altă parte. Îmi aminteam trupul cald al pământului 
cum pulsa in lumina crudă a dimineţii. 
urmau zilele şi nopţile fără memorie 
cu o uşă care se deschidea in neant. 
primisem un nume si un drum pe care coboram in fiecare zi 
să văd lumea. 
eram singur si mă indreptam spre viitor 
cu mâinile adânc ascunse in trup 
cu ochii 
cu inima 
cu sufletul intr-o anumită dezordine. 
ca să inteleg mai bine am ieşit dimineata din casă 
ca un faraon in câmpii le cu orez din lata piramidelor 
si cu multă migală mi-am intors sufletul pe dos 
si l-am lăsat aşa in voia sortii 
o viaţă de om. 
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Pământ dulce casă 
uneori sunt legat de tot felul de vieti paralele 
care adună in magazia din spalele casei 
o inlreagă corabie cu vechituri. 
sunt bune şi astea iti spui 
urcând pe catargul inalt cu mâna la ochi 
vezi câte teritorii mai apucă să vadă 
zilele tale rămase aici 
căţi mateloţi in haine de sânge 
pândesc orizontul rostind cuvânt după cuvânt 
pământ dulce casă noi venim. 
te intorci abătut pe singurul drum 
rămas liber fără să numeri morţii familiei 
care de câteva zile bune trăiesc si ei 
vieti paralele. 
unii sunt atât de singuri încât 
simt nevoia să fugă de acasă 
in ţintirimul vecin 
ca s-o poată lua din nou de la capăt. 
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Poem 
trăiesc in timpul meu 
stau in casa mea 
dorm in patul meu 
beau din apa voastră 
osândit la viată pe viaţă. 

Ploaie de vară 
nu mai sapă nimeni in cer 
umbra mea sprijină zidul cetăţii 
inmugurind peste ziua de mâine. 
par fericit cotrobăind prin secundele calde 
miezul năpraznic al mortii. 
o lacrimă acoperă casa. 
in cer nimeni nu sapă 
e viu ca după o ploaie de vară. 

Oameni şi peisaje 
(gata sâ uit) 

gândesc la întâmplare. totul se rezumă la aerul rece de afară 
la primăvara ce lasă in urmă un sentiment confuz de tristete 
la drumul tocit care duce in inima nopţii 
unde de zile bune astept sufletul să se întoarcă acasă. 
e multă grabă înlăuntrul meu 
o stare acută de criză domină un pumn de celule alb-roşii. 
tot mai neinsemnat sunt pe cale să uit 
viaţa din care vin 
viaţa din care plec. 
pe cerul nopţii imi văd trupul intins 
ca un nor de purpură care se deşiră 
la cea mai mică adiere de vânt. 
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Oameni şi peisaje 
Tn apele care curg) 

::;e toate apele care curg şi pe toate apele care stau 
;iutesc de la o vreme in bătaia vântului 
;!lndurile noastre 
;Jiutesc aşa in derivă prin câmpii 
::;edealuri 
;llln munti 
::.entru câ niciodată n-am ştiut ce-i mai bine pentru noi 
SI ce-i mai bine pentru viata noastră care se repetă 
:u atâta precizie. 
-.meni nu a ştiut care sunt apele care dor 
JPele care alintă 
JPele care spală 
apele dulci si sărate 
apele pure 
JPele care murmură atunci când plutim in derivă 
�untrul nostru zile şi nopţi fără oprire . 
.neori din adâncuri 
se ridică la cer o apă curată şi vindecătoare 
:a o ceată prin munti. aici imi spăl fata 
aoci putreziciunea nu are miros 
aoci florile si păsările se unduiesc pe tot cerul 
·ntr-o pace fără sfârşit. 
atent la ce se întâmplă in jur apa urlă in câni 
SI eu beau cu sete. 
sub un soare arzător şi teluric 
... mic din ce stiu 
nu ştiam. 

Camera mea cu pereţii vii 
prea mu� timp in jurul meu. 
ani care adună şi scad lumina zilei 
ani fără intrerupere izolati subţiri ca o foiţă de ţigară 
care ard până simţi cenuşa cum umblă prin sânge. 
pentru o vreme nu plec nicăieri. 
vreau ceva nou. 
vreau un suflet pe măsură care să fie 
suma celor trăite mereu ca un murmur. 
acum sunt plin de amintiri. 
in jurul meu o livadă de meri 
dă in floare aproape de miezul noptii. 
o armată de ingeri poartă pe umeri luna ca pe un soldat 
rănit in război. mă intorc in patria mea de carne 
obosit 
sedat 
gata să aduc melancolia 
in camera mea cu pereţii vii şi ascultători. 
pentru o vreme nu plec nicăieri. 

aştept ziua când voi privi inapoi peste toate resturile lumii. 
voi inţelege poate unde am greşit şi când. 
voi şti dacâ am fost casă bună trupului 
dacă sufletul a fost fericit 
in clipele mele de glorie. 
sunt ca un soldat 
trimis să spioneze prin transeele vietii. 
tin in palmă o stea norocoasă 
care caută drumul spre inimă. 
in jurul meu merişorul ridică un zid din frunze uscate. 
imi acopăr trupul cu bratele 
imi inchipui câ sunt in inima casei 
un bărbat singur 
asteptând un oaspete drag. 

Oameni şi peisaje 
(dependent de ziua de mâine) 

nu ştiu când trebuie să-mi iau rămas bun. 
o ploaie de vară imi bate in fereastră. 
sunt tot mai convins câ intre nord şi sud 
cuvintele dorm ca nişte animale de pradă. 
mă străduiesc să repar ce a mai rămas 
din oasele trupului 
să trag peste mine un deal 
care să acopere toate plecările. 
dependent de ziua de mâine imi imaginez că am naufragiat 
in propria-mi viaţă. aici tânguitor şi singur 
văd in faţa mea o corabie 
care tremură 
săltând peste pământul uscat. 
cei care imi fac cu mâna in semn de rămas bun 
sparg li ni stea nopţii in gânduri. 

Magazia din spatele cosei 
multiplicat la nesfârşit intr-o magazie din spatele casei 
cu ochii aţintiţi spre cer 
gata să explorezi in taină 
o viaţă nouă. 
sunt reguli clare care implică abandonul 
care aşează in toate un echilibru precar 
de nestăvilit. atinse de rugină 
celulele tale par să se risipească 
până intr-o zi când închizi ochii 
si vezi naşterea ta cu secole in urmă 
intr-o casă din lemn de cireş amar 
pe malul unui râu. 
intelegi că trăiesti intr-o lume care uită. 
lipsit de curaj mai săruti o dată pământul 
şi ieşi din magazia din spatele casei 
cu ochii in lacrimi. 
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Musica l correctness - mic d icţionar de adapta re 
Liviu Dănmanu 

Dragostea de ţară începe cu 
dragostea de familie, asa cum muzica 
simfonică îşi are originea în muzica de 
cameră. Ia r  dacă simfonismul nu 
contează pe experimentele sterile, sol�are 
ale muzicii de cameră, la răndul lui ,  
patriotismul nu contează pe nicio 
recunostinţă atunci cănd isi face datoria, 
constitu ind prin aceasta originea 
sacrificiului. Din prima virtute a omului 
civilizat (cum îl caracteriza Napoleon), 
patriotismul a ajuns în zilele noastre un 
concept de care sufletul se simte, 
chipurile, înlănţuit. Si chiar o noţiune care 
nu exprimă integral corectitudinea poli
tică. Foarte sugestiv, Jean-Pierre de 
Beranger spunea că patriotismul este ca 
un pom ce creşte în sănge. Or, în lumea 
contemporană, se vede treaba că e nevoie 
de repetabile transfuzii. Nu de alta, dar 
săngele nostru trebuie să primească doze 
semnificative de politica/ correctness. in 
cartea sa A Study Of Our Decline, Philip 
Atkinson se exprima astfel: "folosind 
scuza de a nu vrea să ofenseze pe nimeni, 
politica/ correctness este o sintagmă 
graţie căreia se impune oamenilor să se 
poarte precum un nebun care vrea să le 
facă pe plac tuturor. Adică toţi trebuie să 
se comporte precum acel nebun! Toţi 
trebuie să accepte principiile corect�udinii 
politice ca pe un adevăr absolut". Numai 
că, odată ce libera exprimare este băgată 
în cămasa de forţă a adevărului oficial, 
se ajunge la nebunia care domneşte în 
toate statele totalitare. Viaţa, atăt cea 
privată, căt si cea publică, devine o 
şaradă golită de sens, în care prosperă 
iluzia si domneste teroarea. Iluzie si 
teroare care par a fi prezente si în artă, 
implicit în muzică. "Musical correctness" 

defineşte, pe de o parte, cruciada pe care 

"
cavalerii" divertismentului si derizoriului 

o poartă împotriva muzicii savante, iar 
pe de altă parte, limba de lemn în care 
sunt rostite îndemnurile acestora. Si, nu 
în ultimul rănd, încearcă să explice dintr-o 
anume perspectivă sonoră acele 
fenomene ce fac atingere patriotismului 
văzut nu aşa cum s-ar cuven i ,  ca 
principiu crestin conform căruia existenţa 
aparţine tuturor celor de-o sămăntă cu 
line, ci ca pe un atavism întunecat, mai 
tare decăt orice altă tărie lăuntrică. 
Aşadar . . .  

Alienare. Termenul are două 
semnificaţii: a) accepţiunea juridică prin 
care se in telege exteriorizarea, 
înstrăinarea, cedarea unui drept de 
proprietate, cum ar fi cel a muzicii culte, 
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fie în urma unei tranzactii, fie a unui rapi; 
b) acceptiunea pol it ică nutrită de 
dezmembrarea, destructurarea, des
trămarea legăturilor dintre melomani si 
valorile muzicii culte. 

Alteritate. Indică o calitate, o 
esenţă ce afirmă o triplă perspectivă: a) 
perceperea alterităţii ontologice (fiinţa 
originară a muzicii); b) recunoasterea 
semenului prin experimentarea acestei 
alterităti (fiinţa propriilor afinităţi sonore); 
c) întălnirea cu celălalt ca realitate 
estetică (fiinţa diversităţii stilistice şi 
atitudinale). 

Amuzicaţie. Omonima aculturaţiei, 
desemnează în grade sau modalităţi 
specifice mecanismele de integrare, în 
special a tinerilor, în teritoriul entertain
ment-ului, precum si mutaţiile provocate 
de interactiunile ori de contactele directe 
si prelungite între varii le genuri de 

divertisment şi de diferitele muzici etnice 
indiferent dacă este vorba despr 
schimburi sau împrumuturi, înfruntări sa 
respingeri ,  asimi lări sau adaptări 
sincronisme sau protocronisme. 

Asociaţie. Eterogenă în exterior 
omogenă în interior, grupează optiunii 
si orgoliile consumatorilor de muz1c
(rock, popular, jazz etc.). Se defineşl 
prin trei cuvinte: participare (membrii une 
asociatii trebuie să se manifeste căt m 
sonor), consecvenţă (să fie fani constanţ 
al unui anume gen muzical). solidaritat 
(să nu facă derogări de la unitatea d 
gaşcă). 

Bricolaj. Marx spunea că oameni 
fac istoria, dar nu cunosc istoria pe car 
o fac. Transferănd această constatare î 
spaţiul artei sonore putem afirma c" 
oamenii fac muzica, dar nu înţeleg pre 
bine de ce o fac. Bricolajul este un atribu 
al actiunii indivizilor, in diversele cadr� 
sau contexte in care se desfăsoar� 
aceasta, cu încercări şi eşecuri, tatonărl 
intersubiective si esafodaje complicate, 
pentru care stau mărturie negocieri si 
acorduri indelung făcute si refăcute. 

Clan. Dacă n-ar avea o semnificaţie 
gravă, învolburată, l-am putea lega de 
latinescul "planta" (mlădiţă). căci el 
seamănă cu ramurile unui arbore. Astfel, 
există ramura punk, hip-hop, rap, etno, 
rock etc. Dotaţi cu un puternic spirit de 
grup, membrii clanului manifestă in 
general intre ei o solidaritate activă si se 
aliază cu alţii in vederea unor eventuale 
incursiuni misionare. 

Colonie. O colonie este un teritoriu 
(să zicem, muzica tonală europeană) 
asupra căruia o entitate străină, denumită 
metropolă (de exemplu, muzicile exotice 
africane) isi exercită, prin administrare di
rectă (prezenţa căntăreţilor africani in 
colonie) sau indi rectă (prezenţa 
muzicienilor europeni in spaţiul metropoli-
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,� · hegemonia, adică isi impune 
�icitatea. 

Contramuzică. Analogă contra
·.Jturii, este alcătuită din elemente vari
;Df si sincretice preluate din aşa-numita 
-,.ziCă populară (popular it music) si 
�rezintă un mijloc privilegiat de 
'I"Z"S!enţă la anumite forme de dominare 
,_._ de  injonctiune a unor genuri muzicale 
--:l:lte ca fiind oficiale. Contramuzica este 
-:rsiderată azi ca parte din "maşina" 

-: :n i i  sonore in vigoare, căreia ii 
"""'este drept supape. 

Convenţie. În muzică, se referă la 
--oaj. E vorba de comensurabilitatea 
: rametri lor sonori, de semantica 
-�jului muzical, făcăndu-se apel la 

• · • antele deontică ş i  epistemică. 
'-,;:o.:area acestei noţiuni s-a dovedit la 
< de lecundă ş i  pentru studiul 
:�nizărilor spaţiale şi temporale. 

Cosmopolitism. Fie .cetăţean al 
.nil", fie "dezrădăcinat", compozitorul 
:�smopolit a reprezentat una dintre 
-r1ele recurente ale istoriei muzicii. 
:.:.smopolitul nu a fost însă perceput ca 
.r purtător de doctrină, ci ca un mod de 
100rtare la lume, uneori lăudabil, alteori 
:::ntestabil, in functie de dominanta etică 
� estetică a vremii şi a locului. 

Devianţă. Se traduce prin ansam
:•'-'1 comportamentelor individuale sau 
::lective care, considerate a nu fi 
=forme cu aşteptările, cu revendicările 
:r cu idealurile exprimate sau impărtăşne 
:>e membrii unui grup, sunt susceptibile 
:>e a crea tensiuni sau conflicte si de a 
i'Mera atitudini de reprobare sau chiar 
:e respingere (este binecunoscută 
. Josidenţa" din anii '90 a depeche-iştilor 
- raport cu alte factuni rock-iste). 

Difuziune. În linii mari, este un 
-nprumut, adesea incomplet sau 

"'"agmentar (cazul muzicii de operă preluat 
:>e hip-hop după chipul si asemănarea 
;a ) .  Acest soi de transfer implică 
"totdeauna pierderi ,  adăugiri sau 

·�odelări. 
Dominaţie. Detine capacitatea de 

' conferi lumi i  muzicale o anume 
: rev iz ib i l itate si stabi l i tate. Pr in 
..,termediul ei se poate gestiona ierarhia 
�nurilor muzicale. Dominatia este un rău 
-ecesar (de pildă, controlul exercitat de 
lerialismul integral in deceniile 6-7 ale 
secolului trecut); sau un bun dispensabil 
.;:azul multor muzici purtătoare a sufixului 
:"EO"). 

Drepturile muzicii. Există un drept 
-aiurat (dreptul la existenţă) şi un drept 
ll'tlficial (dreptul la selectie). Pe de o 
:arte, caracterele înnăscute de care orice 
:ompozitor sau interpret trebuie să ţină 
:ont; de cealaltă parte, insuşi r i le 
x.bândite, pe care muzicile încearcă să 
@ transmită ca insemne preponderent 
:rcumstanţiale. 

Etnicitate. Notiunea nu este 
.nvocă nici in definiţie, nici in utilizările 

sale, dar incumbă tot mai frecvent un 
inteles peiorativ (o muzica etnică este o 
muzică ce se adresează marginalilor, 
confundăndu-se adesea cu argoul sonor). 

Exotism . •  lntifada periferiei" duce, 
inevitabil, la .exotizarea" centru lu i .  
Aromele mirodenii lor sonore cu căt vin 
mai de departe,  cu atăt s unt mai 
fabuloase, mai miraculoase si, pr in 
urmare, mai atrăgătoare. Orientalizarea 
muzicii culte europene a fost un proces 
de temeinică hibridizare a acestui secu
lar limbaj artistic. 

Globalizare. În termeni biblici, este 
sinonimă expresiei "o turmă şi un singur 
păstor". În idiom muzicologic, globalizarea 
poate fi tălmăcită ca o subti lă 
uniformizare: "o unică muzică şi o 
puzderie de melomani". 

Hibridizare. Procesul de a crea o 
fiinţă sonoră degenerată, care şi-a pierdut, 

"din vina ambilor părin!i", caracterele 
originare şi nobile ale "rasei pure". Orice 
încrucişare de muzici devine cel puţin 
periculoasă datorită prezentei unor 
vocabula stilistice, gratie cărora o muzică 
se semnează intotdeauna şi exclusiv in 
nume propriu. 

lncivilitate. Adică, încălcarea 
sistematică a unei ordini sonore. Un efect 
al .gândiri i  unice" in vremuri de 

"democratie", prin care se subminează nu 
numai ierarhii le, ci  si diversităţ i le ,  
conlucrând la instaurarea globalizării. 

Laicitate. Nu numai luna are două 
feţe, ci şi muzica. Dacă, timp de milenii, 
s-a putut vedea doar emisfera sacră a 
artei sonore, iată că de vreo două secole 
şi ceva incoace, muzica îşi arată cu o 
acută prioritate chipul profan. Dar luna nu 
are decât o singură fată vizibilă. La fel şi 
muzica, astăzi. 

Marginalizare. S-ar putea crede că 
o muzică nu poate fi marginalizată. Ei 
bine, iată că se poate. Ce reprezintă 
punerea metodică la index a muzicii 
contemporane savante, îndepărtarea ei 
de public, altceva decât o marginalizare? 
Sau, poate, o automarginalizare? 

Mobilizare. Muzica poate mobiliza 
prin contagiune şi hipnoză, prin imi tare si 
mimetism sau datorită unor tradiţi i 
puternice. De obicei, strângerea rândurilor 
are drept suport anumite fenomene 
precum frustrarea relativă, disonanţa 
cognitivă ori norma emergentă. În toate 
aceste cazuri ethosul muzical acţionează 
ca o locomotivă ce trage după ea o 
sumedenie de vagoane încărcate peste 
l imite cu angoasele melomanului 
contemporan. 

Muzicalism. Derivă din culturalism; 
cu alte cuvinte, o aceeaşi categorie 
sonoră (bunăoară, muzica modală) 
impune sisteme de valori diferite 
(modalismul de t ip Messiaen, Bartok, 
Niculescu etc.). 

Negritudine. Înainte de toate, este 
un fenomen plural: a) constientizează 
existenta unei muzici create şi asumate 
de artiştii de culoare (Aime Cesaire); b) 
însumează ansamblul valorilor sonore 
aferente culturii negre (Leopold Sedar 

1! Senghor); c) proclamă geniul negru, 
� :il precum şi vointa de a- i  prezerva 
(9 demnitatea (Aiioune Diop). 
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Prejudecată. intr-un stil elegant, 
caracteristic, Montesquieu enunţa o parte 
din miza problemei: .m-aş considera cel 
mai fericit dintre muritori dacă aş putea 
face in aşa fel încât oamenii să se poată 
vindeca de prejudecătile lor". Inclusiv de 
cea conform căreia muzica trebuie să 
gâdile plăcut urechea. 

Reglementare. Reglarea mecanis
melor prin care muzica se difuzează, fie 
ele locale sau globale, directe sau 
incrucişate, nu se face prin consens, deci 
pot fi repuse in discutie sub diferite 
aspecte. Din păcate, cei ce deţin azi 
pârghiile propagării şi promovării valorilor 
muzicale, nu sunt adeptii dialogului, ci 
numai a propriului gheşeft. 

Separatism. Segregarea muzicii 
culte instaurează izolaţionismul, pe când 
segregarea muzicii de divertisment 
consacră exclusivismul. Cred că in 
realitate ar trebui să fie invers. 

Servitute. Deşi relevă ipostaza unei 
privări de l ibertate in creaţie, servitutea 
este ca un barometru ce măsoară nivelul 
de adaptare si de receptivilate a 
compozitorului nu numai la cerinţele 
publicului, ci si ale spiritului epocii. 

Solidaritate. Oricât ne-am iubi pe 
noi insine, există in natura noastră o formă 
de interes pentru ceea ce li se inlâmplă 
altora; asta face ca fericirea ori suferinţa 
lor să nu ne fie indiferente. Tot aşa si in 
muzică: oricât am indrăgi o anume 
lucrare, se allă in noi ceva înnăscut care 
ne deschide inima şi spre alte tipuri de 
muzici. 

Stereotip. E ca un fel de scurtătură 
cognitivă, o schemă de percepţie relativ 
r igidă, care in muzică îmbracă 
veşmintele cliseului, ale comodităţii şi, 
nu in ultimul rând, ale manierismului. 

Stratificare. Poate fi percepută in 
termeni de cerere şi olertă, ambele 
dependente de variabile instituţionale 
extrem de complexe. Dimensiunea 
financiară e lundamentală. Cea artistică, 
subsidiară. Aşa încât ne întrebăm si noi, 
ca Mihail Jora: slujim muzica sau ne 
slujim de ea? 

Tranzacţie. Interacţiunile dintre 
muzicieni şi produsele lor efectuale prin 
diverse manevre relaţionale, in care unul 
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dintre termeni adoptă sau recunoaste 
poziţia de competitor altem, supraaltern 
sau subaltern, si care nu se limitează la 
negociere şi la adaptare, ci conduc in 
mu�e situaţii la o reinnoire a sensului prin 
tranzit, metisaj ori hibridare. 

Victimizare. Un fel de a atrage mila 
in scopul beneficiarii de avantaje. Când 
compozitorii se autovictimizează, e clar 
că apelează la tertipuri subtile prin care 
solicită compasiune şi sprijin. E primul 
pas spre o eventuală superioritate, care 
însă se poate lesne metamorfoza in 
slăbiciune, ca orice abandon la o pasiune 
prejudiciabilă. 

Vulnerabilitate. Stare de fragilitate 
ce vine din susceptibilitatea de a fi supus 

unei amenintări. Muzica savantă e 
vulnerabilă pentru că e tratată copios cu 
mefienţă şi indiferenţă. În acest caz, 
vulnerabilitatea este urmarea faptului de 
a fi expus unor forme moderne de 
dezafiliere. 

Zone de aşteptare. Aşteptarea 
are de obicei două conţinuturi: a) conduită 
in raport cu timpul, cu durata; b) probă al 
cărei obiect constă din a face absenţa 
prezenţă şi prezenţa, absenţă. În general, 
zonele de aşteptare sunt induse. Am 
întâlnit hituri care încă nu erau compuse 
când ele populau deja celebre topuri ale 
revistelor de gen. Si, poate nu întâmplător, 
aşteptarea e percepută ca o slare de 
iluzie, oricare ar fi realitatea ce o va urma. 
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Literatura română a insemnat mult 
in istoria poporului român. A avut statutul 
unui joc elevat, dar a fost, mai ales, un 
mijloc de supravietuire. Cronicarii din 
secolele XVII si XVIII (Grigore Ureche, 
Miron Costin, Ion Neculce s.a.) scoteau 
spada din teacă in momentele de 
primejdie pentru ţara lor; dacă însă 
primejdia era prea mare, inmuiau pana 
in călimară şi scriau pe pergament sau 
piele de căprioară mesaje patetice pentru 
posteritate, căreia ii cereau arbitrajul. 

Toţi scriitorii noştri mari au fostinlr-un 
fel sau al tu l  impl icaţi in pol it ica 
românească. Au semnat memorii, au 
propus reforme, au candidat la domnie 
Isi au si renunţa!, când altcineva s-a 
dovedit mai bun; este cazul lui Vasile 
Alecsandri, care, in 1 859, s-a recuzal 
in lavoarea lui Alexandru Ioan Cuza), au 
�plat pe front, cu arma in mână, au făcut 
revoluţii, s-au translormat adeseori in 
oedagogi ai neamulu i  lor (ca 
.sămânâtorislii" de la inceputul secolului 
douăzeci). Cărţile lăsate de ei moştenire 
au fost păstrate in somptuoase 
biblioteci, dar si la piept, sub haină, de 
către oameni simpl i ,  ca niste icoane 
aducătoare de noroc. 

În unele case ţărănesti există si 
azi, pe "grindă", câte un volum cu versuri 
:le Mihai Eminescu, având paginile 
stropite cu ceară, ca Biblia. 

Fuziunea dintre meseria de scriitor 
si meseria de om conferă literaturii 
române o puritate aparte. Te face să te 
gândesli la o cămaşă albă şi curată, la 
mirosul de brad, la o chilie proaspăt 
·1ăruită. Chiar şi cele mai teribiliste 
experimente, chiar si cele mai perverse 
subtilităti au o candoare de fond. Asa 
cum se întâmplă ca o pată să nu iasă 
cu niciun preţ dintr-o ţesătură, din 
literatura română nu poate fi  scoasă, in 
niciun fel ,  puritatea ei originară. 

Talentul literar este foarte răspândit 
la români .  Românii - ca monsieur 
Jourdain - fac proză fără să stie. Si 
proză, si poezie, si teatru, si chiar critică 
literară. Un om simplu care povesteste 
intr-un compartiment de tren, unor 

Literatura română 
Alexandru Ştefănescu 

necunoscuţi, cum i-a fătat vaca, poate 
avea umorul voios al lui Mark Twain sau 
duioşia cu substrat pedagogic a lul 
Saint-Exupery. Un intelectual care 
trebuie să completeze un formular pentru 
obţinerea unor  fonduri  europene 
abandonează repede l imba de lemn a 
birocraţiei occidentale şi recurge spontan 
la formulări expresive, riscând să nu mai 
primească niciun ban. 

Românii nu trebuie să facă un efort 
ca să se exprime original si emoţionant. 
Ei trebuie să facă un efort ca să se 
exprime neutru. Talentul literar este atât 
de răspândit, încât până la mijlocul 
secolu lu i  al  X I X- lea l i teratura era 
amestecată până la i ndistinctie cu 
istoriografia. 

Talentul literar, in forma lui genuină, 
este dezinteresat. Autorii - neidentificabili 
- ai folclorului au fost, in unele cazuri, 
păstori singuratici care, izolaţi împreună 
cu turmele lor de oi in munţi, au compus 
cântece pentru ei insisi, neobsedati de 

"succes" . În aceste mesaje fără 
desti natar au avut i l uz ia  că îşi 
eternizează dragostea pentru femeia 
lăsată in sat sau pentru o femeie fictivă, 
de neatins. lar uneori si-au imaginat cum 
va decurge propria moarte, descriind-o 
ca pe o nuntă asistată de stele. 

Studi ind l iteratura română, te 
surprinde inepuizabi la ei  vitalitate. 
Fiecare moment istoric favorabil a fost 
folosit cu promptitudine de această 
literatură. Parcă există un arc care, la 
f iecare înlăturare a piedici i ,  se 
decomprimă energic. Aşa-numita epocă 

"a marilor clasici" - cu Titu Maiorescu, 
Mihai Eminescu, 1. L. Caragiale, Ion 
Creangă, Ioan Slavici - se asociază, in 
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mod i ndiscutabi l ,  cu procesul de 
emancipare naţională şi de situare 
conştientă in Europa datorat revoluţiei 
de la 1 848, Unirii Moldovei cu Muntenia 
in 1 859, obţinerii Independentei, in 1 877. 
Simtind importanţa momentului, scriitori 
valoroşi din toate părţile ţării s-au grăbit 
să apară pe lume, s-au grăbit să înveţe, 
s-au grăbit să creeze o operă, astfel 
încât să fie prezenti ,  cu o miraculoasă 
punctual itate, la trezi rea intregi i  
colectivităţ i .  Ei au dat pr imi i  curs 
indemnului lui Andrei Muresanu (din 
poemul care avea să devină după 1 989 
imn naţional): "Desteaptă-te române, din 
somnul cel de moarte . . .  ". 

La fel si-au făcut apariţia scriitori i ,  
din pământ, din iarbă verde, după Marea 
Unire din 1 91 8, când era nevoie de o si 
mai impetuoasă afirmare a spiritului 
românesc, in contextul unei univer
salizări a culturilor naţionale. Între 1 9 1 8  
ş i  1 938, ceea ce înseamnă i n  numai 
douăzeci de ani, au consolidat inteligent 
tot ceea ce ţinea de tradiţie, au asimilat 
si au inventat directii moderne, au scris 
opere mon umental e ,  au făcut o 
publicistică frenetică. Asa cum nu ne 
vine să credem că aztecii si-au ridicat 
singuri statuile ciclopice şi îi bănuim că 
au primit ajutor de la exlralerestri, asa 
s-ar putea ca generati i le viitoare să 
considere neverosimil de mari realizările 
literaturii române din perioada interbelică. 
Poeti ca Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Ion Barbu, Georg e  Bacovia ,  B .  
Fundoianu, Ion Minulescu, prozatori ca 
Liviu Rebreanu, Cami l  Petrescu, 
Hortensia Papadat- Bengescu,  M. 
Blecher, Cezar Petrescu, Panait Istrati, 
critici şi istorici literari ca E. Lovinescu, 
G. Călinescu, Tudor Vianu, cărora li 
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s-au adăugat istorici eruditi, inzestrati 
cu talent literar, ca Nicolae Iorga şi Vasile 
Pârvan, au făcut din literatură in acea 
perioadă ceea ce este televiziunea in 
vremea noastră: un mod de a fi împreună 
al soli tarilor, o formă de conştiintă pub
lică. 

Apoi a venit războiul. Iar după 
război, comunismul. in plină teroare 
ideologică, literatura română a continuat 
să existe. Ca vegetatia aflată sub o 
lespede, a găsit căi intortocheate pentru 
a ieşi la lumină. Reflexivul şi ironicul 
prozator Marin Preda, avântatul si lucidul 
poet Nicolae Labiş au reusit să se 
exprime. 

Dezghetul ideologic din perioada 
1 964- 1 971 este din nou exploatat cu 
promptitudine. Tinerii scriitori care se 
af i rmă in această perioadă au 
sentimentul unei misiuni istorice (sau 
măcar al pionieratului) şi se manifestă 
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cu frenezie. Nichita Stănescu, Marin 
Sorescu, Ana Blandiana, Cezar Baltag, 
Petre Stoica, Ion Gheorghe, Grigore 
Hagiu, Anghel Dumbrăveanu in poezie, 
Nicolae Breban, Dumitru Radu Popescu, 
Augustin Buzura, Fănuş Neagu, Nicolae 
Velea, Sânziana Pop, Ion Băiesu, Stefan 
Bănulescu in proză, Eugen Simion, 
Nicolae Manolescu, in critica literară, si 
alti i ,  o întreagă pleiadă, inlocuiesc 
aproape peste noapte pe foşt i i  
protagonisti a i  vietii literare. in semn de 
opozitie fată de "seriozitatea" sterilă, 
funestă, a dogmaticilor, nou-venitii 
cult ivă boema ş i  o atmosferă de 
continuă "fiesta", dar nu refuză să preia 
controlul - aşa tineri cum sunt - asupra 
revistelor, editurilor si celorlalte institutii 
culturale. Sentimentul participării la o 
luptă (o luptă, uneori, de cafenea, dar, 
oricum, o l uptă) ii solidarizează si 
evidenta succesului ii exaltă. Se laudă 

excesiv unii pe alti i ,  descoperind cu o 
incântare de copii jucăria publicităţii, se 
sustin reciproc pentru a fi tradusi in 
străinătate sau premiati in tară, îşi 
i ntroduc fără întârziere textele in 
manualele scalare, înfiinţează cenacluri 
si lansează di rectii (adeseori simple 
dezvoltări ale unor sugestii din istoria 
literaturii române sau imitatii ale unor 
curente străine). Şi obtin ceva important: 
situarea fenomenului literar in centrul 
atentiei opiniei publice. 

Funestele "teze din iu l ie" 1 971 
lansate de Nicolae Ceausescu (sub 
influenta "revoluţiei culturale" din China 
lui Mao Tse Dung) nu reuşesc să inăbuse 
acest reviriment. Generatiile imediat 
următoare - formate din scriitori cultivaţi 
şi subti l i  ca Ileana Mălăncioiu, Ion 
Mircea, Adrian Popescu, Eugen Uricaru, 
Marian Papahagi, Mircea Cărtărescu, 
Matei Vişniec - fac abstractie de restrictii. 

in 1 989, românii au trăit unul dintre 
cele mai înălţătoare momente din istoria 
lor, eliberarea de comunismul care le-a 
urâtit viaţa timp de patruzeci si cinci de 
ani. in zilele revolutiei erau toti iluminati: 
era ca si cum Dumnezeu i-ar fi fotografiat 
din ceruri, folosindu-se de un blitz urias. 

S-a instaurat însă in curând, in tară, 
o imensă oboseală, efect târziu al anilor 
de luptă cu absurdul istoriei. Literatura 
română şi-a pierdut capacitatea de 
seductie si a fost aproape complet uitată. 

Şi totuş i ,  totuşi .  . .  Tratată c u  
ingratitudine, creatia literară a găsit din 
nou,  ca pr in  m i racol, resurse să 
renască. in timp ce aproape toată lumea 
o ignoră, de peste două decenii, ea pro
duce valori de care, la un moment, va 
trebui să se tină seama. 
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I pocrizia 
patriotului 
national 1 

6ellu Dorian 

O astfel de temă nu se mai discută 
:n ţările civilizate, care şi-au clarificat 
not i u n i l e  exponenţ ia le  legate de 
.dentitatea naţională. Americani i ,  de 
exemplu, o natiune relativ tânără, de 
aproape două secole,  formată d in  
:onglomeratul  mai  m ultor naţ i i  
aglutinate, însă pe un un ic principiu 
democratic consecvent şi fără toleranţe 
:leviaţioniste, se manifestă intr-un mod 
specific, natural, mereu in expansiune, 
jin punct de vedere patriotic, fără a se 
,ena sau a deranja prin exhibitiile lor de 
acest ! el . Ei vorbesc intr-un mod anume, 
specific lor, despre America, despre 
americanism, despre patriotism - cuvânt 
oe care nu-l prea folosesc cu sensurile 
pe care acesta le-a căpătat la noi. Lor 
nu le este jenă să arboreze la fereastră 
sau peste tot pe unde consideră că este 
nevoie steagul Americii sau să-si facă 
haine cu steagul american. Or, la noi, 
dacă arborezi un steag esti privit cu 
•ronie sau esti gata de a f i  linsat. În 
contradictie cu ei, francezii, o naţiune 
care a civilizat un spaţiu suficient de 
mare, pr in  colon izări  de-a lungu l  
secolelor, acumulând in hexagon tot felul 
de "identităţi naţionale", prin miza, cul
turală in primul rând si apoi economică, 
pe care au avut-o mai tot timpul - si o au 
si acum 1 - si-au pierdut pentru o bună 
bucată de timp "sentimentul patriotic" 

sau pe cel "naţional", inlocuindu-1 cu un 
soi de "asimilaţionism", care a condus 
la crearea unui soi de "babilon", de 
.,zig urat", care a dat nastere la ceea ce 
se vede acum, ceea ce se simte, o 
rareliere a "frantuzului pur", inlocuit cu 
.alogeni" de teapa magrebienilor, să dau 
doar un exemplu. 

Germanii, in schimb, au un ali mod 
de a-si arăta nationalismul, care, in urma 
celor două conflagratii mondiale din 
prima parte a secolului X X ,  a avut mult 

de suferit, fiind in situaţia (germanii ca 
popor) de a fi asimilati (ideologic) de 
sovietici, dacă nu ar fi fost pusă in 
discuţie puternica lor contributie, prin 
identitatea de necontestat, la con
sol idarea unei  t radiţ i i  cu lt u ra le  
ineluctabile. Şi anume, modul de a se 
impune prin seriozitatea şi calitatea 
extraordinară a vietii pe care o duc. Deşi, 
convietuind şi ei cu un număr mare de 
turci, de exemplu, nu sunt deloc in 
pericol de a se alogeniza aşa cum sunt 
in pericol francezii. Avântul naţionalist 
pe care-I manifestă acum francezii 
neaosi, seamănă intrucâtva cu cel al 
românilor care, simtindu-se expuşi 
actului de epurare a naţiei, sunt puşi in 
situaţ ia să-si exclame "nobi le le  
sentimente naţionale s i  patriotice" cu di
verse prilejuri, fie organizate pe o speţă 
nostalgică, fie alandala, oriunde şi 
oricum. 

Noţ iuni le in s ine - patriotis m ,  
naţionalism - n u  a u  nimic hidos i n  ele, 
respingător. Însă, folosite cu ostentatie, 
in orice moment, nejustificat, numai in 
dorul lei ii mereu răzvrătite sau din interes 
electoral, devin greţoase, fac mai mult 
rău decât bine. 

La noi nationalism-patriotismul a 
fost o v i rtute pe vremea când se 
impunea o astfel de atitudine. Îl putem 
considera pe Eminescu un nationalist 
feroce, când ştim foarte bine cât de 

mare nevoie era atunci, la conturarea 
unei naţiuni dominată de tot felul de im
peri i ,  de inf luente, de segmentări 
teritoriale? Nu, desigur. Faţă de, să dau 
doar un exemplu, nationalismul exa
cerbat şi trâmbiţat pe toate posturile de 
televiziune de "tribunul" Corneliu Vadim 
Tudor, care a intins coarda acestuia, 
intr-un mod fals dar uşor de asimilat de 
către cei care cred in astfel de 
manifestări duse până la limită. Sunt, 

prin urmare, două exemple extreme -
Eminescu şi Corneliu Vadim Tudor -, 
unul necesar pentru acel moment de 
formare a unei identităţi naţionale şi altul 
inut i l ,  zadarnic, care c iunţeşte d in  
demnitatea termenului in  sine. ţintele lui 
Eminescu erau lovite şi atacurile lui 
virulente aveau efecte. Din păcate, unele 
nocive pentru poet. Nu toate însă au tintit 
si unde trebuia. Trăind mult timp in afară, 
fie chiar de pe o zi pe alta, Eminescu nu 
putea fi xenofob, aşa cum a fost acuzat 
de unii reprezentanţi ai .natiilor'' care, 
convieţuind in ţara lui, doreau mai mult 
decât se cuvenea. Însă, când atacurile 
lui se indreptau spre cei ce atingeau 
demnitatea naţională in formare atunci, 
valorile istorice, culturale, independenta 
- şi ea căpătată tot pe atunci - ,  
nationalismul l u i  s e  justifica ş i  astfel 
trebuie înţeles si acum pentru atunci. in 
timp ce virulenta verbală a "tribunului", 
fără fond şi, mai ales, fără argumente si 
scop, nu se justifică, ci dimpotrivă vine 
tot timpul ca un exemplu negativ de pa
triotism. 

Comparând, din nefericire, cele 
două modalităţi de extrem nationalism, 
putem trage o primă concluzie care 
delimitează sensul acestei noţiuni, care 
o incumbă şi pe cea de patriotism, fată 
de ceea ce înseamnă aceasta in altă 
parte. Dacă ţine de un sentiment al 
existenţei intr-un spatiu in care te-ai 

născut şi format, in care valorile care 
te-au format sunt tutelare, forma de pa
triotism pe care o manifesti nu trebuie 
să fie alta decât recunoaşterea acestora. 
Orice exacerbare, orice ducere in 
extremă, in afisare ostentativă creează 
repulsie şi denotă un anacronism care 
explică totul. 

Însă se pune si problema unor 
situaţii, cel puţin la noi, din anumite 
provincii istorice, cum ar fi Ardealul, ca 
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să dăm un exemplul din interiorul 
actualelor g ranite, ş i  Basarabia şi 
Bucovina, care, printr-un rapi istoric se 
află in afara granitelor ţării. Aici, intr-un 
amalgam istoric, fiindcă tutela impusă 
in decursul veacurilor a fost când de o 
parte ,  când de alta,  problema 
nationalismului se pune acut incă, 
dublată de un patriotism care se inscrie 
pe o descendenţă tradiţională. Una este 
modalitatea cu care români i  d in  
Transilvan i a  isi  manifestă aceste 
sentimente, alta este cea a moldovenilor 
din R. Moldova. Re-divizarea, când nu 
ai nici un secol de la unire, invocând 
protocronisme aşezate in acte posteriori 
evenimentelor in sine, este evident o 
provocare la ieşirea din calimerâ a celor 
mai sensibi le atitudini ce frizează 
nationalism-patriotismul. Se justifică 
încă. Dar şi demonstrează că facem 
parte dintr-o istorie incă nedefinită, lipsită 
de notorietate şi recunoaştere inter
naţională. Acum, când eşti in Uniunea 
Europeană, când granitele sunt doar o 
convent ie ,  a-ţi cere repunerea in 
autonomie a unor spaţii, fizic, nu doar 
adminstrativ, este, de asemenea, o 
lezare a sentimentului naţional. Din 
păcate, cei care ies la atac prima dată 
sunt tot l ideri i  care-si transformă 
discursurile lor hipernationaliste in 
avantaje personale, fie de imagine, fie 
de altă natură. in astfel de situatii, se 
pune problema constitut ional , şi 
nationalism-patriotismul se regăseşte, 
justificat, in sintagma "stat national". Si 
aici nu mai incape nicio negociere care 
se poate ivi in urma unor răscoliri de 
arhive şi repunere in discutie a unor 
tratate anulate. Astfel, din acest punct 
de vedere, se vede că, aici, in această 
parte de lume, nu s-a evoluat incă, ci s-a 
stagnat in acea incrâncenare care, in 
decursul timpului, a condus spre vărsare 
de sânge. 

Mult mai sensibilă este problema 
nationalism-patriotismului la românii de 
dincolo de Prut. Ei sunt exuberanti. Vor 
si-n căruţă si-n telegută. La fel, cei 
interesati au bătut zgomotos toba şi pe 
acolo. Fluctuantele situatii istorice, 
începând mai ales cu finalul secolului al 
XVII I- lea, dar mai ales cu inceputul 
secolului al XIX-lea, au făcut din aceste 
două teritorii româneşti, Basarabia de 
dincolo de Prut (aici includ şi cele trei 
judeţe din sud aparţinând vremelnic 
Ucrainei) si nordul Bucovinei, atasată 
fostei puteri sovietice şi acum preluată 
de Ucraina, un loc in care patriotismul 
să fie confu ndat cu i nteresu l ,  iar  
nationalsmul să nu-şi mai aibă fondul de 
bază, cel din rădăcina cuvântului in sine. 
A fi patriot pe o bucată de pământ in 
care s-a făcut mare parte din istoria natiei 
tale, visând mereu să fii ajutat când de 
o parte, când de alta, când de Tătucu 
de la Răsărit, când de Mămuca tară din 
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U.E., asta nu mai înseamnă că lupti 
pentru o independentă a ta, pentru o 
asigurare a identităţii nationale, ci te 
mancurtizezi şi ajungi să nu mai stii cine 
eşti, adică un mereu "izmene pe călător", 
găsit, fie in flagrant la o graniţă sau alta, 
fie ascuns pe nici tu nu mai ştii pe unde. 
Poti fi nationalist, strigând in gura mare 
că limba ta maternă este cea vorbită de 
fraţii din ţara care-i dă numele, in timp 
ce, când este să-i oferi fratelui ceva, 
limba ta maternă este a aceluia care te
a adoptat cu forta şi ti-a devenit tutore 
care ti-a băgat pe gât falsul istoric si 
nesiguranta? Nu, nu poţi fi nici măcar 
patriot. Însă cânţi in versuri iubirea de 
tară, de mamă, de frate, de soră, si faci 
din aceasta o virtute cu care te plimbi 
dintr-o parte intr-alta, intrând in academii, 
şi aici şi dincolo, fără nicio piedică. 

Si asa, cum să mai fii nationalist, 
cum să mai fii patriot, când lumea care 
ar trebui să fie lumea ta, cea adusă de 
istorie până la tine, este atit de stricată? 

intr-o lume unde rănile încă sunt 
adânci, iar patria ta este un loc in care 
se fac şi desfac principii asumate peste 
noapte, când pentru a se obtine ceva 
se fac legi instant si se pun la cale jafuri, 
mai poti fi patriot, mai poti fi naţionalist 
sadea? Nu! Cel mult poţi fi măscărici, 
farseur, dar asta nu mai are legătură cu 
ceea ce spune traditia despre patriotism 
si nationalism. Mai ales că globalizarea, 
deşi pune in cântar identitatea naţională 
in special prin cea culturală, topeşte 
orice fel de sentiment de această 
sorginte,  ca să poată manipula 
constiinta colectivă spre acolo unde 
doresc să ajungă elitele politice. 

După decembrie 1 990, când s-au 
deschis portile lumii civilizate, la care 
visam, a apărut o nouă categorie de sen
timental-nationalisti, de patrioţi care au 
decis să-si iubească patria de departe. 
Coml.lnitătile românilor din afară, cele 
mai multe, sunt mici esantioane de 

nationalism en titre. Acolo vezi cei mai 
virulenti patrioti, cei mai aprigi luptători 
pentru binele patriei. Şi acolo lumea 
românească se imparte in mai multe 
categorii .  Pe de o parte, cei desprinsi 
total de ţară, unii chiar intelectuali, care 
atunci când vine vorba de "mândria de a 
fi român", alături de compatriotii lor, 
strâmbă din nas si se izolează in cercuri 
in care isi topesc i u bi rea, ura si 
disperarea, care, cu trecerea anilor, se 
transformă in lehamite fată de neam si 
tarâ, că nici nu le mai vine să-şi spună 
români. Alţi i ,  cu oarecare nostalgie fată 
de locurile de unde au plecat, mai revin, 
dar fug iute inapoi. in timp ce cei fugăriţi 
de aici de sărăcie, pentru a-si îndulci 
traiul propriu, fie au lăsat in ţară parte 
de familie, copii, părinti, sot, soţie, fie, 
ajunsi acolo, s-au despărţit, formând o 
comunitate schismatică, fără orizont, 
trăind de azi pe mâine, lume care nu 
poate avea sentimente patriotice sau să 
se mai g ândeascâ la identitatea 
naţională. Ce-i aia? Goana după ziua de 
mâine ii face să uite ziua de ieri. Impor
tantă pentru ei este ziua de azi. Ce-au 
lăsat in urmă, in urmă să rămânăl 

lată-ne, deci, in lumile din care ar 
trebui să extragem o def in i t ie a 
nationalismului românesc, a patrio
tismului. O putem, desigur, face, dar 
ceea ce va iesi nu va putea defini cu 
exactitate, dacă la această oră, in 
România de acasă si in România de 
afară, acest sentiment nobil, acum şi 
inutil, mai poate avea intelesul de altă 
dată. Putem si gresi, insă societatea 
bolnavă in care trăim ne indreptăţeste 
să credem că aceste două noţiuni -
naţionalism si patriotism -, când sunt 
folosite acum, nu fac nimic altceva 
decât să pună in evidentă o ipocrizie 
greu de eradicat. 

Şi asta pentru că aceasta s-a 
asezat ca o coajă groasă peste o rană 
sub care sângele nu mai poate fi sănătos. 
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Sfidarea istoriei . Fa lsi eroi si martiri 
Ioan Mitrea 

Trăim, îndeosebi după 1 989, un 
enomen de o amploare fără precedent, 

noi sau in a�e state europene din zonă, 
urmări dintre cele mai nocive, acela 

proliferării numărului de monumente 
(ledicate unor falsi  eroi şi martiri 

ghiari,pe pământ românesc, respectiv 
localităţi transilvane, cu o pondere mai 
mnificativă a secuilor şi maghiarilor. 

Nici in epocile de tristă amintire, 
· 867- 1 9 1 8  si 1 940-1 944, in părţ i le 
rans i lvane ocupate temporar de 

aghiari n u  s-au rid icat atâtea 
numente dedicate unor falsi eroi şi 
rtiri maghiari ca după 1 989. Cum se 

xpl ică acest fenomen? Ce se 
măreste? Care este atitudi nea 
orităţilor statului român? Ce este de 

cut? lată întrebări la care a urmărit să 
ăspundă,  pe baze documentare, 
stinsul istoric Prof.univ. dr. Petre Turlea 
tr-o lucrare apărută recent,intr-o a treia 

ediţie, dovadă a interesului stârni! in 
rândul cititorilor de a cunoaşte istoria 
·asa cum a fost" , o istorie sinceră, 
adevărată, scrisă fără u ră si fără 
Părtinire. 

Initial,. lucrarea a apărut in 1 996 sub 
btlul Monumente non grata. Falsi martiri 
maghiari pe pământul românesc. Tomul 
publicat in 1 996 răspundea unei nevoi 
acute, aceea de a cunoaste şi a 
combate practica transformării unor 
dusmani inrăiţi ai poporului român, dintre 
care mai multi intrunesc atributele unor 
autentici criminali, in eroi si martiri, in 
fapt de a combate practica de mistificare 
a istoriei .  

Dar  această practică nocivă a 
contin uat şi după apariţ ia  căr! i i  
menţionate, în unele momente cu mai 
multă tenacitate, datorită liderilor UDMR 
s1 complicităţii uneori a autoritătilor 
statului român, centrale şi locale. Acest 
fenomen, dăunător unor relaţii normale, 
fireşti , pentru marea masă a etnicilor 
maghiari in raport cu românii majoritari, 
a determinat reeditarea cărţii amintite, 
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in 2004, şi acum in 2013, de fiecare dată 
fiind vorba de o nouă ediţie, revăzutâ şi 
adăugită. Ediţia a III a, din 201 3 a apărut 
sub tit lul Monumente maghiare de 
neadmis in România, la Editura Karta
Graphic, Ploieşti, 201 3 şi numără 360 
p. (text si imagini). 

În toate cele trei editii ale cărţii la 
care ne refer im există două 
caracteristici, devenite permanente ale 
lucrării . În primul rând, in ansamblul 
cărţii, s-a acordat un spatiu dominant 
prezentării monumentului de la Aiia 
Seacă jud .  Covasna ,dedicat unor 
criminali din Al Doilea Război Mondial, 
care il face pe deplin indezirabil. Pentru 
a satisface curiozitatea cititorilor, până 
la lectura cărţ i i ,  să menţionăm, în 
rezumat, ce s-a întâmplat la Aita Seacă. 
Putini stiu, deoarece in epoca comunistă 
documentele au fost prezentate trunchiat 
şi in mare parte denaturat, că la Aita 
Seacă, jud. Covasna, două din cele trei 
momente de un dramatism extrem au 
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avut drept urmări,numeroase victime din 
răndul românilor. E vorba de asasinarea 
unor localnici români in toamna anului 
1 940 şi de uciderea unui număr de peste 
1 00 soldaţi români la 4 septembrie 1 944, 
de către civili secui. Al treilea moment 
al evenimentelor de la Aita Seacă, a con
stat în executarea, la 26 septembrie 
1 944, a 11 dintre autorii crimelor din 4 
septembrie 1 944. În jurul celor trei 
momente de conflict au urmat zece ani 
de procese. La sfârsitul proceselor, 
tribunalele din Sfântu Gheorghe, Cluj, 
Sibiu şi Bucuresti au constatat, in 
legătură cu aceste evenimente, existenţa 
unor grave acţiuni anii româneşti in anii 
1 940-1 944 la Aiia Seacă. Îndeosebi 
crimele sătenilor secui, din 4 septembrie 
1 944, au atins dimensiuni şi forme ale 
unor acte de o cruzime cutremurătoare, 
care nu pot fi prezentate in cuvinte nici 
azi după 69 de ani. Tocmai celor care 
au săvârşit crimele din 4 septembrie 
1 944 de la Aiia Seacă s-a gândit UDMR, 
prin liderii lor, in dorinţa de denigrare a 
românilor şi a istoriei lor, să le ridice, in 
1 994, un monument, transformând, în 
fapt,  in c iuda şi dispreţul  tuturor 
documentelor si mărturi i lor, nişte 
criminali dovediti in martiri ai poporului 
maghiar . O a doua caracteristică a cărţii 
prezentate, in toate cele trei ediţii, este 
aceea că nu cuprinde toate monumentele 
falşilor martiri unguri/maghiari de pe 
pământul transilvan ci doar a acelora 
considerate reprezentative . 

Praf. univ .dr. Petre Turlea nu şi-a 
propus un album sau dicţionar de 
asemenea monumente şi insemne (plăci 
comemorative, denumiri de străzi ,  
instituţii etc) ci doar semnalarea unui 
fenomen deosebit de nociv pentru 
România, cu urmări de lungă durată, ce 
dăunează unor relatii normale intre etnicii 
maghiar i  ce trăiesc pe pământul  
României ş i  majoritarii români. Ne aflăm, 
in fapt, în faţa unui fenomen care trebuie 
urgent oprit si apoi înlăturat. 
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Structura cărţii, în esenţă, cuprinde 
două principale capitole: 1 Monumente 
ridicate în memoria unor conducători ai 
Revolutiei maghiare de la 1 848 si I L  
Monumente ridcate î n  memoria unor 
şovini şi criminali maghiari din Al Doilea 
Război MondiaL Cele două capitole au 
un element comun, in ambele momente 
ale istoriei, ungurii s-au comportat fată 
de celelalte g rupuri etnice din 
Transilvania cu barbarie, mergând până 
la asasinatul în masă, in fapt atât la 
1 848,  cât şi în ani i  1 940-1 944 se 
urmăreau, cu tenacitate răufăcătoare, 
două obiective: e l iminarea oricărei 
opozitii la înglobarea Transilvaniei la 
Ungaria şi purificarea etnică a regiunii_ 
Aceste două obiective ale l iderilor 
maghiari, atât la 1 848 - 1 849, cât şi în 
anii 1 939-1 944, au fost enunţate, în mod 
expres, în documentele oficiale în care 
maghiarii erau îndemnaţi făţiş la acţiuni 
violente, mergând până la masacre_ La 
1 ianuarie 1 849, Pet6fi Sandar scria: 

" Să pronunţăm o asemenea 
condamnare la moarte, încât lumea să 
înmărmurească _ _ _  să nu cunoaştem ce 
înseamnă îndurare", Cu aproape un secol 
mai târziu, în 1 939, Ducso Csaba îşi 
intitula cartea de îndemn la masacrarea 
români lor  N i ncs Kegyelem ( Fără 
îndurare) , lată că oamenii simpli se 
schimbă, generaţiile se succed, dar liderii 
unguri ,  în mare măsură, rămân cu 
aceleaşi deziderate, deseori cu aceleaşi 
idei fixe, iar cei care se i lustrează în lupta 
pentru atingerea acelor obiective au fost 
si mai sunt considerati "eroi" si "martiri", 

Este inexplicabil si de necrezut că 
azi , când România si Ungaria sunt 
membre UE si NATO, acţiunea secu
Iară a ungurilor de a falsifica ISTORIA 
spaţ iu lu i  transi lvănean, pentru a 
demonstra "Justetea aspiraţiei" lor spre 
stăpânirea acestuia, f ie si parţială, 
precum în 1 940-1 944, continuă. 

Sub ochii nostri apar tot mai multe 
cărţi, aparent stiinţifice, în Transilvania, 
Ungaria şi în alte tări, ce expun vechile 
teze ale sovinismului maghiar, cum sunt: 
discontinuitatea existenţei românilor din 
Transilvania; "vidul demografic" găsit de 
unguri la pătrunderea lor aici; teza 
aberantă că românii au venit ca slugi în 
mijlocul secuilor, cum se afirmă în 
Manualul de istoria secuilor, pentru 
clasele VI-VI I ,  apărut în toamna anului 
2012,  sub egida Centrului Judeţean 
H arghita pentru conservarea si 
promovarea cultur i i  t radi ţ ionale;  
superioritatea naţiunii maghiare, rolul ei 
civilizator; negarea acţiunii violente a 
ungurilor asupra altor popoare sau 
susţinerea ideii "atrocitătilor reciproce" 

în relaţ i i le  dintre români şi unguri.  
Această ult imă teză a "alrocităti lor 
reciproce" a fost lansată imediat după 
revolutia de la 1 848-1 849, pentru a 
justifica asasinatele in masă făcute de 
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unguri; apoi a fost reluată la sfârsitul 
celui de-Al Doilea Război Mondial, încă 
din aprilie 1 945, şi acum introdusă in 
discursul liderilor UDMR, fiind prezentată 
in Parlamentul României la 5 octombrie 
1 993. intr-un discurs, in ziua mentionată, 
un deputat U D M R  afirma că este 
regretabil că, la 1 848-1849, au avut loc 
atrocităţi reciproce româno-maghiare 
asupra populaţiei civile". Unei asemenea 
mistificări i-a răspuns istoricul-deputat 
Petre Turlea: "Este cu totul inadmisibil 
să vii la tribuna Parlamentului român şi 
să spui că au fost «atrocităţi reciproce ... " 

(Au fost 40.000 de români asasinaţi de 
trupele maghiare in Transilvania, trupe 
care ziceau că luptă pentru "fraternitate 
şi egalitate". in realitate luptau impotriva 
românilor, pentru a impune stăpânirea 
maghiară în Transilvania. 

Teza "atrocităţi lor reciproce" a mai 
fosl reluată de un alt parlamenlar 
UDMR,  la 4 octombrie 1 994, când 
acesta punea semnul egalitătii intre 
pierderile celor două popoare, in 1 848-
1 849 . Replica, necesară, i-a fost dată 
tot de deputatul Petre Turlea prin citirea 
unui pasaj dintr-un document din 1 O 
oclombrie 1 848, intitulat "Apel către 
poporul român" , sem nat de L6jos 
Kossut h ,  conducătorul  revo l u t iei  
maghiare, in care se spunea: "la seama 
popor român, ca nu cumva să atragi 
asupră-ti n imicirea totală !  Viteaza 
noastră armată va porni asupra voastră 
si atunci vai şi amar de fiecare aţâţător! 
Atunci ar fi mai bine să nu vă fi născut! 
Se va ordona maghiarilor şi secui lor ca 
să se ridice ca viforul ,  să măture 
fiecare gunoi neascultător, să şteargă 
de pe suprafata pământului pe fiecare 
trădător de patrie! Cel care nu vrea să 
asculte va pieri de mâna călăului sau 
de sabie". 

in opozitie cu această chemare la 
nimicirea totală a românilor care nu se 
vor supune maghiarilor, iată ce spunea 
Axinte Sever, unul din conducătorii 
Revolutiei române de la 1848: "Dacă mai 
găsiti recruti si soldaţi unguri prin păduri, 

rătăciţ i ,  dezarmaţi-i, daţi-le o pâine in 
lraistă, o călăuză si liberaţi-i". Mai mult, 
Comitetul National Român din Sibiu la 
27 octombrie/ 9 noiembrie 1 848, cerea 
şi el românilor, si nu numai: "Să nu 
indrăznească nimenea a se atinge nici 
de persoana, nici de averea altuia, fie 
acela de ce neam va fi, român, ungur, 
ovreu sau orice neam pentru că toţi 
oamenii au drepturi deopotrivă la viaţă 
si la averea lor, şi tuturor cu aceeasi 
cinste suntem datori". Invităm cititorul, 
de bună credinţă, de azi, să compare 
cele două indemnuri, dar şi urmările lor. 
Despre ce "atrocităţi reciproce" este 
vorba? 

Care era mesajul documentelor 
maghiare s i  care era mesajul  
documentelor românesti , din timpul 
revoluţiei de la 1 848-1849? 

După cum se stie, am fost in fapt 
cu toţii martori, începând cu 1 990 si apoi 
in anii următori, Revoluţia maghiară de 
la 1 848-1 849 a fost sărbătorită cu mult 
fast, la 1 5  mart i e ,  mai mul t  in 
Transilvania, decât in Ungaria, cum ar 
fi fost firesc. Faptul nu a fost si nu este 
întâmplător. Sărbătorirea revoluţiei 
maghiare de la 1 848- 1 849 mai mult in 
Transilvania, după decembrie 1 989, este 
prilejul de afişare,de reiterare, a dorintei 
de a aduce la indep l i n i re toate 
dezideratele acestei revoluţii , inclusiv 
acela privind inglobarea Transilvaniei la 
Ungaria, in noile condiţii istorice. 

Cum s-a văzut, an de an după 1 989, 
cu ocazia acestei sărbători steagul 
Ungariei este arborat in toate localităţile 
din România, unde trăiesc şi unguri. De 
fiecare dată arborarea steagului este 
însoţită de intonarea imnului de stat al 
Ung arieL Aproape peste tot, unde sunt 
şi  maghiari, câte un reprezentant al 
UDMR face elogiul Revoluţiei maghiare. 
S-a mers până acolo, încât in 1 997, un 
deputat de Harghita, afirma că 15 martie 
1 848 "Ziua naţională a maghiarilor de 
pretutindeni [ . . .  ] are o importanţă majoră 
nu numai in istoria poporului maghiar, dar 
şi pentru naţiunile română, sârbă, croată 
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si slovacă; reprezintă un pas hotărâtor 
in lupta lor pentru emanciparea socială 
si naţională si a in�ierii lor spre progresul 
general". Plecănd de ta această afirmaţie 
tragi-comică, s-ar putea introduce, in 
sedintele parlamentului român, un mo
ment intitulat "Parlamentarii UDMR spun 
lucruri trăznite". Lucrurile sunt mult mai 
serioase, dar si ignoranta mult mai mare, 
(jacă avem in vedere că, in câteva 
rânduri, chiar oficiali români au salutat 
mportanta revoluţiei maghiare din 1 848-
, 849, necunoscând adevărata istorie a 
acelui moment. Este grav si nociv, in 
oerspectiva relaţiilor viitoare, să afirmi 
::â emanciparea natională a românilor de 
a 1 848-1 849 s-ar fi datorat Revoluţiei 
-naghiare' in concepţia celor care susţin 
asemenea teze aberante, probabil că 
asasinarea celor 40.000 de români la 
1 848 s-ar fi datorat faptului că aceştia 
�u au acceptat emanciparea adusă de 
"nguri. Adevărul istoric, documentat 
stiintific, dovedeste că, la 1 848-1 849, 
-naghiarii au reprimat cu brutalitate ne
acceptarea de către români a includerii 
Transilvaniei la Ungaria. Când 40.000 de 
·omâni au fost asasinati si peste 200 de 
sate a le  acestor oameni  au fost 
ncendiate, aceasta este o crimă care 

.,u poate fi ascunsă, care nu poate fi 
Jllată, nu pentru aşteptarea unei 
·âzbunări, ci din dorinţa ca asemenea 
atrocităţi să nu mai aibă loc niciodată, 
·n veacul veacurilor. 

UDMR are un cult deosebit pentru 
Sandor Petofi, unul din conducătorii 
·evoluţiei maghiare de la 1 848- 1 849, 
�ransformându-1 intr-un mare erou, pe 
oaza falsificării realităţilor istorice, fără 

.enă. Un deputat UDMR, membru al 
�wernului României in iulie 1 999, a mers 
�nă acolo încât la o manifestare din 
udetul Mures, a afirmat că Sandor 
:>etofi "a murit pentru libertatea tuturor, 

a românilor, a saşilor, a maghiarilor" şi 
că .in versurile sale nu a jignit pe nimeni 
de alt neam". Îi recomandăm domnului 
deputat U D M R ,  fost m in istru ,  să 
recitească versu r i le  lui Sandor 
Petofi,intr-o ediţie in limba maghiară, 
pentru a fi sigur de autenticitate in spe
cial din poezia Magyar nep (Poporul 
maghiar) scrisă in iunie 1 848: .Doar 
maghiarul are aici drepturi de stăpân/ Iar 
cei care vor să ni se urce in cap 1 Vor 
simţi pe capetele lor paşii  noştri/ 
infingându-le pintenii, in adâncul inimii!". 

Sandor Petofi ii considera pe români 

"gunoi", "păduchi", "corbi scârbosi". in 
fapt "eroul", încoronat de UDMR, are o 
dublă vinovăţie. Nu numai că a indemnat 
la asasinate, dar a participat direct la 
aceste asasinate, inrolându-se in armata 
revolutionară maghiară, iar apoi, la 
cerere, in armata condusă de generalul 
Bem, care actiona in Transilvania. 

Al doilea capitol consistent al cărţii 
de care ne ocupăm, prezintă câteva 
exemple,  evident d intre cele mai 
semnificative de g lorif icare, pr in  
monumente sau plăci comemorative -
ale unor criminali de origine maghiară, 
care au acţionat pe pământul românesc 
in anii 1 940-1 944, precum Wass Albert, 
Daday Lorand, Szasz Kalman, criminalii 
de la Aita Seacă. Atrocităţile din anii 
1 940-1944 au continuat de fapt pe cele 
ale conducătorilor revoluţiei maghiare din 
1 848-1 849. 

Motivatia era in esenţă, aceeaşi -
românii se opuneau stăpânirii maghiare, 
in fapt se opuneau ing lobări i  
Transilvaniei la Ungaria Mare. Evident 
că nu numai obiectivul era acelaşi, ci si 
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metoda de represiune. Există totuşi o 
particularitate. Dacă la 1 848-1 849, 
represiunea si asasinatul a privit in spe
cial pe români si intr-o oarecare măsură 
pe german i ,  in an i i  1 940-1 944, 

represiunea a fost orientată spre români 
şi evrei, germanii fiind aliaţii maghiarilor 
atunci. 

Spaţiul tipografic nu ne permite o 
extindere a subiectului, dar trebuie 
mentionat, f ie si pe scurt, că teza 

"atrocităţi lor reciproce" este susţinută de 
l ider i i  U D M R  s i  cu pr iv i re l a  alte 
evenimente, cum ar fi cele de la lp şi 
Trăznea, unde in 1 940 unguri i  au 
asasinat 243 de români. 
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Pe aceeasi linie, a revizionismului, 
se inscrie si iniţiativa episcopului Laszl6 
Tokes de a aduce in discuţie Tratatul 
de la Trianon , care a conferit o 
consacrare internatională unir i i  
Transilvaniei cu România la  1 Decembrie 
1 91 8 .  Este vorba de acelasi Laszl6 
Tokes, care intre timp a fost decorat de 
preşedintele României si care este 
deputat in Parlamentul european din 
partea României. Halal apărător al 
intereselor României, care merită să fie 
decorat! Pentru a cunoaste realităţile, 
trebuie să mentionăm că maghiarii au 
ridicat mai multe monumente, după 
1 989, in Transilvania decât in Ungaria. 
Această realitate are dedesubturile sale. 
Printr-o serie de monumente, tot mai 
numeroase, se încearcă validarea ideii 
drepturilor ungurilor/ maghiarilor asupra 
Transilvaniei. Se consideră, in mod cu 
totul greşit, că se poate valida ideea 
dreptur i lor  maghiar i lor  asupra 
Transilvaniei in virtutea multimii "eroilor'' 
şi "martirilor'' lor pe teritoriul in discuţie. 

Să nu se creadă cumva că 
monumentele maghiare din Transilvania 
privesc numai revoluţia din 1 848-1849 
şi anii 1 940- 1 944, ci şi alte multe 
monumente si  evenimente din istoria 
maghiarilor, cum ar f i ,  de exemplu 
descălecarea unguri lor in Câmpia 
Panonică, fixată l a  896,  moment 
imortalizat prin monumentul mileniului in 
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1 896 şi implinirea a 1 1  00 ani in 1996, prin 
alte monumente, Nu trebuie uitat că au 
fost glorificati şi considerati eroi cei care 
s-au dovedit apărători ai cauzei maghiare 
şi antiromâni in împrejurările revolutiei din 
decembrie 1 989 şi din lunile următoare, 
inclusiv cele de la Târgu Mureş, care au 
culminat cu uciderea lui Simion Frandeş 
şi maltratarea lui Mihăilă Cofariu, paralizat 
pe viaţă_ 

in vreme ce orasele si satele 
transilvane, cu populatie maghiară, sunt 
impânzite cu monumente ale unor falsi 
eroi si martiri ai maghiarimii, autorităţile 
Statului român privesc cu pasiv�ate, chiar 
şi atunci când se încearcă distrugerea 
unor monumente ale românilor, sau 
înlăturarea unor plăci comemorative, a 
unor nume româneşti de străzi ,  institutii 
etc. 

Trecătorul prin oraşele şi satele 
t rans i lvane se întreabă unde sunt 
monumentele celor 40.000 de români 
asasinati de maghiari in 1848-1 849, unde 
sunt monumentele românilor asasinati in 

32 

septembrie 1 944 la ARa Seacă, unde sunt 
monumentele românilor ucişi in timpul 
revolutiei din 1 989? etc.etc. 

Trebuie spus direct şi c lar  că 
.naşterea" de falsi "eroi şi martiri" pe 
pământul românesc al Transilvaniei 
urmăreşte două obiective: pe de o parte 
întărirea conştiinţei maghiarilor că aceste 
pământuri le-ar apart ine de drept, 
inocularea acestor idei nocive tinerilor 
maghiari, aducându-se ca argument şi 
numărul mare de .eroi şi martiri" ai 
magh iarim i i ;  ia r  pe de altă parte 
urmăreste, cu o tenacitate, demnă de o 
cauză mai bună, să se demonstreze, mai 
ales străinilor putin cunoscători ai istoriei 
adevărate a acestei părţi a Europei că 
Trianonul, care, in fapt, a dat o consacra re 
internaţională a unirii Transilvaniei cu 
România, pentru totdeauna, a fost "o 
nedreptate", un fel de " dictat" precum cel 
din 1 940 şi de aceea trebuie anulat, aşa 
cum deja s-a pronuntat încă din 1 996 
Lâszl6 T6kes, dar si alti reprezentanti ai 
maghiarimii. 

Fără a intra in detali i ,  totuşi trebuie 
spus, in spiritul corectitudinii, că nu toate 
monumentele maghiare din Transilvania 
sunt de neadmis.  Sunt  mai multe 
monumente ridicate in memoria unor 
personalităţi culturale şi şti inţif ice, 
autentice, care m erită respectul 
maghiarilor cât şi al românilor, precum şi 
al tuturor oamenilor de bună credinţă de 
orice nationalitate din U.E.  Am vrea să 
vedem in Transilvania cât mai multe 
monumente ale unor mari personalităţi 
culturale, de origine maghiară, precum 
Bela Bartok şi Andrei Veress, dar si ale 
altora. Avem nevoie de cultul unor 
personalităţi autentice care au trăit in 
Transilvania, români, maghiari, germani, 
evrei etc. şi nu de "cultul" unor falşi "eroi" 

şi "martiri" . Avem nevoie de o istorie 
adevărată, redată sine ira et studio şi nu 
de o istorie mistificată, care stimulează 
neincrederea şi ura . Trăim intr-o epocă 
in care nu-ş i  mai  are loc negarea 
realităţilor istorice,sau pe scurt nu mai 
avem nevoie de sfidarea istoriei. 
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in decembrie 1 989 am avut 
sentimentul, entuziast, de revenire la . . .  
1848 şi la idealurile unioniste explicite. 
Normalitatea părea să bată si la usa 
creştinului român. 

. · 

Am pogorât pe neştiute din cerurile 
JUnimismului (eram muzeograf literar la 
Casa 

"
Vasile Pogor", sediul muzeelor 

literare iesene, unde avusese loc 
majoritatea reuniunilor maioresciene, 
varianta ieşeană, cu E minescu si 
compania convorbirist-literară). 

Am trecut, aproape instinctiv, in 
1990, in tranşee paşoptistă, după un pod 
de llori spre abandonata Românie de Est 
(Moldova rusif icată,  Basarabia 
decapitată, Bucovina defrisată . . .  ) .  Am 
acceptat, după alegeri libere, postul de 
director, de administrator, de manager de 
muzee ( 1 990-2007 ) ,  gospodărind 
monumente, case memoriale, intr-o 
nouă geografie politică, de la Prut 
(muzeul familiei paşoptist-junimisto
onterbelice Negruzzi, din localitatea 
Hermeziu, comuna Trifesti) până la Siret 
(una dintre primele case-muzeu din 
România, conacul lui Vasile Alecsandri 
de la Mirceşti, judetul lasi). 

Arhivele se redeschiseseră. 
Descopeream documente uitate sau 
păstrate, discret, pentru vremuri de 
libertate. Reconstituiam (asa a renăscut 
si revista 

"
Dacia literară", cea apărută şi 

interzisă, ca incomodă, de complicitatea 
autorităţilor locale cu dominatia rusească, 
la 1 840), reformulam, proiectam, cu 
sentimentul implicit (netrâmbiţat , 
nedirijat) că avem o misiune (noi, prietenii 
entuziaşt i ,  mort i i  de acum Val 
Condurache, Olga şi Constantin Liviu 
Rusu, Paul Miron din Freiburg, Corneliu 
Stefanache, Mihai Ursachi revenit din 
SUA, Constantin Ciopraga, Alexandru 
Husar, Petru Ursache, Dan Alexandru 
Condeescu din Bucuresti, Emil Iordache, 
lingvistul universitar Dumitru l rimia, 
Cezar lvănescu si câti altii), că suntem 
privilegiati de Dumnezeu să reaşezăm 
tara ("Grădina Domnului") si cultura ei in 

După, după, după . . .  
Lucian Vasiliu 

albia normalităţii (respectul pentru limba 
maternă, dialogul, verticalitatea, 
cumpătarea, toleran�. aHemativa, in�iativa 
personală, proprietatea individuală, 
continuitatea profundă, solidaritatea im
plicită, reformularea elitelor, sanctionarea 
xenofobiei, a sovinismului, a extremismelor 
in general, educaţia, sănătatea, cuHura ... 
de trei ori CULTURA ... ). 

A m  reluat cărţ i l e  istoriei 
(Kogălniceanu, Iorga, Gh. Brătianu s.a.), 
am parcurs cutremurătoare volume de 
confesiuni, de literatură-document rele
vantă, am fost la Sighet, la MEMORIAL, 
multumindu-le scriitorilor Ana Blandiana 
şi Romulus Rusan pentru efortul lor 
memorabil, am fost solicitat in varii 
situatii să fiu implicat cultural (din SUA 
in CHINA, de la Bruxelles la Skopje .. . ), 
am recitit, in cheie patriotică, hârţoage 
şi terfeloage cenzurate, trunchiate, 
coafata (vezi CNSAS) , am rămas 
interzis convingându-mă de politica de 
deznaţionalizare de tip sovietic imediat 

după al Doilea Război Mondial (victimă 
a fost si tatăl meu, preot de ţară, 
absolvent al Facultătii de Teologie din 
Cernăuţi, mort de infarct pe fondul 
Tezelor PCR din vara anului 1 971 ) ,  m
am h rănit  cu pagini  substanţ ia le,  
interogative, reflexive semnate de 
Alexandru Zub (fost deţinut politic), de 
Neagu Djuvara, de Lucian Boia . . . . .  

Cred că 
"globalizarea" parţială a 

avut loc odată cu decapitarea elitelor, in 
Estul Europei, după 1 945. Suntem, mai 
ales in România, rezultatul ororilor de 
atunci. Plătim şi stupidităţile de după 
Decembrie 1 989, dar si ipocriziile de 
după intrarea noastră in structurile UE. 
După, după, după . . .  Duplicităti. . .  

Sunt încrezător in viitorul copiilor 
copiilor noştri. Pe termen lung,  cu 
speranţele venind din Cronicari, din 
Scoala Ardeleană, d in Pasoptisti , 
Junimişti, Interbelici . . .  

Trecutu l  pregăteşte un v i i tor  
prezentului (vorba muzeografilor lumii)! 
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Cine sunt eu ? 
Valentin Ciută 

Nevoia de identitate nu poate li 
nicidecum ignorată. La intrebarea din 
titlu, deloc retorică, fiecare dintre noi are 
propriile răspunsuri. Iesirea din serie 
este, de cele mai multe ori, inevitabilă. 
Din anii tineri, eram mândru de prenumele 
meu, al Sfântului Valentin, prin care o 
doamnă emancipată, nasa mea, s-a 
gândit să iasă din seria monotonă a 
numelui de Vasile, Gheorghe, Ion, cele 
mai frecventate nume prin tradiţie secu
Iară. in familia mea, numele Valentin 
semăna cu un răsfăţ intelectual, aflând 
eu mult mai târziu că avea ceva in 
comun cu protectorul îndrăgostiţi lor. 

Simtindu-mă diferit de ceilalti loni 
sau Gheorghe in serie, am incercat să-mi 
documentez numele. Cu vremea, am 
fost interesat să aflu câte ceva despre 
onomastica numelu i  m e u .  in an i i  
studenţiei, fiind student la  Litere, mi-am 
lărg i t ,  cum se spune, mai elevat, 
orizontul de cunoaştere. Sotia mea a 
fost oarecum contrariată când a aflat de 
la prima întâlnire că am un nume cam 
ciudat, mai ales că dorea să-I poarte 
toată viata. Ei bine, s-a obisnuit si 
existenţa cuplului a oferit omenirii si două 
fete . . .  Au purtat numele cu drag până la 
momentul când şi-au aflat partenerii de 
viată. Mai aproape de anii din prezent, 
am simţit un impuls firesc să extind 
cercetările patronimice. Părea că vreau 
să mă joc, dar am trecut in timp la 
serioase cercetări. Am aflat astfel, ca 
urmare a acestei curiozităti, că numele 
de Ciucă este, in Serbia, un nume 
frumos de-a dreptul, insemnănd vârf de 
munte. Mă simţeam, cel puţin onomas
tic la . . .  Înălţ ime. Curiozitatea mea 
filologică a evoluat, făcând cercetări 
asupra numelui familiei mele. Peste ani, 
intr-o deplasare in Serbia, am trecut 
chiar prin localitatea Vraţa Ciuca. 

În t imp ,  s-au adunat si al te 
informaţii, aflând că in zona Tecuciului 
se află un sat de sârbi . Am vizitat 
localitatea şi, uimire, primul om pe care 
l-am chestionat despre Nicoreşti mi-a 
atras atentia că el locuieste in satul 
Sârbi. După alte documentări, am aflat 
că sărbii, grădinari din neam in neam, 
fuseseră adusi acolo ca furnizori de 
zarzavat u ri si vinuri  preferate de 
Mavrocordat, cel  cu Palatul  d i n  
vecinătatea drumului naţional c e  leagă 
Tecuc iu l  de laş i ,  Orasul Un i r i i  
Principatelor Române. Simteam nevoia 
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de a afla mai multe lucruri despre 
înaintaşii mei şi, cu fiecare informatie 
in plus, simţeam că trebuie să continui. 

Colaborarea cu confratii de la Novi 
Sad, cu care ne-am înfrăţit in timp s-a 
dezvoltat permanent s i ,  astfel, am 
realizat numeroase duplexuri cu Serbia 
şi România. intiilnirile noastre reciproce, 
evenimentele create împreună ne-au 
legat sufleteste, iar pe calea undelor, 
stabilind in timp o fructuoasă si perma
nentă colaborare umană şi profesională. 

Cu prilejul unor astfel de intâlniri, 
colegii sărbi s-au gândit să-mi facă o 
surpriză. Mi-au prezentat o doamnă 
frumoasă ş i  elegantă,  cu un cap 
expresiv, care s-a recomandat simplu: 
pe mine mă cheamă Ciuca, cum spun 
sârbii. Am fost, recunosc, uluit de-a 
dreptul când mi-a mărturisit că nici in 
Serbia nu sunt prea multe persoane cu 
acest nume ... Este important desigur să-ţi 
identifici originea şi văd cu plăcere la 
televizor un parlamentar de Galaţi, 
născut la Tecuci, care poartă acelaşi 
nume cu mine. Ceva adânc in sufletul 
nostru ne cheamă spre obărsii, ne 
trezeste dorinţa de a şti cine esti cu 
adevărat si de unde vii. Unde mergem 
este mai uşor de imaginat . . .  

Ideea de identitate, generoasă s i  
stimulatoare mai intotdeauna, presupune 
să faci racorduri cu ceea ce definim 
astfel, poate prea lejer. Identitatea reală, 
profundă, este, cred, aceea de a te 
devota ţării unde te-ai născut si căreia i 
te dedici prin scris sau prin artă, spaţiul 
Moldovei având cu siguranţă un potential 
creativ care ne defineste inechivoc. 
Chiar Simpozionul de estetică de la 
Bacău, unde am onoarea de a fi invitat, 
alături de confraţii cu patmaresuri 
eclatante, defineşte spiritul creator al 
Moldovei prin care putem să revatorizăm 
ideea de identitate. Discuţia pe această 
temă mă preocupă, ştiind că sunt multe 
orizonturi de cercetare colectivă sau in
dividuală. Nu resping prosteşte ideea de 

globalizare, nici faptul că măncăm din 
ce in ce mai mult ta fast food, că vorbim 
uneori o limbă română redusă la doar 
câteva cuvinte si ele, uneori, ponosite. 

Vrem, nu vrem, globalizarea se va 
produce inevitabi l .  Numele noastre, 
frumoase, expresive sau bizare uneori, 
vor suna anapoda adaptate la alte limbi 
de imprumut. Identi tatea noastră nu 
trebuie negociată de nimeni si niciodată. 
Dacă ne-a fost dat să trăim aici de 
veacuri, este imperios necesar să 
păstrăm patrimoniul de intelepciune, cât 
mai este, si să stăm vertical in universul 
globalizării. Este, desigur, frumos să auzi 
vorbind-se pe stradă englezeşte, limbă 
universală, dar Iare sunt mâhni! când 
lângă Catedrala lasiului până si cerşetorii 
au invătat câteva vorbe in l i m ba 
engleză. 

Globalizare Da, pierderea identitătii, 
Nu. Revin spunând că admitem să ne 
aliniem standardelor euro-atlantice, dar 
cum rămâne cu Identitatea? Eu cred că 
ea trebuie apărată, aşa cum înaintaşii 
nostri au făcut-o atunci când a fost 
nevoie, jertlindu-se. Îl amintesc pe dragul 
nostru Nichita Stănescu, alături de care 
am hălăduit prin Munţii Neamţului unde 
am trăit momente inelabile: - lasă 
bătrâne, vom muri si vom vedea . .  

I dentitatea n u  se v inde,  oricâte 
globalizări se vor mai produce sub cerul 
acestui neam . . .  
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Să revenim la 
"va lori le tribale" 
ale cu lturii 
Adrian Alui Gheorghe 

Din când în când un popor trebuie 
să-şi reformuleze miturile. Să le rescrie, 
să le reinterpreteze, să le aducă în prezent. 
E conditia supravietuirii sale în rândul 
celorlalte naţi i .  Ca să demonstrăm 
argumentat aceste afirmaţii, recursul la C. 
G. Jung pare să fie obligatoriu: .,Dacă 
arhetipurile nu pot fi negate sau făcute 
romva inofensive, fiecare treaptă culturală 
a diferenţierii constiintei este confruntată 
ro sarcina de a găsi o nouă interpretare, 
cxxespunzătoare treptei, pentru a lega viata 
•recută, incă existentă in noi, cu viaţa 
r:xezentă care ameninţă să dispară. Dacă 
aceasta nu se intâmplă, ia naştere o 
oonstiin(ă fără rădăcini, care nu mai este 
orientată in trecut, care sucombă 

eajutorată tuturor sugestiilor, adică, 
wactic, devine predispusă epidemiilor 
P5ihice. (Opere Complete vot. 1, in Despre 
Psihologia Arhetipului lnfans, Bucuresti, 

axJ3). 
Jung demonstrează că modernitatea 

ro�urală este cea care provoacă un grad 
'lalt de disociere şi confuzie psihică alît la 
'"llllelul individului, cit si la nivelul societăţii. 
C"md această disociere se produce la nivelul 
societăţii, ea degenerează (sau generează) 
ntr-o "epidemie psihică". Prin ce se 

caracterizează o "epidemie psihică" la 
ivelul unei naţi i?  Printr-o stare de 

't)egăsire", de lipsă a reperelor, a idealurilor, 
:le neîncredere în prezent şi mai ales în 
·rtor. Neincrederea nu mai e individuală, 

o colectivă, individul, la rândul lui, nu mai 
are incredere in cel de alături. Si nici re
spect. Istoria, religia cu tot ce generează 
ele in societate nu mai sunt înţelese, sunt 
:lespodobite de statutul social, de rolul de 
catalizatori ai ''onusului social". Când un 
Fldivid pierde sensul vietii, sensul existentei 
sau chiar al suferinţei sale, cazul său ,,se 

peşte" in societate. Dar cind intreaga 
societate pierde sensul vieţii, al suferinţei 
sau al istoriei, atunci lucrul este cu adevărat 
grav. 

Nu cred că suntem acum, ca natie, 
departe de această stare de "negăsire". 
Societatea românească este compusă, 
intr-o majoritate covârşitoare, de indivizi 
care nu mai au incredere in nimic din ce e 
românesc, nici in gesturi, nici în promisiuni, 
nici in strategii, nici in polrtici, nici in oameni. 
Nu mai au incredere nici in ei insisi, in 
posibilitatea evolutiei, a împlinirii personale. 
increderea a dispărut si in ceea ce priveste 

cuttura, posibilrtatea integrării in civilizatia 
Europei şi a lumii, in educatie. 

Competitiile sportive sunt cele care 
(mai) animă spimul tribal la nivel mondial. 
Dacă ne urtăm in societatea românească, 
nici măcar acestea nu mai generează 
bucuria, furia, energia aceea care emana 
forţă colectivă. 

După opinia noastră, recuperarea 
"valorilor tribale" in sănul natiei noastre a 
avut, de-a lungul istoriei, câteva momente 
distincte: perioada marilor clasici, perioada 
interbelică şi perioada anilor '60 - '70 din 
secolul XX. Acest proces de recuperare, 
de reevaluare, a fost tot un efect al unor 
crize majore din societate, din istorie. Ceea 
ce e cunoscută drept perioada "marilor 
clasici" a însemnat cristalizarea formelor 
europene de cuttură din zbuciumata noastră 
căutare de sine "poporală". Perioada 
interbelică a insotit şi a urmat unirii "con
vulsive"intr-o singură graniţă a provinciilor 
românesti. Pe când perioada anilor '60 -
'70 din cultura noastră a însemnat o 
recuperare haotică a miturilor si a valorilor 
tribale, in spimul unor teorii care insemnau 
"protosincronismul", "dacismul", patrio
tismul cu nuanţă ideologică pregnantă. 

Care sunt 'valorile tribale" ale unei 
natii? Miturile, poveştile, valorile culturale 
consacrate prin 'vot popular", de la o 
generatie la alta, traditia culinară, religia, 
povesti le istorice, apartenenta la o 
"structură istorică" unică, mândria naUonală 
etc. Cât ne mai raportăm la ele acum, la 
nivel individual si la nivel social? S-ar părea 
că foarte putin .  Valorilor culturale 
consacrate "prin vot popular" precum 
Eminescu, Enescu, Grigorescu s.a. le-am 
găsit inlocuitori mult mai vizibili, mai 
atractivi, impuşi de mass-media, de 
tendintele de innoire forţată a lumii in care 
trăim. Globalizarea ne face cetăţeni 
impersonali universali, dar ne trage presul 
naţional de sub picioare! Voievozilor si 
eroilor si domnitorilor care populau 
imaginaţia noastră patriotică le-am găsit eroi 
europeni, eventual le opunem o atitudine 
de desacralizare a panteonului national. 
Atitudinea generală înclină să susţină că 
desteptăciune nu e să stii bine ce ai in 
curtea patriei, ci să stii ceva aproximativ 
de aiurea, fapt care îţi conferă (şi) statut 
de .. .  spirit expansiv, european, universal. 
Artistul, dacă nu se naste gata geniu uni
versal, degeaba se mai naste şovărtorintr-o 
cultură periferică. Că "intrarea in universal 
se face prin naţional", cum susţinea 
Călinescu, este contrazisă de o nouă 
atrtudine, de un imperialism cuttural de toată 
lumea agreat şi consimtrt, impusă de o piaţă 
agresivă, nealeasă la nivelul valorilor, dar 
spectaculoasă la nivelul adjectivizării si 
risipei de publicitate comercială. Cititorul 
care se informează şi se autoeducă, de 
exemplu, e "public - ţintă", e "consumator 
cuttural" etc. Ce ne trebuie nouă, românilor, 
proza unor Radu Aldulescu sau Alexandru 
Vlad sau Nicolae Breban sau Constantin 
Stan sau Ion Grasan sau Augustin Doman, 

când avem romanele traduse încă de la 
aparitie in treizeci de limbi, ale unor francezi 
sau ale unor suedezi sau ale unor americani 
care iti conferă statut de "consumator cul
tural globalizaf'? 

Câteva secole ne-am pus in acord cu 
propria istorie, cu propria limbă, cu propria 
traditie, cu propria cultură. Suntem pe 
punctul de "a denunta" acest acord. Şi e 
atit de simplu de realizat acest lucru ... ! E 
de ajuns ca unei generatii de şcolari să ii 
inoculezi din şcoală, de la o vârstă fragedă, 
că ei aparţin universalitătii şi nu unei natii, 
că au in fată o cuttură universală din care 
vor alege la maturitate ce le convine, ca 
ruptura să se producă ireversibil. Ce vor 
alege la maturitate? Cultura fast food, 
probabil! Cui foloseşte? Cui comandă şi cui 
plăteşte, s-ar zice in limbaj de comersant. 

La cât de dinamică e societatea 
mondială, e dificil de făcut previziuni pentru 
ziua de mâine sau de poimâine a societăţii 
noastre şi a societăţii umane in general. 
Războaiele clasice dădeau măsura puterii, 
a dăruirii, a inteligentei organizatorice, a 
sacrificiului de care erau capabile popoarele. 
Regretabile, criminale, distructive, aceste 
"reglări istorice de conturi" puneau, intr-un 
final, fiecare natie in acord cu propriile valori, 
cu propriile certitudini .  Războaiele 
nevăzute, care se duc in vremurile noastre, 
pe fronturi media sau pe fronturi financiare, 
in statistici şi in politică, dau iluzia tuturor 
participanţilor că sunt invingători. T oU luptăm 
impotriva terorismului universal, toti luptăm 
împotriva devierilor ideologice de stânga 
sau de dreapta, toti luptăm pentru cauze 
musai universale . . .  ! Războiul este "al 
tuturor". Unde se înregistrează victoriile? 
În statistici. Pe acest fond, Karel Capek 
nota undeva: '1n lupta pentru pace s-a 
inregistrat un nou succes: nu a mai rămas 
piatră peste piatră". Si 'valorile triburilo�· 
sunt pe cale să se pulverizeze, tendinţa 
fiind universalizarea individului. Unde e 
''ribul românilor", cu valorile lui consacrate 
sau pe cale de producere în acest marasm? 
Tot in statistici. Sau intr-o destructurare 
culturală voioasă, in spiritul interna
ţionalismului, al globalismului victorios din 
continent in continent. Si parcă suportăm 
această destructurare si o facem cu mai 
mult zel decit toate '1riburile" din jur, 
lepădând peste bord, fără nicio precautie, 
exact lucruile care ne-au consacrat. 

Am căutat in folclorul nostru un citat, 
o replică moralizatoare cu care să inchei 
această incercare de evaluare a unei 
situaţii care incă mai are nevoie de 
exemplificări, de analize !ucide, pentru o 
concluzie corectă. Dar nu am găsit ceva 
care să mă mulţumească, asa că am apelat 
la vorba dervişului dintr-un basm arab: "Nu 
alegeţi drumurile care spun că duc, fără 
ocolişuri, până departe, pentru că sunt 
mincinoase. Drumurile care duc din aproape 
in aproape, cu popas uri pentru tras sufletul, 
duc cu adevărat până departe ... ". Lucru 
care, pentru rigoare, ar trebui (si) 
demonstrat. 
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Memoria profundă 
Ovidiu Ganaru 

Mă simt din bresala celor ce vorbesc pu�in 
dănd timpului acea curbură 
cum mladei verzi 
prierul când face arcuri 

Catedralele cu lumânări mi-au tăcut înainte 
bunica mea rădea mere 
tata lucra la obârşia lucrurilor 
mama se uita prin mine cum vine ploaia 
cândva am fost un lord de mahala 
O muzicuţă plânge în ziduri: o fi ideea de patrie 

Doctore anamneza e în lacrima mea 
Se aud salve de cuci 
Toate obiectele picură înlăuntrul lor 
o ceară ca si cum un suflet ascuns se îndrăgosteste 
fără să mărturisească 
Uneori Dumnezeu ne-a lăsat de izbelişte 
în foame si ură 
poate ne tăiem ghearele cu putină rusine acum 

Un alt Ovidiu august isi murmură 
în prenumele meu patria pierdută 
Sate de grauri mai lunecă pe cer? 
Mai sunt sperietori în vie? 
Au florile divinitătii cum s-au ofilit? 
Mai trec prin curcubeu bătrânii la culcare? 

Toate-s înghesuite în umbre măcinate la moara de vănt 
nisip mortar ziduri cetăţi ruini 
pentru atătea şi atătea alte fundaţii 
Lămpile răsar între două dune de noapte 

Pe tivul unui gard de oseminte cocoşii 
transmit telexul 
se botează cu prinderea cu fraged 

Am îndrăznit la lemei si acum orasul mi-a pus 
cutitul în mână 
si el mă poartă în teacă 
Imaginare lumi se tencuiesc la poalele muntelui 
aşezări ale rutinei se pierd în fum 
Furnicile sunt doar etape ale desertăciunii 
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Pământul orb contactul permanenta trambulina 
Aerul 
cămaşa primordială 
apa aceeaşi mereu alta 
ah sfântă treime 
Mi se arătară în găurile pâinii sate vechi 
şi genii 
făli fâlf mireasa de sindrilâ 
Vreau să mă culc cu tine îi spune mierla lunii 

Usor ca erezia unei promisiuni 
mă ridic la cer să mă cunosc pe mine 
Asa am inventat trandafirul 
Fericit cel ce iubeste si pierde cheia 
târanii merg încet să nu se spargă-n fân 
baba si mosneagul de ceramici 
Că ruta asta cu fulgere de primăvară 

Salve muierilor din picăturile de ploaie! 
A mâinii instruită umbră 
imbrăţiseazâ umbra unui sân 
Hai la coasă mă Ioane ·
Pardon conasule că citesc ziarul 

ţapinarii incep copiii-n decembrie când 
ursii intră in scorburi 
Se petrec schimburi de miere de postav şi 
ascutiri de unelte pe barba sihastrilor 
Satul pluteste in steaua lui 
Ai mei si-au lăsat opincile la barieră 

Va să zică nici potcoavele nu mai poartă 
Cai 
Dar nici să-ţi speli pământul 
de sub unghii nu-i cu putin�ă 
te stie te arhivează te înseamnă te 
scrie cum iti este scris 
nici nu stii cât e de simplu 
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La schit rugineşte 
Anvelopa zbârcită a bicicletei paradisului 
Mari sunt noroaiele tale iubire de semeni 
Statul ocroteşte donatorii de sânge cald 
cine doreşte poate să scuipe 
Si totusi hai să ne dăm întâlnire intr-un 
spic de lavandă 
fiindcă ori ce lucru se vrea liintă 
Patria ii primeşte şi pe cei fără cap 
si pe linguşitorii de lună plină galbenă şi mare 
de dat la porci 
Din grohotis ea naşte triluri dumnezeieşti 
si pe triluri depune carnea priveghetorilor 

Pe coline memoria numără oile 
ulcioarele sparte mai merg la fântână 
Din deal nunta se vede ca un loc 
se scoate vin din lună cu burghiul 
sub nunta albă doarme nunta neagră 
sunt scări de nunti pănă-n cărbuni 

Patrie 
greseşti când ne picuri fructele pe limbă 
mai lasă-ne să băjbăim cu gura 
Slărcul celest al binelui si-al morţii 
Să nu uităm: vorbim cu greierii 
pe limbă 
Si când urăm şi când iubim 

Râsete aniversări vacante 
Timpul vine din toate părţile 
Uite o cărută scărţiind prin hârtoape de sâni 
Uite un inger patinând pe lacrima lui 
Cu trufie şi moliciune 
dom sergent 
admite să traversăm firul de praf 
De prin cetăţi pietruite cu Biblii încă ne 
pizmuiesc barbarii 
Tu lasi o umbră usoară ca 
ceaiul 
pe toate argintăriile 
fie slesnice fie copite de drac 

Îmbrăţişaţi ca naulragiatul cu scândura 
ne hărţuim si ne salvăm 
unul in braţele celuilalt 

Stiu multe şi tac 
înmărmurit 
pustiit 
Să ne purtăm frumos cu învinşii camarade 
Memorii scrise pe răuri curgănd 
lumină s-o sapi cu cazmaua 
pomi cu medalii 
case lin atărnate de fumuri 
Verde mai băzâie musca in musacale 
Statul e pretutindeni precum C02 
in respiraţia spălătoresei de morţi 

Cum fluturii bat covoarele Raiului 
Să ştii că sufletele alănează pămăntul 
Fauni adormiti prin scorburi 
Ce fel de rudă sunt cu voi? 

Patrie abstractă patrie pe internet măzgălită 
pe garduri patrie oarbă uitată nerecunoscătoare 
cere-ţi iertare de la prostii tăi 
dă-le apă şi pâine 
să te urască 

După mine ceea ce n-a fost făcut când eram 
după mine absenta mea 
după mine nimeni nu se va mai putea ascunde 
in coliba povestitorului 
după mine acelaşi chei pentru alte voci 
după mine din nou inaintea mea 

Mai ales toamna hematiile noastre cad din 
plopii tăi fără sot 
Om cald mă simt intors in somn de plug uri 
de lemn aflate in muzee 

Încă mai cheltui ceasornicul ce mi s-a dat 
Ca să se sature de nenorocul ei 
să i se ia vătui somnului fiindcă purta văi 
Ca să găndească neacoperită 
in faţa oglinzii asemeni unui vultur 
să se cunoască pe sine 
anvergura aripilor 
ghearele cu forţa lor 
şi ciocul de spart coaja tare a oului 
să nu rămănă puiul prizonier 
Grăbeşte-te 
trebuie să fie un loc pe aproape 
roagă-te să-I găseşti până nu se întunecă 
Seara aprindem locuri 
să Iim văzuţi de idei 
aici 
pe pământul lăgăduit 
Crezi că ar li 
potrivit ca mama să ne aducă speranţa la vorbitor? 
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Identitatea naţională, o ficţiune ? 
Adrian Jicu 

Când e să mă gândesc la chestiuni 
gravisime precum identitate (naţională), 
patriotism sau naţionalism, mai că-mi 
v ine să dau cu căciula de pământ 
uitându-mă la felul cum sunt ele abordate 
sau, mai rău, acuitate, ca si cum ar fi 
rămăşiţele unor vremuri apuse, de care 
nu vrem să (ne) amintim. E adevărat că 
memoria ne trimite rapid la marea 
trăncăneală de altădată despre 
rrromânism si despre românii verzi, la 
misticismul interbelic sau la retorica 
u l t ranat ional ismulu i  comunist (cu 
tracismul si protocronismul), însă nici 
fereala cu care se discută astăzi despre 
aceste concepte considerate, aprioric, 
fumate nu mi se pare justă, 

De vină nu poate fi doar contextul, 
pe care ne-am învăţat să-I socotim ţap 
ispăsitor pentru a masca neajunsurile de 
care ne facem vinovaţi. S-a ajuns in 
literalura de specialitate să se distingă 
intre 

"
u n  naţ ional ism bun" şi " u n  

naţionalism rău", recte intre unul c u  
intentii pozitive şi altul c u  intentii nega
t ive.  Andrei Roth, spre exemplu,  
combate o asemenea distincţie, însă 
unghiul din care o face este înşelător. 
Concluzia potrivit căreia 

"
este mai corect 

să [ ... ] rezervăm termenul de naţionalism 
doar pentru mentalitatea, ideologia, 
atitudinea antidemocratică in relaţiile 
interetnice" nu poate fi acceptată, oricât 
de corecţi politic am fi. Nationalismul in 
sine nu este nici democratic, nici anti
democratic. El este o ideologie menită 
să justifice anumite acţiuni politice_ Nu 
poţi condamna conceptu l ,  c i  doar 
derapajele pe care el le-a generat sau 
faptul că a fost utilizat ca armă propa
gandistică. Nu întâmplător, un reputat 
specialist ca Peter Alter atrăgea atenţia 
asupra nevoii de contextualizare a 
discuţiilor: 

"
Doar prin raportare la un con

text istoric concret putem spune ce este 
sau ce înseamnă cu adevărat termenul. 
O primă concluzie sună cam aşa: 
naţionalismul nu există ca atare, ci ex
istă o multitudine de manifestări ale sale. 
Cu alte cuvinte, este mai adecvat să 
vorbim despre na(ionalisme decât despre 
nationalism." Aşadar, nu blamăm o 
abstracţiune, ci formele ei concrete de 
manifestare_ Nu oricum si oricând, ci 
atunci când acestea merită blamate. 

Să ne amintim, in acest sens, de 
Mirolslav Hroch sau Guy Hermet, care 
au plasat analiza naţionalismului in con
text. Cum secolul al XIX-lea este secolul 
naţionalităţilor si cum naţionalismul viza 
atunci înfăptuirea statelor naţionale, nu 

38 

i se pot reproşa prea multe, La fel de 
adevărat este însă că, in prima jumătate 
a secolului al XX-lea, el a fost anexat 
unor tendinţe expansioniste camuflate 
in spatele unui discurs naţionalist in 
realitate, nu există două naţionalisme, 
ci unul singur, valorizat diferit Ceea ce 
s-a întâmplat intre cele două războaie 
mondiale nu a fost altceva decât o 
deturnare ideologică a conceptului de 
naţionalism, sub paravanul căruia au fost 
posibile grozăvii precum Holocaustul sau 
Gulagul. Vina nu e a  naţionalismului, ci 
a pretinsilor nationalisti, care au profitat 
de slăbiciunile mulţimii pentru a acapara 
puterea, 

Simptomatică pentru asemenea 
m utaţ i i  semantica-ideologice este 
atitudinea lui G_ Călinescu, in a cărui 
pub l ic ist ică se observă o dublă 
valorizare a conceptului. intr-un articol 
d in  1 946,  in t i tu lat "Adevăratu l  
«naţionalism .. · ,  criticul pleda pentru: 

"Este zadarnic a-ţi inchipui că, dacă 
înlături din vocabular o vorbă, ai izgonit 
şi noţiunea corespunzătoare. [ ... ] Acelasi 
e cazul cu naţional ismul .  Existând 
realitatea "naţiune .. , e de la sine înţeles 
că se naşte indată in ordinea verbală 
abstracţia «naţionalism .. , pe care n-o 
putem inlocui prin «patriotism" ,  căci 
patriotismul înseamnă azi iubirea de ţară 
al cărei cetăţean eşti." Respingând 
mistificările care urmăreau denaturarea 
termenului, el prefera o accepţiune be
n ignă :  "Adevărul este că s-a dat 
cuvântului accepţie culpabilă. Astfel, 
naţia care se crede superioară si se 
aruncă asupra altora spre a le robi, face 
toate aceste isprăvi in numele 
«naţionalismului" care e de fapt un im
perialism." [ . . . ] Dacă dăm cuvântului 
sensul mai modest şi mai sănătos, de 
solidarizare cu cei de o naştere şi de o 
limbă cu tine, fără prejudiciu pentru alţii, 
atunci n-ar fi nimic de obiectat." La nici 

doi ani distanţă, in contextul noilor 
realităţi staliniste, criticul virează ideo
logic şi combate naţiona l i s m u l ,  
opunându-1 patriotismului: "Nationalismul 
(sovin) este ura de altă natie, pretenţia 
superiorităţii, motivarea unei inegalităţi 
intre popoare de ordin rasial. Un astfel 
de naţionalism nu e deloc legat de 
iubirea de patrie şi de grija integritătii si 
independenţei sale. [ . . .  ] Patriotismul e 
altceva. El vrea să zică iubire de poporul 
căruia ii aparţii, fără ură pentru celălalte, 
si participare la orice faptă prin care 
patria îş i  apără f i inţa ei când e 
primejduită. Patria e a poporului, nu a 
unei  c lase, si când trei mosieri  
expropriaţi ţipă că piere ţara, ei sunt cel 
mult nationalisti, patrioti fără îndoială că 
nu." 

Asemenea piruete sunt grăitoare 
pentru metamorfozele care s-au produs 
in abordarea conceptelor, demonstrând 
ideologizarea lor accentuată. De aceea, 
o s ugestie recentă a lu i  Gheorghe 
Buzatu, dintr-un interviu publ icat in 

"
Vatra veche" (nr.9/33, 201 1  ) ,  mi se pare 

binevenită: "Cu alte cuvinte, nu discut 
despre patriotism in termeni propagan
distici. __ " S-ar cuveni ,  aşadar, să ne 
el i berăm de zgura pol i t izantă/ 
ideologizantă si să privim patriotismul, 
naţionalismul si identitatea naţională la 
modul obiectiv, recunoscându- le  
actualitatea, aşa cum subliniază insusi 
presedintele Academiei Române, Ionel 
Haiduc, in "ProSaeculum" (nr.S-6/63-74, 
20 1 1  ): "Probabi l  ideea de cul tură 
naţională pare demodată pentru unii 
obsedaţi de i deea g lobal izări i .  in 
realitate, toate ţările se străduiesc să-si 
salveze identitatea naţională in noile 
conditii si aceasta se poate realiza mai 
ales prin cultură." 

Din păcate, in câmpul intelectual 
românesc, percepţia identităţii este 
adesea tabuizată din cauza globalizării 
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si a corectitudinii politice. intr-o Europă 
unită, in care accentul s-a mutat pe 
nivelarea individualitătilor si pe reducerea 
1dentitătii la un set de principii si practici 
comune,  a pune in discutie ideea 
palriotismu lu i  ş i  a nat ional ismulu i  
echivalează cu a merge impotriva 
curentului general. Atitudine nu tocmai 
comodă, dar necesară, in conditiile unor 
interogatii tot mai insistente vizănd 
viabilitatea proiectului european şi al unui 
rev i riment  al  patriot ismu lu i  şi al 
naţiona l i s m u l u i ,  care, sub  forme 
nuantate, îşi continuă existenţa. Este 
suficient să ne găndim la statele apărute 
in ultimele decenii si la naţionalismul 
catalan, basc sau irlandez pentru a 
intelege că revizitarea unor asemenea 
concepte se impune. De altminteri, in 
ultima vreme, dispretul suveran fată de 
patriotism şi naţionalism pierde teren in 
detrimentul unor preocupări crescănde 
faţă de mutatiile pe care acestea le-au 
suferit. Europa dă semne că s-ar 
destepla din letargie, dezbaterile privind 
desti n u l  comun al statelor Un iun i i  
dobândind o acuitate sporilă. 

E de mirare, deci, cum un eseist 
cu o gândire curajoasă ca Vasile Ernu 
contestă existenţa identităţii nationale. 
Dornic să dărâme prejudecătile, născutul 
in U .R.S.S. neagă realităţi de ordinul 
evidenţei: "in ce priveste România si 
Basarabia, sunt tot mai mult convins că 
acesle spatii-state sunt cele mai bune 
ficţiuni ale culturii noastre, adică niste 
conslrucţii artificiale cum sunt de altfel 
toate tările si naţiunile. De fapt, nu ex
istă nici o naţiune română, ci doar o 
poveste despre naţiunea română. insă 
există ceva important in jurul acestei 
lict i u n i :  l imba. Limba este de fapt 
singurul l ucru care n e  face să I im 
împreună, ne uneste, ne dă sens, ne 
alătură si ne face să depăsim diferenţele 
si istoriile foarte diferite." in fapt, viziunea 
sa demi t izantă echivalează cu o 
mistificare. Ernu comite 
un abuz i nterpretativ, 
speculând locuri comune 
din l i terat ura de spe
cial itate. A spune, pe 
urmele lui Bennedict 
Anderson, că identitatea 
este o f ict iune,  sună 
ispititor, dar nu respectă 
sensu l  ong1nar  al  
sintagmei lmagined Com
munities. Pentru teore
ticianul irlandez, statul 
este un construct, dar nu 
o ficţiune. Altfel spus, 
identitatea naţională este 
rezultatul unui efort de 
asamblare,  de armo
nizare, a unor trăsături 
del in i tor i i  pentru o 
nat iune.  Nu este însă 
vorba despre trăsături fie-

tive, cum pretinde Emu, ci despre calităţi 
şi defecte evidente. Corect (politic), 
discursul său internaţionalist ţinteşte in 
in ima ideii de identitate, pe care 
prozatorul o asociază ,  i n  mod 
tendentios, specificului national, pus sub 
semnul întrebării cu inocenţă: "Sincer să 
f i u ,  am multe d i leme legate de 
. .  specificul national" .  Pe de o parte, cred 
că nu există in esenţă constructii 
identitare solide, ci doar forme fluide care 
sunt mereu in schimbare si formare, iar 
pe de altă parte, am deseori impresia 
că sunt anumite lucruri in constructia 
identitară de grup, care de câteva sute 
de ani au rămas identice si au devenit 
repetitive. E adevărat că avem câteva 
elemente centrale care au creat un 
nucleu dur al acestui specific naţional, 
cum ar limba, religia, teritoriul. Acestea, 
indiscutabil, joacă un rol important si au 
afectat profund modul nostru de a gândi 
si a actiona. Mai avem şi partea cul
turală, ideologică şi o întreagă mitologie 
istorică construite in ultimele două 
secole. Aceasta e constructia artificială, 
nu e un dat, ci un lucru pe care-I putem 
lucra din mers." 

Că identitatea natională nu e 
statică, ci dinamică, nu constituie o 
noutate. Au demonstrat-o, la noi ,  
Constantin Schi l i rnet sau Caius  
Dobrescu, fără să pună însă la îndoială 
existenta ei. Poziţia justă fată de acest 
construct mi se pare însă una de mijloc, 
asa cum o intelege Eugen Simion care 
mărturisea (in 

"
ProSaeculum", nr.3-4/79-

80, 201 2): 
"
Nu-mi găsesc locul printre 

traditionalistii nostalgici, in afară de 
spiritul timpului, nu-mi găsesc locul nici 
pri ntre cei care, in numele 
anticomunism ului si a l  europenismului, 
resping programatic spiritul national si 
valorile culturii noastre." Pentru mine, 
răspunsu l  se găseste, in  forme 
incipiente, la clasici , iar Eminescu, 
despre a cărui contribuţie la legitimarea 

identităţii româneşti, am vorbit intr-o 
carte recentă, făcea o distincţ ie 
esenţială, care ar trebui să ne pună pe 
gânduri: "Principiul fundamental al  tuturor 
lucrărilor d-lui Maiorescu este, după căi 
ştim noi, naţionalitatea in marginele 
adevărului .  Mai concret: Ceea ce-i 
neadevărat nu devine adevărat prin 
imprejurarea că-i national, ceea ce-i 
injust nu devine just prin aceea că-i 
naţional, ceea ce-i urât nu devine frumos 
prin aceea că-i naţional; ceea ce-i rău 
nu devine bun prin aceea că-i naţional." 

Disocierea eminesciană constituie şi 
astăzi un reper pentru o atitudine 
echilibrată, care exclude extremismele 
de orice natură. Iar principiul de bază ar 
trebui să fie, horribile dictu, adevărul. 

Aşadar, limbajul lui Vasile Ernu nu 
devine adevărat pri n faptu l  că e 
spectaculos. Identitatea natională nu ne 
face nici mai buni, nici mai răi decât 
suntem. Ea nu e o ficţiune, ci un con
struct, o sumă a contributiilor la ceea 
ce vrem să fim intr-o Europă in care 
singura noastră sansă reală este de a 
ne prezenta demni, cu ceea ce avem 
specif ic.  Adică renunţând l a  
cameleonismul nostru pe care Alecsandri 
il sanctiona apăsat in Iaşii in 1844, sub 
o formulare memorabilă şi cacofonică: 

"
Românul e ca ceara", şi dezicându-ne 

de patrrriotismul satirizat de Caragiale, 
de paseismul si de pasivismul detestate 
de Cioran şi chiar de utopismul sarjat 
de H.-R. Patapievici. Numai aşa ne vom 
putea vindeca de complexe, dar şi de 
ameninţările latente ale nationalismului, 
cu formele sale extreme, care, 
deocamdată, zac in amortire. Ne putem 
apăra de relele trecutului nu negându-1, 
ci doarintelegându-i onest cauzele. Dar 
putem profita, totodată, de realizările 
trecutului, consolidând ceea ce generaţia 
pasoptistă, cea j u n i m i stă si cea 
interbelică au construit in numele ideii 
nationale. Lucru pe care Eminescu il 
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scria l i m pede:  

"
Păstrarea naţ io

na l i tă ţ i i  noastre e 
lucru de căpetenie." 
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Principii şi structurA 
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Pentru Mircea Eliade, identitatea 
naţ ională înseamnă consti inta 
apartenenţei la un grup uman, care se 
exprimă prin acţiune şi creaţie; el 
contextualizează dimensiunea etnică pe 
care o raportează la două coordonate, 
istorică (in l in ia  de echil ibru a lu i  
Rădulescu-Motru) s i  spirituală (in linia 
lui Nae Ionescu). Acestea vădesc 
concepţia sa organică asupra 
nationalismului, de factură culturală, nu 
rasială. Căci pentru Eliade, ca pentru 
Lucian Blaga, omul este creator de 
cultură, iar rostul si măreţia lui derivă 
din forţa de creaţie. Desi este o sinteză 
etnică, cultura nu produce "fibră etnică"' ,  
c i  afirmă poziţii spirituale originale, gene
rate de credinţele si atitudinile specifice 
de-a lungu l  t impu lu i  pana i n  
contemporaneitate: ;in această parte a 
Europei ( . . .  ) s-au păstrat comori de 
spiritualitate care au făcut cândva parte 
din insusi centrul culturii europene: căci 
Thracia dionisiacă şi Grecia orphică, 
Roma imperială si crestină, in această 
parte a Europei, s-au întâlnit si şi-au 
plăsmuit cele mai de seamă valori" . 
(Destinul culturii românestt) 

Asemenea intelectua l i lor  d in  

"generaţia tânără" care s-a manifestat in 
perioada 1 922-1 930, el propune o nouă 
valorificare a vieţii, prin integrarea 
experienţelor si "valorilor duhului" in 
cunoastere si in transformarea realităţi i .  
Dacă istoria este un produs cultural, 
etapel e  istorice sunt  "momente 
sp i r i tua le" , care rea l izează i n  
permanenţă noi sinteze. I a r  această 
mobilitate generează diversijatea creaţiei 
istorice, din valorile tezaurizate de 
civilizaţia autohtonă, a cărei structură 
nu este unitară ,  ci mozaicată s i  
policentrică: "Am urât Moldova pentru că 
e lipsită de eroism ( . . .  ) Faptul trist e 
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Românismul : un model dinamic 
Sabina finaru 

acesta: Moldova ispiteşte sufleteşte, iar 
Muntenia şi Ardealul nu-i pot impotrivi 
cărţi care să fie şi soluţii. ( ... ) Moldova 
n-a înţeles niciodată, nici nu va putea 
inţelege valorile şi elanurile virilităţii. ( . . .  ) 
E o prăpastie intre structurile sufleteşti. 
Ei ne spun nouă .. bucuresteni .. , ceea ce 
înseamnă: nedelicateţe, îndrăzneală, 
interes, absenţa idealurilor, poftă de bani, 
răutate. Noi le spunem lor uieşeni .. , ceea 
ce ştiţi ce înseamnă. Din fericire, fiicele 
Moldovei trec câteodată in iatacuri 
munteneşti" ( Împotriva Moldovet). 

Noile modele culturale nu le elimină 
integral pe cele vechi, ci sunt altoi uri care 
refac i n  s incronie celelalte poziti i  
spirituale situate in diacronie; modelul 
identitar creator al l u i  Eliade este 
dinamic2 si  poate fi reprezentat, ca 
arhetipul, fascicular pe axa verticală si 
reticular pe cea orizontală, sub forma 

"Coloanei Infinitului" a lui Constantin 
Brâncuşi .  El imp l ică o si ntaxă a 
p lanuri lor temporale si spaţ ia le,  
determ i nată s i  de caracteristici l e  
structurii sale morfologice, din care fac 
parte poporul (creator prin puterea de 
asimilare a elementelor de noutate), 
naţiunea (cu funcţie spirituală) şi statul 
(instrument cultural de stimulare a 
creativităţii şi de armonizare coerentă a 
valorilor prezentului cu cele ale tradiţiei) .  

Naţionalism istoric vs.  
naţionalism politic 

C l asele sociale cu m is iune  
creatoare sun t  elitele intelectuale s i  

ţăranii; ele manifestă "instinct istoric" in 
spaţiul celor două geografii, terestră şi 
spirituală, unde se situează in relaţie cu 
celelalte culturi. Aceste două categorii 
sunt  i postaze complementare de 
participare la valorile naţionalismului: una 
exprimă aspiratia spre "eternitate 
colectivă", cealaltă este individuală si 
transistorică, iar creatorii moderni care 
s-au situat in cadrele culturii populare 
au exprimat sufletul naţiunii, nu al unei 
c lase, caracterizat prin  "rea l i sm,  
încl inaţie spre  experienţă, detal i u  
concret, autenticitate ş i  dramă" (Realităţi 
românestt). 

Idealul naţionalismului istoric, "omul 
nou",  creator, poartă marca unei  
conceptii personaliste şi i l  intrupează 
mari creatori, ca Eminescu, Hasdeu si 
Heliade, care s-au armoniza! cu "sufletul 
opt im is t ,  c inst i t ,  eroic şi lo ia l"  al  
poporului român (Roumain, Romanian, 
Rumane, Rumeno). Dar pentru că sensul 
existenţei naţionale si individuale se află 
in creaţie, in opinia lui Eliade, sunt 
nationalisti "glorioşi" creatorii de toate 
tipurile, de gândire, de artă sau de faptă, 
care participă la "istoria care se face" 
(Naţionalismuf), indeplinind misiunea 
istorică si supraistorică a poporului :  
constiinta creatoare de valori, de noi 
forme de viaţă, ori "descoperirea unui 
sens propriu existenţei istorice" 

(România in eternitate). Indiferent de 
clasa căreia le aparţin, ei manifestă spirit 
civic, spre deosebire de oamenii politici 

"de duzină", care slujesc "istoria care se 
consumă". 

Statul si c lasa pol i t ică nu a u  
experienţa, vârsta, misiunea ş i  calitatea 
claselor creatoare, astfel încât nu exis
tă un raport de coerenţă intre 
naţionalismul istoric si cel  politic, intre 
România "adevărată" si  cea com
promisă in plan i nternaţ i onal de 
slăbiciunile conducătorilor ei .  Dacă 
civilitatea se raportează la viaţa natiunii 
in ansamblu  pentru a armoniza 
interesele tuturor, realitatea politică este 
fracturată intre diverse partide care au 
creat tensiuni naţionale distructive: 

"Adevărata personalitate nu poate fi 
confundată cu vanităţ i le ,  orgol i u l ,  
l i bert inaj u l  ş i  i responsabi l i tatea 
conducătorilor de astăzi ai destinului 
unui neam intreg"; "au fost promovate 
in pr imele  rândur i  n u l i tăţ i l e ,  toti  
semidocţii s i  snapanii vieţii publice, 
toate constiintele ieftine, toate spinările 
f lex ib i le ,  toţ i  s lugo i i  d i n  Levant" 

( «Dictatura .. si upersonalitatea .. ) .  
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Spre o «renaştere românească• .  
Autohtonism ş i  cosmopolitism 

O ,,renaştere românească" ar f i  
;JOsibilă printr-o revoluţie nonviolentâ, 
după modelul celei propuse de Gandhi, 
care să înlocuiască preocupările politice 
cu cele civile, pentru a restaura mai întâi 
in conştiinţă demnitatea românească. 
Dacă datoria oamenilor "mari" este de a 
crea şi a organiza ţara şi cultura ei, a 
celor obisnuiti este de a realiza in viaţa 
lor de fiecare zi, in împrejurări mai puţin 
solemne, "lucruri mici", care ţin de spiritul 
civic: "Deocamdată ţi se cere să te 
cobori din tramvai prin scara din faţă, 
să nu scuipi pe stradă, să nu primesti 
bacsiş, să nu te vinzi partidelor, să nu-ţi 
treci copiii in şcoală prin proptele, să 
aduci cinstea întâi in familia ta şi apoi 
la tribuna publică, să-ţi faci o cultură 
solidă ca să nu ne ia inainte bulgarii şi 
austra l ien i i ,  să nu mai spui  las-o 
încurcată de câte ori e vorba de un act 
in care ti se cere muncă si perseverenţă, 
si alte lucruri mici de felul acesta." (Criza 
românismului'7) 

Integrarea culturii nationale in cea 
universală presupune adâncirea valorilor 
naţionale si a modulu i  propriu de 
valorificare a vieţii, creaţia in  cadrele 
românesti, ecumenice si universaliste, 
care "sfarmă geografia, depăseşte 
istoria" si ajunge să aparţinâ tuturor 
popoarelor ( România in eternitate). 
Îndemnul la moderatie in adoptarea 
formelor culturale străine, făcut de marii 
creatori ai neamului, intre care şi Eliade, 
tine de însuţi caracterul organic al 
identităţii spirituale si nu se opreste la 
instaurarea lormelor de viaţă locale. El  
înseamnă corelarea, intr-un raport de 
ech i l i bru ,  a sp i r i tu lu i  autohton 
("maiorescian") si a celui cosmopolit 
("paşoptist"), dar si evitarea polarizării 
celor două dimensiuni, care s-a impus 
de la Eminescu incoace (Naţionalismu�. 

Asadar, pentru M i rcea E l iade, 
problema identităţii este deopotrivă 
ontologică şi istorică, plecând de la 

problemele fiinţei şi realului individual 
către cele a le  f i inţei  şi real i tăţ i i  
româneşti, care a intrat in atent ia 
Europei in "Eonul naţionalităţilor", in 
secolul al X IX-lea, după o perioadă 
îndelungată de manifestare a .terorii 
istoriei" , care a determinat trăsături 
specifice, reliefate in articolul Destinul 
culturii româneşti: intârzierea, 
conservatorismul, caracterul intermitent 
al culturi i  scr ise,  sol idaritatea şi 
coexistenţa acesteia cu cultura populară, 
provincialismul, elanul recuperator şi 
capacitatea de a integra enciclopedic 
marile etape ale culturii. 

La inceputul  seco lu lu i  X X ,  
sincronizarea c u  marile culturi europene 
este posibi lă datorită renaşter i i  
interesului lor pentru gândi rea religioasă. 
Caracterul arhaic şi bogăţia valorilor lo
cale, care provine din participarea la 
vechiul centru al spiritualităţii europene, 
asigură deschiderea organică spre 
tradiţiile culturale noneuropene, datorită 
solidarităţii funciare a culturii române cu 
spiritualitatea populară. Situată in pozitie 
de marginalitate3 in configuraţia Europei 
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moderne, ea comunică un univers spiri
tual orig inal ,  aproape necunoscut, 
asemenea culturilor orientale, abia 

"i ntrate in istorie" ş i  in conşti inţa 
europeană, cu care poate astfel să 
dialogheze; sursa acestuia constă din 
capacitatea de asimilare şi sinteză, 
trăsătură ce ţine de însăşi structura sa 
intimă. in geografia terestră, această 
situare potenţează funcţia de echilibru 
in tre marginalitate şi centru, intre 
specificitatea sud-est europeană şi 
culturile majore europene. in geografia 
spirituală, culturii române ii revine rolul 
de spaţiu cultural de (inter)mediere 
pentru crearea de noi sinteze spirituale 
in plan naţional şi universal. 

"Românismul" lui Eliade este dincolo 
de retorica facilă a "mândri ei" naţionale, 
care, deşi legitimă, riscă să alunece in 
sentimentalism sterp şi suficientă', nu 
se discută, ci se afirmă in toate planurile 
existenţei fenomenale, se simte şi se 
trăieşte prin creaţie, care sintetizează 
şi elaborează critica sau exaltarea unei 
serii de experienţe si pozitii spirituale 
recente. 

Nole: 
' Cultura: pentru toate articolele 
citate in acest s tud iu ,  vezi 
Profetism românesc (1-11),  Editura 
Raza Vânturilor, Bucuresti, 1990. 
2 Sabina Finaru, Eliade prin Eliade, 
Ediţia a I I I -a,  Editura Un ivers, 
Bucuresti, 2006, p. 9-11 . 
3 Sorin Alexandrescu denumeste 
această pozitie printr-un ,.paradox 
al apartenentei", deoarece aici se 
întâlnesc trei zone culturale diferite 
pe care si le-a apropiat, dar de care 
a căutat să se diferenţieze, el.  
Paradoxul român, Editura Univers, 
Bucuresti, 1998, p. 32. 
• Andrei Plesu, Limba păsărilor, 
Editura Humanitas, Bucureşti ,  
1994, p. 93. 
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O primăvară socia lă 
Ozana Kalmuski Zarea 

Anul acesta sunt comemorati doi 
mari artişti - cetăţeni, a căror traiectorie 
spirituală şi socială este strâns legată 
de frămăntările politice şi idealurile 
patriotice ale marelu i  moment 
revolutionar european de la 1 848: 
Giuseppe Verdi şi Ciprian Porumbescu*. 
"Marele compozitor italian, scrie M.G.R. 
Pos l uşnicu,  î n  cartea sa Ciprian 
Porumbescu, Ed. Cartea Românească 
1 926, a arătat de mai mu"e ori arzătoarea 
dorinţă să audă căntecele naţionale ale 
românilor, care se trag de la vechile 
colonii ale Împăratului Traian". Întâlnirea 
între cei doi mari artisti la Genoa, în vila 
lui Verdi, potrivit însemnărilor lui Ciprian 
Porumbescu, a fost pusă la îndoială de 
unii muzicologi şi nu există, poate, fapt 
mai controversat în întreaga istorie a 
muzicii românesti. Numit de Eminescu 
"cântăreţ al neamului', Porumbescu este 
pentru evolutia muzicii româneşti la fel 
de important ca şi scr i i tor i i  
patruzecioptişti ce pregătesc aparitia 
literaturii marilor clasici. Asemeni lui 
Verdi şi desigur, asemeni genialului său 
urmaş Enescu, compozitorul e constient 
de faptul că muzica cultă nu poate fi 
concepută decât în strânsă relationare 
cu filonul folclorului national. Eroismul 
şi devotamentul  pentru cauza 
independentei nationale, i-au prilejuit 
l ucrări le  muzicale:  Plevna, Peneş 
Curcanul, Sergentul, Marşul călăraşilor 
şi altele. Muzica mobilizator - patriotică 
a lui Ciprian Porumbescu e un mesaj al 
spiritului vremii, al entuziasmului libera
tor de neatârnare şi emancipare de sub 
suzeranitatea ocupantului habsburgic, 
precum si nestăvilita dragoste de neam. 
Aşa cum marşul lui Giuseppe Verdi din 
opera Nabucco, inspirat de un suflu mili
tant şi revolutionar, cheamă sub steagul 
l u i  Gar ibald i ,  muzica m i l itantă 
porumbesciană, de o mare spontaneitate 
şi cu adânci rădăci n i  în folclorul  
bucovinean, e în cea mai mare parte, 
inclusiv în opereta Crai Nou, ecoul unei 
conştiinţe nationale purtat de aspiratia 
nobilă a mesianismului social. De altfel, 
tematica patriotică, alături de folclor şi 
motivul religios, au constituit placa 
turnantă a întregii creatii. Aproape toate 
compoziţiile din jurul anului 1 848 sunt 
chemări necondiţionate la unire şi 
sol idar i tat e :  Apelul moldovenilor, 
Unsprezece cireşar, Sfântă zi de 
libertate, Mama lui Ştefan cel Mare şi 
altele. Hora Unirii, devenită "şlagăr'' al 
generatiei sale, va răsuna în toate 
provinc i i l e  pr incipatelor române,  
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chemând la înfrăţirea peste malurile 
Milcovului, dar va cunoaşte şi o variantă 
de text cu adresă către Ardea l ,  
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atmosferă se răspândeşte în rândurile E 
tinerimii române şi compozitia Cântecul � 
Tricolorului, cu indemnuri la unire şi � 

� făuri rea unui viitor falnic: "Pân la cer şi g 
cât in lume/ Vor fi aste trei culori! Vom t§ 
avea un falnic nume/ Şi un falnic viitor". 

De altfel, impetuoasa activitate 
naţionalist - patriotică nu avea să lase 
fără reactie autorităţile imperiale care îl 
vor condamna la temniţă, la Cernăuţi, 
pentru că, în calitate de conducător al 
Societăţii Arboroasa, expediase la laşi 
o telegramă ce condamna anexarea 
Bucovinei şi asasinarea lui Grigore 
Ghica. Aflat în temnita imperială de la 
Cernăuţi, muzicianul compune Suspinul 
prisonierului şi Hora de trunchi aţi lor, iar 
în 1 877, Hora Griviţei, Retrocesiuni 
basarabene si La malurile Prutului. 
Regăsim, deallminteri, în acest elan 
patriotic clocotitor, fiorul ce a însufleţit 
o întreagă pleiadă de artişti - cetăţeni, 
între care şi pe cei din provinciile "surori 
de gintă latină", recte Italia. Şi aceste 
provincii, aflate, asemeni Bucovinei lui 
Porumbescu, sub suzeranitatea Curţii de 
la Viena, vor încerca să-şi obţ ină  
libertatea de exprimare. În 1 831 , acolo 
lua f i inţă Asociatia "Tânăra Ital ie", 
avându-1 în frunte pe Giuseppe Mazzini, 

care lansează deviza Dio e popolo 
(Dumnezeu şi poporul), preluată ulterior 
de Garibaldi. Nabucco, operă de tinerete 
a lui Verdi, reflectă presiunea zdrobitoare 
a idealurilor epocii si mirajul viitorului 
purtat în inimile pionerilor acestui viitor. 
Proorocirea lu i  Zaharia din Nabuco 
despre căderea Babilonului, era de fapt 
o parafrază la prăbuşirea Imperiului 
habsburgic ş i  e l i berarea I ta l ie i .  
Diapazonul sufletesc a l  celor doi artisti, 
Ciprian Porumbescu şi Giuseppe Verdi 
vibra la unison. Dar fiecare în felul său 
isi făcea o datorie de onoare în a păşi în 
primele rânduri ale vestitorilor primăverii 
sociale europene. 

*20 1 3  este anul  în care lumea 
întreagă sărbătoreste bicentenarul 
nasterii lui Giuseppe Verdi. La 1 4  
octombrie s-au împlinit 1 60 d e  ani de 
la naşterea lui Ciprian Porumbescu, iar 
la 6 iunie, 1 30 de ani de când a murit. 
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Un învingător, Radu Cărneci a 
trecut şi de 85 de ani. incredintat că-i 
va apuca, a pregătit o carte gen par /ui
meme în care să-i rezume. A numit-o 
(titlu decent, bine ales): Biblioteca de 
sentimente (Ed. Anamarol, 2012), ceea 
ce înseamnă ipostaze, situaţii şi stări 
diverse, din trecut si recente. E - cum 
zice în dedicatia de pe exemplarul ce 
mi 1-a dat - o "carte de timp lung": 
autobiografie, album, antologie lirică, 
bibliografie selectivă. Materialul l-a ales 
nu numai cu mintea, ci şi cu inima, 
cumpănindu-1 atent în balanta amintirilor, 
si 1-a aranjat cu rafinament. Cele zece 
părţi se leagă f iresc, într-o s u i tă 
elocventă, subtil demonstrativă. Astfel, 
cartea emană un aer sănătos, nu miros 
de cenotaf. S-a evitat asemănarea cu 
l ucrăr i le  de t i p  .omagiu" , în care 
colaboratorii adoptă ţinute rigide şi se 
exprimă emfatic. in loc de discursuri 
encomiastice, avem poeme proprii şi 
traduceri, miez uri de cronici si articole, 
fotog raf i i ,  desene, reproduceri de 
manuscrise. Din ansamblul lor rezultă 
imaginea unei vieti plenare, bogată în 
evenimente, norocoasă; una cu rest 
infim, în care realizările (în plan literar, 
în plan familial, în plan social) sunt pe 
măsura aspiratiilor. La sfârşitul lecturii, 
ajungi sâ spui câ, iatâ, poetii pot fi şi 
fericiti (fapt care contrazice o idee de 
odinioară) şi să-I invidiezi pe cel ce e un 
atare poet. 

Cum se explică această fericire? 
Sociologic: prin concordanta dintre om 
(temperament) şi epocă. Domnului Radu 
Cărneci a fost mereu în locul potrivit, la 
momentul potrivit. Pe el conjuncturile I-au 
stimulat şi I-au favorizat. A mers în 
sensul timpului său, fără dubii si ezitări, 

Cartea unei vieti reusite ' ' 

Constantin Călin 

nu în contra lui. A dat Cezarului ce i se 
cerea, uneori cu asupra de măsură, ca 
să fie liber a se ocupa de treburile proprii .  
Autor dintre cei mai productivi de poeme 
şi articole, a avut constant debusee. Si-a 
găsit vaduri ori şi-a construit instrumente 
de lansare. N-a fost oprit din elanuri, 
amâna!, obligat să se revizuiască, iar 
desele apariţii, în presă si în volume, 
I-au evidenţiat. Instinctul puternic al 
afirmării şi excelenta cunoastere a 
strategiilor acesteia I-au propulsat în 
posturi de conducere. A câştiga! inclusiv 
atunci când părea că a pierdut. A iubit 
prim-planurile (o arată şi fotografi ile din 
carte) si a căutat să fie egal în înălţime 
cu cei înalţi. A rămas 

"
sef" chiar şi în 

pozitii subalterne. Si azi cuvântul său e 
hortativ si pedagogic. 

Un virtuoz în poezie, Radu Cârneci 
este dezinvolt şi în relaţi i le sociale. 
Filosofia sa e simplă, realistă: "Toate se 
fac cu oameni", care pot fi receptivi sau 
refractari, agreabili sau ursuzi etc. Când 
vrei însă un lucru, nu-i alegi după fată, 
ci dupâ capacitatea de a te sprijini în 
demersurile tale, după influenta pe care 
o au în mediile lor. in anii s60, în privinta 
sprijinului nu erau alternative - partidul 
fiind decisiv în toate -, aşa că a apelat 
la cei ce conduceau atunci regiunea şi 
apoi judetul. N-a fost simplu: a mers de 
la Ana la Caiafa, a argumentat, a smuls 
promisiuni, a determinat bunăvointe, a 
insistat, a cedat o zi si a revenit în ziua 
următoare; tenace, rezistent (fizic si 
moral), flexibil. 1-a convins pe unii dintre 
fruntasii locali să intervină "unde trebuie", 
să rişte într-un domeniu pentru care 
n-aveau nici cunoştinţe, nici afinităţi si 
să ceară ceea ce le sugera. in felul 
acesta a obtinut, de pildă, aprobarea 

pentru apariţia "Ateneului" şi a pilotat 
revista mai bine de un lustru. 

Ulterior experienta de aici (redacţie, 
activităţi culturale) i-a servit ca punct de 
sprijin pentru alte initiative. Avea acum 
la ce să se raporteze, ce să transfere, 
cu ce să-si ilustreze sfaturile, căci - în 
treacăt fie spus - e oricând tare în 
propuneri şi gata de a consilia. 

intrucit "i-au mers treburile", domnul 
Radu Câmeci a acumulat puţine frustrări 
si motive de ranchiună. Calea sa a fost 
dreaptă, logică, avuabilă până în detalii. 
Situatia aceasta il deosebeste radical 
de "ariviştii literaturii", ale căror cariere 
au ceva ocult. De obicei aroganti si 
ingraţi, ei uită de unde au plecat, cine i-a 
ajutat şi se despart lesne de 

"
rudele din 

provincie". Or, domnul Cârneci a dovedit 
generozitate si loialitate nu numai fată 
de colaboratori i săi, ci şi faţă de unele din 
persoanele care I-au sprijinit, citându-le 
în mai  mult  de o ocazie si după 
schimbarea regimului. Cartea sa î l  arată 
a fi om recunoscător, un autentic "om 
cultural" atât prin acţiunile din domeniu, 
cât şi prin civilitate. 

Când scriu sau vorbesc despre el, 
inevitabil, îl compar cu alti scriitori, 
îndeosebi cu colegii de redactie. Îl 
găsesc superior prin binele ce 1-a făcut 
unora si altora. A adunat în jurul său tineri 
talentaţi, i-a motivat, i·a apărat. A creat 
o "grupare" si un "climat". Ne-a adunat 
şi acum: desi unii dintre noi suntem 
despărtiti, ne-a pus alături în Biblioteca 
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sa. Memoria lui n-a operat diferenţieri 
valorice sau ierarhizări de alt ordin. Altii 
(de cineva sunt sigur) ar fi retinut numai 
pe cei ajunsi in "inalta societate". 

in trecut, judecând sumar, sub 
presi unea anumitor intâmplări ori 
influentat de insinuările unor "binevoitori", 
domnul Cârneci a putut fi părtinitor, dar 
nu duşmănos. Temperament aprins, era 
aprig un moment, apoi se intorcea, 

"schimba macazul" , isi uita mânia. 
Odată cunoscute, part i-pris-ur i le ,  
capriciile şi oscilatiile sale deveneau 
inofensive, iar pe câţiva din cei afectati 
de primele valuri ale furtunii chiar ii 
amuzau. Pentru el, totul trecea repede: 
ide i le  se remodela u ,  l ucruri l e  îşi 
modif icau ord inea ,  p lanuri le erau 
restructurate. Tip sol ar, opt imist ,  
indrăznet,  i n  esenţă benef ic ,  i l  
respectam ca promotor si, deopotrivă, 
ca pe unul care, când e nevoie, nu se 
crută, 

"
pune osul la treabă". Numeroase, 

faptele sale literare nu se pot explica 
altminteri decât prin muncă: multă, 
continuă, intensă. 

Recunoscută destul de repede, 
răsplătită cu premii şi distinctii, aceasta 
1-a mentinut .tânăr": fizic, moral şi 
intelectual. Altii, aflati sub vârsta sa, s-au 
băbit, s-au prăbuşit in ei înşişi, s-au 
mohorât. Si-au pierdut curiozitatea, li s-au 
inăcrit vorbele, au devenit mefienti, 
privesc lumea pieziş. Domnul Cârneci e 
vivace, avid de noutăţi, capabil încă să 
g l umească, intr-o dispozitie care 
maschează melancoliile si minusurile 
(majoritatea .de la brâu in jos") inerente 
la 85 de ani. Evită să se lamenteze. O 
s ingură dată, la u l t i ma • Toamnă 
bacoviană", după o noapte dureroasă de 
insomnie şi după o zi istovitoare, mi-a 
spus să mă rog pentru sănătatea sa!. . . 

Răscolitoare de amintiri, Biblioteca 
de sentimente e doar u n  b i lant  
aproximativ (cu omisiuni - mai ales din 
perioada inceputurilor literare - şi rotunjiri) 
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al vietii şi operei poetului. in ea nu-i tot 
Radu Cârneci, dar oferă suficiente 
informatii şi sugestii pentru înţelegerea 
personalităţii sale şi a mediilor prin care s
a mişcat. E - cum am spus la inceputul 
acestor pagini -cartea unui om care a reusrt 
şi are ce arăta şi număra. O face bucuros, 
ca semn al trecerii cu folos prin lume si al 
implinirii datoriei pentru care a fost menit. 
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Poezia ca destin 
Radu Cârneci 

Fiecare dintre noi suntem purtaţi - de la 
nastere până la plecarea dincolo - de un 
destin, din ale cărui legi nu putem evada. Cu 
alte cuvinte trebuie să-i dăm ascultare, iar 
el. ca un inger păzitor să ne indrume pasii, 
visuri le ,  faptele. El, dest inul ,  care este 
profund trăitor in eul nostru, in inteligenţa şi 
atitudinea morală, face din fiinta mamă ceea 
ce suntem şi ceea ce rămânem. Sunt 
bucuros de destinul meu, întrucât prin poezie 
se pot afirma luminoase semnificaţi i s i  
subtilităţi la care alte forme de comunicare 
nu îndrăznesc. Prin anii 60 ai veacului trecut 
George Călinescu nota intr-o cronică a 
optimismului (citez din memorie) .acolo unde 
filozofia si teologia se opresc datorită legilor 
care le incorsetează, poezia, prin inefabilul 
ei trece surăzătoare". 

Fără-ndoială, destinul meu a fost - şi 
este'- să fiu scriitor, mai precis Poet' Şi dacă 
este adevărat-şi este' - că rămâne in 
amintirea celor de după noi, ceea ce am zidit 
de-a lungul vietii. Atunci e sigur că profesorul 
'la trăi in memoria generaţiilor ca formator 
de conştiinte, constructorul prin ceea ce 
înalţă: palat ori templu, viticultorul prin marile 
vinuri din care ar gusta si Dumnezeu, iar 
poetul prin imnurile pe care, din harul său, le 
dăruie căutătorilor şi iubitorilor de frumos si 
adevăr. Fiindcă adevăraţii creatori, intre care 
si oamenii de ştiinţă - sunt purtători de mesaj 
si luminători de suflete, fiind aşadar, in duhul 
si cugetul lor, bogaţi in intelepciune. 

• Fragmenl din aloculiunea rosiM de poei 
la primirea lillului de Doclor Honoris Causa 
al Universilălii "Vasile Alecsandri" din 
Bacău. 8 februarie 2007 
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Biserica în munti 
' 

Radu Cârneci 

Zid al trupului meu străvechi 
al duhului meu din totdeauna 
iată-mă aici lângă morminte, 
iată ochiul ierbii limpede şi veşnic 
in el am să cobor lacom de întrebări 
iată sfinţii coborând de pe ziduri 
intinerind, bucurându-se de sosirea mea 
imbiindu-mă să intru in vesnicie. 

O, pământ' O, vulturi de pământ! 
lată linistea cuprinzându-mi genunchii şi umerii 
iată-mă in taina de clopot' 
Amin . . .  
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Radu Cârneci - 85  

Radu Cârneci se impune ca unul dintre cei mai importanti poeti ai 
iubirii anume prin intuiţia conlucrării acestor trei aspecte: zeiescul, 
demonicul şi orficul, cel din urmă inteles ca suferinta produsă de 
desmembrarea unitatii indragostitilor şi ca instăpânire, prin cântare, a 
delicatei zone a trăirilor erotice. Erosul este arhetip al intemeierii, al 
unirii lui animuscu anima, temei al Fiintei, principiu universal al infiintarii: 

". .. da, alergăm uimiti inspre idee: 1 bărbatul innoindu-se-n femeie/ când 
Ea in El işi află nazuin(a 1 - ce alchimii le stoarce-atunci fiinta 1 din 
care prunc se-arată: zeu ori zee! -1 da, alergăm uimiti inspre idee 11 . . .  
Oh, vine clipa să plecăm in fire 1 topindu-ne in cosmică topire 1 de 
elemente iar primordiale 1 rotind in vegetatii triumfale 1 de libertate-n 
veşnică rotire: 1 oh, vine clipa să plecăm in fire . . .  " (in cosmică topire) . 

... Culmea virtuozitatii instrumentale la Radu Câmeci sunt sonetele, 
adevărate giuvaiere in care apar sub chip şlefuit şi bine potrivit toate 
marile motive şi simboluri mitopo(i)etice ale iubirii. Cităm din glossa 
Triumful iubirii sonetul-matcă (primul, care deschide această coroană 
de frumuseti şi intelepciuni): "Iubirea este atotstăpânitoare 1 E vârf in 
dor şi vis in rădăcină 1 Chip nevăzut in chipul de lumină 1 Precum 
tăcerea mângâie şi doare 11 De vremi şi legi mereu biruitoare 1 Iubirea 
doar Iubirii se inchină 1 innobilând şi stăpânind regină 1 Ca iarba 
nesecatele-i izvoare 11 A duhului si-a trupului măsură 1 Iubirea se
nveşmântă in Iubire 1 Petală stând şi veşnică armură 11 Născându-se 
pentru intreaga fire lin armonii cu legăna re pură 1 lubirea-i viata fără de 
pieire . . .  " 
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Acad. Mihai Cimpoi, 
decembrie 2001. 

• . . .  Poet al iubirii şi al naturii, versul lui 
Radu Cârneci cultivă ambiguitatea 
hiperbolei s i  forţa antitezelor prin care 
polii emotiei se confruntă cu logica 
lucrurilor omenesti: .De fluier, cântecul 
ti veste un munte alb, un munte sur,/ de 
moarte gând şi otrăveştel dor lung de 
viaţă imprejur" - după care, suprimănd 
pauzele punctuatiei normale, citim 
această strofă de antologie, înrudită cu 
balada populară, cu traditiile cele mai 
fertile ale muzicalitătii şi metaforei lirice: 
.trei turme albe se răsfaţă/ pe un picior 
de plai sculptat! şi baciul trist oprit, 
inaltăl balada-n creştetul de brad'� finalul 
acestui Peisaj mioritic nu e mai putin 
răscolitor in hiperbola lui profund mitic
omenească; e destinul fiecăruia şi 
poezia f iecărui sfârşit :  "cer larg 
deasupra, jos pământul/tristete-albastră
abia vibrând şi mioriţa lăcrămându-1/ pe 
cel ce va muri curând . . .  ". 

Gh. Bulgăr 
Dimensiuni ale limbajului 
in lirica lui Radu Cârneci 

"Ateneu", martie 1984 

" . . .  Pe l i n ia  romantismulu i  
eminescian, intors spre  vechimea 
autohtonă şi vârsta mitologică a istoriei, 
fantezia lui Radu Cârneci plonjează intr
o fabuloasă realitate dacică, sugerând, 
cu mijloacele unei poezii curate si 
directe, vitalitatea si durata neamului in 
libera desfăşurare a fortelor naturii, sub 
privirea tutelară a lui Zamolxe/ . . .1 O piesă 
cu totul excepţională, pentru această 
coordonată a li ricii romantice a lui Radu 
Cârneci, este, desigur, Poem de taină. 
Viziunea e fantastică de aspect "păgân, 
antropomorfic". Aceasta e o dominantă 
a poeziei sale,  c u m  observă si 
Constantin Călin intr-o substanţială 
cronică la volumul Iarba verde, acasă 
(el. Ateneu, nr. 1 ,  1 969). Străbunii trecuti 
in moarte reapar peste timp, ca niste 
fantasme protectoare, convorbind liniştit 
cu urmaşii despre năzuinţele lor surpate 
de vitreg i i .  Impresia e a  unei lirici dense, 
venite d in  stratur i le  adânci a le  
sensibilităţii poetului: "Ploua, erau nişte 
bărbaţi aspri, palide voci,/ unul avea o 
gaură-n piept, altul in tâmplă,/ ceilalţi, 
arhangheli pe pământ: unul suspina după 
o fată,/ altul mă-ntrebă de-o femeie 
frumoasă,/ unul poftea o cană cu vin 
roşu, poftea o ţigară,/ şi toti mă sorbeau 
din ochii fără de soare,/ de linişte stând, 
in obraji linii de moarte". La ceas de taină 
umbrele inaintasilor se retrag solemn in 
vegetat ia acestui pământ,  poetul 
sugerând cu o remarcabilă forţă artistică 
ideea de continuitate între generaţii, 
permanenta spir ituală a poporulu i  
încercat adesea de răstriste: "unul intră 
intr-un stejar, altul intr-un fag,/ unul se 
făcu stâncă, altul brad, cel tânăr,/ se 
subţie intr-o floare . . .  Eram de tăcere si 
spaimă,/ ploua domol, ploua spre 
toamnă, adânc si statornic,/ plânsei 
amar, indelung si incepui să sărut/ 
mâinile intinse ale copacilor. .. " 

Mihai Drăgan 
Poezia lui Radu Cârneci 

.Cronica" anul V. nr. 1, 3 ianuarie 1970 
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... . .  Se pune intrebarea dacă Radu 
Cârneci celebrează existenta platonică 
a iub i r i i  in l ume sau elogiază 
senzualitatea erotică? S-a spus, pe bună 
dreptate, că senzualitatea nu e in poezia 
acestui modern trubadur pură desfătare, 
ci un blazon al nobletei umane. După 
cum am văzut, există in poemele 
cuprinse in această ediţie selectivă
retrospectivă o adoraţie a femeii ca taină 
si miracol al universului uman, dar, 
deopotrivă, există şi o adoraţie a 
cuvântului ca expresie a sentimentului 
erotic. Viaţa e, ne-o spune poetul, un 
.,banchet in doi", dar e, in acelasi timp, 
un sonet sau o coroană de sonete, 
specie pe care o onorează in mod 
deosebit Radu Cârneci, creatia sa 
aşezându-se cu onoare alături de opera 
sonetistilor de marcă ai li ricii noastre de 
azi: V. Voiculescu, Dan Bolta, Victor 
Eftimiu, Tudor George. Radu Cârneci 
crede in cele două forte care sustin 
existenta umană: iubirea şi arta, iată 
deci şi definiţia axiologică a poeziei, 
gândilă ca o clipă eternă." 

Emil Manu 
Îmblănzitorul de cuvinte 

.Luceafărul", nr. 49, 1987 

"( . . .  ) in această parafrază a Cântării 
Cântări lor, Radu Cârneci a dovedit că un 
traducător este, in simbioză, şi un om 
de şti inţă şi artist, fi ind si analist şi 
sintetizator. Sesizarea textului străin, 
sesizarea sens ului pe care il are acest 
text este o muncă analitică, de nuanţă 
ştiinţifică. A cunoaste limba, a cunoaste 
tema care stă la baza operei de artă, a 
avea talentul şi capacitatea intelectuală 
de a crea un nou text l iterar sunt 
insus i ri l e  fundamentale a le  
traducătorului. Radu Cârneci reprezintă 
cu strălucire activitatea traducătorului 
creator de artă. Să nu uităm temerara, 
merituoasa lui realizare de traducere in
tegrală a creatiei poetice a lui Charles 
Baudelaire. Să nu uităm că şi poezia lui 
originală este un imn dedicat tot iubirii, 
ca acest poem nemuritor al Cântării 
Cântărilor . . .  " 

Al. Balaci 
Gânduri la "Căntarea Cântărilor", 

"Armonia", nr. 13/1995 

• . . .  Da, aceste antologii semnate de 
Radu Cârneci - cărţi unice in cultura 
naţională - şi mă refer aici atât la cea a 
sonetului ,  căt şi la cele anterioare 
acesteia, Poezia Pădurii, Cinegetica şi 
celelalte - s u nt n işte valoroase 
instrumente de lucru, dar şi dovezi 
grăitoare ale geniului creator românesc 
şi care demonstrează, d in  partea 
autorului, marea-i dragoste de poezie, 
ştiinţă in a selecta şi, mai ales, multă, 
multă muncă . . .  " 

Eugen Simion 
Din cuvântul rostit in rotonda MNLR, 

la lansarea 

"Antologiei Sonetului Românesc", 
in ziua de 27 iunie 201 O 

., . . .  Deşi act iv itatea sa n u  se 
limitează la  poezie, Radu Cârneci este, 
in primul rând, poet: un poet important 
cu o retorică i nconlundabi lă.  ( . . .  ) 
Neindoielnic,  in l i rica erotică e un 
maestru, un nume de relerintă. Ce il iace 
distinct? întâi, faptul că si-a construit o 
religie a iubirii, pe care a modelat-o cu 
fiecare nou volum şi i-a mult iplicat 
semnilicaţiile. ldeea sa e că iubirea-i axa 
lumii, o forţă 

"
atotstăpânitoare", pe cât 

de evidentă, pe atât de tainică. Tempera
ment panic, viguros, impulsiv, el a 
evoluat de la amorul senzual la cel ideal, 
platonic, la .,iubirea de iubire". A schimbat 
ipostaza de "centaur" frenetic cu una de 
sacerdot si de adorator dezinteresat. În 
acelasi t imp,  a inova! formele de 
exprimare a sentimentelor. Drumul său 
estetic e drumul spre cea mai rafinată 
caligralie. Un virtuoz deplin, atingând 
faza .,operelor rotunde", definitive." 

Constantin Călin 
Marginalii la ediţia definitivă 

.Ziarul de Bacău", 9 decembrie 2005 
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Radu Cârneci 

Gândind la Homer 

... ochi pentru ce? in intuneric rază 
care-n tăria tainelor cutează 
adânc de dor şi pătrunzănd adăncul 
in care se zideşte fraged pruncul 
ce va aduce lumii sfântă pază -
el din tăria tainelor cutează .. . 

( . . .  ce zeu sublim, Homer!. . .  precum se ştie 
fără de ochi privea in veşnicie 
gândind minuni şi intâmplări fantaste 
la Troia si pe-ntinsul mării vaste 
el se zidea-n legenda pururi vie 
fără de ochi privind in vesnicie ... ) 

. . .  ochi pentru ce? ... Nevăzătorii sunt 
adânci de duh spre Duhul cutezând 
şi dând sfielii îndrăzneala pură 
şi vocii a sfin\eniei arsură -
pleoâpele-mi inchid \i intru-n gând 
adânc de duh spre Duhul cutezând .. .  

Bucureşti, 12 martie 2006 

Hannibal ante portas ... 
- in amintirea lui Eugen Jebeleanu -

. .  . si n-a invins! iar zeii se uimiră 
si vulturii latini se istoviră 
iar elefantii au intrat in mit 
când Generalul marşul a oprit: 
cinci legiwni - cât zece! - se opriră 
şi n-a invins, şi zeii se uimiră ... 

(oh, e măreţ să te păstrezi in vis 
trăind sublimul ce ţi-a fost prescris: 
când po\i învinge, să-ţi invingi puterea 
şi gloriei să-i sărăcesti averea 
să dai inaltul ce ţi s-a admis!. . .  
oh, e măreţ să te  păstrezi invins .. . ) 

... n-a vrut să-nvingă! totul a rămas 
in clipa moartă sub dramatic ceas 
când Roma tremura-n bătaia sorţii 
El, Hannibal, sta mândru-n faţa porţii 
ca bronz adânc, ne-mai-făcând un pas 
si a intrat in timp!. .. şi a rămas .. . 

Bucuresti, 18 iunie 2006 
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Sufletul vinului 
se inchină lui Ch. Baudelaire 

Sufletul vinului, blând paradis 
chemăndu-ne iarăsi la Hanul de vis 
in el s-ascunzănd rădăcini-infloriri 
căderi in albastru şi-n raze-uimiri 
şi-atent Serafimul de ceruri trimis 
spre a ne-salvare din chipul proscris . . .  

( . . .  inecul e moartea dorită in vin: 
te-atrage, te prinde, te soarbe destin 
Prinţ negru -coroană de-argint aurit 
cu paloş in dreapta, cu ochiul mijit 
o luptă nebună in aerul-spin 
inecul e moartea dorită, in vin . . .  ) 

. . .  da! nu ne mai pasă la care liman 
stă ochiul de veghe, - prieten-dusman -
cel care ne strigă voind să ne-ajungă: 
asprimea-i ne place, blândetea-i ne-alungă 
da, ingerul-inger ne bântuie-avan 
şi nu ne mai pasă la care liman . . .  

3 1 mai2006 
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Sâmbăta morţilor 

... stau in pământuri mortii sub zăpezi: 
credinţă veche-n ceea ce mai crezi 
inchipuiri-îmbrăţişări sub cruci 
te duce găndul unde-ai să te duci 
spre-a te-ntălni cu ceea ce nu vezi -
dorm in pămănturi morţii sub zăpezi . . .  

( . . .  trei sinucideri m-au voit prin vreme 
trei paloşe ivindu-mi-se-n steme 
trei lungi săruturi rotunjind averea 
şi steaua străjuind la invierea 
in săngiuiri pornirilor blesteme 
trei palose m-ademenind in steme . . .  ) 

. . .  pâine si vin pentru acei ce nu-s 
decât păreri: cădelniţări-apus 
şi lacrimi seci topindu-mă-n ţărănă 
ivind făntăni la Moartea-n har stăpână 
spre-a re-zidi iubirea in Iisus -
pâine şi vin pentru acei ce nu-s . . .  

Bucureşti, 25 februarie 2006 -

"Sămbăta morţilor' 
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La Hanul Ancuţei 
•bunicului" Mihail Sadoveanu 

.. .la Casa Vinului de vită rară 
ajung din când in când, aşa spre sară: 
mă-ntămpină-n surâs acea femeie 
cu vocea-n flori, in strai de curcubee 
cu vechi averi in inima-i cămară 
la Casa Vinului de viţă rară . . .  

( .  . .  boieri şi  domni si căpitani--€roi 
negu!ători si grămătici de soi 
suntem ai tăi cu toti pe totdeauna: 
mai toarnă vin până se-apleacă luna; 
te vom iubi in vise mari si moi 
boieri si domni şi căpitani--€roi 

Ancută mândră, Doamnă de istorii 
ne-ademenesti ca flacăra comori i 
arată-ti chipul, ne-nfrumusetează 
descântă-ne-n cenusa vetrei trează 
si trece-ne-n hrisoavele de glorii 
Ancută mândră, Doamnă de istorii ... ) 

Privighetoarea şi Trandafirul 
la o re-intâlnire cu Oscar Wilde 

îndrăgostită Privighetoarea cânta 
iar Trandafirul alb o săruta: 
ghimpele-i o pătrundea cu dulceaţă 
şi era-n zori, spre dimineată 
când steaua deasupra ofta, ofta 
şi-ndrăgostită Privighetoarea cânta 

(" . . .  trebuie să mă săruti până departe 
psalmodia, pătrunde-mi a cerului parte 
iată-mi sângele te infloreşte-n culoare 
dulce-i ghimpele tău, dulce mă doare 
ah, imi eşti în a destinului carte 
iubire, sărută-mă până la moarte .. . " 

şi noaptea se topea in cetoasele stingeri 
- uimită, in aer, o ceată de ingeri 
iar Trandafirul până in inimă o pătrundea, o pătrundea 
şi floarea-i in roşu se-mpodobea, se-mpodobea! 
"Regina mea, sfânta mea, dar tu sângeri . . .  '" 

şi zorii piereau în şoaptele-i plângeri . . .  ) 

. . .  Şi se făcu ziuă in a lumii grădină 
şi Trandafirul roşu se retea in lumină 
la frumusejea-i cerul se uimea! 
iar în tărână Privighetoarea tăcea, tăcea 
ucisă de iubirea-i vergină -
Şi era primăvară si multă lumină 
Foarte multă lumină . . .  

Siliştea-Snagov, mai 2008 

Bol mascat 

... Doamna mea, cine eşti, cine sunt 
tânăr ieri, azi m-aduni în cărunt 
zveltă, tu, pom albastru în dans 
ceruri vechi peste cer in balans 
când ne-apropie timpul abunds 
Doamna mea, cine eşti, cine sunt... 

( ... mândră-ai fost, mândru eu; au rămas 
simne-adânci peste gând, pe obraz 
au plecat rând pe rând cei plecaţi 
şi suntem cei din urmă mascati -
ce duios acest ultim popas 
mândră-ai fost, mândru eu, am rămas .. .  ) 

... o, ce vals între cer şi abis 

Vânător în toamnă ... 

... ce vănător am fost şi  ce minuni 
purtam in lasea bravi lor nebuni 
ce se-avântau în codri, ca la nuntă 
ecou de cam în zarea lor căruntă 
şi câini lătrând si fiare cum s-aduni 
din amintiri asemenea minuni . . .  

( . . .  cerboaică jună, blândă infruntare 
te-am urmărit pe-a cerului cărare 
mireasma ta mă îmbăta cu pret 
iar sângele, ca lupul, îndrăzneţ ce minuni în minuni am deschis: 

m-ai ales cel mai tânăr din sir 
şi mă tragi dinspre moarte-n admirş 
şi-mi surâzi, blând surâs, ca un vis 
o, ce vals intre cer şi abis .. . 

arc se făcea, săgeată arzătoare 
cerboaica mândră, peste munti călare . . .  ) 

Decembrie 2005 -Ianuarie 2006 

. . .  voi fi vânat şi eu - căci vreme vine -
ca trântorul din casa de albine 
când, câtre-nalt, regina mă va cere: 
ce zbor sublim e zborul ce te piere 
ce arme dulci, pătrunderi, sfinte crime: 
voi fi vânat si eu, cum se cuvine .. . 
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Din "ţara lui La i", în ţinutul Bacovia 

Vidor Mifo[aru 

Cursul vietii poelului si omului cul
tural Radu Că meci pare a sta sub semnul 
unui triptic solar ( iubirea, frumosul, 
adevărul), asa încât mitologia autohtonă, 
dar şi cea greco-latinâ, cu natura spe
cifică locurilor şi civilizaţiilor respective, 
pătrunsă de daruri ancestrale şi străjuită 
de viziuni cosmice, transpare vizibil atât 
l a  superbul cântăret al vârstei de 
bronz,cât şi la sacerdotul grav, atins de 
melancolie şi  asceză, de întomnări, 
uzând de heraldice însemne în cântă
ri le-i vaste spre a-şi clama ori sopti 
nestăvilita i ubire,  pat imi le,  aleanul 
adresate femeii eterne, stirpei alese (al 
cărei exponent se recunoaşte c u  
distincţie), firului de iarbă aflat î n  centrul 
sugestiei vegetale, arborelui secular, 
păduri i ,  în sfârsit ,  văzută ca 
acoperământ şi zeitate protectoare a 
n ea m u l u i ,  precum şi ansam blu lu i  
obiceiurilor s i  artei de extracţie populară. 
Toate acestea sunt  trase d in  
subconstientul creatorului ca  un vin 
vechi, menit să astâmpere setea şi să 
dea vigoare pâmânteanului sălăşluind 
prin nu stiu ce miracol, ba în umbra 
divin itâti i ,  ba în preajma zeităţi lor 
autentice şi chiar a celor personificate 
ad-hoc din însăsi seva debordantă a 
poeziei. Fără doar si poate, adâncirea 
în mitolog ie aru ncă o punte între 
crestinism şi timpurile precreştine, astfel 
că Athena, de pildă, este invocată şi 
plăsmuită "coborând din mit", cu zâmbet 
senin si fără lance, preschimbată, am 
putea deduce, într-o Evă din raiul primor
d i a l ,  unde perechea adamică isi  
serbează fără griji miracolul orfic si 
iniţierea în tainele erosului atotstâpânitor, 
profund omenesc, desigur, dar de un 
ambitus celest: "De dor adânc si taine 
te-am iv i l  1 - din fruntea-naltă -
mugur indu-mi  pură - 1 tu ,  a iub i ri i  
proaspătă măsură 1 Athenă, astăzi 
coborând din mit. /1 Lipsită eşti de lance 
şi armură 1 dar mâna ta cădelniţând dorit 
1 un soare pune peste asfintit 1 o lună 
dulce peste gură." (Sonet de inceput 
val. Umbra femeii, 1 968) 

in poezia l u i  Radu Cărneci , 
depărtări le ajung să se învecineze, iar 
vecinătăţile se conlopesc, fortificând 
ideea de umanitate solară. Civilizaţiile 
nu sunt văzute ca trăind disparate, ci 
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ca un întreg armonie constituit, iar 
centrele de cultură, cu individualităţile 
şi specificul lor identitar, nu sunt decât 
înmuguriri, când evanescente, când 
înconjurate de o aură de mister, când 
sărbătorind i radierea l u m i n i i ,  dar 
conlucrând armonios pe o aceeasi 
creangă de aur a devenirii universale. 
Chiar şi cea mai neînsemnată frunză 
pare a sugera poetul - vibrează, atinsă 
fiind de boarea răcoroasă a inserării şi 
de prospetimea zorilor ce învăl uie 
arborele vieţi i ,  dând semn de existen!a 
ei la mari depărtări spaţio-lemporale prin 
seva tainică si misterioasă a culturii. De 
pildă, "Mioriţa - spune convingător Radu 
Cârneci - exprimă în plan spiritual fiinţa 
poporu lu i  nostru,  amint ind ,  pr in 
esenţializarea-i, de strălucirea tragediilor 
antice, f i ind, poate, o continuare a 
acestora, expresie unică şi tainică a 
permanentei deveniri umane. Stări de 
sublim, trimiţând la nemuritorul epitalam 
al Cântării Căntărilor, dar si parcă, la 
tânguios u l  linos g recesc, balada 
păstorului nostru rămâne miez iradiant 
pentru o serie de creatori ai temeiniciei 
româneşti, de la Eminescu, Arghezi, 
Blaga, la Sadoveanu, Voiculescu, 
Mircea Eliade şi atâtia alţ i  ziditori de 
cultură naţională." ( 1 997, v. Biblioteca 
de sentimente, 201 3, p. 47) 

Poetul uzează de o bogăţie a 
mijloacelor prozodice rar întâlnită, dar 
nu numai ca "purtător de cuvânt", cât 

mai ales ca regizor si scenograf, ca 
producător absolut de spectacol al rostirii 
alese, ritualice, ca umi l  servitor al 
acesteia s i ,  totodată ,  ca truditor 
credincios întru bucuria ceremonialului 
poetic. in unele privinte, intuit i i le ,  
covârsitoarea ofrandă a st ihur i lor  
(orig ina le ,  traduse, reeditate) ,  ca 
acţiunea practică a organizatorului ori 
întemeietorului par a descinde din le
gendă şi chiar din basm. Locul natal al 
poetu lu i ,  supranumit "ţara lu i  Lai " , 
pomeneşte de un probabil haiduc, cu 
v ir tuţ i  ş i  semeţie de pr int  viteaz, 
amestecat într-o frumoasă poveste de 
dragoste - se putea oare altfel? -, ucis 
apoi "departe-n bălţile Dunării", într-un loc 
neştiut. Poetul, de asemenea, plecat în 
lume, poartă păcatele acelui înaintaş 
viteaz si le transferă în poezia de 
dragoste ca pe o moştenire de preţ, 
identificându-se (poetic) cu eroul si 
legenda lui: "Lai, păcătosule! 1 Cum 
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semăn cu tine, cum trupul meu 1 are ceva 
din tăria stejarilor noduroşi 1 cum inima 
mea e asemenea lor 1 mereu alergând 
ci.lpă rarele ploi! ( ... ) Lai, acolo, doar tu 1 
intre repezitele dealuri ai aprins povestea 

tu, cel fără de piatră la căpătâi." (tara 
lui Lan Este un fel de a recunoaşte că 
poetul se trage din stirpe aleasă, menit 
să ducă in lume legenda locului. Mai 
mult, asemenea feciorului de împărat, 
J•nduieste după un tinut al tineretii fără 
bătrâneţe, care tinut, se intelege, e 
poezia însăşi, cântarea fără seamăn a 
•ubirii. T ărâmul acela va fi cucerit de poet 
incă din tinerete. Doar timpul judecător 
ii impune reflexii şi retrospective care 
nu demobilizează, ci aduc o notă de 
melancolie şi  discretie; in schimb, 
acelasi timp neiertător este cu totul 
•nofensiv pe tărâmul infăptuirilor prac
tice. in deosebire de tânărul din poveste, 
care la intoarcerea acasă de dorul 
părinţilor, părăsind mult râvnitul loc al 
.tinereţii fără bătrâneţe", remarcă, din loc 
in loc, doar asezări omenesti mult 
schimbate, necunoscute odinioară, 
poetu l  R ad u  Cârneci ,  urmându-şi  
itinerarul ,  iniţiază chiar el  innoiri, efect 
al modernităţii pe care o resimte, in pas 
cu modernizarea vietii la care participă 
frenetic, cu aceeaşi tinerete a spiritului 
care i-a animat poezia. Aici trebuie 
amintite mari le antologi i  (aceea a 
sonetului, "Poezia pădurii", "Cinegetica", 

"Mioriţa" - carte bibliofilă in şapte limbi, 
.Cântarea Cântărilor" cuprinzând 1 6  
variante i n  limba română etc.). Aceste 
antologii vorbesc de la sine despre 
dimensiunea muncii de editor a lui Radu 
Cârneci. Ca poet, dar şi ca specialist 
silvic, plecat din tara lui Lat şi ajuns in 
tinutul Bacovia, Radu Cărneci, devotat 
zeitei Athena, ii va restaura sanctuarul 
in chipul re-înfiinţării revistei .Ateneu", 
seria nouă (august 1 964), şi va oficia in 
acest templu  împreună cu câţiva 
apropiaţi, cariatide de cea mai înaltă 
chemare culturală. Revista s-a bucurat 
de colaborări prestigioase, iar sanctuarul 
pomenit a beneficiat de-a lungul timpului 
de mai multi oficianti, mai mult sau mai 
puţ in i nsp i rat i ,  după resursele 
personalităţii fiecăruia. Acelaşi Radu 
Cârneci a initiat Festivalul "George 
Bacovia" ( 1 97 1 ) ,  prilej cu care s-a 
dezvelit statuia poetului Lacustrei, operă 
a sculptorului Constantin Popovici, si a 
fost inaugurată casa memorială purtând 
numele marelui poet. Deşi cariatidele de 
care vorbeam au devenit (unele) nume 
de rezonanţă in literatura natională, in 
aceeasi măsură se cuvine să observăm 
că operele lor păstrează o undă de lirism, 
provenită, poate, din anii îndepărtaţi ai 
convieţuirii in redactia Ateneului. 

in sfârsit, traducerile din mari poeti 
ai lumii, vorbesc de la sine despre marea 
generozitate a scriitorului Radu Câmeci, 
care vede in circulaţia poeziei dincolo 

de granitele convenţionale, un liant 
sufletesc ş i  s p i ri tual  trecut in 
universalitate. Leopold Sedar Senghor 
(Senegal), Charles Baudelaire (Franţa), 
Srecko Kosovel (Slovenia), Khalil Gibran 
(Liban), Delmira Agustini (Uruguay), la 
a căror traducere Radu Cârneci a ostenit 
mai mult timp, sunt eternii promotori ai 
iubirii de frumos, venind oricând in calea 
cit itoru lu i ,  de pretut indenea.  i n 
prospeţimea versur i lor  or ig i nale,  
antologate ori traduse de Radu Cârneci, 
recunosti straturi de cultură care se cer 
revăzute cu frenezia actualităţii şi cu 
experienta venită spre noi din veacuri, 

pe care uneori graba contemporană le ia 
mai putin in considerare. Or poezia lui 
Radu Câmeci descoperă si redescoperă 
frumosul operelor eterne, sugerând că 
nu numai el, poetul, a fost, dar că şi tu, 
cititorul ,  poţi să ajungi  in Arcadia, 
beneficiind de acest bilet de voie care e 
poezia. O gratuitate, in fond, care ex
clude din calea noastră Destinul. Asa 
cum ne amintea şi Gaetan Picon: "Cu 
marile opere pe care la fiecare etapă a 
experientei noastre in artă învăţăm să 
le cunoaştem mai bine, trăim cum ne-ar 
plăcea să trăim cu fiinţele pe care le 
iubim: in afara destinului." 
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Constantin Brâncusi 
1 

- artist român de tal ie universa lă 
Mircea Coloşanco 

Reproducem, din presa locală a timpului, paginile privind inaugurarea 
oficială a Monumentelor brâncuşiene (comentarii şi foto), ridicat intru 
slăvirea luptelor de la Jiu - 1 4127 octombrie 1 916 -,respectiv COLOANA 
RECUNOŞTINŢEI NAŢIONALE, supranumită Coloana lnfinit�esfflrşita, 
PORTALUL PĂCII, cunoscut sub numele de Poarta Sflrutului, ş i CALEA 
EROILOR, unde se află Biserica .SI. Apostoli", nementionată in 
descrierile care se referă la acest Pantheon artistic de valoare mondială 
şi reverberatie naţională. (MASA EROILOR 1 Cina cea de tainfl şi 
scaunele de piatră nu fuseseră incă executate.) 

De asemenea, redăm reportajul dedicat Aretei Tflti}rescu (soţia lui 
Gheorghe Tătărescu, prim-ministru al Guvernului României, in două 
rânduri: 3 ianuarie 1 934 - 28 decembrie 1 937, 24 noiembrie 1 939 - 4 
iulie 1 940, schingiuit de comunişti in Procesul Lucretiu Pătrăşcanu), 
Preşedinta .Ligii Femeilor Gorjene", care a avut iniţiativa şi susţinerea 
financiară pentru realizarea acestor Monumente simbolice intrate cu 
brio in istoria planetară de vârf a artelor plastice (şi nu numail), precum 
şi explicaţiile unui istoric militar, spre edificare. 

Sunt lucrări de artă cu subiect national, care ne onorează şi 
emoţionează ca popor creator de valori de patrimoniu spiritual perene 
la nivel international. 

75 de ani de la inaugurarea/ sfinţirea 
Monumentelor din Târgu-Jiu (27 octombrie 1 938) 

Mori festivităţi la Tg.-Jiu 

Inaugurarea Coloanei Recunoş
tinţei, Portalul Păcii şi Căii Eroilor -
Comemorarea luptelor de la J iu :  27 
octombrie 1 938 

În ziua de 27 Octombrie orasul nostru 
a îmbrăcat haină de sărbătoare, pentru a 
preamări - după cuviinţă · împlinirea a 22 
de ani de la memorabilele lupte de la 1 4127 
Octombrie 1916 si a lua parte la sfinţirea 
monumentelor de artă pe care "Liga 
Femeilor din Gorj"· de sub preşedinţia 
d·nei Aretia Gh. Tătărescu · le-a dăruit 
oraşului nostru. 

Serbarea a fost patronată de Domnul 
Rezident Regal, General Romulus 
Scărisoreanu, sosit în localitate încă din 
ajun, împreună cu d·nii: Ilie Gănescu, 
secretarul general al ţ inutu lu i ,  Col. 
Broşteanu, inspectorul jandarmeriei oltene 
şi lulică Pârvulescu, inspector general de 
Siguranţă. 

La lestiv�ale au participat: d·na Aretia 
Tătărescu, d·ra Sanda Tătărescu, toate 
membrele din comitetul Ligei, prefectul 
judeţului, primarul orasului, magistratura, 
baroul avocatilor, ofiţeri i din 
garnizoană,scolile, societăţile de fosti 
luptători. Asociatia cercetasilor din răsboi, 
străjerii, străjerele si foarte mult public, · cu 
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toată vremea protivnică, întrucât a plouat 
aproape toată ziua. De asemenea, au sos� 
mu�i veterani, dintre foştii luptători din 1916. 

La Coloana Recunoştintii 
La ora 9 dim. S-a oficial un serviciu 

divin la .Coloana Recunoştinţii", de către 
un sobor de 1 6  preo� . în frunte cu protoereii 
Prejbeanu si Patica. Răspunsurile au fost 
date de oorul şc. Normale, sub cunducerea 
pr.lon Popescu, profesor. 

După terminarea slujbei şi stropirea cu 
apă sfint�ă a Coloanei, mul�mea • într-un 
impresionant oortegiu · s-a indreptat pe 
Calea Eroilor, către Biserica SI. Apostoli. 
Aci s-a săvărsit din nou o slujbă religioasă 
pentru pomenirea eroilor gorjeni, căzuţi 
pentru apărarea si intregirea hotarelor. 

La Portalul Păcii 
Cortegiul a plecat apoi în grădina pu· 

blică, la "Portalul Păcii". Un nou serviciu 
divin,- şi sfinţirea masivului portal. 

Au cuvântat aci: 
D.Col. Lambru; în numele oştirii, 

făcând un mic istoric al luptelor de la Jiu şi 
mulţumind Ligei Femeilor Gorjene pentru 
gestul mărimos ce a săvârş�. 

D. Col. Şerban Leoveanu, prefectul 
judetului a arătat simţimintele de gratitudine 
pe care întregul judet le poartă nobilei d-ne 
Tătărescu, din a cărei in iţiativă s-a 
îmbogăţit orasul şi judetul nostru cu alâtea 
opere, nepieritoare. O-sa elogiază pe marele 

artist C. Brâncuşi · fiul Gorjului nostru - care 
a cristalizat in piatră si fer, eroismul si 
recunostinta. 

D-ra Elena Pârvulescu, dir. Liceului de 
fete si membră a Ligii, a vorbit in numele 
acestei institutiuni si a predat d·lui primar 
monumentele pe care Liga le-a ridicatintru 
proslăvi rea eroism ului gorjenesc. 

D. Consi l ier Alex. Ciocănescu, 
primarul oraşulu i ,  luând in primire 
monumentele dăruite de Ligă, aduce 
mulţumiri acestei instituţii şi in special d
nei Tătârescu, care si-a legat pentru 
veşnicie numele de acest judet adoptiv al 
său, pentru a cărui propăsire si 
infrumusetare nu cruţă nici o oboseală si 
nici o jertfă. 

La Podul Jiului 
Cortegiul s-a indreptat, pe b·dul 

Rosetti, la podul Jiului, acolo unde bâtrânii, 
femeile şi copiii Gorjului au oprit năvala 
dusmană, cum spune cronicarul. 

Desi ploua cu găleata, mulţimea a 
ascultat cu încordată atentiune · după 
terminarea scurtului serviciu religios · 
cuvântarea inimoasă a d·lui general Al. 
Mlădinescu, fost ofiţer de Stat Major la 
Comandamentul trupelor ce au luptat la Jiu 
in 1 9 1 6  care a făcui un viu tablou al 
luptelor de acum 22 de ani, pomenind 
isprăvile de arme ale Eroinei Ecaterina 
Teodoroiu, ale Lt. Col. N.Pătrăscoiu şi căp. 
1. Păsărin care -capturând câteva tunuri, 
de la inamici, la Arsurile, le-au îndreptat 
impotriva acestora de Generalul Erou 
Dragalina si de alâţia alţi oomandanţi, mari 
si mici, cari au dai tribului lor pentru 
apărarea orasului nostru. 

La mauzoleul Eroinei 
De la podul istoric, mulţimea · pe digul 

Jiului s-a indreptat la mormântul Ecaterinei 
Teodoroou. Sarcofagul ei · creatia Mititei 
Petrascu. 

Gorjanul. Tg.Jiu, XVI, 37, 30 
octombrie 1938, p.S. 
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Omagiu 

Doamnei Arethia Gh. Tătărescu 

Am in fată comunicarea pe care 
dist insa şi nobi la doamnă Arethia 
Gh.Tătărescu a făcut-o in ultimul timp 
primăriei oraşului Tg.-Jiu. Preşedinta 
.Ligii Nationale a Femeilor Gorjene" 

aduce la cunoştinţa edi l i lor noştri 
hotărârea ce a luat de a dărui oraşului o 
coloană şi un portal de piatră, opere ale 
marelui sculptor gorjan: Brăncuş. Prin ce 
minune dumnezeiască, orăşelul nostru, 
- atât de mort odinioară,- il vedem astăzi 
infrumusetându-se, de aproape că nici 
noi, localnicii, nu-l mai cunoastem?! Ce 
zeitâ binefăcătoare a intins vraja asupra 
l u i ?  Ce suf let  de art ist ,  adânc 
pătrunzător al trecutului, a avut sublima 
inspiratie de a imbogăti arte rele oraşului 
nostru cu «Calea Eroilor .. , care să lege 
cazărmile regimentelor gorjene, in linie 
dreaptă, cu malul Jiului, acel mal pe 
care- acum 21 de ani- copiii, femeile si 
bătrânii Gorjului au tinut piept puhoaielor 
germane ? 

Acest suflet mare, suflet de artist 
in toată accepţia cuvântului, cunoscător 
al trecutului gorjenesc si al virtutilor ce 
zac in fiii acestui tinut, această zeită a 
Gorjului nostru este Doamna Arethia 
Tătărescu, nobila tovarăşe de muncă a 
Domnului Gh. Tătărescu, prim ministrul 
tării fiu al Gorjului si fală a lui! 

Dumnezeiască inspiratie a avut 
când a botezat, aşa de simbolic noua 
stradă - Calea Eroilor - la al cărei cap, 
pe portretul cel mai inalt al oraşului 
nostru, va străjui deapururea coloana 
Recunostintei, fată de eroicele fapte ale 
celor căzuti pentru tară, Tron şi Lege! 

Dar nu numai la această minunată 
operă - dată in totul  de dist insa 
ocrotitoare a Gorjului nostru, - se opreşte 
d-na Tătărescu.  D i n  sufletul  său 
adevărat crestinesc, si-a mai luat sarcina 
să termine - după cum ne arată 

comunicarea in chestiune, - constructia 
Bisericii «SI . Apostoli .. care este lăsată 
in părăsire din lipsă de fonduri. Mulţumită 
d-sale,  cel mai frumos lăcaş de 
inchinăciune al oraşului este aproape 
gata. 

Aşezată in mijlocul .. căii Eroilor ... 
această sfântă biserică dă şi mai mare 
strălucire jertfelor făcute pe altarul 
Neamului. 

Prin aceste opere de artă, d-na 
Arethia Tătărescu, eternizează tot ceea 
ce sufletul său de adevărată româncă, 
de nobilă femeie, de desăvârsită artistă, 
a putut să simtă. 

Născută parcă, pentru b inele 
omenirii acesteia, distinsa tovarăsă de 
realizări a şefului guvernului, fa�e tot 
b ine le fără să se gândească la 
recunostinta cuiva. Prin aceasta, nobleta 
ce o caracterizează ia contururi si mai 
sublime. 

. 

Fire democrată, coboară adesea în 
mijlocul poporului, pe care il cunoaste 
si il iubeşte, si prinde de ici o durere, de 
dincolo o nemu�umire, o nevoie si - când 
cel lovit nici nu s-ar aştepta, ajutorul său 
11 uşurează. 

Aşa e Doamna Tătărescu! 
Să mă ierte, o rog că nu mi-am putut 

stăpâni admiratia fată de opera măreată 
cu care si-a încununat fruntea, in ultimul 
timp, pe lângă multe alte înfăptuiri mai 
vechi. Stiu că nu aşteaptă cuvinte de 
laudă cum nu aşteaptă nici recunostinta 
celor pe cari îi ajută. 

Dar no i  trebue să- i  f im recu
noscători! Târgui  J iu lu i ,  care a 
proclamat-o .. cetăţeanul de onoare>• a lui 
trebue să fie adânc recunoscător acestei 
providentiala femei ,  care îmbogăţit 
patrimoniul oraşului cu atâtea opere 
nepieritoare. 

Să ne trăiască, pentru binele şi 
propăşirea Gorjului nostru şi al târii 
intregi! 

Tg.Jiu XV 39-39, 16 ocf. 1937 p.2, 
Roma Merluzzi 
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Luptele de lo Jiu 

Ion Cupşa 

10-14 0ctombrie 1916 
(stil vechi) 

Inamicul a concentrat la Jiu în fata 
Diviziei 1 1  române o grupare formată din 
Brigada 144 austro-ungară la care s-au 
adăugat Diviziile 11 infanterie si 6 cavalerie 
germane. Gruparea inamică de la Jiu 
total iza 18 batalioane, 28 escadroane şi 
22 y, baterii. 

Raportul de forte numeric în zona Jiu 
era de aproape 1/1 în infanterie, 1 4/1 în 
cavalerie si 1 ,7/1 în artilerie în favoarea 
inamicului. Faptul că Grupul Kneussl avea 
3 mari unităţi faţă de una română accentua 
superioritatea lui cantitativă. 

Conducerea iscusită exercitată de 
comandantul Diviziei 1 1  infanlerie,  
generalul Cocărăscu. s i  hotărârea fermă 
a ostasilor români de a împiedica pe 
cotropitorii germani să pătrundă la sud de 
munţi au anihilat însă superioritatea lor 
numerică şi tehnică. 

Comandantul Armatei 9 germane a 
încredinţat Grupului Kneussl misiunea să 
rupă apărarea trupelor române din acest 
sector al frontului şi să iasă la sud de 
munti. Pentru îndeplinirea acestei misiuni 
generalul Kneussl a hotărât să combine o 
lovitură frontală dată în lungul Jiului (prin 
pasurile Surduc si Vulcan) de o puternică 
grupare de infanterie, cu o manevră de 
învăluire, care urma să se execute cu 
Divizia 1 1  infanterie germană pe directia 
Poiana - Zănoaga - Dobriţa -Tg. Jiu, şi cu 
o largă manevră de întoarcere executată 
de Divizia 6 cavalerie germană peste 
Dealul Arcanului, în direcţia Frâncesti -
Cemeşti. 

in ziua de 10 octombrie, după o 
intensă pregătire de artilerie, inamicul a 
trecut la ofensivă. El si-a concentrat 
eforturile pe câteva direcţii, pe care a reuşit 
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să realizeze o mare superioritate de forte 
şi mijloace faţă de trupele române. 

După o rezistenţă îndârjijă, covârşije 
de superioritatea numerică şi tehnică a 
inamicului, unităţile de la centrul şi stânga 
Diviziei 1 1  române au fost nevoite să se 
replieze spre sud, disputând terenul pas 
cu pas. Trupele de la dreapta diviziei însă, 
respingând toate atacurile inamicului, 
căruia i-au provocat pierderi grele, s-au 
menţinut pe poziţiile ocupate. 

Trupele române au suferit de 
asemenea pierderi. Între cei căzuţi în timpul 
luptelor se numără si generalul Ion 
Dragalina, comandantul Armatei 1 .  in 
momentele grele provocate de pătrunderea 
inamicului la sud de munti în sectorul Jiului, 
generalul Culcer care comanda Armata 1 ,  
neavând încredere î n  capacitatea de 
rezistenţă a trupelor pe care le comanda, 
a propus părăsirea pozitiilor din munti si a 
Olteniei şi retragerea pe râul Olt. Marele 
Cartier General i-a luat comanda armatei 
înlocuindu-1 cu generalul Dragalina care se 
distinsese la comanda Diviziei 1 infanterie, 
în luptele din valea Cernei. Nout comandant 
al armatei a luat imediat măsuri pentru 
întărirea fortelor de la Jiu cu trupe luate de 
la Divizia 1 infanterie (de la Cerna) şi apoi 
s-a deplasat în raionul acţiunilor de luptă 
unde a fost rănit mortal. Prin măsurile 
prompte pe care le-a l uat pentru 
consolidarea situaţiei în fâşia de apărare 
a Diviziei 11 infanterie si prin sacrificiul 
vieţii sale, generalul Dragalina s-a înscris 
între eroii armatei române si între cei mai 
de seamă comandanti români din perioada 
primului război mondial. 

În noaptea de 13 spre 14 octombrie 
au sosit la flancul stâng al Diviziei 1 1  
infanterie trimise de armată, astfel c ă  în 
dimineata zilei de 14 octombrie fortele 
noastre din sectorul Jiu totalizau: 22 Y2 
batalioane, 2 escadroone şi 13 baterii, fată 
de 1 8 batalioane, 28 escadroane şi 22 Y2 
baterii ale inamicului. 

in această situatie, comandamentul 
român a hotărât să treacă la ofensivă. 
Planul prevedea n imicirea grupării 
principale inamice (cea din centru) 
printr-o manevră dublu învăluitoare şi 
acoperirea faţă de grupările de la flancuri. 

in dimineata zilei, atât trupele ger
mane, cât si cele române au trecut la 
ofensivă. Atacurile inamicului din zona 
Surduc au fost respinse cu pierderi de către 
trupele de la dreapta Diviziei 1 1  infanterie 
română. 

Cele mai violente lupte s-au dat la 
centrul diviziei, unde trupele germane au 
reusit să mărească capul de pod la est de 
Jiu şi să se apropie de orasul Tg.Jiu. În 
fata primejdiei, locuitorii din oraş, bătrâni, 
femei,copii, au alergat - într-un entuziasm 
greu de descris - să-si apere căminele 
ameninţate. Puţinii bărbaţi care rămă
seseră nemobilizaţi, fiind inapti pentru 
serviciul pe front, s-au înarmat în grabă 
cu armele răniţilor ori cu puşti de vânătoare 
si s-au asezat în apărare pe malul Jiului. 
Femeile si copi i i ,  sub focul inamic, 
aprovizionau pe luptători cu munitii, pe 
care le cărau cu bratele. La apropierea 
inamicului, acestia I-au primit cu foc 
puternic. Încercările cotropitorilor de a trece 
peste pod au fost respinse cu pierderi 
însemnate pentru ei. Rezistenţa locuitorilor 
a durat câteva ore, până la sosirea unei 
subunităti din Regimentul 59 infanterie, 
care a respins pe inamic si a degaja! 
orasul. 

in acest timp, atacurile puternice şi 
repetate ale Diviziei 6 cavalerie germane 
s-au sfărâmat de rezistenta eroică a 
micului detasament care forma stânga 
Diviziei 11 infanterie. 

Trupele române de la Jiu au trecut la 
ofensivă succesiv. 

Prin loviturile executate pe direcţii 
convergente de către detaşamentele 
române, gruparea principală a inamicului 
era ameninţată să fie încercuită. Ea a 
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S.rcofegul de la Tg .. Jiu 

inceput retragerea spre nord, încă in cursul 
zilei de 1 4. in noaptea următoare, toate 
forţele inamicului, cu pierderi însemnate, 
s-au retras - in general - pe vechile poziţii 
de pe care plecaseră la ofensivă. Chiar 
generalul Falkenhayn a fost silit să 
recunoască că retragerea s-a efectuat cu 
greutăţi ce abia pot fi descrise. Retragerea 
cailor de abia a mai fost posibilă. Pentru 
tunuri si vehicule însă, nu s-a mai putut 
face nimic; au trebuit să fie distruse sau 
aruncate in prăpăstii. .. Trupele romăne au 
capturat peste 2000 de prizonieri şi o bună 
parte din artileria inamicului, in afară de 
pierderile in morţi şi răn�i pe care i le-au 
provocat. 

in cursul luptelor din zona Jiului, 
trupele Diviziei 11 infanterie române au 
obţinut un important succes operativ tac
tic, impiedicănd pe inamic să pătrundă in 
Oltenia prin pasurile Surduc şi Vulcan. 

Ostaşii români, după ce au dus timp 
de patru zile aprige lupte de apărare, au 
trecut la ofensivă in ziua a cincea, 
provocănd inamicului o grea înfrângere. 

Trebuie precizat că procedeul folosit 
de comandamentul nostru prezenta şi 
riscuri; de aceea, un astfel de mod de a 
proceda nu se recomandă decăt in situaţii 

in care alte soluţii nu sunt posibile. Dacă 
ripostele ofensive nu reuşeau, bariera 
muntoasă era trecută de inamic şi el ar fi 
putut invada Oltenia. Trupele noastre au 
executat regrupări simple şi foarte rapide, 
fapt ce a permis surprinderea inamicului 
şi a uşurat obţinerea succesului. 

Luptele de la Jiu din luna octombrie 
1 9 1 6  se inscriu printre cele mai reuşite 
acţiuni desfăşurate de trupele române in 
timpul primului război mondial. 

Armata română in campaniile din anii 
1916-1917, Editura Militară, Bucureşti, 

1 967, p.140-144 

Columna Rccuno�tin1ei 

55 

www.cimec.ro



Un distins exeget a l operei brâncuşiene 

Mircea Coloşenco 

O moarte fulgerătoare 1-a răpit dintre 
noi pe unul dintre cei mai zeloşi 
brâncusolog i :  Ion Pogorilovschi ( 1 8  
martie 1 938, com. Rădăuţi - Prut, jud. 
Botoşani - 6 iulie 2009, Bucuresti), fiul 
Eleonorei si al lui Pantelimon Pogorilovschi 
(un reputat inginer agronom), si frate cu 
Stela Covaci. A fost căsătorit cu 
prozatoarea Genoveva Logan. 

Studii de filosofie la lasi, activitate 
profesională in invăţământul superior, in 
diferite institute de cercetare umanistă, 
inclusiv la Institutul de Filosofie si Psihologie 
al Academiei Române, segmentată brutal 
cu trimiterea la "munca de jos" de către 
regimul comunist pe motive de participare 
la mişcarea metapsihologică, disidentă. 

A debutat in "Revista de filosofie" 

(Bucureşti, 1 965) cu un studiu de estetică, 
iar in anul următor a publicat un a�ul despre 
creaţia lui Constantin Brâncusi, trecând 
examenul de doctorat cu o teză consacrată 
aceluiasi genial creator rornăn (1976), intâiul 
doctorat pe aceeasi temă in România. 

Este laureat al Academiei Române 
(2008). 

A fost iniţiator si coordonator al 
colecţiei naţionale "Brâncuşiana", in care 
au fost editate peste douăzeci de titluri/ 
volume, redactor-şef al revistei de 
specialitate "Brâncuşr' (Tg. Jiu), coordonănd 
simpozioane in domeniul cercetărilor 
brâncuşiene, tinând conferinţe/expuneri in 
medii academice/culturale, la radioAv. 

A scris cca. 130 de studii/eseuri/ 
articole apărute in publicaţii de profil spiri
tual in ţară şi străinătate, fiind autor /coautor 
de câteva zeci de volume dedicate 
exegezei brâncusiene: 
-Comentarea Capodoperei, lasi, Editura 
Junimea, 1 976, 402 p., 51 ilustraţii, indice 
de materii, 308 ref. bibl.; 
-A Commentary on the Masterpiece of 
Brâncuşi. The Road of the Heroes,, Sou/s. 
laşi, Junimea Publishing House, 1987, 334 
p.,76 ilustraţi i ,  386 ref. bibl.; 
- Pasărea Măiastră si sursele, Târgu- Jiu, 
Editura Fundaţiei "Constantin Brâncusi", 
1 995, 1 33 p., 20 ilustraţii, plansa sinoptică 
pliată; 
- Brăncusi, apogeu/imaginarului, Târgu-Jiu, 
Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi". 
2000, 254 p., 77 ilustraţii, 380 ref. bibl.; 
- Brăncuşiana & Brâncuşiada, Bucureşti, 
Editura Eminescu, 2000, 254 p., 49 
ilustraţii, 380 bibliog. autor; 
- Viziunea axia/ă a lumii, Bucuresti, Editura 
Vremea, 2001 , 238 p. 1 ;  
- Brâncuşi- arlist- filosof, Editura Fundaţiei 

"Constantin Brâncusi sub egida Institutului 
de Filosofie al Academiei Române, 
2001 (coordonator, coautor); 
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- Cete din urmă si cele dintâi, Târgu-Jiu, 
Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 
2002, 235 p., 51 ilustraţi i ;  
- Encic/opedia virtualăNirtual Enciclopedia 
Constantin Brâncuşi, Noesis Cultural soci
ety, www.brancusi.net, 2002 (coautor); 
- Al treilea destin al casei Brâncuşi, Târgu
J iu ,  Editura Fundaţiei "Constantin 
Brâncuşi", 2002 (prim-autor); 
- Sophrosyne or Wisdom of the Earth, 
Brăncusi/Brâncuşi, Sophrosyne sau 
Cumintenia Pământului, New York, 
Universalia Publishers, 2005, 175 p., 1 00 
ilustraţii, 145 note, text bilingv paralel (Irad. 
Silvia Blendea); 
-Polemice Brâncusi, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 2006, 287 p.1 ;  
- Brâncuşi. Geneza. 1905- 1910, c u  o 
postfaţă de Doina Uricariu, New York, 
Universalia, 2007, 375 p., 392 ilustraţii. 

Pentru intregirea portretului literar/ 
filosofic al omului Ion Pogorilovschi, redăm 
câteva referinţe critice ale unor exegeţi 
consacraţi: 

• . . .  Ion Pogorilovschi, ale cărui 
cercetări si interpretări asupra lui Brâncuşi 
le apreciez indeosebi, ca şi intreaga sa 
ţinută de intelectual autentic. ( Petru 
Comamescu) 

• Scriind Sur les pas de Brâncuşi, 
jurnalul unui călător obsedat de sculptura 
lui Brâncusi. .. n-am consultat o sumă de 
lucrări importante - de la, să zicem, 
Friedrich Teja Bach la Ion Pogorilovschi. 
( Serge Fauchereau- Franţa) 

• Fotografia descoperită de Ion 
Pogorilovschi este un colaj şi foarte probabil 
a fost opera lui Brâncuşi. Autorul român 
pretinde că fotografia reprezintă planul 
original al lui Brâncuşi pentru Coloană, plan 
abandonat din lipsă de fonduri . . .  Acest 
proiect se poate, astfel, să fi fost unul in 
care sculptorul şi-a incercat l imitele 
concepţiei sale. (Sidney Gexst - SUA) 

• Am citit cu viu interes Comentarea 
Capodoperei. Te felicit pentru munca 
enormă depusă strângând documentare atât 

de bogată, pentru fervoarea dumitale şi 
pentru contribuţia la o mai temeinică si 
dreaptă cunoaştere a operei lui Brâncusi. 
(Ionel Jianu- Franţa) 

• În .The Burlington Magazine", o 
persoană, fără să citeze, preia ipoteza 
de l ucru a l u i  Ion  Pogor i lovschi 
privitoare la Masa Tăcerii. ( lna K/ein 
Germania). 

• Danaida, Danae, Naiadasunt teme 
recurente dintr-o serie căreia ii aparţine si 
Narcis. "Mitologic - constată Ion 
Pogorilovschi - Narcisii si Danaidele au 
comun elementul acvatic, care, pus în 
relatie cu privirea, oglindeste si e oglindit. . ." 

(Doina Lemny- Franţa) 
• Ion Pogorilovschi propune pentru 

Măiastra lui Brâncusi o altă sursa de 
inspiraţie literară, niciodată menţionată până 
la el. (Sanda Miller - Anglia). 

• Există, in Ion Pogorilovschi, o 
interpretare bogată in deschideri, dar 
istoriceşte discutabilă, a liricii lui Ezra Pound 
cu punctuala descriere a Templului 
Eliberării. (Paola Mola - Italia) 

• A Commentary on the Masterpiece 
of Brâncusi. The Road ofthe Heroes Souls 
are o substantă genială. De câteva luni o 
citesc . . .  fiind densă, citesc căte un capitol 
- două si apoi o las pentru o vreme .. .  ( Paul 
Neagu - Anglia). 

• Să nu intârziaţi exclusiv asupra 
românescului (de la Brâncusi până la lirică). 
Suntem blestemati să fim intr-o lume ce 
pendulează intre Occident şi Răsărit...Abia 
apoi ne putem intoarce rodnic la lumea 
noastră. (Constantin Noica) 

• Ion Pogorilovschi - ca şi fiul meu 
spiritual, fără margini ori tocmeli 
preţuitoare ... ( V. G. Paleolog) 

• Sophrosyne or Wisdom of the Earth, 
o carte al cărei subiect mă interesează în 
mod deosebit. Din nefericire am primit-o 
puţin mai târziu ca să o pot folosi în 
expoz�ia mea Shaping theBeginning. Mod
em Artists and the Ancient Eastem Medi
terranean de la Atena. (Friedrich Teja Bach 
- Austria) 
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Ion Pogori lovschi ,  un icul  ş i  
preadelicatul meu frate, m-a părăsit, 
pregătind u-si ultima ceaşcă de cafea in 
dimineaţa luminoasă de vară a zilei de 
6 iulie 2009. Convinsă că mulţi dintre cei 
ce I-au iubit si apreciat nu au aflat incă 
despre plecarea sa discretă intr-o 
vacanţă veşnică şi divină, ii voi evoca 
făptura pământeană, mai ales pentru cei 
plâmădiţi din acelaşi lut al meleagurilor 
moldovene. 

S-a născut pe 1 8  februarie 1 938, in 
fostul târg Lipcani, jud. Hotin, peste râul 
Prut, la nici 2 km. de comuna Râdâuţi
Prut, unde a şi fost inregistrat ca născut. 
Acolo, trăiau părinţii mamei noastre 
Eleonora, Dumitru şi Aglaia Râscanu. Au 
făcut acest gest intuind mersul istoriei 
si primejdiile ce pândeau pe cei născuţi 
pe pământ basarabean. Presimţi rea s-a 
adeverit: in 1 940, când ne-am refugiat 
pentru totdeauna la bunici, iar tatăl 
nostru, rătăcitul, a dispărut in funestul 
imperiu, in care l-am regăsi!, după o 
aşteptare dureroasă de 1 7  ani, in 1 957. 
Eu si Jan eram studenţi, iar tatăl nostru 
Pantel imon Pogori lovschi ( inginer 
agronom de o vrednicie şi capacitate 
deosebită, decorat de Regele Carol al 
1 1 - lea cu diplome şi medalii pentru 
pomicultură si horticultură) a ales intre 
deportarea in S iber ia şi dăru irea 
capacităţilor sale in folosul "Măreţei 
Uniuni". A studiat la Institutul Timiriazev, 
declarând familia decimată in război, s-a 
recăsători!, devenind bigam, cu o vajnică 
şi frumoasă cazacă, din Rostov pe Don, 

Fratele meu, 
Jan . . .  
Stela Covac:i 

Maria Gavrilovna, cu care a avut două 
copile: Tania şi Nataşa. Preşedintele 
URSS, Brejnev, 1-a decorat cu "Ordinul 
Lenin" şi 1-a numit preşedinte al unui 
colhoz specializat in cultivarea celor mai 
colosale siecle de zahăr din lume. 

Toate acestea, in timp ce eu şi cu 
Jan, adoraţi de cele mai duioase şi 
înţelepte mame si bunici, ne hrăneam 
cu frumuseţi eterice, care numai acolo, 
la noi in nord, pot fi absorbite, aşteptând, 
ca nişte căpii de cristal, să ne crească 
aripi le.  Bunătate, dar si prudentă, 
tolerantă in l imitele bunului simt, si 
multă, multă poezie ne-au format ca pe 
un aluat in care torni arome şi el creste 

trandafiriu, chiar dacă in casă lampa cu 
gaz abia pâlpâie, iar pe plită se coc incet 
două turte sclipuite dintr-un rest de făină 
pentru copiii ce se duc la şcoală. 

O parte din timp ni-l petrecem pe 
lângă bunicul Dumitru, "tataia", meşter 
autodidact; nu ştia să citească, dar din 
mâinile lui măiestre ieseau căruţe şi 
sănii de-a gata cu inflorituri din esenţe 
de lemn predestinat f iecărei părţi 
componente. Alcătuia bun icu l ,  la 
comandă, poloboace, putini şi doniţe 
lermecând doagele să se inmoaie după 
forma dorită, sau mobilă ţărănească, 
războaie de ţesut sau instrumente de 
prelucrat cânepa. Bunicul ne considera 
calle utile. Jan lustruia mobila, trăgea 
cu gealăul ,  tăia "ştible" şi, când se 
făcuse mai mărisor, bunicul il lăsa să 
modeleze la strungul ce şi-l lăurise singur 
numai din lemn, cu diverse dăltiţe, câte 
o jucărie fantastică de care era tare 
mândru. Sunt convins că bunicul cu 
mesteşugul l-a pregătit pe copilul tăcut 
si cuminte pentru descoperirea şi 
pătrunderea de mare subtilitate filosofică 
a operei genialului sculptor Constantin 
Brâncusi. Descoperindu-! din perioada 
liceului de la Dorohoi, i-a inchinat mare 
parte din viaţă adunând in cărţi temeinice 
tot ce pregătirea lui filosofică, estetică, 
etnologică i-a permis să deslusească cu 
pasiune. 

Serile copilăriei de la Rădăuţi-Prut 
au fost dedicate cântecelor si poeziei. 
Vara, sub bătrânul castan de la poartă, 
cântam sau recitam cu Jan şi cu cei 
patru fraţi ai mamei (David, Costică, Nicu 
si Mihăită), din vaslui repertoriu al 
familiei, cântece străvechi populare sau 

"de lume", sentimental, desuete ("Cum 
cântau bunici le plângând", le-a intitulat 
mu l t  mai târziu N ich i ta ) .  Făceam 
această reculegere de seară poate şi 
pentru a ignora diluzoarele instalate 
peste Prut cu g uri le spre no i ,  ce 
transmiteau fără incetare otrava 
deşănţată a propagandei comuniste. 
Printre noi, il aveam si pe Ion Creangă 
al familiei şi al satului: nenea Costică, 
fratele mamei, povestitor neîntrecut, 
hâtru, agil ca un prâsnel, priceput in toate 
meseriile, fost sergent, erou pe frontul 
de răsărit, de unde s-a intors nevătămat 
si plin de decoraţii (prin anii '50, bunica 
le-a ingropat, dar Securitatea le-a găsit, 
iar eu, la rândul meu, le-am descoperit 
la CNSAS, consemnate in propriul 
dosar). De la nenea Costică, a moştenit 
fratele meu Jan umorul autentic, cheful 
de viaţă şi de comunicare cu semenii. 

Material, copilăria ne-a fost extrem 
de grea, umblam, deseori, flămânzi, 
plecând la şcoală dimineaţa, cu un pumn 
de grăunţe coapte pe plită. La seceta 
din 1 946/1947, bunicul a murit de foame, 
iar nouă ni s-a ţinut lumânarea. Ne-a 
salvat de la moarte o vecină, Profira lui 
Ion Sârbu, cu huşte mucegăite de pe 
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fundul putinei de umplut borş, Acest Ion 
Sârbu şi-a riscat libertatea lăudându-mâ 
ca "element ataşat noii orânduiri" într-o 
referinţă către Tribunalul Militar 11 din 
Bucureşti, şi care nu mi-a folosit la nimic, 

Îndrumaţi, încurajaţi în permanenţă 
de mama, amândoi aveam o dorinţă 
nebună de a ajunge departe, Eram deja 
studentă la Filologie, secţia de literatură 
şi critică literară, când Jan, încărcat de 
proiecte fantastice, şi-a încercat norocul 
la cinematografie, ca apoi să intre la 
secţia de filosofie, atunci înfiinţată pe 
lângă Universitatea din laşi, coleg de 
grupă cu poetul Mihai Ursachi, ce i-a 
devenit prieten (ciudat şi nestatornic), 

Păstrez multe scrisori de la el din 
acea perioadă, 1 956-1 958, până la 
arestarea mea, plus altele de după 
eliberare (1960-1962), pe când munceam 
în fabrică, Amândoi o duceam tare greu, 
dar mimam optimismuL Grija cea mai 
mare a lui Jan era să le protejăm, pe 
mama şi mamaia, să afle cât mai puţin 
despre necazurile noastre si să le 
mângâiem cu daruri modeste, de obicei 
cu cafea si aţă de cusuL 

Apoi , a reapărut "tatăl nostru -
Rusia", Părea o speranţă, Jan s-a 
acomodat mai greu cu ideea că are un 
lată, A fost crescut numai între femei 
sentimentale, devotate în iubire, Jan 1-a 
acceptat si 1-a iertat Tatăl nostru, 
mândru că are un băiat ce-i va perpetua 
numele, se ntoarce în Moldova Socia
listă, divorţează de Maria Gavrilovna si 
cere voie de la Moscova să-şi  
reîntregească fami l ia  cu cei d in 
România, În consecinţă, este urgent 
degradat, scos la o pensie de mizerie, i 
se retrage Ordinul Lenin, iar medicii de 
acolo, specialişti în lichidări, îl îndoapă 
cu medicamente contraindicate, Inima 
lui obosită cedează, în curând moare pe 
stradă în oraşul Bălţi, unde se refugiase 
să-si oblojească rănile unei vieţi înşelate, 

De la tatăl nostru, Pan Pogorilov
schi, Jan a moştenit spiritul gospo
dăresc, vrednicia si dragostea profundă 
pentru natură si roadele ei. Tata, mare 
specialist în crearea de noi soiuri de 
fructe si flori, avea, la Expoziţia perma
nentă de Agricultură din Moscova, o 
parcelă ce-i purta numele, cu cele mai 
originale soiuri de dalii ce s-au văzut 
vreodată, Jan a iubit tot atât de mult florile 
si a stiut mai bine ce să facă cu 

"miroasele" suratelor, când va f i  întrebat 
la Poarta Raiului. 

În afara sutelor de pagini despre 
Brâncuşi, adunate în studii şi albume, Ion 
Pogori lovsch i  a mai scris o carte 
esenţială, Arhietipul liricii româneşti, 
publicată sub cenzură, Sute de pagini din 
ea mai asteaptă încă să o desă
vârşească, Inedit a rămas si volumul său 
de parodii, sclipitoare de umor, de o mare 
fineţe artistică si încă multe alte proiecte 
în curs de realizare_ 
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În anul 1 982, Jan, împreună cu 
soţia, ambii cercetători la Institutul de 
cercetări psihologice şi pedagogice din 
Bucureşt i ,  supuş i  unor persecuţ i i  
absurde s i  maşinaţiuni politice, a u  fost 
înlăturaţi din funcţii prin desfiinţarea 
Institutului şi pedepsiţi sever cu trimitere 
la rnunca de jos pentru recalificare, 

El a deven� strungarîntr-o uzină din 
Pipera, unde s-a îmbolnăvit grav fizic si 
psihic. Aveau trei copii de crescut şi 
datorii cu duiumuL Numai Jan şi cu 
Andrei Plesu au dat statul român în 
judecată pentru desfacerea fără preaviz 
a contractului de muncă. După 1 990 
Andrei Plesu, ajuns Ministru Culturii, a 
refuzat să- i  ofere vreun post de 
specialitate, Jan rămânând încă 2 ani la 
munca de jos suplinitor la o şcoală de 
handicap. Nu au găsit niciun avocat, 
care să aibă curajul a-i apăra. 

CD o o C\1 
b 
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S-au apărat singuri si au pierdut 
procesul, lăsaţi fiind pentru 7 ani, să 
"mediteze transcedental" la marginea 
societăţi i  sub pecetea de prezumtivi 
spioni în slujba imperialismului. Ca să-si 
câstige o pâine, cu greu a fost angajat 
apoi, ca suplinitor, la o şcoală specială. 
A scris fără stimulente si bucurii, s-a 
retras în muţenia înţeleptului, neputin
cios să repare această lume ticălosită. 
Credinţa strămosească în Dumnezeu 
f i indu-i  singurul reazim si bucurie. 
Melancol ia lui Jan îmbina poezia,  
sculptura si muzica, între cărţi şi  vise, 
spre lumi ce nu există. 

Memoria mea vie şi îndurerată, 
ocroteşte miraculoasa floare a spiritului său 
cu mii de culori si miresme, iar pe 
mormăntul în care odihneşte alături de 
mama noastră Eleonora, cântă neîntrerupt 
o Pasăre Măiastră pentru înviere. 
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Scrisoare de sinceritate şi pretuire 
de ziua scumpului nostru tovarăş 
Aure l Covaci 
Ion Pogorilovs[hi 

Motto: 
Toată lada cu capac 

Numai eu cu arta-n cap 

Momâie de veghe in cânepa nopţii, 
Un hulpav făcând ostropel ostrogoţii ,  
Un mur coşcovindu-1 oroarea de vid, 
Astfel tu trecut-ai pe lângă Partid. 

Trecut-ai ca Murgu prin Sâmbăta Mare, 
Când marea intoarce la ţărm buzunare, 
Când luna prin nouri, căruţ cu petrol, 
Se duce la Peco si Peco e gol! 

Un jilţ pare trupu-ţi, presat de o meninge. 
Sub ţeasta-ţi cât cerul , de plouă ori ninge 
Stau nouă popoare cu limbile-n sus. 
Iar Covaci, in visu-i, le pune pe fus. 

Te văd ca o ţeavă ce-şi cere la gură 
Un niplu mai amplu, o mufă mai pură, 
O ţeavă ce-şi are racordul in cer. 
Bonfaer pe ape şi-n aer mister. 

Dar nu-i nebunie longitudinală 
Să-ţi storci cerebeii, pe muceda coală? 
Ce scrie un secol, tu singur traduci 
Decât un chek simplu, mai bine cu nuci! 

13 feb. 77 

��--i ' 
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Conventional 1 

în l imbajul artei 

Alexandru Boboc 

1 .  Arta modernă, fenomen cultural 
de referintă în creatia umană, atrage 
atentia prin modul în care nu se mai 
propune prin institui re valorică (aşa cum 
era în arta "clasică") ,  ci în mod 
preponderent prin interpretare, necesi
tând astfel înscrierea într-un orizont 
teoretico-metodologic (de fapt hermeneu
tic) specific şi un nou aparat categoria! 
(sau redefinirea unor categorii de bază 
ale studiului artei). 

Devine grăi toare în acest sens 
precizarea lui W. Kandinski: "Renuntarea 
la figurativ si unul dintre primii paşi făcuţi 
în domeniul abstracţiunii a avut loc în 
sistemul de raporturi grafice-picturale prin 
excluderea dimensiunii a treia, adică prin 
efortul de a păstra tabloului caracterul 
de pictură pe o suprafaţă. Modelarea a 
fosl eliminată. În acest fel, obiectul real 
se deplasa spre abstracţie" . . .  (Spiritualul 
in arfă, Bucureşti, Editura Meridiane, 
1 994, p. 9 1 ) . 

În măsura în care celebrul pictor 
crede că "opera de artă se naste în mod 
tainic, enigmatic, «din artist"", se poate 
face o asociere cu ceea ce se teoretiza 
şi în alt tip de creatie: " ... stilul pentru 
scriitor, precum culoarea pentru pictor, 
nu este o chestiune de tehnică, ci de 
viziune .. ." (M. Proust, Â la recherche du 
temps perdu, voi. I I I ,  Pleiade, p. 895). 

Din faptul că "ea este un limbaj cu 
mai multe nivele posibile de înţelegere, 
la fiecare abordare a ei afli ceva nou . . .  
Arta este un l imbaj care necesită o 
interpretare, lucru valabil nu numai pentru 
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arta modernă, ci şi pentru cea «clasică" .  
Diferenţa constă doar d in  aceea că în 
arta modernă această necesitate devine 
manifestă, deoarece aici trimiterea la 
obiect, eroare foarte la îndemână, cel 
mai adesea l ipseşte . . .  " (W. Biemel, 
Expunere şi interpretare, Ed�ura Univers, 
1 987, p. 294). Căci nu este important 
obiectul  în autonomia sa,  ci  în 
dependenţa de cel care îl prezintă, de 
.raportarea sa la subiectul reprezentării" 

( Ibidem, p. 309). 
În arta modernă (aşa cum preciza 

Ortega Y Gasset - La deshumanisation 
de/ arte, citată în acelaşi contexl) 
intervine un nou fel de a vedea lucrurile, 
în care "se manifestă o aversiune faţă 
de interpretarea tradiţională a realului". 
Poate nu întâmplător, Fr. Nietzsche 
(filosoful la care face apel cvasitotalitatea 
încercărilor de "a explica" arta modernă) 
spunea: "Orice arfă matură are ca temei 
o sumedenie de convenţii: în măsura în 
care este un limbaj. Convenţia este 
condiţia artei, nu piedica ei. .. " ( Vointa de 
putere, aforism 8 1 1 ,  Editura Aion, 1 999, 
p. 518) .  Si .. . parcă profetic: ,,Arta moder
nă ca artă de a tiraniza. - O logică 
g rosieră şi i ntens nivel atoare a 
liniamentului: motivul simplificat până la 
formulă: formula tiranizează. În cadrul 
liniilor o multitudine sălbatică, o masă 
coplesitoare ce năuceşte simţuri le; 
brutalitatea culorilor, a subiectivului, a 
dorinţelor ... " (Ibidem, p. 520). 

2. Înţelegerea l i mbaj u l u i  artei 
( respectiv a artelor) presupune 

cunoaşterea îndeaproape a concepţiei 
moderne semiotice despre limbă şi 
l imbaj ş i  totodată a coordonatelor 
propuse de filosofia culturii: limbajul ca 
formă a culturii ("formă simbolică", după 
Cassirer) forma de bază a intrării în 
prezenţă a limbajelor specifice ale tuturor 
formelor culturii, activă pe fondul vieţii 
spiritului uman creator: "Omul nu mai 
trăieste într-un univers pur şi simplu fizic, 
ci într-unul simbolic. Limbajul, mitul, arta 
şi religia constituie părţi constitutive ale 
acestui univers. Acestea sunt firele 
multiplu configurate, din care este ţesută 
reţeaua simbolică, urzeala experienţei 
umane. Orice progres în gândire si în 
experienţă rafinează si consolidează 
această reţea. Omul nu se mai situează 
nemijlocit faţă de realitate, nu mai poate 
să o considere ca pe ceva de faţă. 
Realitatea fizică pare să se retragă pe 
măsură ce dobândeste spatiu activitatea 
simbolică a omului. În loc de a avea de 
a face cu lucrurile, omul are parcă de a 
face permanent cu el nsusi. El se 
înconjoară atât de mult cu formele 
lingvistice, imaginile artistice, miturile 
simbolice sau ritualuri le religioase, încă! 
nici nu mai poate să observe sau să 
cunoască fără a se descotorosi de aceste 
medii artificiale dintre el si realitate. La 
punctul acesta pentru el situatia este, 
în sfera teoretică, la fel ca în cea 
practică. Nici aici el nu trăieşte nemijlocit 
într-o lume a faptelor brute si nu-si 
urmează nemijlocit nevoile sau dorinţele, 
ci trăieşte mai degrabă în mijlocul 
emotii lor imaginate, al dorinţelor si 
angoaselor, în i luzi i  şi dezi luz i i ,  în 
fantasmele si visurile sale. "Nu lucrurile 
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1 tulbură şi neliniştesc pe om", spune 
Epictet, "ci părerile şi reprezentările sale 
clespre lucruri" (E. Cassirer, Versuch 
uber den Menschen. Einfiihrung in eine 
Philosophie der Kultur, Hamburg, F. 
Meiner, 2007, p. 50). 

in acest context, l imbajul apartine 
acestor "medii artificiale", intersectân
du-se astfel cu ele şi, ca acestea, nu dă 
o descriere directă a lucrurilor, ci "recurge 
la modalităţi indirecte de prezentare, la 
expresii plurivoce, nedeterminata" (Ibi
dem, p. 1 71 ) .  Cultura însăşi poate fi 
prezentată "ca procesul autoeliberării 
treptate a omului. Limbajul, arta, religia 
si ştiinţele constituie baza deosebiloare 
în acest proces. in ele, omul descoperă 
si face dovada unei noi forţe, anume 
forţa de a-şi constitui o lume u ideaJă,. 
proprie" (Ibidem, p. 375). 

3. Ce poate fi considerat 
.convenţional" aici? Oricum, nu limbajul 
ca fundament al formelor culturii , ci 
forma prezenţei limbajului în activitatea 
umană de expresie şi comunicare. Chiar 
larg cunoscuta distincţie din tradiţia 
gândirii greceşti dintre natură şi convenţie 
implică această structurare, întrucât se 
justifică prin convenţie numai numele, 
nu si l imbajul ca atare, aparţinând celui 
ce dă nume, manifestăndu-se astfel în 
mod creator: limba, ca "organ formator 
(bildende) al găndului" 0/11. von Humboldt) 

"ascunde în sine o modalitate spirituală 
de cuprindere care intră ca moment 
hotărâtor în întreaga noastră reprezen
tare a ceea ce este obiectiv'' (E. Cassirer, 
Philosophie der symbolischen Formen, 
1: Die Sprache, 4. Aufl . ,  Darmstadt, 
1 964, p. 1 02). 

intr-o înţelegere modernă, 
convenţionalu l  ţine de modul de 
structurare a limbii, de sintaxa ei si poate 
fi depistat la cele două nivele ale 
l imbaju lu i :  limbajul-obiect (care se 
construieşte ca un calcul, neinterpretat) 
şi limbajul in care vorbim (metalimbajul), 
adică l imbajul interpretat, în care se 
spune ceva despre "limbajul-obiect". in 
termenii lui A. Tarski (Die semantische 
Konzeption der Wahrheit und die 
Grundlage der Semantik, în :  Zur 
Philosophie der idealen Sprache, dtv, 
1 972, p. 67): " . . .  la discutarea problemei 
definiţiei adevărului ... putem folosi două 
limbi diferite. Prima dintre acestea este 
limba "despre care vorbim" ... Şi definiţia 
adevărului, pe care o căutăm se aplică 
la expresiile acestei limbi. Cea de a doua 
limbă este cea în care "vorbim despre" 

prima limbă, cu ajutorul termenilor căreia 
vrem să construim definiţia adevărului 
pentru prima limbă. Numim pe prima, 
"l imba-obiect" şi pe cea de a doua, 
'metalimbă'. 

Convenţionalul  survine aici prin 
însăşi concepţia despre limbă, care, ca 
activitate, n u  este (dată) , ci se 
construieste . •  Acceptarea lumii lucrurilor 

- scria Carnap - nu înseamnă nimic 
altceva decât acceptarea unei anumite 
forme de l i m baj sau ,  altfel spus,  
acceptarea unor reguli prin formarea 
enunţurilor şi pentru testarea, acceptarea 
sau respingerea lor" ( R .  Carnap,  
Semnificatie şi necesitate . . .  , Bucureşti, 
1 972, p. 53). Carnap declară şi în mod 
expres că .in logică nu există morală. 
Ficare isi reconstituie logica, adică forma 
lingvistică a expunerii, iar dacă vrea să 
se angajeze într-o discuţie, trebuie să 
indice în mod clar cum vrea să o facă, 
să dea determinări sintactice (subl. n.), 
nu deducţii fi losofice" (R. Carnap, 
Logische Syntax der Sprache, 2. Aufl., 
1 968, p. 45). Este "principiul toleranţei", 
în virtutea căruia se justifică valoarea 
convenţiei în structurarea limbajului, a 

"sintaxei logice a limbii". 
4. Fără alte dezvoltări (ar fi încă 

multe necesare) încercăm să aplicăm 
cele spuse mai sus la limbajul artei, 
concentrând discuţia la "forma" în care 
putem vorbi cu sens despre opera de 
artă, cu particularizare la "arta modernă". 
Căci numai prin "operă" putem să vorbim 
cu sens despre artă şi despre valoarea 
artistului. Aşa cum s-a spus, "originea 
operei de artă, precum şi aceea a 
artistului, este arta . . .  Ce este arta? 
Esenţa ei o căutăm în opera reală" (M. 
Heidegger, Originea operei de artă, 
Bucureşti, 1 982, p. 72). 

intr-o viziune modernă, (fenome
nologico-hermeneutică, îndeosebi) 
despre aria modernă trebuie să se 
pornească "de la analiza detaliată a unor 
fenomene particulare si nu de la proiecte 
de ansamblu, întrucât ea trebuie să per
mită artei înseşi să ia cuvântul şi nu să 
elaboreze teorii asupra acesteia" (W. 
Biemel, Expunere si interpretare, p. 291 ) . 

intr-o asemenea viziune, arta este 
.posibilitatea fundamentală a omului de 
a-şi făuri o imagine asupra modului în 
care se raportează la lume şi de a-şi 
urosli" această raportare"; căci "arta 
este un fel de rostire (Sprechen). 
Dificultatea constă în a înţelege ceea ce 
a fost rostit (das Gesprochene) si felul 
acestei rostiri ... o atare înţelegere trebuie 
să ajungă dincolo de ceea ce a fost 
rostit", ceea ce constituie "sarcina unei 
reale interpretări filosofice" ( Ibidem, p. 
292, 293). 

in alţi termeni, dificultatea constă 
din faptul că "în obiectul prezentat, ceea 
ce ni se oferă în primul rând nu este 
ceea ce este văzut (das Gesehene), ci 
mai degrabă însuşi cel care priveşte(der 
Sehende). De la obiectul privirii suntem 
aruncaţi înapoi către subiectul ei, acesta 
din urma manifestăndu-se prin puterea 
de a modifica obiectul . . ." ( Ibidem, p. 
311) .  

5. Pe această bază înţelegem mai 
usor următoarea precizare a lui Picasso: 
"în tablourile mele introduc toate lucrurile 
care îmi sunt dragi. Cum le merge în 
această postură mi-e indiferent; ele 
trebuie să se împace cu această soartă" 
(el. W. Biemel, Op. cit., p. 311 -31 2).  

Pentru a înţelege această situaţie, 
trebuie să facem apel la fenomenul 
poliperspectivei, interpretat cu ajutorul 
fenomenologiei, a modului în care în 
cercetarea perceperii lucrurilor, Husserl 
folosea termenul u Abschattung"  
(adumbrire, reprofilare, privire din diferite 
perspective): pentru obiectul percepţiei 
externe "este posibilă o multitudine 
nelimitată de perceperi din perspective 
diferite. De aici urmează că obiectul unu 
este dat complet ca acela care este el 
însuşi .. (Husserliana XIX 1 2, 589), de 
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exemplu, putem să vedem numai o 
latură, nu toate laturile unui obiect 
spaţial. Totuşi, sensul obiectual al 
percepţiei nu este latura propriu-zis 
văzută a obiectului, ci obiectul însuşi, a 
cărui percepere conţine atât perceputul 
ca atare, căt şi neperceputul, cum ar fi 
din această perspectivă latura nevăzută 
a obiectu l u i " ( Worterbuch der 
phiinomenologischen Begriffe, Hamburg, 
F. Mei ner, 2004, p. 2). 

Aşadar obiectul reprofilat (abgeschettet) 
este dat astfel încât trimite perceputul ca 
atare la datul neperceput al aceluiaşi 
obiect. Această "adumbrire" (reprofilare) 
se deosebeşte de obiectul adumbrit prin 
faptul că ea este trăită, iar obiectul este 
cunoscut. in asemenea uadumbrire" 
pulem să vedem ceva numai întrucât il 
vedem acum altfel decât l-am putea 
vedea constanl şi altfel. 

in fenomenul poliperspectivei (la 
Picasso) 

"
suntem frapaţi de faptul că 

personajul respectiv nu este văzut şi 
redat ca de obicei, dintr-un anumit unghi, 
ci, concomitent, din mai multe. Cel ce 
priveşte este situat in acelaşi timp in 
faţă, alături si deasupra persoanei redate, 
ceea ce nu-l poate decât deruta, căci 
isi pierde punctul de vedere fix. Impresia 
pe care o trezeşle acest gen de tablouri 
este in mod categoric cea de 
perplexitate", căreia "încercăm să i ne 
sustragem" (W. Biemel, Op. cit., p. 295). 

Ceea ce imi apare (compară cu 

"mod de apariţie" la Husserl) ca "tablou" 

nu este nici abstract, nici descriptiv, ci 
se defineste "prin ceea ce nu este"; 
pentru aceasta trebuie să căutăm 

"principiul deformării" printr-o interpretare 
menită "să ne transpună in universul 
tablou l u i ,  şi nu doar să ne dea 
posibilitatea de a vorbi de acesta din 
afara lui" (Ibidem, p. 295, 298). 

Ceea ce se poate constata la 

"profilele" lui Picasso este deformarea 
de natură geometrică: "Femeia redată 
este descompusă in figuri geometrice, 
dintre care cea mai frecventă este 
triunghiul"; "prin reducerea obiectului 
văzut la figuri geometrice, acesta devine 
usor sesizabil, ba chiar transparent" (Ibi
dem, p. 299, 306). 

intr-o formulare mai accesibilă, 
aceasta înseamnă că P i casso 

"e l imină" portretul c lasic ş i  caută 
autonomia "obiectu lu i" pe care "i l  
sustrage" posi-bilităţii de modelare "de 
către cel care il contemplă"; el vrea 

"să redea despre respectiva persoană 
doar ceea ce nu i se poate sustrage", 
ceea ce obţine prin geometrizare", al 
cărei rezullat este următorul: "obiectul 
care ni se dezv ă l u i e" nu-ş i  m a i  
ascunde nici o latură, "aşa c u m  se 
întâmplă în mod necesar atunci când, 
privind un corp tridimensional, î l vedem 
întotdeauna dintr-o singură parte" ( Ibi
dem, p. 309). 
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Asadar, prin analogie cu modul de 
privire fenomenologic prin "adumbrire", 
perspectiva multiplă aduce o simplificare 
prin tendinţa de a reduce spaţialitatea la 
suprafaţă prin desfăşurarea diferitelor 
laturi ale corpului si fixarea lor "intr-un 
singur plan, care poate fi cuprins cu o 
singură privire" ( Ibidem, p. 31 0). 

6. intrebarea care se ridică acum 
este: de ce trebuie ca "obiectul care ni 
se arată" să fie "usor accesibil", cine 
prescrie acest lucru? "Răspunsul este: 
voinţa de a dispune a subiectului care 
priveşte subiectul, am putea spune, care 
se concepe şi se realizează ca voinţă" 

(Ibidem, p. 3 1 1 ) .  
Pentru a inţelege toate acestea ar 

trebui să urmărim dezvoltarea metafizicii 
moderne de la Descartes pănă la 
Nietzsche: Heidegger a fost însă "cel 
care pentru prima dată in metafizica 
contemporană a descoperit această 
conexiune" . . .  ( Ibidem, p. 3 1 1 ). 

Cu aceasta devine clar un element 
de unitate (de stil, chiar) in conceperea 
formelor artei moderne si al filosofiei 
contemporane. Pe acest fond, devine 
inteligibilă afirmati a: "Arta lui Picasso se 
situează în vecinătatea modului de a 
filosofa al lui Nietzsche . . .  Căci principiul 
deformării simplificatoare a fost inteles 
şi anticipa! încă de Nietzsche" astfel: 
uSimplificarea logică şi geometrică este 
o consecinţă a creşterii puterii: invers, 
perceperea unei  atari s imp l if icări 
amplifică sentimentul puterii, culmea 
dezvoltării : marele stil " ;  în această 
exprimare devine limpede "ceea ce se 
intămpălă în creaţia lui Picasso, şi 
anume creşterea puterii i manentă 
oricărei s impl i f icări" ; " rezultatul 
simplificării il reliefează pe artist ca pe 
cel ce efectuează o atare simplificare 
şi, in felul acesta, ii relevă dominaţia sa 
asupra obiectului simplificării" (Ibidem, 
p. 31 3). 

Având in vedere această "forţă a 
voinţei dominatoare", Nietzsche scria: 
«Artiştii nu trebuie să vadă nimic asa 

:::J u 
"' 
Q) 
c 

� 
Q) 
.<: 
e> 
o 
Q) 
.<: 
(!) 

cum este, ci mai plenar, mai simplu, mai 
putrnic decât este"; uA deveni stăpân 
asupra haosului care esti; a sili haosul 
să devină formă" .  Au legătură cu 
acestea cele spuse de Picasso: 
« lucrurile trebuie să se împace cu noua 
ipostază", aceea "in care au ajuns în 
urma modelării artistice . . .  pentru că asa 
le porunceşte artistul care face acest 
lucru întrucât se consideră o fiinţă 
înzestrată cu vointă"; un atare mod de 
raportare la fume (Wellbezug) poate fi 
înţeles numai de pe o poziţie carac
terizată prin supremaţia voinţei" (Ibidem, 
p. 317, 318).  

7. Fenomenul cultural "modern", 
descris mai sus prin apel la pictura lui 
Picasso, este caracteristic şi altor 
domenii ale artei, apelul la filosofie fiind 
prezent si in aceste cazuri. 

in acest sens, de pildă, precizările 
privitoare la M. Proust: prezenţa unei 
trăsături "care poate fi considerată 
fenomenologică, dacă prin fenome
nologie se inţelege arta de a face ceva 
să fie prezent, de a-1 aduce neschimbat 
sub privire, care il sesizează de indată, 
fără să se lase abătută de la ceea ce e 
esenţial. ln loc de a spune ceva despre 
persoana povestitoru lu i ,  acesta se 
înfăţişează pe el insusi, se arată pe sine, 
desigur in momentul oscilant al adormirii, 
când constiinta de sine se scufundă 
treptat" ... (Ibidem, p. 1 92). 

Proust a fost unul dintre primii care 
a înţeles că arta seco lu lu i  nostru 
(secolul XX, n.n.) "nu se poate mişca in 
sfera nemijlocirii, că artistul trebuie să 
reflecteze asupra gestului său si să-I de
termine şi pe receptorul mesajului său 
artistic să ia atitudine. lată un fenomen 
care nu se limitează cătusi de putin la 
domeniul romanului, ci este in egală 
măsură valabil pentru lirică sau dramă 
si chiar pentru acele arte ce par să 
contrazică acest lucru: pictura, muzica 
si chiar sculptura. Intenţia lui Proust de 
a surprinde in povestire totalitatea .. . se 
leagă tocmai de revendicarea prezentei 
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simultane a dimensiunilor eterogene ale 
timpului" ( Ibidem, p. 207). 

În esenţă, in roman este vorba de 
prezentarea timpului ca personaj princi
pal; opera lui Proust "vrea să surprindă 
actiunea misterioasă a timpului, dincolo 
de intămplări şi evenimente, adică ceea 
ce le face, inainte de toate, posibile pe 
acestea. Aşadar, o premisă care nu este 
pusă de noi, ci care este presupusă de 
existenta noastră . . .  dorinta expresă a lui 
Proust si ultima justificare a operei sale 
este ca prin efectul pe care il declanşează 
să poată acţiona, fie si numai pentru o 
clipă, impotriva scurgerii repezi a timpului" 

(Ibidem, p. 284). 
lată, deci, prezenta aceleaşi tendinte 

("porniri", intr-un fel) de a lua in stăpânire 
ceva, de a realiza dominaţia asupra a ceva. 
Aşa cum se spunea mai sus: "De la obiectul 
privirii suntem aruncati inapoi către 
subiectul ei, acesta din urmă manifestăn
du-se . . .  ca voinţă care dispune" . . .  

Nu mai puţin semnificativă este 
situatia in muzica modernă atonală, unde 
tendinta spre simplitate merge de la 

"tonalitatea suspendată" pănă la .muzică 
ontologică". Muzica este considerată mai 
mult o .constructie semnificativă" şi nu 
un limbaj, deşi se comportă ca atare: 

"Problema care se pune compozilorilor de 
astăzi, a complexităţii, este de a putea 
jongla cu categoriile de muzici aşa cum 
un compozitor de pe vremea lui Bach 
jongla cu tonalităţile" . . .  (A. Stroe, .. . . .  asa 
cum a stat Nietzsche in fata unei 
pietre . . . .. , in: Secolul 21, 1 -612001 ,  p. 
422). Referindu-se la "muzica modernă", 
autorul vorbeşte de .încercări ale muzicii 
moderne de a găsi obiectul muzical in 
sine, constructia muzicală in sine", căreia 
in muzica serială .i se conferă o valoare 
pur ontologică. Este piatra care există si 
atâta tot . . .  Te uiţi la ea si dacă te uiţi mai 
atent parcă iti este frică, pentru că te afli 
in fata existentei pure" ( Ibidem, p. 427). 

8. Din această incursiune să revenim 
la tema conventiei şi conventionalului, 

caracteristică a limbajului, dar numai in 
practica comunicării (ca l imbă) si in 
configurarea ca "opere" sau acţi uni 
umane, nu şi in studiul lui de forme a 
culturii ('1ormă simbolică") ,  de mediu in 
care vieţuieşte omul, de fapt in care 
decurge viata spirituală (pe diferitele ei 
nivele, delimitate ca formă ale culturii). 
Căci dincolo de faptul că limba constituie 
un mod de "a locui" in lume, se impune 
ceea ce face posibilă o asemenea relaţie: 
fiintarea umană ("'asein" -ul heideggerian) 
intr-o prezentă in timp ca realizare ce 
poate fi contextual (convenţional) o 
institui re valorică ce dă "clipei" celui care 
atinge aceasta o valoare decisivă 
maximă. Astfel atinge, parcă, starea care 
1-a făcut pe Faust ( Faust 1 1 ,  actul V, 
versurile 11581 - 1 1582) să exclame: "Zum 
Augenblicke muâ ich sagen:Nerweile 
doch, du bist so schon!" (Rămâi, eşti prea 
frumoasă!). 

9. Si prin artă (chiar in cea modernă) 
îşi face loc (in mod firesc) in configurarea 
expresiei şi in contextualizarea operei, 
chiar şi in epoca dominării principiului 
deformării , conventionalul, ca şi cum ar 
f i ,  kantian vorb ind ,  "condi ţ ie de 
posib i l itate" , poate ch iar  "t ipu l  de 
apropiere" (Năhe) din care s-a ivit o 
anumită operă, inscrierea acesteia in 
unitatea dintre temporal şi supratempo
ral, intr-o oprire parcă a ceea ce-i etern 
in timpul lumii. 

Esent ia lu l  i l  constituie oricând 
interpretarea, aflarea căii de acces la 
sensul tăinuit intr-o creatie, dar nu 
intercalând propriile gânduri şi sentimente 
ale interpretului, ci facilitând intâlnirea cu 
"vorbirea" autorului, in care "să distingem 
nu numai spusa, ci tot ceea ce autorului 
insusi i-a fost incredintat, ceea ce in 
spusa lui ii este lmpărtăşit, nouă însă nu". 
Cu aceasta păsim, cumva, din orizontul 
de asteptare in intelegerea a ceea ce 
vine in prezenţă, prin interpretare, ca 
"operă". Să nu uităm însă că (aşa cum 
spunea Nietzche) "acelaşi text îngăduie 

nenumărate interpretări". Ca urmare, chiar 
poziţ ia centrală a i nterp retăr i i ,  ca 
modalitate de acces la "operă" (şi ca mod 
de a fi al operei in .raportul de apariţie", 
in intâlnirea cu cel care o receptează) 
rezultă o conventionalitate sui generis, ca 
o "conditie de posibilitate" a operei şi a 
.. vointei de a dispune a subiectului .. , care, 
sub .principiul deformării", nu poate anula 
"viata formelor" ( H .  Faci l lon,  Viata 
formelor şi elogiul mâinit), căci "viata 
insăsi se comportă in primul rând ca o 
forţă creatoare de forme". in orice creatie 
de artă, formele sunt unice, dau operelor 
statut de exemplaritate si de inscriere sub 
semnul eternităţii. 
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Postmodernism, tehno logie, entertainment 
Nicoleta Popa Blanariu 

Proiectul ArtistNe(s)t - rezidente 
artistice 2013, realizat de Asociatia 
ArtistNe(s)t in parteneriat cu Muzeul 
Naţional "George Enescu" si Centrul de 
Cultură "George Apostu", a demarat re
cent un nou format, interdisciplinar, al 
rezidentelor ArtistNe(s)t, in cadrul căruia 
dansul contemporan se întâlneşte cu 
muzica si literatura. Prin acest program, 
in 201 3, au fost sprijinite două proiecte: 
instalatia performalivă embodied enescu 
mix, inspirată de biografia şi opera lui 
George Enescu şi ,  respectiv, Omul si 
albina sa. Prima, realizată de o echipă 
interdisciplinară, alcătuită din Andreea 
Dută - coregrafă şi interpretă -, Cinty 
Ionescu - artistă video - si Miron Ghiu, 
muzician, a fost elaborată in cadrul unor 
rezidente la Tescani si Bucuresti, oferite 
de Asociatia ArtistNe(s)t şi Muzeul 
Naţional "George Enescu", Sectia 
"Dumitru şi  Al ice Rosetti Tescanu -
George Enescu". Proiectul Omul si 
albina sa a fost, de asemeni, lucrat de o 
echipă interdisciplinară: coregraful Paul 
D unca, actr ita Kat ia Pascaru si 
muzicianul Jak Neumann. În prima 
jumătate a lunii septembrie, proiectul s-a 
derulat la Sectia "Dumitru si Alice 
Rosetti Tescanu - George Enescu" a 
Muzeului National "George Enescu", fiind 
finalizat, in intervalul 1 6-28 septembrie, 
la Centrul de Cultură "George Apostu" 

din Bacău. 

Am citit titlu l ,  m-a intrigat, l-am 
abandonat: Omul si albina sa. A revenit, 
m-a urmării cu un bâzâi! mereu mai in
sistent, in cercuri tot mai largi si mai 
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sonore. Tot învărtindu-1 in minte, ca pe 
un titirez de vorbe, mi-am amintit o 
replică din Gide, o luare in răspăr a 
poveştii lui Prometeu: "fiecare om are 
un vultur", dar "nu-l purtăm la Paris", 
Doamne fereşte!, "la Paris nu se poartă". 
De ce? Pentru că devorează, macină pe 
dinăuntru, strică aspectu l ,  ofileşte 
obrazul şi aplombul. Dar atunci unde? 
in singurătate, atunci şi acolo unde 
găsim răgazul de a privi puţin in urmă şi 
in noi insine, in căutarea a ceva ce dă 
rosi şi ghes băjbăielii cotidiene, orice 
chip ar lua ea, de bravadă tantoşă, de 
resemnare orgolioasă, de capitulare 
filosofică - roasă totusi de îndoială - in 
fata evidentei. Stănd si chitind, care ar 
fi "morala" acestui spectacol cu titlu de 
fabulă? Destul de greu de spus. Ce va 
să zică totuşi albina cu pricina? Iarăşi 
nu-i tocmai simplu. Punând cap la cap 
ce s-a văzut pe scenă cu glosele de prin 
culise, să zicem, cu o marjă de eroare 
deloc neglijabilă, că ea e "răul necesar", 
ceva ce sâcâie şi defineşte, '1mboldeşte" 

- lecuieste de inertie - şi vatămă 
deopotrivă, un fel de kamikaze plătind 
el cel dintăi, pentru binele şi răul pe care-I 
face in acelaşi timp. E binele, răul şi 
sacrificiul deopotrivă. Dar e încă loc 
pentru un studiu serios de hermeneutica 
albinei, aplicat la spectacolul in cauză. 

Mai toate dominantele tematice si 
retorice ale postmodernismului sunt 
(măcar) amintite în această compozitie: 
mixtura limbajelor (declamaţie, proiectie 
de text, muzică vocală şi instrumentală, 
miscare scenică, figuri de dans etc.), 
amestecul planurilor de reprezentare 
(istorie/ lictiune), convocarea publicului 
in spaţiul de joc, asocierea referintei 
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arhaice cu inovat ia tehnologică,  
feminismul, retrospecţia si reconside
rarea trecutului - chiar a "primordialului" 
heideggerian, a cărui "uitare" ar fi dus, 
diagnostichează Heidegger, la derapajele 
modernităţii. "Trebuie să-ti reamintesti!" 

e un laitmotiv al acestei compozitii. Iar 
recursul la un mit fondator - prin evocarea 
dramatizată, ritualică de la inceput si prin 
povestea brodată în jurul lui Cassentio 
ancorează individualitatea intr-o realitate 
(p roto sau an) istorică, identitară,  
legitimativă. Prin particularitătile ei de 
constructi e ,  compozi t ia  pare să 
reunească - să "ream i ntească" -
dualitatea esenţială a Fiinţei, împărţită 
intre atemporalitatea arhetipului (numitul 
"Cassentio") ,  pe de o parte, şi ceea ce 
slă sub imperiul "ceasului", al timpului, 
al individualităţii, pe de altă parte. Al 
individualităţii clamale de fiecare dată 
altfel, cu numele spectatorilor din sală. 
Aşezat in fotol iu l  său - un fel de 
avanpost intre scenă si public -, un spec
tator semnal(iz)ează, poate fără să ştie, 
frontiera dintre "realitate" şi ficţiune. 
Intrarea performerilor in spatiul publicului 
si rost i rea numelor  spectatori lor 
detabuizează însă distanta dintre actori 
si asistentă. Se săvărseste astfel ultima 
etapă - de "agregare" - a unui ritual "de 
trecere" între două lumi: una "aievea", 
cealaltă a "închipuirii" , cum le numea 
Eminescu. Actorii si asistenta aparţin 
acum, pe durata spectacolului, aceluiasi 
plan de existentă, suspendaţi undeva 
intre terre-il-ferre si fantasmatic. 

Această modalitate de a deschide 
spectacolul este - ca idee - interesantă. 
Din păcate, ambigui tatea atitudini i  
performerilor, mai ales la Bucureşti, 
indecizia lor între registrul grav, solemn 
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al pertormării rituale si nuanta parodică, 
uneori şarjată, nu reuseste să restituie 
forţa povestirii exemplare, dramatizate 
ca un ritual de "reamintire" (de anamneză 
platoniciană). Forţa aceasta putea veni 
dintr-o cadentă arhetipală, din fasonarea 
hieratică a structurilor ritmice si kinezice; 
dar n-a fost să fie. 

Nu cred că prezintă vreun interes 
să spun "mi-a plăcut" sau dimpotrivă. Ci 
mai degrabă, ceea ce s-a întrezări! 
dincolo de ceea ce am putut vedea 
realmente, ca spectator. Precum multe 
alte încercări postmoderne, compozitia 
este un mozaic de elemente tematice, 
de registre stilistice, de intenţii, atăt de 
eterogen încă\ eterogenitatea i-ar putea 
trece drept premeditată. Ar fi un pariu 
riscant, dar cu atât mai impresionant. A-1 
câstiga însă - a transforma un amestec 
eclectic intr-o structură de sens şi/ sau 
intr-un flux de atmosferă - depinde de fier 
si de stiinta reglajelor fine ale constructiei. 
Lucru cu atât mai greu cu cât aceasta e 
mai compozită, mai fluidă si astfel mai 
vulnerabilă la contextul de joc: fa forma, 
compartimentarea şi dimensiunea spa�ului 
in care se defăsoară performerii, la 
acustica acestuia, la felul cum cade (difuz 
sau compact-iritant) lumina, la modul cum 
se aude un instrument sau o voce, cum 
se vede, de fa o anume distantă şi 
raportată la particularităţile spati!Jiui de joc, 
o miscare sau alta, ori la felul cum e 
(re)funcţionalizată recuzita. Am avut 
sentimentul - la Bacău, nu şi la Bucuresti 
- că tehn ica variat i i lor  ritmice, a 
continurtătilor, simetriilor si rupturilor de ritm 
vizual si sonor din Omul şi albina sa a 
transformat, in bună parte, o colectie de 
piese disparate - obiecte, secvente, 
prezente scenice - intr-un experiment 
postmodern viabil. Pasagere structuri de 
sens recompun mereu altfel, cu inerente 
variatii contextuale (la Tescani, la Bacău, 
la Bucuresti), resursele expresive ale 
interpretilor şi cele ale cadrului de 
reprezentare. 

Compozitia in intregul ei nu are o 
tramă bine definită; e mai degrabă o 

înlănţuire de configuratii temporare, 
relativ stabile, care însă nu se cheamă 
in mod necesar si cauzal, unele pe 
altele. Ceea ce n-ar fi aprioric un defect 
de constructi e,  câtă vreme forma 
aparent destructurată, "poematică" 

încearcă să capteze evanescenta 
visului, asa cum spunea Jak Newmann, 
să- i  rest i tu ie  alcătui rea fugace, 
perindarea nebuloasă de imagini. Dacă 
însă artificiul oniric justifică slăbirea 
coerentei imagistice - a felului in care 
secvenţele de spectacol se supun unei 
"logici" a realului -, el nu motivează totusi 
suficient lipsa de coeziune a elementelor 
din care se articulează diferitele secvente 
şi, la rândul lor, secvenţele intre ele. 
Factorul de coeziune este, pe alocuri, 
in mod inspirat, schema ritmică; dar 
numai pe alocuri. Liantul ritmic dublează 
astfel, cu un fel de aură preconceptuafă, 
jocul vorbelor si al imaginilor, reunindu
le ,  d incolo de eterogenitatea lor  
referentială, in  continuitatea cvasi-lirică 
a unei stări interioare sau a unei 
atmosfere. 

Compozitia poate fi văzută ca o 
proiecţie polifonică - mult ipl icată, 
dramatizată - a (unor ipostaze ale) 
interiorităţ i i ,  care împrumută chipul, 
vocea, particularităţile expresive ale 
fiecăruia dintre rolurile care apar in 
spectacol. Aceasta este doar o ipoteză 
interpretativă, pe care compozitia însăşi, 
prin modul de selectie şi distribuire a 
elementelor, n-o încurajează mai mult 
decât pe celelalte posibile. Regăsim 
astfel un loc deja comun al spectacolului 
postmodern: compoziţia se supune cu 
dificultate unei ·�otalizări", dorindu-şi să 
fie - atât si nimic altceva - instituirea 
unui "spatiu-timp de forme şi miscări" 

(Palrice Pavis), găzduit de contextul de 
joc, dar in afara reperelor lui curente. În 
absenta privirii unificatoare, "vectorizante" 

(zice Pavis) a unui regizor - decăzut din 
drepturile şi privilegiile de care el s-a 
bucurat suveran in anii 1 960-1 970 -, 
spectacolul amalgamează democratic, 
fără parti-pris si ierarhii prestabilite, 
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contributiile pertormerilor. Avantajul este 
acela al manifestării libere a tuturor, 
inclusiv a publicului; iar dezavantajul, un 
laxism riscant al (de)constructiei. În locul 
complicităţii unui spectator hermeneut, 
d ispus să sesizeze (ba chiar  să 
"construiască", din câte se spune) 
polisemia reprezentării, un astfel de 
spectacol găseşte nu o dată - in virtutea 
unei lungi traditii europene, continentale 
mai ales - un blocaj al privitorulu i ,  
intimidat de un performance aparent 
ermetic, pentru care n-are chei de intrare. 

O secvenţă remarcabilă, bazată pe 
discont i n uităti  de rit m ,  îmbină in 
spectacol, cu o trecere imperceptibifă de 
la una la alta, figuri de dans cu arme, 
arte marţiale extrem-orientale si roti riie 
încheiate in transă, ale dervişilor suliţi: 
caligrafie ritmată, sincronă sau doar 
sinergică a mişcărilor in aer, salturi, 
incrucisări de arme încremenite brusc. 
Prăbuşite pe sol , imobi le o c l ipă ,  
corpurile pertormerilor prind să se mişte 
mecanic, stânga-dreapta, activate parcă 
de o voinţă străină, precum limbile de 
ceasornic, indicatoarele de viteză, cele 
de vol u m  sau de consum si toate 
celelalte numai bune să ne monitorizeze, 
reglementeze şi cuantifice viaţa. 

De-a l ungul min i -turneu lu i ,  pe 
t raseul Tescani-Bacău-Bucuresti , 
schimbarea cadrului de reprezentare a 
impus unele adaptări  a le  joc u l u i  
pertormerilor, gestionate mai mult sau 
mai puţin in avantajul spectacolului .  
Dozarea luminii, de pildă, a fost ceva 
mai justă la Centrul "George Apostu", 
mai in măsură să (re)slructureze spaţiul 
si să moduleze atmosfera, fără 
obositorul efect de "ecleraj" cinema
tografic din Aula Muzeului "George 
Enescu". Tot in Aulă, oglinda din fundal, 
cât un perete, putea fi probabil folosită 
încă mai ingenios: pe de o parte, pentru 
efectul ei  imediat, de modificare a 
perceperii spatiului si de aparentă lărgire 
a acestuia; iar pe de altă parte, pentru 
un dialog insolit al pertormerilor cu 
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publicul aflat in spate şi adus in laţ!!, ca 
imagine reflectată, susceptibilă de a fi 
integrată evenimentelor de pe scenă. 
Astfe l ,  prin i l uz ie  optică şi pr in  
oportunităţile decorului, dezavantajul 
scenei !rontaie, a l'italienne, putea fi uşor 
compensat de aparenţa unei scene 
circulare, acea "wooden O"elisabetană. 
În plus, asa s-ar mai fi atenuat efectul 
de ing ustare, produs de culoarul  
neincăpător, ocupat aproape in totalitate 
de public. Spre regretul spectatorilor, o 
secvenţă de dans la fereastră, 
interpretată de Paul Duncă, reuşit 
asezată in spaţiu şi in lumina serii la 
Bacău, a fost minimalizată la Bucureşti, 
ba chiar a eşuat in sarjă, o dată cu 
situarea ei neinspirată in noul context al 
reprezentării. 

Pe scurt ,  un spectacol tonic,  
iradiind energie, aşa cum si-au dorit 
performerii, dar care ar fi putut evita, in 
propri u l  benefici u ,  supral icitarea 
aspectului de entertainment şi unele 
efecte facile asociate acestuia. 

Embodied enescu mix este, vor 
autorii, o "instalaţie performativă". 1 s-ar 
potrivi, poate chiar mai bine, "poem mul
timedia", o mixtură de proiecţii video si 
mişcări de dans, in care muzica lui 
Enescu urcă şi ia figura schimbătoare a 
spaţiului, in-corporată (embodied) ca o 
sevă sonoră. Imagini bogate, proaspete 
ca lumea dintâi, imagini de cer, de 
vălătuci albi de nouri, de cămp, de ploaie, 
de lrunziş şiroind bătut de grindină, de 
păsări gureşe şi gâze tăcute, de vietăţi 
fojgăind infinitezimal şi galaxii urnindu
se august, la depărtări astronomice, 
imprumută toate, ca un medi u m ,  
inflexiunile muzicii l u i  Enescu, i n  care, 
la rândul lor, s-au topit ele inseşi, precum 
aluviunile materiei in delta marii tăceri 
cosmice (sau poate, cum voiau cei 
vechi, a "muzicii de sfere") .  
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Mişcările dansatoarei sunt simple, 
naturale, transcriere vizuală a fluxului 
sonor sau dublare a dinamicii peisajului, 
restituită de panourile de proiecţie. 
Dincolo de dialogul intermedia! dintre 
muzică şi materialul video, creează un 
efect de stranietate asocierea 
dansatoarei live cu i magini le ei  
Înregistrate. La fel de surprinzătoare - şi 
in acord cu procedeele romanticilor -
sunt efectele provocate prin varierea, 
chiar inversarea scalei de reprezentare; 
dansatoarea "in carne şi oase" se 
rătăceşte, ca Degeţica, printre gâze şi 
fire de iarbă supradimensionate in 
panou riie de proiectie; printr-un procedeu 
invers, geneza lumilor devine un detaliu 
oarecare pe lângă prezenţa umană live. 
Procedeul inversării raporturilor apare 
frecvent la romantici, ca argument pentru 
subiectivitatea categoriilor de spaţiu şi 
timp; "lumea", spun ei, e fără consistenţă 
obiectivă, e o pură construcţie/ proiectie 
a subiectivităţii. Cuprinderea largă, 
totalizantă a peisajului, imbrăţisând la 
propriu cerul şi pământul, teluricul şi 
cosmicul, transpune in codul vizibil ului 
dominanta romantică a creaţiei lu i  
Enescu. 

Pacea aceasta bucolică a vegetaţiei 
respirând muzical, se sfărâmă, la un 
moment dat, in zgomot de şrapnele. 
Paradisu l  e devastat. M iscări le 
dansatoarei, până atunci armonioase si 
calme, se chircesc, ameninţate difuz, de 
pretutindeni. 

În embodied enescu mix, spiriduşii 
naturii si duhul muzicii aduc omagiul lor 
unui "Dumnezeu care dansează", singurul 
in care, din câte spunea, ar fi avut 
incredere Nietzsche. "lnstalaţia" aceasta 
e o mostră de romantism tehnologizat, 
a cărui  "poezie" n-o d imin uează 
tehnologia multimedia, ci dimpotrivă, o 
amplifică. 
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Când fâ lfâie, pe lume, vio letul 
Alexandru Surdu 

(Gânduri despre poezia lui 
George Bacovia) 

Important, zicea abatele Galiani, nu 
este să te vindeci, ci să te obisnuiesti 
cu bolile tale. Faptul că nu le-ai fi avut 
nu era scuzabil, cel putin pentru un om 
de talent, ca să nu zicem de geniu, în 
accepti a curentă a legăturii dintre boală 
şi genialitate. Accepţie care circula 
frecvent prin toate mediile elevate ale 
culturii de pe la noi şi de pe aiurea până 
prin preajma anilor '70 ai secolului trecut, 
după care nu a mai fost la modă nici 
boala si nici genialitatea. 

Unde sunt bol navii nostri de 
altădată? Si cine si-ar fi imaginat că vom 
ajunge să-i regretăm! Unii consideră că 
s-a petrecut ceva pe plan cosmic. Că a 
intrat Pământul în zodia Vărsătorului, 
care se dovedeste foarte productiv . . .  

George Bacovia n-a apucat 
vremurile acestea, ci ,  am putea să 
zicem că s-a plasat destul de bine în 
timp, cu toate necazurile din vremurile 
comuniste ( 1 948- 1 957).  când i s-a 
recunoscut totusi, dacă nu valoarea po
etică, cel putin boala. Si chiar era plimbat 
de ici -colo, filmat si pozat ca exemplu 
de scriitor persecutat în regimul capita
list, în care n-a reusit să-si trateze ftizia. 
Numai că Bacovia suferea de altă boală, 
sau cel puţin suferise pe vremuri, în 
urmă cu peste 50 de ani (faţă de 1 957), 
când arăta altfel si scria nişte poezii 
cutremurătoare, cum nu s-au mai scris 
si nu se vor mai scrie niciodată. Ar fi 
fost nefiresc, ar zice (dacă mai trăieşte) 
psihiatru! german Karl Leonhard, autorul 
cărţii Personalitâli accentuate, ca unui 
asemenea om să nu-i fie larg deschise 
porţile stabilimentelor, ca să le spunem 
aşa, de boli nervoase. Si situaţia a fost 
tocmai aceasta (începând cu 1 914, după 
datele editiei de Opere din 2012,  si 
sfârsind cu 1 936, când s-a lăsat de 
poezie, cel puţin pentru 10 ani). Ceea 
ce a mai reuşit să publice după aceea 
(el sau soţia lui pe numele său) nu mai 
contează. Oricum era vindecat, si de 
boală si de poezie. De adevărata lui 
poezie. 

Negăsind, până acum cel puţin, 
nicio explicaţie în legătură cu relaţia 
dintre boala si poezia lui Bacovia, cele 
adevărate, dar cunoscându-i întâmplător 
pe o parte dintre adevăraţii admiratori ai 
poeziei sale si cunoscând de asemenea 
si modul în care se manifesta această 
admiraţie, având în vedere si faptul că 

aproape toţi s-au dus,  şi astăzi ,  
instrăinati prin cimitire, vorba poetului, 
plânge toamna peste ei, îmi pot permite, 
fără să le dau totusi numele, să-i evoc, 
cu toate bolile lor, de care unii au încercat 
să se vindece la început, dar alţii au 
sfârşit, în cele din urmă, prin a se obisnui 
cu ele si a le duce cu ei în mormânt. 

Nu aş fi făcut aceste mărturisiri, ca 
să le zic aşa, nici în legătură cu amicii 
mei si nici cu Bacovia, dacă nu l-as fi 

cunoscut întâmplător, la Bacău, pe 
Constantin Călin şi nu i-as fi citit lucrarea 
În jurul lui Bacovia. Glose si jurnal (Ed. 
Babel, Bacău, 201 1  ). Adică as fi adoptat 
si eu atitudinea criticilor literari: tăcerea 
în legătură cu boala poetului. 

După lectura unei asemenea cărti 
devin explicabile fiecare propoziţie si 
chiar fiecare cuvânt din poeziile lu i  
Bacovia, dar si fiecare gest al acestuia 
si fiecare pas. Rămâne însă misterioasă 
maniera îmbinări i  propoziţ i i lor si a 
cuvintelor, de care, în fond, dispuneau 
si alţii, dar nimeni n-a mai reuşit să le 
dea forma poeziilor bacoviene, a celor 
adevărate, fireste, care se reduc la mai 
puţin de 25, faţă de cele 271 publicate. 
În plus, sunt de regulă emise tocmai 
gesturile cele mai deosebite, pe care le 
menţionează uneori poetul însuşi (si râd, 
si plâng) şi "pasii" acestuia prin cârciumi 
şi, mai ales, prin stabilimentele de boli 
nervoase; "Elegie": Când iar nebun şi 

bolnav, 1 Prin sanatorii, sau spitale, 1 Voi 
sta privind 1 Al vietii vals . . .  ) .  

Domnilor, poetul acesta era bolnav. 
El ştia acest lucru şi încerca să se 
obişnuiască cu boala. Încerca să-şi 
declanşeze crize psihotice prin băUtură, 
căci reuşea atunci să scrie poezie 

"excelentă", cum zicea Călinescu. În 
timpul crizelor sau după aceea, în stările 
de psihoză ciclotimică. E ra deci o 
personalitate cu caracter accentuat, un 

exaltat. În tinereţe ajunsese în faza 
psihopatiei, a suferintei psihice, cu 
pulsiuni nevrotice si crize psihotice 
provocate de alcool. Lăsându-se de 
băutură si de poezie a scăpat cu viaţă 
ca om. Poetul însă a murit în martie 1 936 
la Spitalul Central din Bucuresti, clinica 
de neuropsihiatrie a profesorului Petre 
Tomescu. Acolo trebuie căutat mormân
tul poetului George Bacovia. 

Ne putem imagina un scenariu în 
legătură cu activitatea poetică din 
tinereţe a lu i  Bacovia. El era convins că 
poeziile se fac într-o anumită stare de 
spirit, când ajungi să râzi şi să plângi, 
să cazi prin casă şi să vorbeşti singur 
(Si cad, recad, şi nu mai tac din gură). 
După care urma trezirea, depresia 
cruntă, singurătatea, rusi nea şi regretul 
care te îndeamnă si acestea l a  
mărturisiri, la scris d e  poezie. 

Când trece criza însă şi te-ai liniştit, 
Hi dai seama că nu mai poţi să scrii 
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nimic. Citeşti şi reciteşti, trăieşti si 
retrăieşti, te sperie, ti-e frică de cele 
scrise, dar iti plac şi le repeţi pănă la 
obsesie: de plumb, de plumb şi gri şi 
gri, de parcă latri Hau ... hau ... depărtat 
sub stele inghetare ... Si mâna, parcă fără 
tine, caută sticla .. . 

Lăcomia, păcatul de moarte, este 
aici dublă. Greata se spală tot prin 
cocârţ, ca tremuratul, dar parcă ai vrea 
ceva mai mult, numai de data aceasta, 
cum se zice, şi iarăşi bei peste măsură. 
Si vrei şi tot vrei să mai scrii câte ceva, 
inainte, in timpul sau după criza cu 
efecte psihopatice. Şi se întâmplă să 
scrii chiar mai bine şi tot mai mult. 

Afară plouă si ninge amestecat şi 
mama poeţilor este îngrijorată, căci 
copilaşul ei cu ochii albaştri, şi plete 
galbene a fugit de-acasă şi rătăceste pe 
străzi pustii şi fuge după el si-1 caută şi-1 
găseşte ascuns intr-o tavernă mohorătă. 
Îl ia de mână, il aduce-acasă si-1 inchide, 
ca pedeapsă, in camera lui, in care el 
se simte ca-ntr-un sicriu. 

Şi dacă tot este rău si neastâmpărat, 
il duce undeva la tratament. O dată, de 
două ori, de câte ori este necesar, pănă 
când se vindecă de poezie. 

Dar cine sunt cei care, intr-un fel 
sau altul, gustă poezia aceasta, care, 
in mod evident, nu- i  place numai 
autorului? 

in anul  1 958,  eram student l a  
Facultatea d e  Filosofie din Bucureşti. O 
facultate, după cea de Constructii, pe 
care o abandonasem, care imi plăcea. 
Studiul mergea in continuarea lecturilor 
mele literare din timpul liceului. Aveam 
pe atunci prieteni, mai ales braşoveni, 
preocupaţi de literatură, si, in special, 
de poezie. Dar şi  câţiva ardeleni ,  
bănăţeni, olteni ş i  constănteni. Erau 
studenţi la Filosofie, la Filologie şi la 
Drept. Ne întâlneam sporadic la bufet ele 
şi restaurantele mici din zona Operei 
Române lângă aceasta fiind si sediul 
facultătilor de Drept si 
de Filosofie. Alteori 
mergeam s i  spre 
centru, la Ciresica, la 
Trocadero sau la 
Gambrinus, dar şi la 
micile restaurante din 
jurul Universităţii, pe 
lângă aceasta fi ind 
imprăşliale cantinele 
studenţeşti. intâlnirile 
se petreceau după 
masa de seară, la 
care participam ca 

"blatisti" la suplimente. 
Colegele nu participau 
niciodată la asllel de 
intălnir i ,  şi nici alte 
fete. După număratul 
banilor de care dispu
neam, după glumele 
obişnuite şi, adesea, 
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după golirea sliclelor cu tărie pe care le 
ţineam ascunse, incepeau, ca să zicem 
aşa, momentele poetice. Nu era vorba 
de creaţii personale, criticate, de regulă, 
foarte aspru, ci de un tip de recitaluri din 
Bea11delaire, Esenin, Minulescu, Omar 
Khayyăm, mai rar Goga, dar mereu 
Bacovia. 

Pare curios ca nişte tineri, unii sub 
20 de ani (cu liceul făcut la 10 clase), 
să agreeze genul acesta de poezie, zisă 

"s imbol istă" , foarte tristă, contrar 
dispozitiei for obisnuite, veselia. 

Exista intotdeauna un fel de "corifeu" 

care dădea tonul: "Sunt ca un prin\, pe
o ţară de negură stăpân . . .  " sau "Sunt 
solitarul pustii lor piete . . .  " sau "Paznicul 
mi-a inchis cavoul ... " ş.a.m.d. De regulă, 
corifeul era acompaniat de "coriştii" care 
ştiau poeziile. Majoritatea poezii lor le-am 
învăţat aşa, fără să le fi cilit vreodată. 
Se întâmpla des ca recitalul să fie 
contin uat de alt "corifeu" , cu alte 
preferinţe poetice, dar de acelasi gen, 
altfel fiind cu promptitudine intrerupt. 
Poeziile aveau un efect teribil asupra 
recitatorilor, deşi toate poeziile erau 

C\J 
o C\J 
::i '"' o 
"' 
m 
oi g 

m 

� 
'" C> c: '"' � 
:::J "E' 
:::J (J) 
:::J -o 
c: l!1 Q) < 

C\J 
� 
::i '"' o 
"' 
m 
oi 
c. 
o 
0.. 
o 
Q) 
(!) 

cu noscute. Mai mult ,  u neori e rau 
repetale: "Rămăi, să mai golim o cupă, 
la hanul vechi de pe coclaur . . .  " sau 

"Dormeau adânc . . .  " , căci ele necesilau 
tonalităti diferite. Trebuie spus că unii 
dintre recitatorii acestia au si devenil 
apoi actori. 

Nu ştiu de cănd era obiceiul acestor 
speclacole bahice deosebite. in 1 958, 
când le-am cunoscut eu, erau deja 
tradiţionale la Bucuresti. in vacante, unii 
dintre noi au incercat să le transfere si 
in oraşele de provincie. La Brasov n-au 
reusit, orgoliul poetilor locali nesuportănd 
nimic in afara propriilor recilaluri, jalnice 
de altfe l .  intălni r i le sporadice ale 
studentilor brasoveni din Bucureşti nu 
erau reuşite din cauza număru lu i  
restrâns. De regulă eram in jur  de 10 ,  
prin alăturarea meselor. Stiu doar că 
obiceiul s-a păslrat si după terminarea 
studiilor noastre. 

Ce-i drept, n-am mai întâlnit astfel 
de "cenacluri" literare, ca să le zic asa, 
oricum, n-aş pulea spune că ar mai fi 
existat vreunul. Din relalările fostilor 
studenti de la diferite facultăţi din 
Bucuresti, toţi isi reamintesc de aceiasi 

"corifei" care au ţinut recitaluri pentru mai 
multe generaţii . Conditia participării era 
obiceiul de a bea zdravăn, căci altfel 

"spectacolul" nu avea niciun haz. 
Interesant sau nu, dar spectacolul 

se termina adesea, cum si începea 
petrecerea, prin revenirea la slarea de 
veselie tinerească. De la râs la plâns si 
de la plâns la râs, adică ciclotimic. 

La terminarea facultăţii am făcut 
armata la Botosani, împreună cu toţi 
colegii de an din Universitatea Bucureşti. 
Nu mai stiu cum, dar o parte dintre noi 
au schimbai trenul la Bacău, in care am 
stat câteva ore. Orasul lui Bacovia. Ne
am p l imbat  puţ in şi  am tras la o 
cărciumă. Pe traseu mi-am cumpărat 
însă un volum cu poeziile lui Bacovia. A 
fost singura carte pe care am tot citit-o 
in timpul convocării, invătănd pe de rost 
cele 20 de poezii care mi-au plăcut. 
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Lângă cazarma noastră era un 
cimit ir  evreiesc părăsit .  Aici  ne 
retrăgeam după masa de seară, ca pe 
vremuri la Bucureşti, şi beam de regulă 
mastică sau alte tării care se găseau la 
chioşcurile din apropiere. Şi beam pe 
rupte fostii studenti de la Filosofie, de la 
Filologie, de la Geografie şi de la Teatru, 
câţiva dintre ei fi ind "cenaclişli" de 
Bucureşti. Corifeu!, de data aceasta, 
eram eu, iar recitalul de bază era din 
Bacovia. Succesul, din cauza atmosferei 
de c im it i r, e ra dep l in .  "Dormeau 
adânc . .  ." . 

Cu toate acestea, mai ales in sala 
dormitorului de două plutoane, cu filologi 
si filosofi, s-au iscat, după stingere, 
divergenţe, filologii considerându-1 pe 
Arghezi superior lui Bacovia, ceea ce 
li losofii n-au acceptat. După multe 
dezbateri s-a hotărât ţinerea unui con
curs cu două probe: o recita re de poezie 
a lui Bacovia şi una a lui Arghezi si doi, 
o poezie personală in stilul lui Bacovia 
si, respectiv, al tui Arghezi. 

Concursul de seară, cu aprobarea 
ofiterului de serviciu, s-a bucurat de o 
largă participare. Preşedintele comisiei 
a fost regretatul critic Mihai Ungheanu. 
Am câştiga! premiul întâi la recitare, 
pentru "Marş funebru": Ningea bogat, şi 
trist ningea; era târziu . . .  , care mi-a 
permis coborâri şi ridicări de ton, chiar 
puternice in versul: Iar vântul fluiera ca 
ţipătul de tren. Interesant, dar premiul 

doi, a fost tot din Bacovia, cu "Nervi de 
toamnă": La toamnă când frunza va 
ingălbeni . . .  , in recitarea unui actor. Dar 
marea bucurie am trăit-o când mi-a fost 
premiată poezia,  in st i l  bacovian 

"Chemare
"
, care începea aşa: Mă 

chiamă cârciuma 1 Cu glas de butoi, 1 
Caverna cu iz de subsol, 1 Mă chiamă 
cu glas răguşit, 1 Mâ chiamă să beau 
alcool. 

Rămâne,  şi in aceste cazur i ,  
intrebarea cum se face că tinerii din 
vremea aceea, uneori fără să bea nimic, 
erau captivati de poeziile lui Bacovia? 
Ce-i drept, in recitarea unui "specialist"! 
Explicaţia că, indiferent de calitatea 
poeziilor, numai unele se pretează la 
recitări, este numai parţial valabilă, 
pentru forma, dar nu pentru continutul 
poeziilor. Bacovia zicea că in tinerete 
îşi cânta poeziile chiar la vioară. 

Din păcate, ne-am obişnuit cu o 
lolografie a poetului, agreată de sotia 
acestuia, cu care se zice că umbla la 

"cerşi!" de bani, a unui bătrân ftizie pe 
patul de moarte. Cum arăta însă poetul 
Bacovia, care si-a scris poeziile inainte 
de 22 de ani? Adică chiar la vârsta 
noastră de atunci a recitatorilor, cu 50 
de ani mai tânăr decât fotografia aceea. 
Sunt câteva fotografii care il arată mai 
tânăr, dar fiind "alb-negru", precum cele 
ale rudelor sale, avem imagini ale unei 
persoane extrem de brunetă, chiar 
negricioasă, de unde si descrierile 
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ulterioare ale unei "figuri funebre". Dar 
dispunem de o relatare a lui Au rei Savela 
care il descrie pe poet cu totul altfel: 
"Tipul era un omule! de 22-23 de ani, o 
figură fină de visător ai cărui ochi mari, 
albaştri, aveau strâluciri magnetice. El 
purta plete blonde, iar mişcările si 
atitudinile lui remarcau o timiditate de 
provincial stingher, care nu dădea de 
bănuit că in capul acela frumos se intrec 
stoluri de gânduri, că sub fruntea lui 
cuminte, scânteiază minunate aptitudini 
artistice" (G. Bacovia, Opere, Bucureşti, 
201 2, p. 536). Adică arăta exact ca noi, 
tinerii studenti braşoveni cu pletele 
blonde după terminarea liceului. Şi mai 
era ceva: îi plăcea şi lui cocârţul cum 
ne plăcea nouă. Deosebirea era însă că 
el scria poezii, pe când noi le recitam 
şi, mai rar, incercam să le imităm. 

Ş i  ar mai fi ceva, majoritatea 
cenacliştilor s-au lăsat, ca poetul, de 
poeziile acestea, ca de obiceiul băuturii, 
încă din tinerete. Unii însă, au continuat, 
obişnuindu-se cu meteahna lor  si 
ducând-o aşa pănă la moarte. Dar 
niciunul n-a ajuns poet. 

Există însă boli cu care nu te poti 
obişnui. Mai ales acelea pe care ţi le 
provoci singur prin stări dionisiace, dacă 
eşti o personal itate cu caracter 
accentuat, extrem de emotivă, cu 
alunecări spre starea de psihopatie 
ciclotimică, si chiar ajungi, cu sau fără 
voia ta, pe mâna medicilor psihiatri. 
Atunci este momentul hotărâtor, oricât 
de "excelente" ar fi poeziile pe care le 
scrie, căci "o strofă ucide mai sigur ca 
otrava". "După repetate zguduiri, zice 
poetul, nu mai ai curajul să deschizi 
vechi le  caverne.  Sunt t ipete care 
ţâşnesc deodată cu coardele vocale. 
Apoi rămâi pentru totdeauna mut". Mori 
sau te vindeci de boală şi de poezie. 
Ultima variantă, aleasă de Bacovia, pare 
cea mai bună. Dar trebuie făcută la 

-� timpul potrivit, când pentru tine mai 
::::; "fălfâie, pe lume, violetul" . 
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Don Dănilă 

Căderi 
Păcat, nu există o zi a oglinzilor acoperite, 
a privirilor adumbrite de grija celorlalţi 
dacă ar li, nu am mai privi imprejur 
ca după o lungă boală de iarnă 
cutremuraţi încă de friguri - iar munţii 
de resturi si fiintele-satelit care cersesc 
cu limbile lor încă o zi şi încă o zi, · 
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armata de strănsură care înconjoară oraşele, 
centura îngustă a imbăcselii intangibile Agoro şi toate nuanţele molipsite de tăceri vinovate 
s-ar dizolva cu incetinitorul in pupile, 
decolorănd o ultimă urmă de orgoliu 
prostesc - nu există 

Coloana dorică năstea zeul din carne, 
fără martori, chiar la idele lui marte 
când oamenii adorau altare străvechi 

Şi nu cred e bine să cazi in propriul chip 
inainte de a bănui măcar ce înseamnă adâncul: 
dar ce vorbesc eu aici despre anumite zile 

şi tarii scoteau capete mici din lucarne: 
dar nu mai găseai nici un gladiator 
şi nici un peşte viu in piaţa cea mare 
unde putrezeau fructe albe de dud, 
toţi muşcau din argintul dinarilor 

din calendarul pestriţ al anului - prin decret 
s-ar putea deturna chiar şi mersul firesc 
al anotimpurilor, după inexplicabile nevoi şi suspinau negustorii de fecioare 

sau pofte - azi să porţi o haină veche de mort 
şi umbrele norilor să nu o păteze, să auzi mugetul 
furtunii oprite pe prag, să şovăi precum 

Acolo şi Publius Ovidius Naso sperase 
(toga lui părea plină de păsări albe) 

leopardul tânăr la prima lui pradă: 
când cade ultima ploaie caldă de vară, 
să pleci, să rămâi, bucuros de nimicul 
zilei fără dureri sau să iesi odată 
din vechiul rol de fiară imblânzită 
la poarta abatorului, savana viselor feline? 
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că va citi doar o simplă figură de stil, 
un poem pe o scândură plutitoare: 
dar era porunca de trimitere in exil 
adusă de un sclav cu sprâncenele rase, 
poate un tânăr !rac cu limba tăiată 
care nu cunoştea drumul pe mare. 

Burg 
Voi mi-ati furat oraşul, călători, 
grăbiţi să rupeţi frunzele şi nori i ,  
să scoateţi usa veche din uşorii 
prin care n-aţi intrat adeseori 

Ce ati făcut cu străzile acestea 
care păstrau ecoul de demult, 
unde-i alaiul verii in tumult, 
cortegiul ce i se dusese vestea? 

Ati jupuit lumina de pe case 
ca să puteţi zări cum doarme dus 
mileniul in grinda cea de sus 
iar dedesupt portretele umbroase 

Din calomnie v-ati făcut un scut, 
vorbiţi cu dimineata printre desle: 
oraşul care-n sine se topeşte 
deja imi e complet necunoscut. . .  

Lăsore lo votră 
Ecouri searbede dinspre nord, 
chiar la ieşirea din colivia inlricosată 
a unchiului veteran, un deceniu 
degerat si apoi pârjolit de soare, 
inghiţind siliciu, steril si cristale 
din carierele roşii de piatră 

Ca să înveţi istoria pe de rost 
ajunge doar atât: in ţara serpilor 
nu mai putea să privească spre cer, 
haina ii era giulgiu, carnea tremur ascuns, 
mâinile, bulgări de pământ 
care uitaseră pielea femeii -
un tranşeu sinuos de pe linia frontului 
1-a condus indelung spre acasă, 
acolo unde nu mai era nimeni 
doar daniele prăfuite, 
umbre intrate in podea, 
numai lucruri moarte demult 
care trebuiau lăsate in pacea lor 

Dureri ca niste fiare aproape imblânzite 
de vidul acela fără nume 
pe care încă ne sprijinim. 
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Minciuna 
Minciună verde, minciună gustoasă 
de ce mai stai cu prostul la masă, 
zugrăvind tabloul acelui omor 
cu sângele scurs din televizor 

Nu mai lăsa dinţii tăi fără gură 
să muşte din depărtare cu ură, 
dar pune apropierea sub lupă 
ca o grăsime topită in supă 

Adu sforăitul in limba maternă 
plângi libertatea cu steagul in bernă, 
deşteaptă-te când visezi că eşti treaz 
tradu in speranţă cuvântul necaz 

De ce mai stai cu prostii la masă 
minciună verde, minciună gustoasă . . .  

TntOiniri 
Pe toti i-am întâlnit cândva: profetul 
cu zâmbet tainic, doamna iubire, lupul 
singuratic, circarul fără odihnă, poetul 
cu degetele albite pe pahar - şi copilul 
care fixează secunda in prezentul lui 

Am trecut pe lângă sensurile acelea, 
nişte vectori de tablă la intersectii 
şi nu mi-am dat seama ce trist este, 
căi cenusiu zace sub toate culorile, 
cum muzica ieftină ascunde timpul 
şi sângele losnitor al secundelor 

Ieri am văzut un flasnetar bătrân 
care semăna leit cu Dumnezeu. 

Noembrie 
Anotimpul aleargă pe străzi ca un cocos 
pierzându-şi penele cozii, un duh colorat 
regretând urcarea la cer. Îşi proiectează 
in amurg tot ce-am iubit in picturile vechi ,  
încă dinainte de a mi  se usca pe retină 

copaci se aprind, din felinare cad foşnete, 
intr-o fântână se oglindeşte tristeţea 
frunzelor şi biletelor de loterie. Monstrul 
blând, rămas fără dovleac, fără labirintul 
porumbiştilor, isi caută o nouă scorbură 
in parcul secular. Noaptea intră in oraş 
in ritmul burlanelor picurând şi scrie 
încă un rând inspirat in jurnalul secret 

madame bovary asteaptă la o fereastră 
pe când un cerşetor isi priveste bocancii 
asemenea unui chirurg aflat in faţa unei 
operatii foarte riscante. Doar in palatele 
din carton gofrat nimeni nu se mai întreabă 
cine va fi regele vânători i , câte vulpi sau 
mistreţi vor muşca tărâna. Pe strada mea, 
după miezul nopţii vântul smulge afişele 
ca un agent electoral mituit de opozitie 

ghinionul a fost călcat de ultimul tramvai 
tocmai in sâmbăta bal ului mare. Se zvoneşte 
că va cădea guvernul, odată cu ultima frunză: 
toamna aceasta e o divă rece, intangibilă 
care ne lasă pe toti fără replică, in aşteptare 

71 

�� -i ' 

www.cimec.ro



Dan Petruscă 
1 

Tu nu vezi 

Tu nu vezi că ai praful de-un deget 
pe suflet că Ion este John 
că Maria e Mary că Elena e Helen 
că sfârşitul de săptămână e weekend 
iar smecherul e înţelept că nu ai 
nici sfârşit nici măcar inceput 
că priviri si vorbe si gânduri le put 
şi doar sentimentul de fluture ars 
îţi locuieste spinarea 

sau altfel dacă nu te prinzi de oglinzi 
vine cineva intr-o zi si-ţi spune că tu 
nu eşti cine ştii că esti ci altcineva 
ţi-o spune incet cu glasul cel mai blajin 
un om obişnuit un om cumsecade 
care poate fi bănuit de orice 
numai de ipocrizie 
nu 

ar trebui să fie limpede că tu 
nu eşti doar numele tău 
ci istoria mai mare mai mică 
a lucrurilor pe care le-ai făptuit 
care ţi s-au întâmplat sau a celor 
la care ai fost martor 

o întreagă lume imaginară a ta 
si numai a ta 
pe care-ai trăit-o ai mărturisit-o 
sau ai păstrat-o ascunsă 
ti se poate lua fiindcă intr-o zi 
vine cineva si-ţi spune că tu 
nu eşti cine ştii că eşti 
ci altcineva cu totul altcineva 
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toate astea ţi le spune un om cumsecade 
care-a muncit vreo patruzeci de ani 
care toate impozitele şi le-a plătit 
s-a insurat şi-a iubit nevasta 
uneori cu infrigurare 
a făcut copii pe care i-a învăţat să fie 
cuminţi să-si iubească patria 
şi să 'creadă in Dumnezeu 
pentru că toate astea sunt bune 
ar zice el dacă l-ai intreba 

apoi vine altul care asemenea celui 
dintăi cu un timbru la fel de blajin 
iti spune că tu nu esti cine ştii că eşti 
ci altcineva 

intre timp Ion este John Maria e Mary 
Elena e Helen sfârşitul de săptămână e weekend 
smecherul e înţelept dar ţi-ar plăcea 
să te-mbraci cu toate româncele 
care se plimbă noaptea 
prin Londra Paris Madrid Roma 
fiecăreia şi pe rând să le simţi aroma 
coapselor si a pântecului care 
nu te mai naste 

azi este 
azi pui nişte firi mituri pe pervaz 
vin nişte vrăbii şi ciugulesc 
tu esti lângă fereastră nemişcat 
iar ele din când in când te privesc 
prin sticlă si de teamă sunt gata 
să zboare la orice miscare a ta 

această imagine pe care ar trebui s-o păstrezi 
face parte din istoria ta fiindcă 
tocmai ţi se întâmplă 
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Mentoru l a plecat 

Val Minascu 

Neagră zi pentru cultura română 
cea in care s-a stins Mihai Oroveanu

' 

omul dedicat frumosului si adevărului
' 

spirit ardent in afirmarea constiintei 
artistice naţionale şi ambasador inimos 
al vieţii noastre artistice şi culturale. 

Oro a fost conştiincios atasat de tot 
ce înseamnă act de cultură de calitate 
a sprijinit creatori de artă şi initiative, eÎ 
însuşi fiind izvoditor de fenomene şi cre
ator de institutii. 

De numele lui sunt legate structuri 
sănătoase ale culturii şi artei din ultimii 
douăzeci de ani, cum sunt Târgui de 
carte Bookarest sau Oficiul National 
pentru Documentare şi Expoziţii de Artă. 

Chemat să pună in operă proiectul 
Muzeului Naţional de Artă Contemporană 
dm Capitala României, Mihai Oroveanu 
s i -a  amprenta! aic i  vu lcanica 
personalitate, i mpunând o cadenţă 
proprie formelor virtuale şi materiale care 
mobilează prestigioasa instituţie ce se 
�rată acum drept reper de nivel european 
1n muzeistica românească. 

Colecţionar erudit ,  cu o vastă 
cultură artistică, fotograf profesionist el 
insusi �rtist de neconfundat al imagi�ii, 
st1a sa găsească mereu calea de a 
prezenta publicului doar acele rezultate 
profunde, cu adevărat valoroase ale 
creatorilor de artă, eliminând cu eleganţă 
Impostura, superficialitatea sau voia 
intâmplării. 

Marele Oro a fost un revizionist 
pozitiv al formelor tradiţionaliste si un 
susţinător ardent a l  adaptării patri
moniului muzeal la cerintele unei generatii 
ex1gente fată de calitatea prezentării şi 
a comunicării, in pofida chiar a unor 
confraţi de breaslă care, nu odată i-au 
pus, in neelegante şi neprincipiale 
discuţii, spiritul inovator si curajoasele 
iniţiative. 

Prezenţa sa la manifestăr i le  
expoz it ionale n u  putea trece 
neobservată. Nu ţinea discursuri docte, 
el povestea intâmplări neştiute din viata 
artistilor pe care-i promova, conturându-le 
personalitatea, printr-un adevărat 
spectacol al imaginatiei, al viziunilor 
artistice, al pătimirilor facerii actului cre
ator. A fost curator pentru mari eve
n i mente expozit ionale consacrate 
artiştilor români şi ,  dacă ar fi să ne 
amintim doar de cele dedicate lui 

Constantin Brâncuşi, lui Horia Bemea 
George Apostu sau Paul Neagu, tot i-a; 
fi suficient de motivat supranumele de 
luptător pentru afirmarea unui nou con
cept de expunere a valorilor naţionale 
româneşti. 

Editia din toamna anului 2011 a 
Simpozionului Naţional de Estetică 
organizată de Centrul de cultură "Georg� 
Apostu", a fost innobilată de Expozitia 
de fotografie şi sculptură "Apostu -
Inedit - Apostu", in care au fost re
unite opere ale sculptorului cu imagini 
expuse in premieră de Mihai Oroveanu, 
fotografii ce imortalizează momente din 
viaţa celui care i-a fost prieten apropiat 
mai bine de 25 de ani. lnstituţia culturală 
din Bacău a lansat atunci emblematicul 
album consacrat operei lu i  Apostu ,  
lucrare coordonată de Mihai Oroveanu 
care a fost onorat de către organizatori 
cu Diploma de onoare si titlul de Prieten 
al Centrului "George Apostt.l'. 

Memorabil moment, de neuitat 
prezenta şi fermecătoarea sa alocutiune 
in care tonul profesional şi spiritul prag: 
matic erau combinate cu istorisiri inedite 
anecdotice, menite să destindâ si să 
facă accesibil pentru publicul larg un 
d 1scurs de altfel  stră lucitor pr in 
academismul lui. 

Oricât de bogat ar fi noianul de vorbe 
frumoase, portretul acestui cavaler al 
spiritului rămâne incomplet. Plecarea lui 
Mihai Oroveanu in lumea celor drepti 
lasă un imens loc gol in lumea artistică 
pământeană şi o lipseşte de un adevărat 
mentor. 
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Cu profesorul 
Răzvan Theodorescu 
despre Marele O ro 

O convorbire consemnată de 
Val Mănescu 

Generos, pasionat, onest, sincer, 
dedicat, sunt doar câteva atribute pe care 
i le atribuie cei care /-au cunoscut pe 
omul de cultură Mihai Oroveanu. Cu 
siguranţă, domnule profesor, aveţi multe 
de adăugat . . .  

L-am cunoscut pe Mihai Oroveanu 
cu câteva decenii in urmă. Era un 
strălucit absolvent al facultâtii de Istoria 
Artei a Universitâtii din Bucureşti şi ştiu 
că uimise profesorii din comisia de 
licente cu lucrarea sa dedicată operelor 
de artă din Cimitirul Bellu. O amară ironie 
a sorţ i i  face că mi-am amintit acest 
amănunt acum câteva zile când l-am 
condus pe ult imul drum, pe alei le 
cimitirului Bellu. 

Mihai Oroveanu a devenit cu timpul 
unul dintre cei mai profunzi cunoscători 
ai artei noastre contemporane şi, in mod 
cert, cel mai luminat curator al Muzeului 
National de Artă Contemporană. Ştia 
atâtea şi atâtea lucruri despre artisti, 
avea cunostinte aproape exhaustive 
despre foarte multi pictori, sculptori, 
graficieni, încât as spune că Mihai 
Oroveanu era o adevărată enciclopedie 
a artei noastre contemporane. 
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Din câte ştiu, ati fost si martor şi 
garant al numirii sale la conducerea 
Muzeului National de Artă 
Contemporană, in pofida unor 
contestatari. 

Atunci când, imediat după anul 
2001 , a apărut, din initiativa primului 
m in istru d in  acea vreme, Adrian 
Năstase, Muzeul National de Artă 
Contemporană, gândul meu, în calitatea 
pe care-o detineam ca ministru al culturii, 
despre cine să fie persoana care va con
duce dest inele noi i  institut i i ,  s-a 
suprapus în mod fericit cu cel al  
initiatorului ambitiosului proiect. Am rostit 
aproape concomitent cu premierul 
numele lui Mihai Oroveanu. Şi, uite că 
timpul a arătat că am făcut la momentul 
acela cea mai corectă alegere. 

Acest om a reuşit să transfigureze 
ideea unui proiect într-o realitate vizibilă, 
modernă şi atrăgătoare. Nu a fost mereu 
ascultat, nu a fost mereu sprijinit de 
proprii lui colaboratori si, aşa cum s-ar fi 
cuvenit, de către autorităti. 

Dar misiunea sa era o misiune în 
primul rând morală si el avea o viziune 
europeană despre cum să arate un 

muzeu al secolului XXI. Acest lucru 1-a 
recunoscut toată lumea, inclusiv, până 
la urmă, înşişi cei care-i puseseră la 
îndoială capacitătile organizatorice. 

Ce imagine a lui Mihai Oroveanu 
păstraţi in minte? 

Ultima oară l-am întâlnit pe Mihai 
Oroveanu la Hanul lui Manuc, unde 
fuseserăm invitati să participăm la o 
ceremonie. Mi-a făcut plăcere să-I revăd, 
dar, în acelaşi timp, privindu-1, mi-am dat 
seama cât îl uzase f izic l unga lu i  
suferintă pricinuită de un nefericit acci
dent de masinâ. M-am bucurat însă că 
mintea îi era la fel de vie si de activă, 
că făcea în continuare proiecte si avea 
nenumărate planuri de viitor. 

L-am auzit odată povestind visul de 
a avea, in fiecare cartier al Bucurestiului 
şi in fiecare mare oraş al României, câte 
o secţie de artă contemporană . . .  

Da, avea in p lan să propună 
m u lt i pl icarea Muzeu lu i  pe care î l  
conducea, într-o serie de secvente ale 
creatiei artistice contemporane care să 
ilustreze pentru viitorime reperele actuale 
importante şi să creeze o nouă relaţie, 
o altfel de relatie, una în ton cu epoca, a 
publicului, cu ceea ce înseamnă arta de 
astăzi. 

Pe lângă faima de rasat colecţionar 
de artă, Mihai Oroveanu a fost şi un mare 
pasionat al fotografiei vechi si, totodată, 
un veritabil artist al imortalizării 
momentelor in care creatorul dă nastere 
obiectului de artă. 

intr-adevăr, acesta este un alt as
pect al personal i tăţ i i  sale care-i  
dezvăluie vocatia de păstrător al valorilor 
prin imagini. Unul din proiectele sale, 
despre care vorbea ori de câte ori avea 
in fată vreun reprezentant al autoritătilor, 
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era cel de a infiinta un muzeu al fotografi ei 
care să găzduiască mărturii in imagini ale 
identităţii acestui neam. l-am sugerat să 
facă o sectie in MNAC, dar el, ca un 
împătimit al fotografiei ,  care poseda 
colectii impresionante de fotografii vechi, 
susţinea ideea unei entităţi culturale sepa
rate şi cred că era singurul om care ar fi 
putut să facă m inunea apariţ iei  in  
România a unui asemenea muzeu dedicat 
imaginii. 

Preluând ideea şi gândul lui, as dori 
să-i propun actualului ministru al culturii 
crearea unui muzeu, poate al fotografiei, 
care să poarte numele ilustrului slujitor al 
culturii, Mihai Oroveanu. 

Cum ati caracteriza felul in care 
istoricul de artă, muzeograful, omul de 
cultură Oroveanu, vedea expunerea pub
lică a obiectului artistic? 

Clarviziune si bun gust. Clarviziunea 
muzeistică, manifestată prin ştiinţa etalării 
coerente a elementelor expuse si bunul 
gust desăvârşit in ceea ce priveste 
aprecierea talentului şi-a calităţii artistice 
in artele vizuale. 

in pofida unei aparente atitudini 
senioriale, dată mai degrabă de statura 
sa impunătoare, Marele Oro avea un 
adevărat cult al prieteniei. Era el mai 
iertător cu cei apropiati siesi când era 
vorba despre calitatea artistică? 

Era un prieten devotat, un prieten pe 
care puteai conta in toale împrejurările, 
si acest lucru mi 1-a confirmat de multe 
ori. Nu tinea ranchiună şi nu-i plăcea să 
se certe. Dacă avea observaţii de făcut, 
le rostea pe un ton mai degrabă jovial si 
cu usoară ironie. Când a fost, nu de puţine 
ori, atacat şi contestat chiar de unii dintre 
colaboratorii săi din Muzeu, l-am intrebat 
de ce nu ia ceva măsuri mai severe cu 
ei, iar el mi-a răspuns: Lasă-i, sunt tineri, 
nu stiu ce fac . . .  

Şi încă ceva: avea un adevărat cult 
pentru bunicul său, sculptorul Ion Jalea, 
pentru care n utrea o admi ratie 
nedisimulată. N u  de mult t imp,  s-a 
întâmplat să-I elogiez la Academia 
Română, intr-o alocutiune la care a fost 
martor şi Mihai Oroveanu. Am evocat 
atitud inea l u i  Ion  Jalea in an i i  
stalinismului, când propaganda vremii se 
năpustise asupra lui Brâncuşi si când, 
singur in faţa tuturor, sculptorul a avut 
curajul să-i ia apărarea. Cu siguranţă că 
şi acesta este unul din motivele admiraţiei 
lui Mihai fată de bunicul său, de la care a 
moştenit dragostea pentru frumos si bunul 
gust. 

O expozitie cu fotografii inedite, alb
negru, ne-a convins că Mihai Oroveanu a 
fost legat pe viaţă printr-o mare prietenie 
de sculptorul George Apostu. 

Nu ştiu alte detalii decât cele pe care 
le ştie toată lumea, dar am sesizat 
pasiunea cu care vorbea intotdeauna 
despre Apostu şi asta nu poate veni decât 
dintr-o admiraţie profundă a calităţilor 
umane şi a creatiei sale artistice. 

Am discutat cu Mihai despre acest 
lucru, acum trei toamne, chiar la Centrul 
de Cultură "George Apostu" care poartă 
numele marelui exilat. Acolo, într-o sală 
impregnată cu spiritul lui Apostu, mi-am 
dat seama cât de bine il cunoştea 
Oroveanu pe sculptorul plecat dintr-un sat 
de lângă Bacău, căi de atent şi profund ii 
studiase şi-i întelesese opera şi de ce, 
înaintea altora, şi-a dat seama ce talent 
uriaş irumpe din fiinţa lui. 

Îi păstra lui George Apostu amintirea 
unei calde prietenii de tinereţe şi-i simţea 
lipsa, chiar şi după atâtia ani de absenţă. 
De altfel, stiu că Mihai Oroveanu 1-a 
sprijinit cu toată fiinta pe directorul Geo 
Popa când a fost vorba să se monteze 
câteva opere de-ale l u i  Apostu în 
minunatul parc al Centrului de cultură si 
arte din Bacău. 

A(i văzut, cu siguranţă, multe 
manifestări expozitionale vegheate de 
ochiul atent şi avizat al specialistului 
Mihai Oroveanu. Prin ce se remarcau 
expozitiile organizate in străinătate? 

Expozitiile curate de Mihai Oroveanu 
în străinătate , erau întotdeauna 
purtătoare de mesaj românesc, în cel mai 
bun sens al cuvântului. De mesaj artistic 
românesc. 

Nu era un om care să se bată cu 
cărămida românismului în piept, dar era 
un patriot adevărat pr in  cal itatea 

i mpecabi lă pe care o i mpregna 
manifestărilor sale. 

A fost, şi din acest punct de vedere, 
un curator de neîntrecut căruia, pentru 
multă vreme de-aici înainte,  a rta 
românească ii va simţi lipsa. 
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Călugăru l şi scriitoru l 
Petre lsachi 

Lectu ra romanu lu i  pol i t ic ,  
postmodernist, Antologia anului 2012•, 
de Victor Mitocaru mi-a amintit de spusa 
Sfântului Ioan Scârarul: .Nimic nu-/ 
cinsteste mai mult pe călugăr decât 
descurajarea". La fel se poate spune 
atunci când ne raportăm la scriitorul ce 
refuză crima cea mai gravă ce poate fi 
comisă in arta romanului (expresia 
apart ine  l u i  F laube rt ) :  să repete 
.descoperirile" predecesorilor şi ale 
contemporanilor săi. 

.Descurajarea"creează autorului o 
formă atipică de libertate estetică, po
etică si poietică, care explică eliberarea 
de sine si de orice convenţie consacrată, 
mai ales de gravitate. Pervertirea 
intelectului prin scepticism, ca instru
ment sau metodă, il impinge pe Victor 
Mitocaru spre frivolitatea conştientă, 
dobândită, programată, s inceră, 
personalizată .in dulcele stil parodic si 
fals parodic" (V.M.). Nu întâmplător, 
autorul original ei .Antologii .. .  "e de partea 
flexibilităţii formale şi sintactice, a operei 
deschise, a textului si intertextului, a 
jocului si anarhiei poetice, in fine, a 
scriiturii ca (de)stabilizator transgresiv 
si infinit. 

Frivolitatea, ca stare de spirit 
sub l imată intr-o intertextua l itate 
inconfundabilă, cu descendente aparent 
aleatorii, din Aristofan, Homer, Kafka, 
Breban, Ţoi u ,  Aristotel,  Bălăiţă,  
Creangă, Balzac, Manolescu, literatura 
p roletcu lt istă,  Caragia le ,  Tolstoi , 
Eminescu, M i rcea Cărtărescu etc. 
creează romancierului avantajul de a 
transfigura parodic spectacolul decăderii 
noastre, scăpând de bizareria instrăinării 
prin istorie, când cu nonsalanta unui 
saltimbanc, când cu cea a unui idiot (in 
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sens dostoievskian) sau cea a unui 
mistic care n u  mai crede in nimic. 
Această neincredere ii alimentează 
bovaric conflictul cu sine şi cu lumea, 
făcându-1 să nu mai suporte .coabitarea 
existentei tragice cu ridicolul cel mai 
făţiŞ' (p.200), cu absurdul. 

Prologul din Antologia anului 2012 
anunţă tragedia declasată a Prezentului 
dictată de trecutul comunist, dar şi de 
fatala vocatie a românilor de a trăi/ crea 
fundamentalisme irefutabile: .Sunt 
acelasi in schimbarea si mereu in 
travesti,! insă eu, bătrân piratul, oare 
când m-oi povesti?/ Una-i să-ti plesneşti 
muierea, a/ta-i cârmuind pe totii să le 
fie de-a mirarea că-n democratie poţi/ la 
prostimea nesătulă să 
îndeşi verzi si 
uscate,/ să te tie in 
urale, toti cu gurile 
căscate.l Proşti or fi, 
dar multi sunt totuşi, 
multi or fi si totuşi 
proşti;! e-năltarea si 
căderea prohoditei 
noastre obşti. 1 Eu, 
şcoler de pus la 
colturi, carte nu, cu 
gândul dus,! in Levant 
voi fi temutul Nauta 
lmpavidus" (p. 4). 

Scri i tura i l  
conţine pe autor, la 
modul ideal. Acesta 
ştie că .eternitatea 
este prezentul pur" 

(Goethe), încât inser
ţ i i le şi dislocări l e  
temporale n u  fac 
decât să confirme că 
Victor M itocaru e, 

inainte de toate, un este! s i  u n  
poietician. Situat i n  afara inspiratiei sale, 
el şi-o pregăteşte si i se supune in mod 
deliberat, astfel .anu1 2012• devine un 
motiv - pretext pentru un .Levant" al 
politichiei contemporane, in care inserţiile 
autobiografice si cele ale marilor basme 
ideologice prefigurează apariţia la 
orizontul Istoriei a lui "Nemo, cel care 
citeste de ani si ani epopeea lui 
Cărtărescu, fără a o termina, de parcă 
ar manevra un perpetuum mobile"(p. 42). 
Pentru scriitorul băcăuan, postmo
dernismul rămâne, aşa cum spunea 
Umberto Eco, .o categorie ideală", un 
mod de a opera intr-un spirit autoscopic, 
trecând dincolo de ceea ce .a fost deja 
spus". Scriitură pluralistă, Antologia 
reinterpretează politica (artă, ştiinţă, 
minciună?) dintr-o mu�itudine de unghiuri, 
de la cel ludic, la cel ironice- nos-talgic, 
parodic, satiric, incluzând stări de spirit, 
precum i reverenţiozitatea umoristică, 
admiratia, omagiul, amintirea, citatul 
spiritual, paradoxul, satira, comicul, 
tragicul etc. 

Victor Mitocaru (supra)codifică după 
o estetică formal istă a parod ie i ,  
autoparodiei s i  a jocului (modelul pare 
să fie Vladimir Nabokov), dar şi jonglând 
cu interferenţa specii lor, cu (im)potenta 
cuvântului ,  cu esecul comunicării ,  
creând adică poetica posibilului, ce in
clude negarea posibilităţii. Astfel scrie 
un roman parodie in care indeterminarea 
şi i mprecizia sensului  potenţeazâ 
polisemia unei scriituri labirintice. Un 
labirint de posibilităţi, de timpuri paralele, 
de epoci trecute si viitoare, alternative 
ce toate au aceleasi drept u ri l a  
prezentarea ficţională. Las cititorului 
plăcerea să descopere, desigu r  in 
intreaga .Antologie . . . ", imanenta ex
plicită a discursului (pseudo)romanesc, 
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feedback u l  negativ, 
nedumerirea existenţială, 
efectul de înstrăinare, 
procedeul  poetic al  
ipotezei, sentimentul acut 
de incertitudine insurmo
ntabilă, inconsecvenţele 
programate ale naratorului 
care simulează confuzia, 
neputinţa de a deosebi 
"faptul" de ficţiune, amne
zia istoriei, modul cum 
personajele, in marea lor 
majoritate recognoscibile, 
se mişcă perpetuu intre da 
si nu şi .cunosc neştiind

"
, 

uti l izarea existenţială/ 
ontologică a perspec
tivismului narativ, reintoar
cerea parodică a vocii 
auctoriale, desfiintarea 
granitelor dintre realitate şi 
mii, adevăr şi minciună, 
(auto)referentialitatea şi metafictiunea ca 
mi j loace de revelare a t ragicei şi 
inevitabilei invârtiri in cerc, preferinta 
clară pentru "figuri" (ne)convenţionale, 
oglinzi si copii, reflectări , reduplicări, 
pentru paradoxur i le  lab ir int ice ale 
asemănări i ,  m emorie i ,  d is imulări i ,  
interpretării sau mimării spectacolului 
existential de către actorii politici si sociali, 
pentru măştile naratorului interogativ, 
pentru satira de esenţă eminesciană, 
pentru aura parabolică, efectele parodice 
sau agresiunea absurdului etc. 

Paradoxal, "anul 2012", inclus in 
suma numerelor lui Gauss de la 1 00 la 
201 3, confirmă ideea lui Nietzsche că 

"toate conceptele in care se concen
trează in manieră semiotică, un intreg 
proces, eludează definirea", adăugând 
apoi că .numai ceea ce nu are istorie 
poate fi definit". Cum in ,,Antologia" lui 
Victor Mitocaru totul esle Istorie, criticul 

"eludează defin i rea" , iar  autorul ,  

"descurajat"ca un călugăr, implică activ 
lectorul, cu şiretenia estetică împrumutată 
de la trioul clasic Creangă-Eminescu
Caragiale, încât acesta se trezeşte când 
personaj actant, când personaj martor, in 
tragicomedia i mi nentâ a p ierderi i  
identităţii .  

Acelaşi autor descurajat(in aceeaşi 
măsură revoltat, revolta romanticului 
transistoric) il obligă pe cititor, "tiranul 
absolut", să ia act de El, să se analizeze 
pe El însuşi. De ce? Pentru că face parte 
din lumea plurală a volumului Antologia 
anului 2012. Suferind de prea mult  
prezent, lectorul totalitar neagă totul. 
Negativitatea ii asigură un prezent pur şi 
i l  salvează de riscu l  dogmatizări i .  
Subliniem, cititorul este intotdeauna 
totalitar. Remarcaţi cum il implică Gându 
şi poetul Gurguianu (măşti auctoriale) pe 
"tiranul absolut", in epopeea lui Nemo: 

"- Bun, să nu ne pripim, Gândule. 
Crezi că ăstia din opozitie, mâine-

poimâine ajunşi la putere, or să·fie mai 
de Doamne - ajută? Ce a dovedit până 
acum Voita, tânărul plin de promisiuni? 
Sunt şi lipsiti de experienţă si cam 
impiedicati. Îi haleşte Nemo cu serviciile 
lui şi cu pădurea de procurori pe care a 
ingrijit-o frumuşel ca pe-o pepinieră. Te 
lasă s-o priveşti, s-o admiri; dar ia 
incearcă să zici ceva de copăcelul acela 
de acolo ori de stufoasa aia, numaidecât 
vei fi vizat. Iute ti se găseşte ceva in 
neregulă, iar dacă mai deţii şi o firmă, 
incropeşti o afacere, te paşte falimentul. 
Şi-atunci, din ce constă puterea 
ăstorlanti, care par legati de mâini şi de 
picioare si umblă ca şontorogii?( . . .) Nemo 
nu-i doar o fortăreaţă, e un sistem cu 
autoreglare, informatizat, functionănd 
ireproşabil in toată tara.( .. .) Vei vedea 
cum or să ia lectii pe rupte şi vor aţ!lica 
uluitoarele practici ale şcolii create de el. 
Vor recurge la ele când le va fi greu, ori 
când le va fi lumea mai dragă. Institutia 
aia cu dosarele securităţii e nimic pe lângă 
eficienta dosarelor puse in operă de 
sistemul creat de Nemo. Trebuie şcoală 
inaltă, Gândule, şi Nemo o are. N-o fi el 
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doctor ca Voita, dar poate 
să fie şeful comisiei de 
doctorat in materie de 
dosare. Securiştilor de 
doi bani le poate striga ca 
la horă:"Foaie verde 
mărăcine,/ nu sunteti nici 
o cincime/ apti de-a fi in 
securime"(p. 47- 48). 

Mesajul cărţii, pa
rodic desigur, explică şi 
t i t l u l  g loselor cr i t ice.  
Călugărul se roagă să 
ajungă pol i t ic ieni i/  
impostorii/ proletarii in 
rai, Scriitorul merge de 
mănă cu cititorii săi, in 
i nfern. Pentru noi ,  
români i ,  i nfernul este 
Celălalt ,  doar el  este 
vinovalul! in esenta ei, 
cartea lui Victor Mitocaru 
este o alegoreză politică. 

Din acest punct de vedere, unicitatea şi 
simbolistica ei  sunt incontestab i le .  
Hărtuirea (con)textuală este conlormă cu 

"coabitarea" actantilor politici. Muzica 
scriiturii: "Foaie verde de dudău/ O să fie 
şi mai bine". 

· Victor Mitocaru. Antologia anului 2012, 
Rovimed Publishers, 2013. Bacău. 
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Moreo critică fotă cu vo lori le l iterore octuole 
1 

Valeriu Traian 

O primă şi nu mică emotie l a  
întâlni rea c u  această nouă s i  interesantă 
carte a lui Grigore Codrescu ("Marea 
critică fată cu valorile literaturii actuale", 
Editura Corgal Press, Bacău, 2012) este 
dedicaţia: • Tatălui meu, Ionică, al cărui 
mormânt de la Canal (1 953) nu l-am aflat 
încă." Poate un supravietuitor, citind . . .  
Cine stie? 

Cu mottoul intrăm de-a dreptul in 
sfera comunicării: "Cuvântul e un mijloc 
important de comunicare" (Cami l  
Petrescu). Desigur, pe timpul acela, nu 
erau atâtea teorii despre comunicare si 
nu se cunoşteau atâtea modalităţi in 
domeniu, câte au scos la iveală astăzi 
teoreticienii. Şi-atunci cum stăm, cu 
preceptul biblic despre "Logos": "La 
inceput a fost Cuvântul şi Cuvântul a 
fost. . . "  

Lăsând deslusirea criptică in seama 
altora, voi spune despre criticul literar, 
de-acum cunoscut şi cu prisosinţă 
apreciat, Grigore Codrescu, folosind 
trăsăturile criticului in genere, scrise de 
Eugen Simion: "Criticul trebuie să aibă 
răbdarea si să inţeleagă, acolo unde e 
cazul ,  drama talentului copleşit de 
vreme. Zeflemeaua nu lămureşte nimic, 
pamfletul  atacă doar suprafeţele. 
Gravitatea unui fenomen impune un stil 
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al moderatiei şi o gravitate a tonului". 
Criticul in discutie are toate calităţile 
invocate de Eugen Simion. Prin judecăţi 
drepte si chibzuite ocoleste zeflemeaua, 
deşi in viaţa diurnă e mucalit, hâtru si 
cârcotaş ca un Moromete - cărturar 
subţire - cât despre pamflet, e prea 
generos spre a-1 cultiva. 

Demersul critic este unul simplu si 
pract ic .  Sub iectul anal izei  l u i ,  de 
exemplu Eugen Simion, este alcătuit prin 
citate extrase din textele confraţilor in 
ale esteticii, teoriei si istoriei literaturii. 
Asfel, portretul lui Eugen Simion, aca
demician, fost preşedinte al Academiei 
Române, laureat al Legi unii de Onoare a 
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Franţei ,  distins cu 
peste 20 de titluri de 
Doctor Honoris 
Causa ale unor 
societăţi academice 
si universităţi, printre 
care U niversitatea 
"George Bacovia" din 
Bacău si Universita-
lea "Vasile Alecsandri" 

din Bacău, este meti-
culos anal izat de 
Nicolae Manolescu, 
Alexandru Stefanescu, 
CrdYrălriceanu, Marian 
Popa şi altii din care 
selectează cu discer-
nământ şi grijă pentru 
adevăr. 

Un spaţiu generos 
i se acordă lui Nicolae 
Manolescu pe care il 
vede când " . . .  cel mai 

i m portant cr i t ic  al l i terat ur i i  
române postbelice," când "remarcat prin 
judecata cumpănită si limpede". "Criticul, 
spune Manolescu, impleteste acordul 
cu dezacordul si expl ică fără să 
condamne", pentru că "francheţea e 
desăvârşită" . Eugen Simion e un 
"practician al criticii, nu un teoretician" 

şi desi "este un critic absolut remarcabil, 
e prea rigid pentru gustul meu si nu-i 
place să rişte, are o lipsă totală de curaj, 
n-are sulicientă vigoare, nici entuziasm, 
nici dispreţ". in peste 40 de ani de stat 
in foişorul criticii, Eugen Simion, spune 
Grigore Codrescu, n-a descoperit sau 
lansat veun scriitor pentru că are numai 
judecăţi cuminţi. Urmărind împreună cu 
Grigore Codrescu aceste aprecieri, 
rămânem cu impresia că Nicolae 
Manolescu il mângiie cu o mână iar 
cu cealaltă il pălmuieste. in buna lui 
credinţă, domnul Codrescu consideră că 
ambele modele critice '1rebuie luate in 
consideraţie pentru că sunt comple
mentare". 

Din perspectiva cărţii anterioare 
"Spectacolul istoriei critice manolesciene" 
(Editura Corgal Press, Bacău, 201 O) 
capitolul despre Nicolae Manolescu din 
"Marea critică fată cu valorile literare 
actuale" (Ed. Corgal Press, Bacău, 2012) 
mi se pare cu atât mai interesant cu cât 
pe coperta a patra autorul inserează o 
părere a lui Nicolae Manolescu, se pare, 
chiar despre cartea mai sus pomenită: 
" . . .  nu sunt câtusi de puţin interesat de 
aprecieri care se limitează orgolios la a 
fi spuse fără context si fără argumente". 
Se pare că n-a c i t i t  cartea lu i  
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Codrescu, sau o ştie doar din auzite, 
pentru că în cartea respectivă găsim şi 
"context" şi "argumente". Conditionat 
(sau impulsiona!) de această "inţepătură" 

(sau nu), Grigore Codrescu creionează 
in cartea de fată un portret al lui Nicolae 
Manolescu, mai encomiastic. Şi o face 
tot prin modalitatea decupajelor, de-acum 
cunoscută, recurgănd la "contexte" şi la 
"argumente", din textele unor critici 
consacrati, unii oneşti şi binevoitori, aş 
spune corecţi şi realişti precum G. lvaşcu, 
Eugen S imion ,  Monica Spiridon , 
Alexandru Ştefănescu sau Mircea Mar-
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tin şi unii de-a dreptul ireverentiosi, l-am 
numit pe Marian Popa. Astfel, avem in 
cartea domnului Codrescu ilustrarea re
alistă a unei personalităţi pe căi de 
complexe, pe atât de contradictori i . 

Dacă Eugen Simion îl vede ca pe 
"un spirit maiorescian", în viziunea lui 
Marian Popa, este "un spirit călinescian, 
versatil, infatuat, cochet . . .  deprins să 
joace cu modestie în folosul infatuării" , 
dar şi făcând "reverenţe convenţionale 
fată de putere". 

Un critic generos şi onest, cum îl 
ştim noi pe Codrescu, nu poate să nu 
taxeze o asemenea ingratitudine, nu prin 
polemică agresivă, ci prin invocarea 
uneia dintre cele mai semnificative părţi 
a Istoriei Critice . . .  din capitolul "Nostal
gia esteticului". De aici aflăm că, pentru 
Nicolae Manolescu, istoria literaturii. . .  
"reprezintă ce l  mai  puternic liant a l  
comunităt i i  oameni lor  care nu se 
m u ltumesc a-s i  t ră i  v iata doar  în  
realitate . . .  " ,  c i  "râvnesc la una în 
imaginaţie, fantastică sau eroică". in 
această ordine de idei, "critica trebuie 

să fie estetică spre a-i convinge pe 
cititori că un roman, o piesă, ori o poezie 
merită să fie pentru ceea ce numai ele 
pot să spună". Astfel, "Esteticul este o 
punte de trecere intre epoci, oricât de 
diferite", spune Codrescu, în sustinerea 
gândirii critice manolesciene, drept care, 
" Aristofan şi Moliere, Eschil si Corneille, 
Cervantes şi Tolstoi continuă să emită 
mesaje inteligibila de pe planetele lor 
îndepărtate de a noastră la ani lumină". 
Apoi conchide intr-un sincer entuziasm: 
"Emotionant acest mesaj-strigăt al unuia 
din cei mai lucizi critici şi istorici literari 

pe care-i avem!". 
Î n radiografia 

crit ic i i  actual ităţ i i ,  
autorul băcăuan ni-l 
aduce in pagină şi pe 
Mircea Martin care le 
conturează portrete 
nuanţate şi expresive 
criticilor Edgar Papu, 
Adrian Marine, Lucian 
Aaicu, Nicolae Mano
lescu, Gheorghe Gri
gurcu, Liviu Petrescu 
şi Alexandru Căli
nescu. 

Pe Monica Lovi
nescu, cea care de la 
microfonul "Europei 
Li bere", t imp de 
aproape patru decenii, 
a emis "Teze şi 
antiteza" despre lite
ratura, critica, arta şi 
cultura română", o 
prezintă ca pe o 
demnă fi ică şi 
urmasă a lui Eugen 
Lovinescu. Un mare 

merit al criticului de la "Europa Liberă" 

este si acela că a adus în casele noastre, 
pe calea undelor, informatii despre 
literatura şi critica exilului românesc, 
precum şi comentarii despre rezistenta 
din tară. 

Un loc de cinste îi acordă domnul 
Codrescu l u i  Adrian Marine,  "mai 
cunoscut în Occident decât în propria 
lui ţară". Şi o face fie direct, prin analiza 
activ ităţi i  de teoretic ian,  crit ic şi 
hermeneut, fie indirect, prin contributia 
unor confrati, sursa principală de 
informatii f i ind monumentala operă 
memorialistică, "Viaţa unui om singur''. 

in capitolul al treilea, din prima 
sectiune a cărţii "Consideraţii utopice. 
Ipostaze ale criticului ideal", Nicoale 
Manolescu continuă să domine tutelar 
interesul lui Grigore Codrescu. În toate 
partiturile critice, de la el pleacă şi tot la 
el se întoarce, pentru că, nu-i aşa, 
Manolescu este Maiorescu, Lovinescu 
şi Călinescu ai epocii noastre. Cu toate 
acestea, când dă cu ochii de A. Marine, 
parcă are o revelatie. 

Entuziasmul  l u i  admirat iv  nu 
cunoaşte margini. "Din câte am văzut 
noi în paginile anterioare, în afară de 
modeste şi întâmplătoare teoretizări ale 
criticii literare, la noi doar cartea lui A. 
Marine ("Introducere în critica literară") ,  
t e  întâmpină masivă, densă ş i  destul de 
agresivă prin aglomerarea de abstractiuni 
şi suficienţă livrescă, dar nedepăşită în 
precizia defin i t i i lor  şi cuprinderea 
lucrărilor atingătoare privind herme
neutica literară . . .  ". Se subliniază la 
Adrian Marine "sensibilităti estetice", 
exprimate prin "plăcerea artistică, gustul 
estetic, impresia, intuitia, privind valoarea 
şi simpatia ce leagă cititorul de text". 

Pentru a-şi delecta cititorii, Grigore 
Codrescu oferă din opera critică a lui 
Nicolae Manolescu, despre Gheorghe 
Grigurcu, de exemplu, o serie de citate 
definitori i ,  atât pentru cel expus ca într-o 
panoplie, dar şi despre altii. Mircea Mar
tin isi prinde atent pe umeri toga (parcă 
il şi vezi pe Seneca, n.n.), meditează 
putin şi constată că singura critică 
înseamnă, înainte de toate, înţelegere. 
Mihai Ralea vedea în rolul unui critic 
"descoperirea a noi puncte de vedere"; 
la Marin Mincu atrage atentia "proza 
l ivrescă"; Alexandru Paleologu "se 
situează între clasicism şi balcanism"; 
Lau rent i u  Ul ic i  "este contu rat pe 
oximoron - un boem sobru, un logoreic 
rezervat; Alexandru George "e ferme
cătorul hirsut". Dar Nicolae Manolescu 
are şi formule mai suculente. Astfel, 
Alexandru Ştefănescu are adesea 
'1ormule norocoasa, care-s mai ales 
"publicitare", este "un adevărat spectacol 
iconografie şi grafic" sau "Pofta de a 
teoretiza e redusă". Mari an Popa "n-are 
talent de istoric literar, deşi a făcut 
muncă de benedictin"; "Istoria lui Ion 
Rotaru e o lucrare didactică"; Constantin 
Ciopraga este "comentator aproape 
exclusiv al scriitorilor nationali ,  într-un 
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stil solemn şi festiv"; Alexandru Piru nu-i 
decât "autor de dicţionar" . După 
asemenea "execuţii", criticul bacăuan 
face un comentariu căt se poate de 
corect, expresie a bunului simţ, ca 
intodeauna generos şi onest. Ne 
amintim, cu această ocazie, că am întâlnit 
onestitatea in critică si la Garabet 
Ibrăileanu şi la Constantin Ciopraga, dar 
şi la Constantin Călin, care, din păcate, 
nu are loc intre "Marii critici" comentaţi in 
această carte. Reluăm, aşadar. "E limpede 
că modelul critic nu-i oferă o personalitate 
anume precis conturată de stare civilă. 
El este, trebuie să se contureze din 
insumarea acelor calităţi şi perspec
tive critice reprezentate de acei interpreti 
literari care, intr-un concert armonios si 
cu mare densitate ideatică, atrag atenţia 
asupra valorilor literare, prestigiul acelor 
interpreti fiind generat chiar de intuiţia si 
limbajul expresiv cu care ne invită in lumea 
Olimpului literar" (pag. 54). 

"Marea critică faţă cu valori le 
literare actuale", deşi conţine un aer pa
rodic, are o structură care justifică titlul, 
prim-planul fiind ilustrat, cum s-a văzut, 
de Eugen Simion, Nicolae Manolescu, 
Mircea Martin, Monica Lovinescu, dar, 
ca intr-o încăpere cu uşa întredeschisă, 
se află in atenţia autorului: A. Marina, 
Alexandru Ştefănescu ,  G heorghe 
Grigurcu, Marian Popa s.a. 

Ca băcăuan, l uănd in discuţie 
provincialismul in literatură, cred că ar 
fi trebuit să localizeze demersul critic si 
asupra profesorului Constantin Ciopraga, 
sub măna căruia s-a format; asupra lui 
Vlad Sorianu, criticul câtorva decenii al 
revistei Ateneu, lui Constantin Călin, ieşit 
din "cercul strâmt" al provinciei de peste 
patru decenii, prin colaborări la mai multe 
publicaţii literare din ţară, dar mai ales 
pentru studiile profund-pertinente, de o 
inegalată competenţă despre Bacovia, 
şi nu numai, lui Mihai Drăgan, iniţiatorul 
colecţiei "Eminesciana", de la Editura 
Junimea. 

in ceea ce priveste l iteratura, 
aceasta e structurată pe câteva paliere 
şi ocupă spaţiul cel mai intins in cartea 
lui Grigore Codrescu, in două secvenţe: 
1 .  "Receptarea literară prin subiectivitate 
si teorie a criticii", cu: a) Poezia: Nichita 
Stănescu, Ileana Mălăncioiu şi Mircea 
Cărtărescu; b) Romane: Marin Preda, 
Nicolae Breban si George Bălăiţă; 2.  
Centrul s i  Provincia. Valori literare la 
Bacău. 

a) Poezia: Ovidiu Genaru (pe care 
il putea trece alături de Nichita Stănescu, 
fără vreo pagubă, chiar in locul lui Mircea 
Cărtărescu),  Calistrat Costin şi Ioan Tu
dor lovian. 

b) Romane: Petru Cimpoeşu, Ion 
Fercu. 

Secţiunea a doua a cărţii: "Seducţia 
lecturii" tratează mai mult chestiuni de 
sociologia lecturii cu pătrunderi in epică, 
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l irică si dramaturgie, scrisul de idei şi 
memorialistică. 

Pe Nichita Stănescu il tratează prin 
prisma "poeticului", care "poetic", spune 
Nicolae Manolescu, "se materializează 
in patru straturi: o materie (substanţa); 
o formă (stuctura); un conţinut (un sens); 
o funcţie (o semnificaţie). 

I leana Mălăncioiu, cu o creaţie 
plurivalentă, este văzută ca o dizidentă 
care contrariază pe toată lumea, ceea 
ce n-o face mai puţin poetă (nouă vol
ume), eseistă (cinci volume), cu mari 
contribuţii in publicistica şi alcătuirea de 
antologii, toate bine primite de critică şi 
cititori. 

Mircea Cărtărescu, poet in preajma 
căruia se vorbeste de "ne obţinerea 
Nobel ului de către literatura română" (vai, 
ce emoţie estetică ai când citeşti 
"Balada chiuvetei"!). Oricum, M.C. se 
autocalifică "de (drept) cel mai mare 
scriitor actual", iar Nicoale Manolescu, 
descoperitorul său la "Cenaclul de 
luni", il socoteşte "cel mai mare post 
modernist". 

Romanul, reprezentat de Marin 
Preda, Nicoale Breban si George Bălăită, 
ne pune in pagină scriitori atăt de 
cunoscuţi, încât e greu să găseşti vreo 
apreciere care să surprindă, peste ceea 
ce a afirmat critica şi istoria literară pănă 
la Grigore Codrescu. 

La secţiunea de poezie băcăuană, 
ocupată de Ovidiu Genaru, Cal istrat 
Costin şi Ion Tudor lovian ,  s unt 
necesare câteva observaţii. Alături de 
"Marea critică" , autorul in discutie 
imbrătişează teoria "provincialismului" in 
ce-l priveşte pe Ovidiu Genaru. Noi 
credem că atâta vreme cât l i rismul 
poetului Ovidiu Genaru traduce stări 
sufleteşti sau de conştiinţă, trăiri, simţiri, 
sensibilitate, mesaje existenţiale cu 
semnificaţia etern si general umane, 
eticheta cu nuanţă peiorativă de "pro
vincialism" sau de "poet al provinciei" 

este gresit si pe nedrept pusă. Putea trăi 
la Roma, Paris, New York, Bucuresti sau 
Chiajna, lirismul său ar fi avut aceeaşi 
expresie (să ne amintim de ceea ce 
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înţelegea Mircea Eliade prin "Axis 
Mundi"!) .  

"Creaţia sa, scrie domnul Codrescu, 
îl situează pe Calistrat Costin pe primul 
loc al tabloului literar de la noi, prin 
bogăţia tematică, prin insolitul limba
jului ,  precum şi prin registrul stilistic 
rezultat din asimilarea culturii clasice şi 
a postmodernităţii, într-o viziune artis
tică originală" (p.1 27). 

in ceea ce-l priveşte pe Ion Tudor 
l ov ian,  conform crit ici i  d in  care 
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selectează Grigore Codrescu, poetul de 
la Valea lui Ion, adorat pe bună dreptate 
de Ion Rotaru este când "post-moder
nist" , când "independent de valorile 
postmoderniste"; alteori "repere post
modemiste isi restrăng teritoriul, dar este 
şi tragic, modern si absurd". Ceva mai 
incolo, criticul afirmă că are "molive 
simbolice şi metamorfoze ce tin de 
modernitate". Aflăm, de asemenea, că 
este "anxios-metafizic, biblic si trans
cedent", având ''viziune cosmarească" 

şi "delir suprarealist" . Ion Rotaru il 
surpr inde cu "greata natural ist
metafizică", despre care criticul afirmă 
că Ion lovian "trece d incolo de 
expresionism" , încât poetu l  g rav, 
profund, vesnic meditativ, cum il cunosc, 
nu o mai fi st i ind pe ce potecă a 
labirintului poetic se mai găseşte. Sunl 
ispitit să cred că domnul Codrescu, 
glosând acesle aprecieri, a fost pus in 
incurcatură, deoarece el vede in lovi an 
"un remarcabil spirit poetic, marcat de 
sentimentul lragic al destinului, martor 
indurerat al unei epoci, motive pentru 
care critica literară i-a rămas datoare, 
"locul său in canonul poetic contem
poran trebuind să fie reconsiderat" 

(p.133). 
intre romancieri, Petru Cimpoeşu 

este cel mai tânăr, dar are privilegiul de 
a fi fost contabi l izat de Nicolae 

Manolescu, în "Istoria critică . . .  " şi încă 
nu la categoria "Scriitori de dicţionar". 
Este, în acelaşi timp, intrat în atentia 
criticii literare de la noi şi prin faptul că a 
fost laureatul unui premiu literar la Praga. 
Remarca făcută de Grigore Codrescu 
este Iară echivoc şi coincide, în parte, 
cu aprecierile lu i  Manolescu: "Forta 
talentulu i  său i-a asigurat priza la 
modernitatea stilistică, iar inteligenta, la 
cuprinderea actualităţii româneşti. . .  ". 

Am urmărit  cu v i u  interes 
pub l icistica lui Ion 
Fercu,  atât în presa 
cotidiană locală, căt şi 
în revistele de cultură 
Ateneu, Vitraliu, Plumb. 
Afirmarea l u i  ca 
romancier, nu m-a 
surpr ins.  După cum 
apreciază Grigore Co
drescu, competent şi 
profesionist în ale 
criticii, "romanele lu i  Ioan 
Fercu atrag atentia prin 
acuitatea informaţiei, a 
observaţie i ,  cunoaş
terea medi i lor socio
culturale, dar şi prin 
puterea de investigare a 
problematicii umane de 
la intersecţia mileniilor 
al doilea şi al treilea". Şi 
tot împreună cu crilicul 
nostru cel cu ochi atent 
si spirit pătrunzător, 
credem că "resursele de 

romancier ale lui Ion Fercu abia au 
început să se manifeste". 

Ultimul punct al sectiunii întăi ia în 
discutie conceptul de "Canon literar", aşa 
cum e dezvoltat după modelul american 
de către Nicolae Manolescu in "Istoria 
critică . . .  " Din scurtul capitol "Repere şi 
injusti\ii in canonul literar" aflăm că 
" . . .  publicul şi codul literar determină în 
mare măsură canonul, că acesta din 
urmă poate căpăta ipostaze diferite, iar 

factorii extraliterari nu trebuie ignorati cu 
totul. .. ". 

Secţ i unea a doua a cărţi i  l u i  
Codrescu este disproportionată fată de 
prima, ocupând doar 39 de pagini din 
cele 208 ale volumului. Sub titlul generic 
de "Seductia lecturii", ia in discuţie 
concepte literare ca "Epica", "Farmecul 
poeziei", "Dramaturgia", "Cărţile de idei", 
"Memorialistica" si, in sfârşit, "Epilog", 
"Seduc\ia lecturii", teoretizănd sau 
aducând exemple de idei, cărţi, etalând 
in fata cititoru lui  o nuanţată paletă 
de informatii care, dacă nu surprind prin 
noutate( cine n-a auzit de Biblioteca din 
Alexandria şi de avatarurile acesteia, de 
exemplu?), prin context, asociere de 
idei şi, mai ales, la raportarea feno
menului literar românesc la cultura uni
versală ,  aduc un p lus de i nteres 
cititorului. 

"Seductia lecturii" ne arată încă o 
dată, dacă mai era nevoie, că autorul 
cărţii de faţă este el insusi un cititor 
pasionat, reflexiv, selectiv-receptiv, cu 
simţul valorilor estetice şi culturale, cu 
alte cuvinte, un profesionist dedicat şi 
creator la răndu-i, ceea ce este un 
îndemn indirect, asemenea celui al 
umanist ului Miron Costin despre "cetitul 
cărţi lor". in sfârşit, este un cititor 
generos, harnic şi creator, care, ca un 
veritabil cărturar, o face şi pentru 
semeni. Dovadă stă cartea despre care 
am vorbit. As spune că este o carte 
necesară fiecărui intelectual, nu numai 
ca instrument de lucru,  dar şi ca 
delectare spirituală. 
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Mircea Roman - o vocatie românească . . .  

Valentin Ciuci 

Proteismul artistului Mircea Roman 
face din spectacolul vizual al formelor 
innobilate prin sens o nouă dimensiune 
estetică prin care universul vizibilului se 
amplifică prin metafore si volume ieşite 
din rigorile comode ale locului comun. 
Artistul reinventează dialogul formelor 
asociindu-si sensuri pe care omul modem 
le asteaptă. Creativitatea cu amprente de 
iscoditor al vizibilului face din formele 
geometriei si ale imagir;�atiei un teritoriu al 
spiritu lu i  debarasat de cutumele 
obişnuitului. Prin imaginaţie reinventează 
un iversul  atemporal si prin forme, 
dialoghează cu fiinta sa profundă. 

Recunosc că prin idee si expresie, a 
iesit din tiparele obisnuitului, devansând 
multe dintre asteptările pe care le aveam, 
in sensul că mi-am dat seama că modul 
său de a comunica si a se comunica pe 
sine in expresia artistică este darul unei 
singularităţi. Conceptul oarecum bizar, 
Magazii, nu este a�ceva decăt o provocare 
conceptual-estetică, ciudată si incitantă, 
ţintind impactul maxim in plan estetic şi, 
in acelasi timp, încărcat de semnificaţie 
metaforică a expresiei. Una este să vezi 
o lucrare plină de sens al formelor, uneori 
bizară, ciudată, altceva să treci pe lângă 
ea si să iei act de dimensiunea fizică. 

Asumarea acestui firesc laudatiovine 
in modul cel mai convingător să exprime 
o viziune personală si distinctă, originală 
si convingătoare, pentru că asa cum se 
întâmplă adesea, un premiu obţinut intr-o 
instituţie de talia Centrului Internaţional 
cum este cea purtând numele de George 
Apostu, te consacră in lata lumii chiar 
dacă artistul a fost consacrat de la 
inceputul inceputului. A f i  diferit nu e o 
formă de orgoliu inept, a fi diferit înseamnă 
nu emfază stupidă, ci aplecarea către 
zonele profunde in care cauţi, să îţi 
delineşti un mod de a fi si exprima o 
identitate autentică pentru tine, dar şi prin 
comunicarea mereu disponibilă cu ceilalţi. 

Aşadar, un /audatio pentru Mircea 
Roman, un artist care porneşte de la 
orizonturile dintăi ale artei egiptene si, nu 
numai, poate deschide cu fine intuiţii 
orizonturi încă nedescoperite. A simţit de 
timpuriu această pulsiune a creativităţii, 
încercând să facă incursiuni in el insusi, 
din zona tragicului, dar si a comediei, 
situatii, desigur complementare. Probabil 
că ne aducem aminte de sintagma râsu/-
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plânsu/ care s-a folosit si se foloseste in 
critica de teatru, deseori încercând să 
asimilăm elemente polare, prin care avem 
uneori acces la esenta pe care artistul o 
descoperă. 

Premiul de la Osaka obtinut con brio 
de Mircea Roman este un unicat in spaţiul 
românesc. Sunt absolut convins că in 
cultura aceea atât de rafinată a Japoniei a 
putut veni cineva dintr-o ţară ca România 
care să-i surprindă. De fapt, in strategiile 
de luptă, acest indicativ al surprinderii 
adversarului il face la un moment dat pe 
artist să aibă un moment de perplexitate, 
după care lucrurile se aseazâ in matca lor 
firească. Problema acestui premiu este, 
incontestabil, un vârt pe care il atinge 
cultura românească in exprimarea 
domnului Mircea Roman. Îmi place si 
faptul că il cheamă Roman, să fiu sincer, 
pentru că are ceva de adâncime in 
structura acestui nume si cred că acolo 
nu au văzut numele lui ca autor, ci numele 
lui ca o ţară, astfel încât artistul a devenit 
reprezentantul nostru la un nivel simbolic 
dintre cele mai inalte. Cred că si pentru 
multă vreme de aici incolo, întrucât nu 
stiu dacă frecventăm foarte des orizontul 
spiritual de la Osaka sau din altă parte a 
lumii contemporane. 

Mircea Roman nu este obedient unui 
model anume sau al altuia, deoarece, prin 
inteligentă si har, vrea atât de mult să fie 
el insusi, încât nu are nevoie de nici un fel 
de adjuvante sau de momente 
conjuncturale care să-I propulseze in 
conştiinţa publică. A spune că este un 
artist cu totul excepţional nu este un com
pliment, ci mai degrabă o informatie. 

Cele mai multe dintre creatiile sale, 
prin forme expresive si simboluri, devin si 
sunt percepute ca lucrări care il pun pe 
om in situaţia de a gândi lumea si de a se 
gândi si pe el insusi. Cine si cum este de 
fapt artistul dăruit să scoată din neantul 
cuvintelor, al lumii formelor si sunetelor 
universului si să facă ceva care are si o 
dimensiune eterică, sacră, spun 
convingător personajele universului său 
spiritual. Nu sunt forme si expresii foarte 
prietenoase, recunosc, dar nu identificăm 
nici strigătul surd al lui Munch. Imaginatia 
poate merge până la un expresionism 
excesiv care să te respingă, dar cu privirea 
tandră poti să modelezi la rândul tău pe 
marginea acestor teme de reflectie. 

Actori i , cum ştim, pot trece de la 
comedia bulă la tragedie. Comedia si 
tragedia nu există fără sculptură si in 
sculptură nu trebuie să lipsească vreodată 

culoarea roşie. Este vorba deci de 
sanguinitatea aceea care dă pulsiunea 
vitală a propriei noastre existente. 

Imaginea Coridorului, miscarea, 
volumul, sensul sunt compuse metaforic 
din dimensiuni separate, pe care le putem 
imbina in acest tot, creat de artist si pe 
care a incercat intotdeauna să le facă din 
propria sa viziune un succes al nostru al 
tuturor. Artistul adevărat trăieşte, de fapt, 
pentru noi ceilalti si gestul acesta trebuie 
descoperit nu in ordinea lejeră a unei 
umanităţi plictisita, ci a acelora ce ştiu să 
se devoteze in favoarea celorlalti. Fiinta 
lui proteică si profundă il conduce pe 
Mircea Roman către orizonturile simbolice 
ale formelor posibile. Artistul este cel care 
a inventat pentru noi acele Magazii, care 
căteodată te duc la un gând de disperare 
a unor forme care se contrazic cordial si 
sunt atât de încărcate de substanţă 
metaforică, simbolică, predispusă parcă 
unei implozii controlate. Mircea Roman 
este un creator alături de care putem 
comunica dincolo de cuvinte. Imaginile, 
formele imaginate de artist stau perma
nent sub semnul metaforei care amplifică 
sensul prim al impactului vizual. in mediul 
său creativ simtim aproape dramatic 
nevoia de a comunica cu imaginea. Este 
bine, dacă nu chiar imperios necesar, ca 
in proximitatea atelierului său să tăcem 
împreună despre aceleasi lucruri . . .  Cred 
că nici el nu a fost vocal atunci când s-a 
aşezat in atelier să inventeze lumi posibile. 
De fapt suntem in alte dimensiuni, in alti 
parametri ideali pe care ii putem folosi. . .  

Premiul De/fina, primit in  străinătate, 
este încă un gest pe care, din păcate, noi, 
românii, nu l-am făcut încă asa cum ar 
trebui. Noroc de mereu inspiratul Geo Popa 
care, cu intuitiile lui de artist subtil si 
câteodată timorat, ne reaminteste că 
emoţia este forma de respect pentru 
celălalt. . .  

A acorda un premiu este un gest 
aproape de sacralizare si lucrul acesta 
ne dă de gândit, in sensul că a bine 
merita pentru ţară, înseamnă a face parte 
din istoria neamului tău. Câti dintre noi 
putem răspunde că bine merităm pentru 
ţară? . . .  Serile de neuitat de la Centrul 
Cultural George Apostu fac parte din 
patrimoniul amintirilor de acum si de 
peste veac . . .  
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Mircea Roman 

Cuvânt de receptie la 
primirea Diplomei de 
Excelentă si a Premiului 

1 1 

Centru lui de Cultură 
«George Apostu» Bacău 

După ce am ajuns la Londra, am întâlnit un critic de artă care mi-a spus că 
premiul luat la Osaka a fost un noroc. Şi nu mi-a plăcut. 

Acum cred câ un premiu este un noroc si nu ceva ce mi se cuvine. 
Am avut norocul să am părinţi buni, care m-au sprijinit în alegerea făcută, 

chiar cu sacrificii. 
Am avut norocul să am de-a lungul timpului profesori buni, care au avut 

răbdare cu mine si s-au chinuit să mă ducă mai departe. 
Am avut colegi extraordinari fără de care nu as fi ajuns unde sunt acum. 
Am avut norocul să lucrez într-o tehnică care m-a bucurat de la început si 

mă bucură si acum. 
Aceasta m-a condus la soluţii plastice noi. Aşa am ajuns la personajele 

care îşi dezvăluie marele gol interior, care şi-au pierdut spiritualitatea si au ajuns 
doar o coajă. O coajă de om. 

Am avut norocul să-I cunosc pe Geo Popa, care mi-a organizat o mare 
expoziţie însotită de un consistent catalog si mi-a acordat acest premiu. 

Multumesc Centrului de Cultură "George Apostu". 
Mulţumesc Bacăului. 
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1 nterferente . . .  
' 

Note despre 
frumos, sublim 
si inefabil 
' 

Patru Bajan 

Fiecare din preocupările noastre 
cotidiene este raportată intrucâtva la o 
nedesl uşi tă şi utopică exigentă a 
perfect iun i i .  Dorim să facem totul 
impecabil, să ne surclasăm radical 
posibilităţile. De bună seamă, arta si 
artiştii nu se sustrag unui atare scrupul. 
Există însă opere perfecte? Dar artişti 
fără cusur? Cum pot fi evacuate 
greşeala, risipa si precaritatea din 
economia vietii personale? S-ar putea 
prescrie o reţetă a reuşitei? Cine ar fi 
îndreptăţit să şi-o asume? 

Astfel de întrebări nu primesc 
automat o rezolutie fermă şi definitivă. 
Dacă s-ar obtine facil, răspunsurile ne
ar simplifica însă, considerabil, atât 
posibil ităţ i le ,  cât şi perspectivele. 
Având, bunăoară, miraculoasa formulă 
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a succesului, am aplica-o invariabil la 
orice. Reciclat mecanic, frumosul artis
tic ar fi intotdeauna accesibi l .  Este 
acesta si idea lu l ,  adică forma 
desăvârşită a expresivităţii? Pentru 
multi, frumosul trece mai curând ca ba
nal, mediocru sau bizar (Baudelaire), o 
redută provizorie care invită la depăşire. 
Ar istotel altădată, in a sa Etică 
Nicomahică, il asociase perfectiunii: .la 
operele perfecte nu este nimic de 
înlăturat, nici de adăugat, excesul sau 
carenta răpindu-le perfecţiunea, pe când 
justa măsură o salvează . . .  " 

Frumosul este, aşadar, termenul 
medi u ,  este măsură, absenţă a 
excesului. Oferit in surplus, devine sus
pect, cum suspectă pare şi etalarea lui 
deficitară. Poate de aceea a devenit 
epitetul favorit al artei. Sintagma .artă 
frumoasă" pare usor pleonastică, dar 
conţine şi un sens vag peiorativ. O 
lucrare este doar frumoasă câtă vreme 
nu poate fi mai mult de atăl. i nsă tocmai 
in acest decalaj este cu put inţă 
exersarea critici i .  Dacă sublimul este 
inefabil, critica se vede compromisă ori 
suspendată. Cum poţi converti in 
discurs ceea ce nu poate fi exprimat? 
Sau, cu gândul lui Wittgenstein: dacă 
ceva ne depăşeşte, e mai bine să nu 
vorbim inutil. 

intr-un mod asemănător stau 
lucrurile şi in cazul expoziţiilor. Dacă 
autorii lor ar cocheta mereu cu sublimul, 
critica de artă s-ar vedea ingenuncheată, 
superfluă sau redusă la tăcere. Aceasta 
este însă, de reg u lă ,  forma de 
întâmpinare a proiectelor neinteresante, 
repetitive sau mediocre - nu putine. in 
chip necesar, critica trebuie calibrată pe 
opt iunea convert i r i lo r  d iscursive,  
privilegiind exemplaritătile, adică acele 
evenimente despre care merită să 
vorbim. 

Cea mai proaspătă dovadă in acest 
sens mi-a fost oferită de Centrul 
International de Cultură ,.George Apostu" 

din Bacău, institutie care si-a omagiat 
recent patronul spiritua l .  Denumită 
Interferenţe, expozitia organizată aici a 
reunit cinci nume importante ale plasticii 
autohtone: Stefan Pelmus,  M iha i  
Chi uaru, L iv iu  Nedelcu,  Gheorghe 
Zărnescu si Alexandru Ioan Grosu. 

Spre deosebire de expoziti i le  
individuale, cele in  formule multiple sau 
diversificate au avantaje de neocolit: 
evită monotonia stilistică, permit o mai 
flexibilă circumscriere problematică, 
favorizează adecvarea mutuală a 
genurilor şi vocabularelor expresive. 
Cheagul tematic - atunci cănd există -
poate fi ilustrat in registre plastice alter
native si complementare. Cum se văd 
însă lucrurile in galeria băcăuană? 

Exuberante cromatic, lucrările lui 
S tefan Pelmus fac proba unei 
ingenioase alchimii picturale, trimiţănd 
a rebours spre solutiile manieriste si 
baroce ale maeştrilor renascentisti. 
Personaje fantastice, semne şi simboluri 
esoterice (inimi, păsări, spini, potire şi 
alambicuri) compun decorurile luxuriante 
ale unor .grăd ini ale p lăceri lor" . . .  
imaginatiei, explorate asiduu, initiatic, 
prin mişcarea intrebătoare a privirii, in 
căutarea Graalului şi a Pietrei Filosofale. 

Mihai Chiuaru, in sch imb,  are 
voluptatea unui cuceritor; asediază 
pânzele,  amenajează spaţ i i ,  
sistematizează suprafetele prin adaos uri 
şi fragmentări repetate, deschizând si 
inchizănd ferestre. in jocul reprezentării, 
ambiguizate voit, se profilează in egală 
măsură sacrul şi profanul,  gravul şi 
l udicu l ,  sobrietatea si frivolitatea, 
materialitatea şi zborul ,  umanului şi 
angelicul. 

Ispitit de parfumul seductiei si de 
volutele corporalităţii feminine, Liviu 
Nedelcu schiţează posturile discret 
erotizate ale sirenelor şi odaliscelor 
moderne. Suntem martori la un veritabil 
balet al trupurilor ca brate, contorsionate 
ostentativ, dezinvolt. Expresivitatea 
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l ini ilor si curburilor este dublată de 
rezolvări cromatice s imple,  
esent ia l izate, oferi ndu-ne ind ic iu l  
i ncontestabi l  al  măiestriei g rafice 
auctoriale. 

Gheorghe Zămescu pare preocupat 
indeosebi de căutarea acelor forme 
capabile să amplifice la maximum 
sugestivitatea. Recuzita instalatiilor sale 
este una folclorică. U nelte d in  
gospodăriile ţărăneşti sunt  sustrase 
uzului firesc, fiind etalate in compozitii 
ironice şi hibride. Artistul reciclează 
creng i ,  rame, scaune şi spălare, 
biciclete şi semne de circulatie (unele 
dau prioritate sentimentelor, altele 
in terzic aberat i i l e  propagandei ) ,  
investindu-le c u  rol aluziv ş i  simbolic. 

Art izan al gestici i  f lu ide şi al 
echilibru lu i ,  Alexandru Ioan Grosu 
oscilează de această dată intre 
hierat ismul  static a l  bustului si 
mobil i tatea expresivă a corpuri lor 
incordate, aflate in mişcare. Prelucrate 
cu migala unui bijutier, lucrările sale par 
a "spiritualiza" materia brută, dinamizând 
formele, plasăndu-le subtil intr-un câmp 
generos al semnificatiilor. 

Care sunt concluziile? Pe de o 
parte, Interferenţele de la Bacău oferă 
un excelent exemplu despre cum se pot 
acorda şi armoniza fericit cinci "voci" 

distincte ale artei româneşti de astăzi. 
Pe de altă parte, estetic vorbind, putem 
constata că există şi frumos, şi sublim, 
şi inefabil, si precaritate in orice proiect. 

Dacă prezenta sublimului inhibă orice 
entuziasm discursiv (acesta f i ind 

"degustat" in mod intim şi  silenţios), 
frumosul pare încă abordabil - cel puţin 
prin descriere şi interpretare. Inefabilul 
şi critica se exclud; nu poti exprima 

"inexprimabilul" decât prin murmur şi 
uimire, adică abandonănd prisosul 
vorbelor. O critică in afara limbajului şi 
a argumentelor este însă de neconceput. 
Impresiile şi emotiile trec; rămân doar 
arta şi cuvintele - severe sau elogioase 
- care o însoţesc. 
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Val Mănescu 
şi/sau sentimentul pa rşiv al l ibertăţii 

"Efectul Placebo", Editura Babel, 
Bacău, 201 3, este abia a treia carte de 
poezie publicată de Val Mănescu. Si 
dacă ne gândim că volumele au apărut 
din zece in zece ani, începând cu 1 993, 
am putea intui ceva despre poetul in 
discutie. Prefer, totusi, să inteleg faptul 
că Val Mănescu nu s-a grăbit niciodată 
să iasă pe .piată" mâna! de vreun orgoliu 
şi că, e de presupus, zăboveşte mai mult 
decât alţii - si mai cu folos - asupra 
cuvântului. Debutând in volum prin 1 993, 
cum notam mai inainte, cred că cel care 
i-ar citi poemele ar putea observa că 
acestea se situează destul de aproape 
de "intersecţia" dintre neomodernism si 
postmodernism: fie observăm discreta 

"nostalgie" a frumuseţii şi contestarea 
aparenţelor, poetul aflându-se in mijlocul 
un ivers u l u i  său ,  provocănd şi 
descumpănind receptorul ,  f ie suntem 
acaparaţi de cotidian, de concret, pe 
care poetul, din fericire, le salvează, prin 
capacitatea de a .sacraliza" banalul. 

Poetu l  Val Mănescu nu cade 
niciodată in capcana unei  anume 

"estetici", care exaltă trivialul, imundul. 
Cele (doar) trei cărţi de poezie, publicate 
la zece ani una de alta, ar putea fi un 
semn al devenirii sale, al maturizării 
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mijloacelor poetice, pe de o parte, şi al 
existenţei unei  severe conşti inţe 
artistice, pe de alta. 

Lumea e un teritoriu neprielnic 
frumusetii, aşa cum arată ea in universul 
poetic, e ostilă in raport cu ceea ce s-ar 
numi condiţia creatorului, şi aceasta 
pentru că, asa cum sugerează autorul 
intr-un motto pe foaia de titlu (după 
pagina de gardă), "

În realitate, trăim 
fiecare zi cu sentimentul parsiv al 
libertăţii, intr-un continu efect placebo, 
amăgindu-ne cu substitute si sperante 
iluzorii". Prima poezie din volum, 
intitulată "Răspuns" ( la o întrebare 
incertă, necunoscută, dar identificabilă), 
aminteşte parcă de Bacovia ("Monosilab 
de toamnă": .în curând, incet va cădea 
in vid/Tot.") ,  chiar dacă, evident, poetul 
Val Mănescu nici nu si-a propus şi nici 
nu s-a gândit poate la el, fiindcă in 
genere un poet are "obligaţia" să fi trecut, 
ca un copil, cu picioarele goale, prin 
apele poeziei altora. "Răspuns" e un fel 
de poezie programatică, în care tonul 
este acelaşi şi, totuşi, diferit de restul 
poeziilor volumului: "unde-am fost era 
nicăieri! nicăieri era spatiu vid/ nicăieri 
era o oglindă recel in care cerul se 
reflecta cenuşiul ce amenintare/ nicăieri 
acasă la tine!! cu nimeni m-am intâlnitl 
nimeni era o umbră! nu-i vedeam inima! 
pentru nimeni dragostea! era o glumă! 
nimeni nu simtea! cum ceasul urmăreste 
civilii// cine e femeia aceea ciudată! 
născocitoare de săruturi! am intrebat! 
nicăieri lumină! nimeni să răspundă/ 
nimic/! nimeni ca tine" 
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Se observă indată o tendintă spre 

"conceptualizare", tonul sentenţios, apoi 
repetarea (de cinci ori) a adverbului 

"nicăieri", de sase ori a pronumelui 
negativ 

"
nimeni" ( uneori, poate, cu 

valoare de substantiv) si o dală "nimic". 
Totul se află aici sub semnul câmpului 
semantic al "nimicului", lumea devine 
(sau este) un spatiu vid, golit de sens, 
din care transpare, cu retinută disperare, 
nevoia de recuperare a semnificaţiei. in 
acest context .vid" apare un tu, o instanţă 
referenţială, un Sens: "nicăieri acasă la 
tine", "nimeni ca tine". E de presupus că 

"acasă" se referă la un spatiu privilegiat 
sau refuzat, pierdut undeva in trecut, dar 
recuperabil prin poezie. Astfel ,  poezia 
este un teritoriu al recuperării diverselor 
ipostaze ale eului poetic. 

Sunt poeme, precum "Când se 
intoarce pictorul in m i ne" (f igura 
pictorului este invocată in mai multe 
poeme), "Când se intoarce naistul in 
mine", "Când se intoarce fotograful in 
mine", "Când se intoarce actorul in 
mine" , "Când vine reporterul să 
consemneze pentru eternitate in mine", 

"Când Hem se intoarce in mine" (Hem, 
adică Hemingway, n .n . } ,  "Când se 
sinucide nimeni in nimeni", "Când se 
intoarce tata în mine" (figura tatălui apare 
si in "Recviem"),  "Când se intoarce 
poetul in mine", in care poezia este un 
teritoriu privilegiat, căutat cu înfrigurare. 
si unde poetu l  îşi poate recupera 
diversele ipostaze "rătăcite" in răul lumii. 
Toate aceste poeme citate mai inainte. 
dar şi multe altele sunt, in fond, arte 
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poetice. Cel mai adesea, figura poetului 
este invocată şi recuperată, tema literară 
cea mai vizibilă fiind condiţia creatorului 
în lume şi menirea artei, într-o lume .pe 
dos", agresivă, care calcă în picioare 
frumuseţea. I ronie, autoironie, sarcasm 
si cinism, toate acestea se degajă din 
poemele lui Val Mănescu, în care lumea, 
adică .mulţimea", nu din respect pentru 
poet şi poezie, ci mai mult pentru că îl 
percepe ca pe o ciudăţenie, îl evită: 
.cetăţenii il văd pe trotuar păşind rar! cu 
privirea atintită-ntr-un punct spre Niciunde/ 
nici nu-/ salută să nu-i tulbure Actul 
creaţiei'ţ"Cănd se plimbă poetul") .  

in raport cu "lumea", poetul "nu mai 
are motive să se Întoarcă pe câmpul de 
luptă al Poeziei'ţin poemul "Efectul Pla
cebo", care dă titlul volumului). intr-un alt 
text, închinat lui Hemingway (pe care îl 
alintă Hem), îi ironizează pe receptorii de 
elită: .criticii literari vor greşi incă o dată! 
dibuind sensuri la care nu m-am gândit". 
Tot aici vorbeste de "România mea", într
un dialog imaginar cu Hem, despre 
vânătoare sau despre modul cum se face 
poezia: • voi vâna ti pe-Acolo prin românia/ 
m-a-ntrebat Reporterul de Război 
hemingway/ eu am plecat rusinat privirea/ 
nu prea Doar câţiva se adună o dată pe 
an si impuscă mistre(i/ Restul se sinucid! 
si tu val/ eu vânez doar Cuvinte hem doar 
simple cuvintel Le pândesc alerg după 
ele/ si când le prind le ţintuiesc pe Hârtie 
cu ţesuturi din mine" . . . Creatia poetică e 
o pândă, o vânătoare de cuvinte, iar 
acestea d i n  urmă,  un vânat care 
transformă în victimă pe creator/vănător. 
Acest creator/vănător devine el insusi 

"vânat" în procesul de creaţie, revigorând 
în acest fel niitul. 

Însă, în această carte, aproape în 
toate poemele, "o anume Ea", care nu mai 
există si ar trebui recuperată (Femeia, 
Poezia, Viaţa, Moartea etc.) este aceea 
către care se deschide mesajul, un "tu", 

"n imeni  ca t ine" , din poemul de la 
începutul  vol u m u l u i ,  o instanţă 
referenţială aflată dincolo de ironie, 
autoironie, sarcasm si cinism, creând în 
universul poemelor un aer nostalgic. 
Iubirea însăşi trebuie recuperată, iar acest 
lucru, integral, nu se poate realiza decât 
prin poezie. Poetul  este, după Val 
Mănescu, "doctorand in zone fierbinti", nu 
un "doctor'' aşadar, ci un aspirant continuu 
la eros, un căutător de frumuseţe, in 
sensul tragic al mitologicului dan Juan. 
Un fel de "vict imă" a iub i r i i  ş i  a 
erotismului, poetul caută Femeia iubind 

"toate Femeile", ca în poemul "Un auricul 
mi-ar sângera puţin": .nu mi-ar păsa de e 
noapte sau zi! "aş face dragoste cu ele 
in arşiţa verii sau pe Gerul năprasnic! in 
mare sau pe Kilimanjaro! in aerostat ori 
in străfunduri de grotă!/ nu mi-ar păsa de 
e noapte sau zi! le-as ruga să mă spele 
pe spate! Acolo unde eu nu ajung 
niciodată! şi le-as trage imbrăcate peste 

mine in cadă! să Ne desăvârsim mi-aş 
pune frac Papion şi Pantofii de lael aş 
inot a intre Rechini!! am mânca in cluburi 
selecte! serviţi de ospătari de lux/ le-as 
invăţa să danseze tango sălbatic! si să 
tragă cu arcul! le-as face dig să nu le 
inunde Tsunamil as cerşi la colt pentru 
Ele! le-as povesti ce e jocul de Gol si 
cum e la capul bunei Sperante" . . .  

La sfărsitul acestor rânduri, aş spune 
că unele poeme par să aibă mai multe 
finaluri, că ele s-ar putea termina în alt 
loc, desi am fost avertizat de teoreticieni 
ai literaturii că nu e bine să lucrezi cu 
grile prefabricate, pentru că Tzvetan 
Todorov, de exemplu, afirma într-un loc 
faptul că orice operă literară "este unică, 
aparte, întrucât valoarea ei decurge din 
ceea ce este inimitabil in ea, adică din 
ceea ce o deosebeste de toate celelalte 
opere, si nu din ceea ce o aseamănă cu 
ele". As mai spune, de asemenea, că, în 

f iecare poem, cuvintele scrise cu 
majusculă (substantive, verbe, pronume, 
conjuncţii etc.) în interiorul "propoziţiilor'' 
îngreunează lectura, fiindcă un cuvânt 
scris cu majusculă devine "personaj" si 
se potenţează semantic. Acest ultim as
pect se estompează însă, deoarece una 
dintre tendinţele lirismului lui Val Mănescu 
ar fi aceea că poemele sale se cer mai 
degrabă rostite, decât absorbite cu ochii 
din pagină. În treacăt fie spus, cartea de 
poezie, ca obiect concret, este insolită 
in măsura in care ea este tipărită pe 
hârtie reciclabilă, care miroase la propriu 
a lemn de stejar. 

Este o certitudine, pentru mine, că 
această carte de poeme a l u i  Val 
Mănescu ar trebui să constituie un 
eveniment literar, dacă am trăi într-o lume 
normală si dacă cei care sunt indrituiti 
să o facă, prin chiar "meseria" lor, ar 
observa-o. 
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Patriotul 

Sâdegh Hedâyat 

De şaptezeci şi patru de ani de când 
ducea viata asta monotonă, parcurgând 
de douâ ori pe zi acelaşi drum dus-intors 
intre casâ şi birou, prin strada "Băile 
Ministrului", Seyyed Nasrollah Vaii, pentru 
prima oară, se ducea in străinătate: pleca 
in Hindustan, 

incâ nu făcuse cu adevărat marea 
călătorie, nu voiajase decăt in propria ţară, 
Nu vizitase nici măcar Kaşan, leagănul 
strâmosilor săL in toată viaţa lu i ,  se 
dusese o singură dată la Damâvand l ' l, 
dar si atunci pentru trei zile. Aventura se 
soldase cu oboseală, necazuri şi multă 
grijă. Culmea nenorocirii, la intoarcere, îşi 
găsise casa spartă. De aceea persista 
in el o teamă difuză de orice călătorie. 

Seyyed Nasrollah nu era căsătorit 
decât de doi ani, căci îşi petrecuse viaţa 
studiind ştiinţele, artele, lucrurile ce ţin 
de spirit. Şi, in această scurtă perioadă, 
completase învăţătura şi experienta cătorva 
vlăstare ale speciei umane. intr-adevăr, 
Seyyed Nasrollah, desi nu lăsase vreo 
operă personală, era renumit pentru 
stăpânirea literaturilor persană, arabă şi 
franceză, pentru seriozitatea cercetărilor 
sale in filozofie, occidentală şi orientală 
deopotrivă, in mistică, fiind la fel de 
priceput in ştiinţele vechi şi in cele 
moderne. N-avea deloc aerul altor savanţi 
care-şi croiesc reputatia recurgând la lungi 
şi dense disertaţ i i  complezenta , 
imbrăţisează o carieră polit ică sau 
i nternaţ ională,  adnotează vechi 
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manuscrise, versilică, ba chiar practică 
linguşeala. Seyyed Nasrollah era mult 
prea valoros pentru a se mulţumi să scrie 
cărţ i .  Mânuia vocabularu l  arab in  
cunoştinţă de cauză, folosea fără greş 
cuvântul potrivit atât de bine, că nicio 
îndoială nu subz ista in m i ntea 
interlocutorilor in legătură cu intinderea 
cunostintelor sale. Poate că articula 
cuvintele si lega frazele cu o mare 
încetineală şi reţinere; dar, când era vorba 
de logică, retorică sau gramatică, nu se 
găsea măcar un singur filolog in lume, 
chiar printre cei mai invăţati , care să li 
riscat să-i adreseze cea mai măruntă 
critică. Căci Seyyed Nasrollah îşi făcuse 
un bun din această deviză: "Dacă vorba 
e de aur, tăcerea e o comoară şi, la nevoie 
ori pentru binele altuia, de şapte ori îţi vei 
suci si răsuci l imba in gură inainte de a 
vorbL" 

Renumele său avea o asa anvergură, 
că intr-o zi fu convocat pentru o discuţie 
pe cât de urgentă, pe atât de importantă, 
la mi nistrul  Cu l tur i i ,  cu domnul  
Hakimbaşipur. Acesta, după ce i -a arătat 
intreaga lui amabilitate, ridicându-1 in 
s lăvi , agitând in aer p ri mejdia ş i  
făgăduiala, ii vorbi in aceşti termeni: 

- Date fiind incredibilele progrese 
ştiinţifice pe care le-a realizat antica 
noastră naţiune şi stupoarea in care a 
cufundat ea marea masă a muritorilor, ar 
li regretabil ca o ţară precum Hindustan, 
unde au văzut lumina zilei si rasa ariană, 

si m i l ioane de suflete musulmana 
persanofone, să n u  aibă suficiente 
cunoştinţe despre strălucitoarea noastră 
evolutie ştiinţifică şi, mai ales, despre 
ultimele progrese ale limbii noastre. 

Acestea fiind spuse, ca să-i dea o 
dovadă eclatantă a fermitătii si energiei 
demersului său, ii inmână un exemplar 
al dicţionarului Academiei, apreciat sus 
şi tare de către cei mai eminenţi savanţi 
ai vremiL Adăugă la asta un pachet de 
fotografii in care apărea din profil si din 
faţă şi in care arbora o magnifică bărbie 
dublă, dându-le dispozitie să distribuie 
aceste fotografii tuturor redactorilor de la 
ziarele din Hindustan spre a le tipări si a-şi 
îmbogăţi gazetele cu ele. 

Seyyed Nasrollah fu impresionat de 
except ionala amabi l i tate a l u i  
Hakimbasipur. Dar, p e  d e  o parte, se 
gândea la excesiva iubire pe care i-o 
oferise viaţa, la despărţirea de nevastă 
şi copii ,  iar, pe de altă parte, la cum o să 
parcurgă o distantă asa lungă, la marea 
pe care ar trebui să o traverseze. Seyyed 
Nasrollah isi scărpină capul chel, rosu si 
lucios şi, cu surâsul unui filizol, respinse 
oferta lui Hakimbasipur, pretextând vârsta 
lui înaintată si infirmităţile. Sugeră să fie 
tr imis un a l t  savant mis ion ar. Dar 
Hakimbaşipur insistă, demostrându-i din 
nou că tocmai eminenta pozitie de sa
vant, vârsta si reputaţia lui il recomandau 
in locul oricărui altcuiva. Căci misiunea 
in discuţie era un secret de stat şi nu i se 
potrivea decât unei persoane de rangul 
său. in concluzie, Seyyed Nasrollah 
trebui să accepte de voie, de nevoie şi 
ca pe o mare onoare propunerea 
Excelentei Sale. 

Când isi aminti chinurile si încercările 
pe care le indurase in călătoria la 
Damâvand si căndisi imagină lungul drum 
ce-l despărţea de Hindustan, Seyyed 
Nasrollah fu cuprins de o incredibilă 
panică.  Ameţi şi simţi pământul  
clătinându-se sub picioare. Ajungând la 
birou, sună şi  ceru apă. După ce se mai 
l inisti puţin, se abandonă reflectieL 
Balanta sa mintală cântărea avantajele 
si dezavantaje le :  pe de o parte ,  
îndepărtarea de familie, nenumăratele 
schimbări pe care această călătorie le-ar 
provoca in viaţa lu i  t ihni tă şi poate 
pierderea mai multor kilograme din cele 
optzeci şi nouă; pe de altă parte, un profit 
material, onoruri, petreceri şi călătorii pe 
cheltuiala statutuL Totusi, nu reuşi să-si 
regăsească linistea. Ceea ce aprecia mai 
presus de toate erau sănătatea lui şi o 
viaţă fără probleme. Iar speranta in profit 
nu era un motiv suficient pentru a-şi risca 
situaţia actuală. De aici ii venea o ură la 
fel de s u rdă si v io lentă fată de 
Hakimbaşipur. Dar o asemenea dispozitie 
misionară provenind de la ministru era 
considerată o datorie de stat. Asa fu 
constrâns să accepte această călătorie 
cu atât mai  mu l t ,  cu cât putea cu 
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dif icultate să ignore 
avantajul financiar pe care 
I-ar obtine din asta. 

Sewed Nasrollah era 
foarte atent cu economiile 
sale. Or contractul stipula, 
in afara indemnizatiilor de 
deplasare s i  pr imelor 
pentru climat neplăcut, 
onorarii duble. Vedea aici 
un alt interes: ar reusi 
poate, ca doctorul 
Barzuyeh, să aducă din 
Hindustan o carte precum 

"Kalileh-o Demneh" si să-i 
rămână astfel numele in 
posteritate. Recită aceste 
versuri din vârful buzelor: 

.Tuturor papagalilor 
Indiei elocventa, 

Când in Bengal  
ajun�e limba persană". 

In t imp ce-şi  răsucea aceste 
gânduri in minte, vestea se răspândi. 
Colegi de birou si prieteni nu mai 
pridideau să vină să-I felicite si să obţină 
pentru el binecuvântarea divină. Sewed 
Nasrol lah lua o mină satisfăcută, 
închidea ochii si dădea din cap cu fata
lism, spunând: "Ce să faci? Esti in slujba 
patriei!" 

Pe scurt, după o lună de consultare 
a scr iptur i lor si aştr i lor, in z iua 
prevestită, Seyyed Nasrollah trecu pe 
sub Coran si, cu toate onorurile cuvenite 
rangului său, urmărit indeaproape de 
haita de ziaristi care se grăbeau să-I 
fotografieze, pomi, dar nu inainte de a-si 
incredinta testamentul sotiei lui. 

De la Teheran la Ahvaz, călătoria a 

fost cât se poate de insuportabilă. Aici, 
a putut să-i intâlnească pe erudiţii locului 
si să schimbe câteva cuvinte cu elevii 
lor. Dar dacă oamenii din această regiune 
vorbeau araba, acestia aveau o 
pronunţie pe care Sewed Nasrollah o 
critică profund. Apoi responsabilii din 
administratie veniră la întâlnire si se 
intrecură in politeţuri ca să-I invite la ei. 
Cu toate astea, oboseala excesivă nu-i 
îngădui să accepte. Cu atât mai mult, 
cu cât aceste afabili tăti erau toate 
prefăcute, iar schimburile de amabilităţi 
ce se repetau pretutindeni unde mergea, 
precum si toate linguşelile convenţionale 
cărora trebuia să le dea atenţie erau 
pentru el de o plictiseală nesuferită. 
Seyyed Nasrollah n-avea niciun chef să 
schimbe ceva in viaţa lui l inistita si 
monotonă. Şi era chiar hotărât să 
redacteze u n  l ung e logiu pentru 
Hakimbaşipur umplut cu pure idiomuri 
arabe, referinţe savante şi vorbe de duh 
filozofico-religioase. 

Până acum, nu găsise încă timp. 
in plus, această intenţie era contracarată 
de teama şi nervozitatea călătoriei. De 
fiecare dată când automobilul sărea 
periculos pe drumul desfundat, Seyyed 
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Nasrol lah era aproape să leşine.  
Murmura intre buze rugăciunea pentru 
calamităţi, scotea din buzunar o batistă 
impăturită şi-şi şlergea fruntea, pe care 
sudoarea ţâşnea in picături. 

Khorramşahr ii rezervă o primire 
demnă, cu temenele convingătoare şi 
invocaţii. in avans, se făcuseră pentru 
el toate demersurile pentru biletul de 
vapor şi toate formalităţile necesare. 
Seyyed Nasrollah petrecu o noapte 
agitată, cu vise urâte, la directorul de la 
Cultură. A doua zi dimineaţă, însoţit de 
gazda lui , urma să vadă fluviul. Marea 
făcea mai ales obiectul observaţiilor 
sale.  Privi m i rat, curios, a le i le de 
palmieri ce mărgineau cursul apei, bărcile 
si câteva vapoare albe ce-si aruncaseră 

ancora mai in larg. Nu văzuse niciodată 
marea altfel decât pe o hartă geografică, 
iar palmierii doar in fotografii din cărţi. 
Acum, el putea vedea toate astea cu 
propriii ochi! Îşi reaminti binefacerile 
călătoriilor, elogiate de către cei vechi 
in scrierile lor. Lumea ii păru imensă şi 
minunată. "Trebuie să călătoresti mult 
ca să câştigi experienţă!" isi spuse el, 
marcat de o trufaşă intelepciune, dar, in 
aceeaşi clipă, la ideea că in aceeasi 
seară chiar urma să se imbarce, inima 
incepu să-i bată si se simţi pătruns de o 
nestăvilită descurajare. 

Sewed rămase in grija gazdei sale 
până la ora prevăzută pentru manevra 
de plecare. O teamă i raţ ională i l  
invadase si nu-l părăsea. Ca acela care 
e gata să fie condus la blocul operator 
pentru o intervenţie importantă, ii intreba 
de-a dreptul sau pe ocolite pe toţi aceia 
din jur despre condiţiile de călătorie pe 
mare. Spre sfârşitul zilei, ca un strigăt 
disperat, răsună sirena. Inima lui Sewed 
Nasrollah se strânse. Gazdele sale ii 
scoaseră imediat bagajele din vamă şi 
le urcară intr-o barcă, in timp ce se 
urcară intr-o al ta,  insoţ indu- 1  şi 
indreptându-se spre vapor. Seyyed 

Nasrollah ţinea bine strânsă 
la piept sacoşa ce conţinea 
dictionarul de neologisme, 
precum şi fotografiile lui  
Hakimbaşipur. Barca se 
clăt ina.  Valur i le argi nt i i  
scânteiau sub darul de lună. 
Pe malul fluviului domnea 
umbra verde a palmierilor 
a l in iati precum nişte 
santinele mute. Seyyed 
Nasrollah privea ansamblul 
cu un aer duşmănos,  
răuvoitor, precum cămila 
hărăzită sacrificiului, pe care 
o acoperi cu lux şi frumusete . 
Avea sentimentul că toată 
această bunăvoinţă n-avea 
alt scop decât aţ ipi rea 
neîncrederii lui. Barca dansa 
pe valurile ce atingeau uşor 
bastingajul. Sewed Nasrollah 

avea impresia clară că viaţa lui e in 
primejdie. Pentru a-şi masca tulburarea 
interioară, il atacă pe căpitanul bărcii ,  
folosind o arabă elegantă. Vai, celălalt 
nu înţelese niciun cuvânt din discursul 
său şi ii răspunse in dialect sabir; asta 
il sfăşie pe Sewed Nasrollah până in 
adâncul sufletului. Deduse intuitiv că nu 
va găsi pe nimeni in lume capabil să se 
întreţină cu el in arabă. 

Departe, vapoarele străluceau ca 
nişte lămpi pe un platou. Nava cu 
destinaţia Bombay era de foarte departe 
cea mai frumoasă şi iluminată. O briză 
încărcată cu sare marină agita apa, 
transportând duhori de peste, alge şi 
putreziciune: mirosuri amestecate, 
indoielnice, grele şi gretoaşe pe care 
furtuna încă nu le izgonise prin răsuflarea 
ei purificatoare. 

Pr ima care ajunse la ţărm fu  
ambarcaţiunea cu motor al lu i  M. ,  
doctorul, apoi, din toate părţile, se 
năpustiră bărcile si velierele încărcate 
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cu mărfuri. Confuzia generală, strigătele, 
ţ i petele hamal i lor arab i ,  vacarmul 
motoarelor navei il aduseră pe Seyyed 
Nasrollah in prag să-şi dea sufletuL in 
sfârşit, calmul reveni puţin şi, sprijinit 
de braţe, ca o femeie însărcinată, 
Seyyed sări tremurând pe scara princi
pală. De indată ce puse piciorul pe punte, 
un surâs usor de satisfacţie trecu peste 
buzele-i livide. Îi instalară bagajele in 
cabina ce-i fusese rezervată, după care 
cei care il însoţiseră se retraseră 
salutăndu-1 cu mult respect 

Cuprins de ameţeală, Seyyed 
Nasrollah se aseză pe bancheta îngustă 
din cabina lui de clasa a doua şi-şi puse 
alături sacosa conţ inând cartea şi 
fotografii le. Deşi avea mijloacele să-si 
ofere o cabină de clasa întăi, gustul 
economiei il impiedicase să facă asta 
si, fără ceilalţi, care protestaseră sus şi 
tare, şi-ar fi luat sincer una la clasa a 
treia. Prin hublou ajungeau la el strigătele 
călătorilor şi scârţăitul macaralelor. Se 
ridică, aruncă o privire afară. Luminile 
coastei pălpăiau in depărtare, in timp ce 
pe culoare, hamali arabi veneau şi 
plecau in grupuri. Seyyed Nasrollah îşi 
simţi sufletul năpădit de regrete. De mai 
multe ori fu ispitit, cât încă vaporul se 
afla la chei, să prelexteze că e bolnav. 
Era gata chiar să-si dea demisia. Totul, 
numai să redescopere uscatul! Vai, era 
prea târziu! Îşi luă aşadar rămas-bun de 
la soţie, copii, de la aceaslă viaţă tihnită 
pe care o abandonase dincolo de ţărm 
şi îşi muşcă buzele. Apoi se intoarse in 
cabină si isi inspectă noua locuinţă. 

Era o mică încăpere albă construită 
din lemn şi oţeL Mobilată cu trei paturi 
cu arcuri, dinlre care, două suprapuse, 
cu o chiuvetă, un şifonier de haine si o 
măsuţă. Ansamblul ii păru solid, curat, 
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asa cum trebu ie .  Toate poveşt i le 
extraordinare, povestirile marinăreşti, 
aventurile lui Sindbad şi alte legende pe 
care le cit ise despre Hi ndustan ii 
reveniră in memorie. in clipa asta, un 
steward indian cu pielea închisă la 
culoare intră, îmbrăcat intr-o uniformă 
imaculată, şi spuse ceva in engleză ce 
Seyyed Nasrollah nu înţelese, spre 
marea lui rusine: cât de slabe erau 
cunoştinţele sale! Ele se limitau, îşi 
dădea seama de asta, la cei patru pereţi 
ai casei; ce de limbi, ce de moduri de 
viaţă erau pe lume - nu şi-ar fi putut 
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imagina vreodată. 
in mod stupid, isi 
transferă intreaga 
ură si ranchiună pe 
stewardul indian, ca 
şi cum bietul om era 
cauza nefericitului 
voiaj al lui Seyyed 
Nasrollah! Pe scurt, 
stewardu l  aduse 
cearşafuri şi pături 
si făcu unul dintre 
paturi. 

Zgomotele de 
afară slăbiseră pe 
nesimţite. Seyyed 
Nasrol lah se 
prăbuşi  in pat,  
l i t e r a l m e n t e  
epuizat Dar cuşeta 
era prea strâmtă 
pentru el şi nu se 
simţea in largul său. 
Stewardul bătu la 
uşă, intră şi il făcu 

să inteleagă in limba semnelor că era 
gata cina. Iesi primul si, coborând scara, 
ii arătă lui Seyyed Nasrollah drumul spre 
restaurant La masa la care se aşeză, 
două persoane vorbeau in persană. 
Seyyed Nasrollah avea obiceiul de a 
controla cu meticulozitate fiecare fel de 
mâncare şi prefera să guste mai întăi, 
de teamă ca să nu conţină condimenta 
indiene. Căci el se conforma medicinii 

vechi, celei ce distinge intre alimente 
calde şi a l imente reci , şi avea 
intotdeauna la el mirodenii reci ca să-şi 
asigure echilibrul dietetic. 

Unul dintre cei doi iranieni aşezaţi 
la masă comandă meniul in engleză 
folosind cu stewardul termenul .. sokrâ"l'l. 
Încântat că a găsit pe cineva de aceeaşi 
l imbă şi care ştia engleza, Seyyed 
Nasrollah prinse inimă şi, găsind la 
repezeală un pretext in legătură cu acest 
cuvânt, incepu o discuţie lingvistică 
despre limba persană, mamă a celei 
indiene, in care el explică faptul că, după 
cuceririle militare ale lui Darius, ale lui 
Alexandru, ale sultanilor Mahmud şi 
Nădersâh, soldaţii iranieni introduseseră 
intr-o manieră recurentă persana in 
Hindustan. Mai spuse că şi el călătoreste 
cu aceeaşi intenţie: 

- După servitorul dumneavoastră, 
preciză el, .,şokrâ" corespunde exact 
cuvăntu lu i  persan .. şăker" . La fe l ,  
condimentele pe care dumneavoastră le 
numiţi prin cuvântul .,chutney", acesta 
vine de la persanul .,săsni". Pentru că 
toate limbile lumii isi iau rădăcinile din 
l imbi le persană, arabă şi turcă. in 
acelasi mod, toate rasele umane provin 
din fiii lui Sam, Sem sau Iafet sau chiar 
ai lui Selm, Tur şi lradj. De exemplu, 
pentru cuvântul .. samovar", pe care toată 
lumea il consideră de origine rusă, am 
descoperit că e compus din trei cuvinte, 
unul persan, unul arab şi unul turcesc, 
şi că trebuie pronunţată cu .,e" prima 
silabă: .. se-mă'-var" . .,Se" este persan, 
.,măş " este arab, .. var" e turcesc, iar asta 
înseamnă .,trei aduc apă". Există o 
mulţime de cuvinte de acest gen! 

Cunoştinţele istorica-lingvistice ale 
lui Seyyed Nasrollah ii stupefiaseră pe 
călătorii iranieni. Omul nostru înţelese, 
din răspunsurile la întrebările sale, că 
pasagerul vorbitor de engleză fusese 
odată in Hindustan şi că se dusese, dacă 
este asa, in misiune oficială la Busehr. 

Seyyed Nasrollah se retrase in 
cabină după cafea. Se simtea obosit. 
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Îşi remarcă paloarea în oglindă. În timp 
ce-şi m u rm ura rugăciunea pentru 
calamităţi, se prăvăli pe pat şi adormi. 

Nu se făcuse încă ziuă când 
Seyyed Nasrollah remarcă mişcarea 
nepăsătoare a navei şi, în aţipire, auzi 
zgomotul motoarelor. Când deschise 
ochii, fu deosebit de mirat că se regăsea 
pe un vapor. Resimţi o uşoară durere de 
cap. După ce luă micul dejun, descoperi 
un mare afiş lipit de zid, pe care era 
scris cu l i tere roşii: .. B. I .S.N.C. Ltd./ 
Emergency lnstructions Passengers". 
Sub acest titlu erau expuse în detaliu o 
serie de explicatii în engleză şi era arătat 
un om în trei fotograf i i :  prima î l  
reprezenta gata să-şi încheie o vestă 
specială, celelalte două arătau cum se 
închide vesta la piept. 

Acest text îl convinsa pe Seyyed 
Nasrollah că l imba engleză nu era 
diferită de limba franceză, cu singura 
exceptie, poate, că ortografia şi pronunţia 
sunt gresita. Îsi închipui că .,emergency" 
provenea din cuvântul francez .,emerge( 
si t raduse astfel t i t lu l  af isu lu i :  
.Instructiuni pentru scoaterea pasageri lor 
din apă". În acelasi moment, observă, 
instalate în plafon, două despărţituri de 
lemn. Prima conţinea două veste, 
cealaltă, o a treia. Zdruncinat de un 
tremur, conchise că nu putea totusi avea 
încredere oarbă în stiinta europenilor: un 
asemenea vapor, oricât de impresionant, 
era capabil să se scufunde! 

Îşi căută mult timp dicţionarul, dar 
fără succes. Vru să citească explicatiile 
scrise în engleză, însă nu pricepu mare 
lucru. Ghici sensul unor cuvinte prin 
analogie. Nu avu nicio îndoială în 
legătură cu faptul că acest avertisment 
se referea la previziunile unui pericol de 
naufragiu. 

Se îmbrăcă în grabă si iesi pe 
punte. Remarcă doi indieni care încă 
dormeau lângă teava de încălzire .Trecea 
un matelot indian a cărui uniformă se 
acoperise de rugină. Marea se întindea 
cât vedeai cu ochii, presărată cu spumă. 
Abia se zărea departe fâsia subţire, 

aproape invizibilă a coastei. Seyyed 
Nasrollah privi în jurul vaporului şi văzu 
agătate de bastingajul puntii de la clasa 
întâi colaci de salvare albi pe care se 
putea citi .Whale Row". Acelaşi cuvânt 
figura în meniul restaurantului. Deduse 
că acesta trebuia să f ie numele 
vaporului. O damă indiană, îmbrăcată 
într-un sari şi purtând inele de aur în nas 
şi în urechi, tocmai era gata să treacă 
prin fata l ui .  O mulţime de gânduri 
înfricoşătoare îi chinuiau mintea. Nu 
citise oare el, cu doi ani în urmă, în ziar, 
că un mare pachebot naufragiase în 
oceanul Atlantic? Şi pachebotul francez 
în flăcări, pe Marea Roşie, nu-i văzuse 
fotografia peste tot în presă recent? 
Există o şansă din două mil iarde ca asta 
să se întâmple din nou! Merita osteneala 
să-ţi rişti viaţa? Şi pentru ce motiv? 

Si-1 reaminti pe Hakimbasipur care 
devenea cu fiecare zi un pic mai puternic 
şi se zbătea pentru averea lui . Nu era 
oare un veritabil şarlatan dublat de un 
ignorant? Actele originale ce ieşeau din 
biroul său nu colcăiau de greşeli de 
conjugare şi de sintaxă? Se credea chiar 
că avea origini evreieşti si că trecuse la 
crestinism ca să-şi obţină diploma de la 
Şcoala Americană. În prezent, lingea 
coaiele mollahilor! Împrumuta de la 
ginerele său o traducere proastă din 
Carlyle si ţinea o conferinţă cu ea. Pe 
de o parte, denunta o carte anii
musulmană, iar pe de alta, devenea 
campionul progresului şi al necredinţei. 
Făcea să i se tipărească numele în ziare 
alături de acelea ale lui Platon, Socrate, 
Avicenna, Ferdousi, Sa'di, Hâfez şi nu-i 
spun pe toti! Era momentul ca acest 
individ să-si rişte viaţa? Să se umfle apoi 
în pene povestind că i -a apărut 
fotografia în ziarele din Hindustan? Să 
facă dintr-o personalitate de importanta 
lui Seyyed Nasrollah instrumentul gloriei 
sale derizorii şi să-I trimită în Hindustan 
spre a duce prezentul ridicol al acestor 
cuvinte absurde ce nu existau nici în 
persană, nici în arabă? Se vor găsi măcar 
două persoane rationale? Care i-ar 
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răspunde ce? De ce i se rezervase 
această parte? in timp ce erau atâtia 
novici, zeloti care trăiau pe credit şi 
pentru câteva studii vagi dădeau o raită 
prin Europa pe spezele statului, înainte 
de a deveni canaliile si fanaticii carierei 
lor? Si cărora făcea să le parvină în 
fiecare lună două sau trei mii de tomani 
ca să scrie cărţi de genul: .,Profetul 
Sfântul Gheorghe şi învăţăturile sale în 
lume", tipărite, în plus, cu bani de la stat! 
Dar el, el era cumva o pasăre rară? Nu 
puteau să-I lase să trăiască în liniste în 
coltul lui cu soţia, copii i  şi micile lui 
probleme? Să-I lase să traducă cele mai 
mediocra cărţi franţuzeşti? in loc să 
trebuiască să înfrunte acum toate 
primejdiile ca un aventurier, ca un vaga
bond fără rusine, si să-I prezinte în 
Hindustan pe canal ia de Hakimbaşipur 
spre ruşinea lui şi a tuturor! Nu găsiseră 
să exporte o cultură mai onorabilă? 

Seyyed Nasrollah îşi dădu dintr-o dată 
seama că raţiunea lăsa câmp l iber 
sentimentelor. Constatase într-adevăr în 
cursul vieţii sale bogate în experienţă câ 
ceea ce aduce profitul cel mai mare e 
tocmai ticăloşia parveniti lor si minciunile 
cu care isi bat joc de popor. De altfel, 
nu chiar asta îl Iertase să r idice, 
obligându-1 să cănte, osanale progreselor 
inte lectuale rea l izate de această 
strălucitoare epocă? Iar el acceptase, în 
numele artei si retoricii sale, pentru a 
demonstra întregii lumi că el nu era mai 
puţin bun decât altul! La drept vorbind, 
alesese un subiect extrem de original: 
.,Compararea patriei-mamă cu bolnavul 
agonizând, la căpătâi u l  căruia î l  
aduseseră pe Rezâ Khan pentru a-1 
salva, precum Gil Blas, cu clisma si 
ventuzele lui !" (în ciuda furiei sale, nu 
se putu abţine să nu pufnească în râs.) 
Ceilalti puteau să alerge pentru a-1 egala 
în discursurile la fel de strălucitoare şi 
elocvente. El îi văzuse pe toţi crescând, 
pe aceşti savanţi şi docţi, îi cunoştea 
bine pe cei care cunoscuseră Europa, 
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pe cei vechi şi pe cei moderni, toti de 
aceeaşi teapă! Numai t it lurile erau 
·diferite. Altădată, mergeau la Najal şi se 
intorceau hodjdjatoleslâmf'l de acolo. 
Astăzi, se intorc doctori din Europa, cu 
aceeaşi meserie de şarlatan, preocupati 
până la ultimul de burta şi sexul lor! Nu 
se găseau decât să aibă o casă cu trei 
etaje, un automobil şi o misiune in 
stră inătate. Seyyed Nasrollah n u  
călătorise poate, dar cunoscuse i n  lran 
numeroşi medici si savanţi europeni. 
Toată ambitia unui medic iranian era o 
orientare generală, deputătia sau un mi
nister; răposatul doctor Tholozan'''· el, 
se consacra in intregime studiului! Iar 
el însuşi, de ce rămăsese in urmă? 
Pentru că se dedicase şti inţei !  Îşi 
reaminti cu câtă lăcomie ii sorbeau 
vorbele când era la catedră si cu câtă 
căldură era aplaudat! Chiar Curtea il 
remarcase! Dar când il obligaseră s-oia 

de la capăt, se eschivase. Poate pentru 
a-l face să plătească această crimă de 
insubordonare ce il însărcinase cu o 
astfel de misiune primejdioasă! .,Cine 
vrea un păun trebu ie  să suporte 
Hindustanul!" murmură el clătinând din 
cap. 

După masa de prânz, Seyyed 
Nasrollah iesi din sufragerie, când dădu 
nas in nas, pe culoar, cu iranianul care 
vorbea engleză. Îi făcu semn că-I 
recunoştea şi incepu să se plângă de 
căldură, apoi, deodată, il întrebă: 

- Călătoriţi singur? 
- Da. 
- Dacă vă place nugaua de Eslahân, 

vă invit să veniţi in cabina mea. 
Seyyed Nasrollah il conduse. După 

ce scoase anevoie o cutie de nuga din 
valiză, ii oferi una si incepu: 

- Chiar dacă omul isi consacră 
intreaga sa preţioasă viaţă studiului 
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limbilor, ştiinţelor şi tehnicilor, asta e prea 
putin. Ce păcat că scurtimea vietii 
noastre nu ne permite să ne petrecem 
timpul studiind in linişte! E suficientă cea 
mai mică schimbare in viaţă ca să ne 
găsim lată in lată cu noi enigme şi dacă 
din întâmplare supunem cel mai mic 
deta l i u  och i u l ui experientei  ş i  al 
cercetării, vom avea de la acestea, cu 
certitudine, confirmarea. Punem o frunză 
uscată la microscop: vom vedea o nouă 
lume dezvăluind u-ni-se cu principiile şi 
legile ei. Un grăunte de praf pe pământ 
poate l i ,  cu t impul ,  subiectul unei 
profunde reflecţii filozofice, cum spune 
poetul: 

.,Sparge miezul celui mai mic atom 
Şi vei vedea acolo un soare." 

Teoria ştiinţifică contemporană ne-o 
dovedeşte, ceea ce anticii numeau 
.,atom" şi pe care şi-1 imaginau indivizibil 
constituie un veritabil sistem. În prezent, 
dacă aruncăm o privire in direcţia 
spaţiului, nu putem fi decât uluiţi de cursa 
sferelor celeste in raport cu un sistem 
invariabil, astfel încât, pe bună dreptale, 
suntem obligaţi să mărturisim la sfârşit: 

.,lată limita pe care-o atinge ştiinţa 
mea: 

Aceea că stiu că nu stiu nimic." 

Suntem înconjuraţi de secrete şi 
enigme. Sunt de acord cu Hermes 
Trismegistul ca să afirm că .. orice in 
această lume e obiecl pentru stiintă". Pe 
scurt, toate astea ca să spui că este 
evident că o viaţă întreagă nu va fi 
suficienlă spre a aprofunda cunoasterea 
unui număr atât de mare de popoare si 
de limbi ce se găsesc pe lume, nici să 
le descoperi chintesenta. Ceea ce mă 
supără e că nu m-am grăbit să invăt 
limba engleză in tinereţe. Acum văd cu 
adevărat inconvenientul de a repera 
cuvintele şi frazele. Căci prin originea 
sa, o limbă anglo-saxonă diferă funda
mental de limbile latine si in consecinţă 
nu stăpânesc cum trebuie sensul 
cuvintelor englezesti. De exemplu ,  
avertismentul  afişat pe perete -

reprezintă consemnele de siguranţă -, 
am inteles cu uşurinţă titlul; după toate 
aparenţele, sunt consemnele de salvare 
pentru pasageri in caz de naufragiu. 

Vizitatorul, care asculta cu un aer 
bezmetic şi cu g ura pl ină de nuga 
obscura disertatie filozofică, incuviintă 
fără a intelege vorbele lu i  Seyyed 
Nasrollah: 

- Absolut! Absolut! E chiar aşa cum 
spuneti. 

- Zău, nava e ameninţată de vreun 
pericol de naufragiu? 

- Pentru nimic in lume! Ce credeţi? 
E doar o măsură de precauţie. Asta arată 
prudenta europenilor. Desigur, un acci
dent e oricând posibil. 

- Bineinteles! Vreti să spuneti că 
un accident nu e imposibil! As spune 
chiar că e posibil! 

- Absolut! 
- Au prevăzut mijlocul de a evita 

inevitabilul' 
- Chiar aşa. 
- Pot să vă cer să aveţi amabilitatea 

să binevoiti a vă da osteneala să-mi 
traduceti consemnele astea de 
siguranlă, vreau să spun in esenţă? 

- E mai mull decât o onoare' 
Anglofonul se ridică pentru a citi 

foaia cu dispozitii le şi- i  traduse lu i  
Seyyed Nasrollah toate instructiunile de 
folosire a vestelor de salvare. Se preciza 
mai  cu seamă că era de datoria 
pasagerilor, spre a se familiariza cu 
utilizarea lor, să le incerce. 

Seyyed Nasrollah ascultă toate 
astea si-şi şterse fruntea. 

- Dar dacă nava ar lua foc? Întrebă 
el.  Sau dacă, din orice alt motiv, ar 
naufragia - lucru evident posibil, in orice 
caz nu imposibil? De exemplu, anul 
trecut, o navă franceză a ajuns pradă 
flăcărilor pe Marea Rosie; imi amintesc 
de asemenea că am citit intr-un ziar latin 
că un pachebot s-a scufundat in Atlan
tic şi că pasagerii au continuat să 
sărbătorească până in clipa abandonării 
vaporului. 
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- Un ziar latin? 
- Da, asa numesc eu limba franceză. 

Iertati-mă dacă întrebările mele vă 
importunează, la mine e o curiozitate 
naturală, un dar de la Dumnezeu 
Atotputernicul. Asia mă determină să mă 
consider un vesnic student si cu orice 
prilej caut să-mi sporesc cunoştinţele. 
Ceea ce as vrea să stiu e ce i s-ar 
întâmpla in caz de naufragiu celui care 
ignoră orice tehnici de înoi? 

- După cum aţi constatat, pe fiecare 
parte a navei sunt aliniate bărci mari, ce 
se pun imediat pe apă. Întăi sunt urcate 
femeile şi copiii, apoi bărbaţii , in timp 
ce se aşteaptă ajutoare. 

- Da, însă există peşti extrem de 
periculoşi ce pot face mult rău inainte 
de sosirea ajutoarelor! 

- Sigur! Tot soiul de accidente se 
pol întâmpla! Totul e posibil! De pildă, 
să nu dea Dumnezeu ca radioul de la 
bord să ia foc, iar nava să se alle departe 
de ţărm. Să considerăm că pasagerii au 
reusit să urce in bărci le de salvare; e cu 
putinţă ca ajutoarele să intărzie să 
sosească, acesti a să moară din lipsă de 
provizii suficienle. În viaţă, totul se poate 
întâmpla! 

Seyyed Nasrollah clătină din cap cu 
un aer preocupat si murmură: 

- În viaţă, tot felul de accidente se 
pot petrece! 

Apoi, cu voce tare: 
- Aţi spus că sunt bărci mari de 

fiecare parte a navei? 
- Da, cum de nu le-aţi remarcat? 

Haideţi să vi le arăt. 
- Vă sunt foarte recunoscător 

pentru asta! Spuneţi-mi, pot să aflu dacă 
vaporul ăsta face escală in alte porturi? 

- Cum e un expres, nu aruncă ancora 
decât la Buşehr, Karachi si Bombay; va 
face in seara asta escală de două ore la 
Buşehr. 

Seyyed Nasrollah, mereu ingrijorat: 
- M u ltumesc d in  suf let !  V-am 

deranjat prea mult! . . .  
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Apoi tăcu. Cabina se cufundă intr-o 
linişte mormăntală. Anglofonul salută şi 
ieşi. Seyyed Nasrollah isi trecu batista 
peste fruntea fierbinte. Se ridică si se 
duse cu băgare de seamă pe punte. O 
observare atentă îi arăta două bărci 
negre atărnănd de o parte şi de alta a 
vaporului; nu le remarcase pănă acum. 
Fiecare purta inscripţia "Oxford"; era 
numele navei pe care-I citi şi pe colacii 
de salvare. Repetă de mai multe ori: 

"
Whale Row, Whale Row". 1 se păru că 

văzuse deja acest cuvânt: probabil o 
veche divinitate greacă sau asiriană. 
Acestea f i ind z ise,  se pierdu in 
contemplarea valurilor dezlănţuite ce 
creşteau şi veneau să se năpustească 
urlănd asupra navei, apoi se retrăgeau 
in larg. Frumoasa culoare verde a mării 
se schimbase in neagră. Valurile î i  
evocau ochilor săi o materie vie, un corp 
sensibil ce aluneca, se răsucea de durere 
şi de furie tremurând de mânie precum 
un individ sub tortură - durere de-a 
dreptul inutilă, odată ce era gata să 
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înghită intr-o clipă sute de nave cu tot 
cu pasagerii lor, fără cel mai mic respect 
pentru calităţile sau pentru ştiinţa lor! 
Seyyed Nasrollah fu cuprins de un sen
timent de teamă amestecat cu ură in 
faţa forţei oarbe a naturii. Mai mult, sub 
această masă de apă, se înmulţeau 
animale şi peşti teribili, insetati de 
sângele său .  Nu auzise că l a  
Khorramşahr, foarte adesea, femei şi 
copii, care mergeau la fluviu să spele 
rufe fuseseră luaţi şi sfâşiaţi de rechini? 
Seyyed Nasrollah simţi sub picioare 
tremurul uşor al vaporului; auzea vocea 
metalică a motorului; privea marea ce 
se întindea căt vezi cu ochii, retrăgându-se 
fără incetare ca să plece din nou la atacul 
navei ce despica apele, lăsând in urmă 
grămezi de spumă aidoma puroaielor cu 
sânge ţâsnind dintr-o rană. Două 
păsărele urmau in văzduh vaporul. Unde 
îşi puteau face cuib? Asta ii părea 
incredi bi l  de u imitor. Cât priveste 
pasagerii de la nivelurile inferioare ale 
vaporului, despre ce gen de oameni 
putea fi vorba? Niciunul nu manifesta 
nici cea mai mică panică. Dar asta nu 
era suficient să-i potolească temerile lui 
Seyyed Nasrollah, căci era un hău de 
diferenţă între viaţa acestora şi viaţa lui, 
care făcea onoare speciei umane! 
Seyyed Nasrollah era de părere că 
oamenii din Kaşan erau pe nedrept 
acuzaţi că sunt nişte lasi. Nu scrisese 
Herodot că vechii iranieni se temeau de 
mare? Iar Hâfez, căruia ii era frică de 
apă, nu era din Sirâz? isi aminti că citise 
într-o carte că Akbar, împăratul Indiei, îl 
invitase pe Hâfez in Hindustan. Dar 
Hâfez se ingrozea la gândul mării si al 
vaporului şi refuzase invitaţia. Scrisese 
de altfel despre asta în următorii termeni: 

"
Noaptea e neagră, valuri le şi 

uraganul se ridică impotriva noastră. 
Despre nenorocirile noastre ce stim 

cei care pe ţărm cu intelepciune stăm?" 

Din nou dama indiană cu cerceii de 
aur in nas şi urechi trecea liniştită, per
fect indiferentă. Toţi pasagerii ii părură 
lui Seyyed Nasrollah deplorabili, anormali 
şi răi. Avea senzaţia că toti s-au coalizat 
împotriva lui pentru a-1 surprinde, pentru 
a-1 face să sufere chinuri perfide inaintea 
de a-1 omori. Ameţi. Era prea obosit ca 
să reflecteze. Se refugie in cabină. Se 
dezbrăcă si se prăvăl i  in pat. 
Nenumărate gânduri înfricoşătoare i se 
invărteau in minte. Resimţi mai bine 
oscilaţia vaporului. Senzaţiile ii erau mai 
vioaie şi mai l impezi ca de obicei .  
Vaporul vibra în ritmul bătăilor inimii lui. 
Cu încetineală, pleoapele i se ingreunară 
şi adormi. 

Văzu un grup de arabi pe punte, 
impopoţonaţi cu colaci de salvare, gata 
să-şi pună vestele şi strigând: "Whale 
Row!" Un alt grup îmbrăcat in veste 
răspundea pe mare: "Whale Row!" El 
însuşi purta o vestă de salvare pe 
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deasupra mantoului de Buşehr pe care 
îl lua mereu cu el. isi luase copiii pe 
umeri. Era gata să se arunce în mare, 
când soţia l u i  î l  trase de pulpana 
mantou lui . Spaima îl trezi. Trupul îi era 
scăldat într-o sudoare rece şi resimţea 
junghiuri în creştetul capului. Avea un 
gust amar în gură. Când ochii îi căzură 
pe cabină, percepu sunetul metalic al 
maiorului si vibraţia vaporului ,  apoi 
închise ochii din nou, ca şi cum ar fi vrut 
să fugă de infernul acesta. În ciuda 
voinţei lui, gândurile îi zburară spre casă: 
îşi aduse aminte de korsi cs) -ul pe care 
era aruncată roşi a faţă de masă brodată. 
Începu să viseze pernele, pernele de 
dormit calde şi plăcute ce-l înconjurau 
ca nişte daruri preţioase de care îl 
lipsiseră. Fiu l  său, care începu să 
vorbească bine si încerca să imite corect 
pronunţarea cuvintelor, feliile de rodii pe 
care soţia lui le însiruia în farfurie, biroul 
său, toate aceste plăceri erau o lume 
pierdută care fugise' Îşi promise să facă 
drumul la întoarcere pe cale terestră si 
cu trenul, mijloc cu mult mai sigur. Îl 
blestemă din adâncul i n im i i  pe 
Hakimbaşipur care îl antrenase în 
această nenorocire, în timp ce el  insusi, 
asezat la birou, plesnind de sănătate, 
cu un fals surâs pe buze, isi petrecea 
vremea privind cu coada ochiu lu i  
coapsele fetelor si băieţilor si, procedând 
astfel, scotea din încurcătură cele mai 
înalte autorităţi. Procura funcţii publice 
profitabile si fabrica titluri pentru o gaşcă 
de hoţi şi impostori care îi făceau 
propagandă, î i  avansa membri  ai  
Academiei, unde născoceau cuvinte 
absurde si ridicole pentru a le vinde 
populaţiei, fără să stie că de la un capăt 
la altul al planetei trebuie să aştepţi până 
când cuvintele sunt acceptate prin 
folosirea de către oameni şi scriitori ca 
să intre în limbă. Pe el, care era un 
maestru necontestat în filozofie, îl 
făcuseră să trambaleze aceste cuvinte 
străine, fără viaţă şi gust - făcuseră 
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dinadins poate să-I promoveze subit, 
căci nu izbuteau să obtină de la el vreun 
serviciu: de pildă, refuzase să elibereze 
certificate unor studenţi ce-şi dăduseră 
bacalaureatul cu un subiect despre 
pernă. Până acum se făcuse că nu 
înţelege, fiindcă se bucura de o viaţă 
calmă si fără probleme si st ia să 
pescuiască în ape tulburi, dar iată că-i 
puneau această viaţă în pericol pentru 
o nimica toată. Pe neaşteptate, se gândi 
la altceva si îşi aminti că-i lipsea un 
nasture la chiloţi. Începu să-I coasă spre 
a-şi schimba gândurile. Credea că, dacă 
soţia lui ar fi aici, aceasta n-ar fi răbdat 
să facă această treabă de femeie atât 
de puţin potrivită unui erudit ca el. 

În aceeaşi clipă, sirena răsună, iar 
vaporul se opri. Printre pasageri se 
stârnise rumoarea. Inima lui Seyyed 
Nasroltah se strânse; îşi închipui o 
nenorocire. Dar înţelese imediat că 
ajunseseră la Buşehr. Se îmbrăcă din 
nou cu stângăcie şi urcă pe punte. 
Aparent, portul nu se vedea. Se zărea 
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doar, departe de lumină, una sau două 
bărci cu motor, câteva veliere gata să 
încarce mărfuri. Strigătele docherilor îi 
reamintiră coşmarul; i se năzări că visul 
devine realitate. Coasta era atât de 
îndepărtată şi imperceptibilă, încât 
proiectul său de a recuceri uscatul îi 
apăru ireal şi fără temei. Îşi privi ceasul; 
era ora cinei. Se îndreptă spre sufragerie 
cu nădejdea de a culege de aici orice 
informaţie interesantă. Însă toţi cei care 
erau la masă, chiar şi anglofonul si 
stewarzii, toţi îi părură muţi şi preocupaţi, 
dornici să-i ascundă o teribilă veste. 
Asta îl agasă si nu prinse gust de 
mâncare. La drept vorbind, i se tăiase 
pofta. Se mulţumi cu o supă şi o banană 
pentru a rămâne mai usor. Anglofonul îi 
făcu semn de rămas-bun; părea grăbit! 
Seyyed Nasrollah se refugiase în cabină, 
nelinistit şi descuraja!. 

Pentru a înăbusi larma de afară, 
închise usa si trase perdelele. Desi aerul 
era umed şi cald, nu consideră necesar 
să pornească ventilatorul. Luă hârtie şi 
un condei ca să astearnă nişte note în 
vederea unui eseu filozofic, dar mintea 
îi era aiurea. Consemnase pe hârtie 
gânduri ce nu-i plăcură. Văzu unul printre 
altele care spunea asta: "Patria sunt eu' 
Tot ceea ce contează este glor ia 
Comandorului  suprem care pune 
ventuze si suge sângele naţiunii. Ţelul 
instruirii obligatorii nu e alfabetizarea 
poporului, ci e doar pentru ca oamenii 
să poată citi elogiul lui - in definitiv elogiul 
l u i  Hakimbaşipur  - în presă,  să 
gândească si să vorbească în limba 
presei, să se uite dialectele ce sunt 
martorii cei mai autentici  ai l imbi i  
persana, ceea ce n-au reuşit niciodată 
să facă nici arabii, nici mongolii şi să fie 
impus un vocabular artificial ce n u  
apartine nici limbii l u i  Xerxes, nici limbii 
lui Masd Hasan! Asta-i prefăcătorie si 
gască. El confundă interesele superioare 
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ale patriei cu propriile interese superioare. 
Dar de unde vine el? Şi cine este el, el, 
pentru a se crede mai capabil decât mine 
să stabi lească aceste interese 
superioare? . .  ." Seyyed Nasrollah îşi 
continuă lectura; se întrebă dacă nu 
înnebunise. Râse sardonic. Până acum 
nu avusese niciodată astfel de gânduri, 
nici nu preferase astfel de cuvinte. Ce 
forţă exterioară îl împingea? Sau era o 
consecinţă a călătoriei? Poate să fi fost 
un efect al ostilităţii la adresa lui? in cele 
din urmă rupse foaia de hârtie. 

Zgomotul macaralelor de ridicat se 
potoli .  Vaporul isi reluă călătoria. Seyyed 
Nasrollah se ridică, se îmbrăcă si urcă 
pe punte. Vederea altor pasageri îl linisti. 

Căci îşi imagina că fusese abandonat. 
Nori grosi negri cu forme ameninţătoare 
se rostogoleau pe cer, în t imp ce, 
departe, licăreau luminile portului. Marea 
căpătase culoarea gudron ului. Din partea 
unde cerul era senin, Seyyed Nasrollah 
putu să observe Ursa Mare şi Ursa Mică. 
Luna părea să fi căzut într-un colţ de cer, 
iar pe verticală strălucea un rău de argint 
ce curgea pe suprafaţa neagră a mării 
până la vapor. Aerul era nemiscat. 

Seyyed Nasrollah lsi masă inima, iar 
teama i se risipi. Un inexplicabil senti
ment de vioiciune puse stăpânire pe el. 
Pentru întâia oară, i se părea, se 
impăcase cu natura. intreaga lui viată îi 
apăru ca un vis îndepărtat, născocit şi 
precar. Impresiile din tinerete se treziră 
in e l ,  însoţite de nostalg ie  şi de 
sentimentul singurătăţi i .  Resimtea o 
dureroasă compasiune pentru el lnsuşi. 
Cu un umblet greoi, se întoarse în cabină. 
Luând un condei si o foaie de hârtie, 
scrise: "Hindustanul a fost de-a pururea 
leagănul literaturii persane. Astăzi ,  sub 
umbra tutelară a Tatălu i  încoronat, 

progresele din ce în ce mai mari ale 
culturii. . ." 

Nu ajunse la sfârşit. Aşa că încercă 
să descrie într-un stil literar marea sub 
clar de lună. Îşi luă tocul: "Apa de culoarea 
gudronului, începu el, bubuind ca tunetul, 
cheamă nava la l uptă. Luna,  din 
străfundul ceru l u i ,  ca un martor 
nepărtinitor, !şi lasă, cu un surâs, pe valuri 
armătura de argint." Nici asta nu-i plăcu; 
era ca şi cum o forţă străină îl privase de 
cunoştinţele sale intelectuale şi erudiţia 
lui filozofică. 

Dori atunci să-i scrie o scrisoare 
soţiei sale, dar îl apucă o migrenă. Dintr-o 
dată observă pe tavan vestele de salvare. 
Se ridică şi lnchise uşa. Astupă fereastra 
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şi pereţii etansi, apoi, când fu încredinţat 
că se află lntr-o siguranţă desăvârşită, 
desprinse una dintre veste şi o cântări în 
mână. Era un ansamblu de patru bucăţi 
de lemn uşor, de formă dreptunghiulară, 
cusute pe o pânză grosieră cenuşie, 
asemănătoare cu ţesătura de iută. Îşi 
trecu precaut capul printre cele patru 
bucăţi de plută legate peste capătul 
tesăturii. Erau două bucăţi ln partea din 
fată şi două pe umeri, precum bridele unui 
rucsac. Se puse ln faţa fotografiei cu 
consemnele de s iguranţă. Conform 
instrucţiunilor, strânse energic centura. 
Vesta 11 strângea. Apoi se duse să 
contemple în oglindă efectul produs. 

1 se făcu teamă observând paloarea 
fetei lui. Semăna cu acei criminali care 
suferă luni de foame şi de insomnie în 
aşteptarea execuţiei. Coşmarul îi reveni 
în memorie şi îşi  imagină g roaza 
împrejurării când ar cădea în mare. 
incepu să tremure; genunchii i se lndoiră; 
auzea cum 1i clănţănesc dinţii. Îşi luă 
pulsul repetând instinctiv: .Whale Row! 
Whale Row!. . ." Vocea li era răgu-şită. Şi 
îl durea lngrozitor capul. Ca pentru sine, 

îşi luă rămas-bun de la nevastă şi copii 
şi, numai lacrimi, se lntoarse spre a nu 
se vedea. Vru să-şi desfacă vesta, dar 
îşi aminti că, în caz de pericol, obiectul 
era dificil de legat şi găsi că e mai pru
dent să adoarmă lmbrăcat cu ea. Trupul 
îi era scăldat într-o sudoare rece. Văzu 
că nu se simţea bine şi luă două aspirine. 
in timp ce-şi spunea rugăciunea pentru 
calamităţi, se lungi pe o parte, deloc în 
largul său, şi începu să numere bătăile 
inimii lui speriate. 

Nu închisese bine ochii, că vaporul 
fu cuprins de flăcări. Pe punte, vorbea 
de la o imaginară catedră, îmbrăcat cu o 
robă de femeie ca sariul indienei cu cercei 
de aur în urechi şi în nas. Se abandona 
unui emoţionant discurs despre utilizarea 
colacilor de salvare. Printre urletele 
sirenei şi gălăgia clopotelor, era fără 
încetare nevoit să ridice vocea. Din timp 
ln timp, îşi băga mâna în buzunar si 
scotea fotografii şi le arunca drept daruri 
mu l ţi m i i .  Pasageri i  se aruncau cu 
disperare în mare, iar peşti monstruoşi 
cu ochi scânteietori îi tăiau ln două, iar 
suprafaţa apei se acoperise de cadavre 
ciopârţite. Deodată isi văzu propriii copii 
aşezaţi într-o barcă neagră pe care scri.a 
cu litere albe: "Oxford" şi îl recunoscu pe 
iranianul anglofon care îi conducea 
vâslind către o destinaţie necunoscută. 

Când flăcările îl atinseră, Seyyed 
Nasrollah se aruncă în mare şi ,  ln 
aceeaşi clipă, fu atacat de un peşte oribil 
cu ochi de jar care îl prinse de piept lntre 
cei patru dinţi iritaţi ca într-o menghină 
cu patru cărămizi şi strânse atât de tare, 
că Seyyed Nas rol lah îşi p ierdu 
cunoştinţa. 

A doua zi dimineaţă, stewardul 
hindus descoperi în cabina lui trupul lui 
Seyyed Nasrollah, sugrumat cu nodul de 
la vesta sa. 

:::1 o "' Q) 
E '"' N 
Q) .<= � 
o 
Q) 
.<= 
(!) 

95 

www.cimec.ro



�1 E , 
-i ' 

Două luni mai târziu, o mu�ime densă 
se adunase in strada .,Băile Ministrului", 
in jurul statuii lui Seyyed Nasrollah, in 
picioare, tinând intr-o mână o sacoşă şi 
cu cealaltă indicând di rectia spre 
Hindustan. Punea piciorul pe un liliac, 
emblemă a agoniei demonului ignorantei. 
M_ Hakimbaşipur, cu fata tristă si plină 
de emoţie, urcase pe o estradă ridicată 
lângă statuie, de unde depăna un lung 
elogiu funebru pentru defunct. Discursul 
insistă de mai multe ori asupra oribilei 
catastrofe ce va rămâne intipărită in 
memorii si asupra pierderii acestei a opta 
planetei'J a universului, acest filozof al 
timpului, acest ocean de ştiinţă. Apoi, 
adresându-se copiilor si adolescenţilor 
patriei, incheie cu aceste cuvinte: 

- E de datoria voastră să exersati in 
mod constant studiul act iun i lor, al 
cuvintelor si al ideilor acestui patriot de 
geniu, care a dovedit, in slujba patriei, 
un incomparabil spirit de abnegatie si de 
sacrificiu si care, in cele din urmă, a băut 
vinul martiraju luL E datoria sfântă a 
oricărui patriot de a venera această statuie 
sau cel puţin virtutile acestui savant de 
valoare excepţională, de a cinsti memo
ria celui ce a fost la temelia patriotismului 
şi de a pune toate eforturile sale in 
serviciul patriei şi al culturiL 

isi drese glasul, apoi, după trei minute 
de pauză, reluă: 

- Voi propune in mod special 
Academiei de a schimba numele străzii 
.Băile Ministrului" in .. Patriotului" şi, pentru 
iubirea pe care o port purităţii persanei 
si, la fel, pământului strămoşilor mei, ii 
dau acestui om, care se numea Seyyed 
Nasrollah, numele .. Deus Victor" şi titlul 
de .. patriot". Să nu vă înşelaţi! Acest 
ilustru defunct nu e mort! Dimpotrivă, prin 
sacrificarea vieţii sale pentru patrie, el si-a 
găsit u n  loc ales in in ima tu turor 
cetăţenilor săi, căci, cum spune printul 
misticilor: .. Nu-mi căuta mormântul pe 
pământul acesta după moartea mea: El 
este in inima celor ce caută Calea." 
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Să se facă o colectă ca să 
cumpărăm compania maritimă . .  Whale 
Row", ce a fost ultimul cămin al acestui 
preafericit, astăzi in paradis, şi să-I 
conservăm la muzeul CulturiL 

Apoi băgă mâna intr-o pungă si 
scoase un pumn de fotografii pe care le 
luase de la Seyyed Nasrollah in momentul 
plecăriL Le aruncă drept ofrandă multimiL 
Oamenii si le smulseră unii de la altii 
pentru a le apăsa pe inimă. in momentul 
acela, copiii şi tinerii se imprăştiară, cu 
lacrimi in ochi şi inima neagră. 

traducere din limba persană 
Gheorghe Iorga 

:::1 o C/) Ql c .;;; 
N 
Ql 
� 
e> 
o 
Ql 

� 
(9 

Note: 
Sldegh Hedlyat ( 1 903-1 951 ) 
este cel mai mare prozator iranian 
modern, autor de proză scurtă si 
de roman. Dintre romanele sate, 
.,Bufnita oarbă" e o capodoperă a 
literaturii universale (apărută. în 
traducerea noastră, la editurile 
.. Ager" şi .. Polirom", în trei ediţii). 
Povestirea de fată face parte dintr-un 
volum în curs de apariţie. 
1 .  Sat situat la poalele celebrului 
munte cu acelasi nume. la căteva 
zeci de kilometri est de Teheran. 
2. Sau . .sokria'): ,.vă rog", .. mu�umesc". 
3. Grad religios în ierarhia siită. 
imediat inferior celui de .. ayatollah". 
4. Practician francez, medicul per
sonal al sahului Persiei. Nareddin 
Şăh; a lăsat un interesant jurnal 
despre anii petrecuti la Curte. 
5. Masă joasă acoperită cu un  
covor mare, sub care se  instalează 
un vas pentru jăratic si care permite 
încălzirea picioarelor. 
6. Sistemul astronomic persan 
vechi avea 7 planete. 
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Dimensiunea eclezia lă ortodoxă a patriotismului 
Constantin Leonte 

Motto: 
.Patriotismul nu este iubire a ţărânei, 

ci iubirea trecutului. Fără cultul trecutului 
nu există iubire de ţară" (M. Eminescu) 

Noţiunea "patrie" se referă la o 
realitate atotcuprinzătoare care include 
nu numai meleagurile in care am văzut 
lumina zilei, ci intregul pământ natal, 
intreaga noastră ţară; nu numai părinţii 
care ne-au dat viaţă, rudele sau prietenii, 
c i  intregul  popor român cu care 
fraternizăm in gândire, in trăire şi in 
simţire patriotică si spirituală, in grai şi 
in tradiţii, intr-o civilizatie si intr-o cultură 
bimilenară. 

Termenul  "patr ie" derivă d in  
latinescul "patres" (părinţi, strămoşi) sau 

"patria", exprimând mediul politic, social 
si cu l tura l  in care-şi desfăsoară 
existenta fiecare popor; teritoriul locuit 
de un popor; ţara in care s-a născut 
cineva si al cărui cetăţean esle. Noţiunea 
de "patriotism" derivă din franţuzescul 

"patriotisme" şi exprimă senlimentul de 
dragoste si devotament faţă de patrie şi 
popor, statornicit in decursul istoriei. 

Patria este realitatea istorico-socială 
pe care poporul si-o făureste in deplină 
libertate pe glia sa strămosească, iar 
devotamentul izvorât din sentimentul 
dragostei de ţară şi de neam se include 
in acest nobil şi sfânt cuvânt: "patrio
tism". 

in istorie, romani i  au innobilat 
capita la i m per iu lu i  lor, Roma,  cu 
denumirea de "Cetatea Eternă" (dăinuire 
in timp si in spaţiu) si aveau un senti
ment patriotic loarte dezvoltat atunci 
când vorbeau despre "terra patria" 

(pământul părinţilor). Seneca, cu multă 
înţelepciune, precizează că: "nemo 
patriam diligit quia magna est, sed quia 
sua" (nimeni nu iubeşte patria fiindcă 
este mare, ci fiindcă este a sa). 

Sfinţii Părinţi ai Bisericii premăresc, 
in operele lor, dragostea de patrie, 
folosind cele mai sensibile si potrivite 
expresii. "Nimic nu-i mai plăcut decât 
patria", exclamă SI. Ioan Gură de Aur 
(+407). 

Fericitul Augustin (+430) înaltă 
sentimentul patriotic până la analogia cu 

dragostea faţă de mama care ne dă viaţă 
şi educaţie, zicând: "cetatea căreia 
aparţinem este patria noastră, este 
mama noastră", şi tot acest scriitor 
creştin consemnează: "o crimă impotriva 
patriei cuprinde in ea singură pe toate 
celelalte". 

Sfântul Vasile cel Mare (+379) 
remarca in una dintre epistolele sale pe 
un bun creştin - Sofronie - care isi 

"cinstea patria la fel cum ii preţuia pe 
părinţii săi". După apologetul Tertulian 
(+240) ,  i ub i rea de patr ie este o 
caracteristică a conştiinţei creştine. in 
acest sens adresându-se păgânilor, le 
spunea: "vedeţi cât de mult se iubesc 
creştinii"? 

Dragostea de patrie are un caracter 
moral şi social întrucât creşti nul nu este 
un om singular, care in mod izolat îşi 
dobândeşte mântui rea, ci împreună cu 
semeni i  să i ,  pe fondul  s luj i r i i  l u i  
Dumnezeu prin slujirea aproapelui. 
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Ortodoxia fiecărui popor creştin se 
asociază in mod deosebit cu iubirea ei 
fată de neamul in mij locul  căruia 
lucrează, ajutându-1 in toate aspiratiile 
lui. 

Astfel, ortodoxia românească 
iubeşte in mod deosebit poporul român, 
il inţelege, il ajută, şi prin aceasta 
inscrie in istoria lu i  pagini de acte 
mântuitoare perene prin care contribuie 
la ridicarea lui culturală, la dorinta lui 
pentru a trece cu bine prin etapele 
periculoase ale existenţei .  

Trecutul poporului devine astfel 
trecutul propriu, viitorul lui devine viitorul 
ei. Afectiunea aceasta se extinde si 
asupra pământului pe care neamul la 
care s-a ataşat isi duce existenţa lui, 
cu un cuvânt, asupra Patriei, in intelesul 
ei complex şi total, luptând pentru 
apărarea şi ridicarea ei  sub toate 
raporturile, pentru prestigiul ei in lume. 
Există un universalism al Ortodoxiei, al 
creştinism ului, dar el este un universa
lism simfonie al neamurilor, pentru că ea 
slujeşte unui Dumnezeu care iubeşte 
toată omenirea, reprezentat pr in  
neamuri, care a trimis pe Fiul Său in 
lume pentru mântui rea tuturor oamenilor 
(Ioan 3:1 6). 

lntegrându-se in acest universalism 
al fraternităţii dintre popoare, ortodoxia 
românească, asemenea ortodoxiei altor 
neamuri, are motive deosebite să se 
ataşeze Patriei in care lucrează pentru 
mântuirea fiilor poporului român. Pentru 
ea, pământul Patriei este nu numai 
pământul pe care ni I-au lăsat "Părinţii" 

(Patres), ci şi pământul in care "Părintii" 

sunt mereu vii, deoarece in pământul 
Patriei odihnesc osemintele lor. 

El nu e un pământ neutru, ci pământ 
părintesc, pământ românesc. El e udat 
si sfinţit de munca lor, de sângele lor 
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vărsat pentru apărarea lui; in el răsună 
plânsul şi râsul lor din tot trecutul. Ştiinţa 
incepe să facă auzite glasurile ce-au 
răsunat odată in anumite locuri. Trupurile 
noastre s-au format din pământul 
acesta, in care odihnesc trupurile lor. 
Desigur, a le  noastre se resimt in 
part icu laritatea acestor trupuri ,  in 
conţinuturile intelegerii şi simţirii părinţilor 
noştri. 

Potrivit credintei noastre, sufletele 
celor adormiţi privesc cu o atenţie 

deosebită spre locurile unde sunt trupurile 
lor, uneori topite integral in ele, alteori 
păstrând ceva din forma lor (oase, cranii), 
aşteptând să-şi recapete, la inviere, 
trupurile din aceste locuri. De aceea, 

"
Părinţii" stau in jurul nostru, in mod 

nevăzut, ca un "nor de martori" (Evr. 1 2: 
1 ) . atenţi la felul cum cinstim acest 
pământ, amestecat cu rămăşitele lor şi 
imprimat pretutindeni de crucile de la 
căpătâiul lor, cum il apărăm de cotropiri 
străine, cum il cultivăm şi infrumusetăm 
cu grădinile şi zidirile proprii gustului 
nostru, cum il invăluim in haina spiri
tuală a traditiilor lăsate nouă de ei şi cum 
păstrăm prin aceasta comuniunea cu ei. 

Patria se intinde astfel din adâncul 
pământului ce poartă pecetea noastră 
şi până in inaltul cerului de unde ne 
privesc strămoşii, sfinţii şi eroii noştri, 
din trecutul  i memorial şi până in 
eternitatea la care vom intra, până in 
vecii vecilor. 

Pr in urmare, credinţa noastră 
cuprinde in mod firesc in ea şi realităţile 
obşteşti determinate in timp, după legi 
şi condiţionări istorice propri i .  in istoria 
poporului nostru se face cunoscută 
învăţătura creştină, intr-un timp şi pe o 
perioadă care echivalează cu propria lui 
formare ca individualitate etnică şi spiri
tuală. De aceea, găsim viata noastră 
naţională legată şi de religia creştină, si 
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de spiritualitatea acesteia, cu un mod 
propriu de manifestare şi afirmare. 

C reşt in ismul  revarsă, pr in  
învăţătura sa, valor i  peste fondul 
sufletesc al credincioşilor noştri, care 
împreună cu alti factori şi determinări 
istorice şi sociale formează un profil 
spiritual specific. 

Biserica Ortodoxă Română a fost 
prezentă in istoria frământată a poporului 
nostru cu puterea ei morală şi a sustinut 
cauzele nat ionale şi sociale in 

împrejurări care au impus sacrificii sau 
au adus bucurii. in actiuni decisive 
pentru apărarea si afirmarea noastră ca 
naţiune dornică de libertate, Biserica 
noastră a avut in seama e i ,  pr in  
credincioşii, ierarhii si preotii e i ,  partea 
de responsabilitate pe care au onorat-o 
cu vigoare şi clară viziune. 

Privind in trecut, istoria ne aduce 
in fată fapte şi oameni ai Bisericii care 
onorează cu puterea vietii si a exemplului 
lor atât învăţătura creştină pe care au 
trăit-o in duhul autentic al Evangheliei, 
căt şi vigoarea si avântul patriotismului 

• 

lor. Pe lângă angajarea d i rectă in 
vâltoarea evenimentelor - până l a  
sacrificiul eroic a l  vietii - ei au stăruit 
prin cuvântul şi indemnul lor la atitudini 
care să formeze in consti inta 
credincioşilor unitate de convingeri ş i  
unitate de actiune. 

Astfel, in Revolutia de la 1 848, 
găsim slujitori ai altarelor care au 
participat la promovarea revendicărilor 
maselor populare şi ale ideilor de libertate 
si unitate naţională. Exemplară este 
predica preotului Gheorghe Bodescu din 
Bârlad, care spunea: "Suntem toti frati 
după trup şi duh! Sculaţi-vă, dar zic, fraţii 
mei! Uniţi-vă toti să ne facem un trup şi 
un suflet şi să strigăm împreună cu acei 
buni patrioţi care au venit la cunostinta 
adevărului" . in aceeasi actiune de 
restabilire socială şi natională, preotul 
Neagu Benescu, din Ţara Românească, 
spunea: "Nici s-ar putea tăgădui că o tară 
ca a noastră după cursul vremurilor nu 
şi-ar fi putut păstra fiinţa sa . . .  " 

Amintim eforturile de excepţie ale 
sfântului mitropolit Andrei Şaguna, pe 
atunci episcop, care se adresa in 
Transilvania iubiţilor săi fii in Hristos: "De 
vrea cineva să facă vreun bine, de vrea 
cineva să aducă jertfa pe altarul omenirii, 
de vrea să ajute pe confrati in lipse, 
timpul cel mai potrivit e de fată, minutul 
cel mai binecuvânta! a sosit". 

De asemenea, Unirea Principatelor 
din 1 859, dorită si exprimată ca element 
de conştiinţă, de viată social-politică, 
economică şi culturală, a constat nu 
numai din afirmarea teoretică a unităţii, 
ci si in iniţierea unor acţiuni comune de 
luptă pentru drepturi nationale şi sociale. 
Ea este succesul unor act iun i  
pregătitoare in  care s-a angajat poporul 
si cei care autentic il reprezentau ca 
mesageri ai idealurilor naţionale. 

intre aceştia, un loc de merit il detin 
şi reprezentanţi ai Bisericii, care prin 
cuvântul lor, prin predici, pastorale sau 
publicatii, justificau şi susţineau cauza 
unirii. Cu prilejul hramului Episcopiei din 
Husi, 29 iunie 1 856, tânărul arhimandrit 

• 
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Melchisedec, mai târziu episcop, a rostit 
o înflăcărată predică, publicată după 
aceea sub titlul "Jertfă pentru unirea 
Principatelor", in care chema clerul şi 
sătenii la unire, sustinând că ea va 
deschide poporulu i  român "o cale 
luminoasă şi-1 va face să guste din 
rodurile dreplăţii şi libertăţii". Episcopul 
Filotei al Buzăului preciza, in ianuarie 
1 859, intr-o circulară către preoţi, că .a 
sosit vremea să se asigure existenţa 
pol it ică naţiei române şi să ni se 
chezăşuiască drepturile străbune". 

Episcopul Calinic al Râmnicului 
indemna, intr-o circulară către protopopi, 

"că românii sunt chemaţi să-şi ceară pe 
cale legiuită coroana luptelor şi a sângelui 
vărsat pentru cruce, pentru apărarea 
patriei". Adunarea ad-hoc din Ţara 
Românească si-a inceput lucrările cu un 
frumos şi patriotic cuvânt de deschidere, 
rostit de mitropolitul Nifon Rusescu: "Ne 
aflăm aici pentru a ne sfătui împreună 
la fericirea si prosperitatea patriei. Uniţi-vă 
in cuget frăţesc si naţional". in cuvânlul 
rostit la depunerea jurământului de către 
domni loru l  Alexandru Ioan Cuza,  
mitropolitul spunea că a fost asteplat de 
popor ca să pună capăt suferinţelor şi 
durerilor lui: "Să pregătim un viitor fericit 
şi demn de gloria străbunilor noştri". 

Integrată in soarta poporu lu i  
dreptcredincios, in mijlocul căruia si-a dural 
exislenţa, Biserica Ortodoxă Română a 
inteles intotdeauna să impărtăsească 
suferinţele neamului şi să sprijine cu 
insufletire aspiraţiile pentru o viaţă liberă, 
mai dreaptă si mai bună. Clerul Bisericii 
noastre nu a rămas indiferent in 
împrejurările deosebije din istoria naţională. 

in Războiul de Independentă din 
1 877, ierarhi şi preoţi au contribuit efectiv 
prin acţiuni di recte şi mai ales prin 
puterea cuvântului lor, imbărbătând 
oşt i r i le  care plecau pe front c u  
entuz iasmul  eroismului  s u prem. 
Mitropolitul Calinic Miclescu, la 21 au
gust 1 877, la sfinţirea unor ambulanţe 
ale Crucii Roşii, rosteste următoarele: 

"Rog pe Dumnezeu ca rănile luptătorilor 
ce vor transporta să vindece ranele 
seculare ale României." La 8 septembrie 
1 877, mitropoliţii Calinic Miclescu, la 
Bucureşti, şi Iosif Nanilescu, la lasi, 
episcopii de Buzău, de Râmnicu Vâlcea 
şi lsmail au săvârşit slujbe pentru eroi, 
rostind cuvântări in care au elogiat 
faptele de vitej ie ş i  jertfa pentru 
eliberarea şi independenţa ţării. "Ierarhii 
Bisericii, spune un profesor de teologie, 
n-au pregetat ca prin indemnuri si 
îndrumări adresate clerului să determine 
in rândurile acestuia o cât mai activă si 
mai intensă lucrare de sprijini re a armatei 
române". Cuvântul Bisericii s-a auzit si 
in Transilvania, intre altele, prin "Apelul 
filantropic" semnat de mulţi preoţi: "Fraţii 
noslri de dincolo, puşi in dura necesitate 
de a-si  apăra cu arma averea si  
existenţa, vocea carităţii vine si reclamă 
de la umanitate ajutor si alinare. Cu cât 
mai vârtos nu va reclama această voce 
de la noi, unde ea este totodată vocea 
sângelui, pentru că ei sunt fraţii nostri". 

in v iz iunea eclezia lă,  aşadar, 
patriot ismul  este sent imentul  de 
dragoste faţă de patria in care trăim si 
muncim, faţă de poporul din care facem 
parte, faţă de traditiile lui ,  faţă de limba 
si cultura noastră. Este spir itul de 

sacrificiu pentru apărarea libertăţii şi 
independenţei ţării, a poporului. Este un 
sentiment stalornicit in conşt i inţa 
oamenilor din vremuri îndepărtate, de 
aceea are caracter istoric, un conţinut 
social. Nu este o valoare innăscută si 
nu se dobândeşte spontan. Se educă 
treptat prin eforturi le conjugate ale 
familiei, şcolii, organizatiilor politice, ale 
statului şi ale intregii societăţi . 

Patria reprezintă, in primul rând, 
mediul  soc ia l ,  pol i t ic  şi cultural  
istoriceşte format al  activităţii sociale a 
oamenilor. in decursul activităţii lor in 
societate, oamenii sunt educaţi in spiritul 
patriotismului; ca orice sentiment, ca 
orice deprindere, el este educabil. 

in incheiere, amintim cuvintele 
marelui palriol M. Kogălniceanu: "Omul 
totdeauna si-a iubit familia ... si-a iubit 
neamul si partea de pământ, fie mare, 
fie mică, in care părinţii săi au lrăit şi s-au 
ingropat, in care s-a născut, a petrecut 
dulcii ani ai copilăriei - a simţit cea întâi 
bucurie si cea întâi durere". 

Iar poetul nostru M. Eminescu 
preciza: "E mică ţărisoara noastră, ii sunt 
strâmte hotarele, greutăţile vremurilor au 
ştirbit-o; dar această ţară mică si ştirbită 
e ţara noastră, e ţara românească, e 
patria iubită a oricărui suflet românesc; 
intr-insa găsim toate p ut i nte le  
dezvoltării, intocmai ca intr-una oricât 
de întinsă. Athena era un petic de 
pământ si totusi numai din comorile ei 
ş i -a l uat împărăţia l u i  Alexandru 
podoabele măririi. 

S-o facem mare pe ţăr işoara 
noastră prin roadele muncii nostre si  prin 
mărimea vredniciilor noastre". 
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Eu Romania 

nu contează ce scrie la pagina-ntâia 
că sunt pe primul loc 
la toate teslele pentru bătăliile lumii 
pentru cucerirea frumoaselor femei şi a neantului 
pentru cresterea celor mai puternici fii 
sau la concursurile de inteligentă şi îndemânare 
realitatea e alta când prima pasăre îşi ia zborul 
speriată de lenesa explozie a sângelui de românia 
când frumoasele fete şi frumoşii bărbaţi 
cei mai deştepţi şi mai puternici copii ai inimii mele 
se duc aiurea ca şi când n-ar fi fost românia 
şi tara mea devine cu timpul ea însăşi glorios neant 

mai ales noaptea când sunt adâncit în românia mea 
văd unduind viruşi stupizi pe ecran pe linoleum 
in păduri şi câmpii în computer in tramvaiele goale 
in ceaşca de cafea in rugina locomotivelor 
din inerţie împinse la vale de vagoanele goale 

dimineaţa la prânz si seara mă doare că românia 
se miscă în jocul de gleznă al continentului 
cu privirea ei de animal rănit care se târăşte mut 
să-si dea sfărsitul la usa stăpân ului 
pe care atât de mult dedemult 1-a iubit 

de aceea eu cer ţigara din urmă si in lumina luceafărului 
fumul creează efectul de tricolor 
efectul placebo pentru dezamăgire 
să las măcar adâncă si mirositoare urmă de om 
privind oblic spre nori 
definitiv condamnat la românia mea 
atât de aproape de dureroasa tragere pe roata istoriei 
când urmează să i se presare pe răni 
sarea din fundul munţilor ei 
iar lamentaţia e drog pentru prevenirea uitării 

in războiul cu mine se-ntâmplă lucruri teribile noaptea 
când sunt adâncit in românia mea care naufragiază 
cu o pungă pe faţă in genunea zilei de mâine 
si casa mea se scufundă in lasa cea mai adâncă 
trasă-n uitare de greutatea fabuloasei comori românia 

caut intelesuri nebănuite in această sinucidere 
aşteptând fără teamă pe calea romanului 
să se oprească inima mea 
până să se consume lumina 
din secţia de neurologie politică românia 
Si strivesc tigara de adio 

numai că ingerul meu păzitor deodată zice Nu 
nu acum Nu N-ai să mori inainte să mărturisesti tuturor 
de ce rana din ochii tăi românia nu se mai vindecă 
de ce rana de sub tâmpla ta românia nu se mai vindecă 
de ce rana din dedesubtul adânc al inimii tale românia 
sângerează mereu sânge de românia 
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Sunaţi trompetelor 

dacă-1 iei pe cel mai rău 
pe cel mai Nesupus poet din România 
pe cel care scrie cu î din i numele vântului 
al pâinii al Cântului si al câinelui 
dacă-1 iei pe acela 
căruia nu-i pasă de Canoanele academiei române 
dar care vede doar cap de lup pe Stindard 
şi trup de dragon 
cu giuvaiere-n loc de ochi şi coamă de Scrum 

dacă-1 iei pe Oricare dintre triştii nefericitii poeţi 
care-şi plâng naşterea 
în tara cu cele mai frumoase Sfârşituri 
şi-1 dezbraci de verbe de adjective 
de Toate părţile de vorbire 
în fata tuturor celorlalti poeti şi în fata iubitori lor de literatură 
şi-1 schingiuieşti cât să-I treacă toate sudorile 
şi să Sângereze 
îl legi si-i zdrobeşti cu roata Degetele 
cu care tastează 
împotriva legii 
si-i dai foc pe un Rug din manuscrisele l ui Eretice 
până pielea i se face pergament 

îl sugrumi cu tandrete 

nu ca să-si dea duhul 
ci doar cât să simtă apropierea de Sine 

ai să vezi 
prin epiderma lui sfâsiată 
că scrie întotdeauna numele României 
cu â din a 
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Trofeul realizat de 
sculptorul Gheorghe Zărnescu pentru 
Marele Premiu "George Apostu", 

decernat în anul 1 993 1ui 
Radu Beligan 
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Centrul Internaţional de Cultură �i Arte George Apostu 
este situat înlr-un minunat cadru natural si dispune 

de cele mai bune condilii de descoperire si cantemplare a artei contemporane. 

Ansamblul cultural cuprinde: 

• Muzeul deAr1ă Contemporană, core pe lângă numeroase expozi)ii temporare, găzduieşte o bibliotecă publicăînsumând peste 1 5.000 de volume de ar1ă şi beletristică; 
• Porcul, sau "Grădina cu statui", cu sculpturi monumentale din lemn, piatră şi marmură realizate în Simpozioanele de sculptură, de or1işli reprezentotivi din toră şi din străinătate; 
• Solo de marmură, situată în clădirea principală o Centrului, destinată, de asemenea, evenimentelor culturale: spectacole, concer1e, întruniri, reprezentotii, simpozioane etc.; 
• Hotelul şi restaurantul, menite să asigure cele moi bune conditii de cazare atât or1işlilor cât şi vizitatorilor. 

Activitoteo culturală o Centrului include o gamă largă de manifestări artistice: 

• Simpozioane pe cele moi complexe leme, expozitii de pictură, grafică, sculptură, fotografie, or1e decorative; 
• Reprezentoţii teatrale, literare, muzicale, coregrafice; 
• Concer1e de muzicii clasicii şi contemporanii; 
• Decernarea Diplomei de Excelentii şi o Premiului Centrului de Cultură George Apostu; 
• Programul de rezidentii or1isticii Ar1istNe(s)t pentru tineri interpreti si coregrafi din domeniul dans contemporan; 
• Revista "Vitraliu" editată de Centru, periodic ce reflectă sinteza interferentei onelor � caracterul pluralist al octivitiiţii Centrului; 
• Simpozionul Naţional de Estetică • 
• Programul european GRUNDTVIG - Por1eneriote pentru lnvătore Continuii: proiectele «Breoking the Borriers - lmprove Access to Long Life Leorning» şi «longoges du vegetal en 
Europe>>, realizate în perioadele 2009-201 1 ,  201 2-20 14,împreunii cu organizatii por1enere din Franţa, Italia, Spania, Ponugolio şi Belgia; Programul European "E-Motional, Re
thinking Donce· (Cultura 2007-201 3) realizat în cooperare de ciitre Fundaţia Gobrielo Tudor (coordonator program), Associolion of Professionol Conternporory Donce 
Choreographers - Riga, letonia, Fabrica de Movimentos Associo�ăo Cultural -Pono, Ponugolio (20 1 3-201 5). 

• Cenlrul lnternotionol de Culturii şi Ar1e George Apostu este membru oi Consiliului International al Muzeelor (ICQM) şi membru fondator al Asociaţiei Ar1istNe(s)t - Reteaua 
Centrelor de Rezidenta Pentru Ar1işti din România. 

MINISTERUL CULTURII 
Centrul de Cultură 0George Apostu" 
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Periodic al Complexului Muzeal'lulian Antonescu" Bacau 

MUSE M 

SUPLIMENT la numarul3-4 (41) e DECEMBRIE 2013 

Intelectualii şi formarea României Moderne 

rvtai întâi, sa-mi fie permisa o mica 
distinctie tenninologica. Înteleg prin 
illlelectuali acea categoric de persoane care, 
beneficiind de studii înalte, s-au implicat 
semnificativ şi în viata publica. Prin România 
modernGîntcleg lumea noastra, de o parte şi 
de alta a Carpatilor, în proces de schimbare, 
dupa modelele oferite de taTile apusene in 
secolele XIX-XX Las la o pm1e, în ambele 
cazuri, lungile şi complicatele discutii 
marginale, produse în istoriografic sau în 
ştiintele conexe, mai ales în anii '60-'70 din 
secolul trecut, când elaborarea unor sinteze 
de amplitudine impuneau oarecum 
asemenea limpeziri conceptuale. 

În al doi lea rând, ma simt dator sa 
adaug, în chip de motivare a demersului, ca 
aceasta relatie de termeni, îndelung folosita 
de specialişti, comporta azi nuante ce 
recomanda rcpunerea ei pe tapet, cu 
beneficiile considerabile aduse deja în 
câmpul faptelor, ca si în sfera analizelor ad 
rem. Mai mult ca oricând, problema elitelor, 
discutata în fel şi chip dupa întâiul razboi 
mondial, ca şi dupa al doilea, în plina criza 
şi sub presiunea unor schimbari dramatice, 

chestiunea .. demisiei" elitelor (în sensul lui 
J. Bcnda) a ajuns a fi tot mai acuta. Criza 
alimenteaza crizismul, cu o larga patologie, 
supusa deja la variate analize, în spatiul 
românesc ca şi dincolo de acesta. V. Pârvan, 
E. Lovinescu, St. Zclctin, Nac Ionescu. din 
perioada interbelica, sunt repere de neocolit 
într-o asemenea discutie, pentru a nu mai 
vorbi de N. Iorga, ilustml polihistor, care a 
antamat mai toate problemele lumii noastre. 
C. Radulcscu-Motru, D. Gusti, M. 
Vulcanescu, M. Eliade înca se cuvin citati 
consensual. Iordan Chimet a avut ideea, la 
finele secolului, sa adune într-un corpus 
masiv şi indispensabil, Dreptul la memorie 
(1-IV), textele reprezentative pentru discutia 
în cauza, prelungita. apoi, cu elemente 
contemporane, intr-o alta antologic, nu mai 
putin semnificativa: .lvlolllentul adel'Cirului. 

Ca şi alte popoare din Europa, românii 
s-au constilllit în naţiune moderna în secolul 
XIX, pe seama câtorva generaţii de luptatori 
pentru crearea unui stat liber, independent şi 
prosper, dupa modelele functionalc în lumea 
apuseana. S-au facut deja unele încercari de 
a explica gcncrationist fonnarea României 

Fragmentarium 

moderne, ca în cazul istoricilor TW. Riker şi 
Patrik Griffin, sau al filosofului culturii P.P. 
Negulescu, pentru a ne limita la câteva 
exemple la îndcrnâna. 

O noua generatie de intelectuali sensibili 
la destinul colectiv, printre care M. Eminescu, 
T. Maiorescu, 1. Slavici,A.D. Xenopol, îşi dedica 
cfortulile actiunii de intarire a statului român şi 
de purificare morala, acţiune dificila şi 
îndelunga, comparata de Xenopol, în discursul 
festiv de la Puma ( 1871 ), cu "aceea a poli pilor 
ce radica insule din sânul oceanului, pc care 
apoi viata isi aştcmc covorul sau". Tâm1rul 
isto1ic schita tm complex program de regencrare 
colectiva, întemeiat pe ideea ca 

"
ştiinţa şi 

puterea morala sunt stâlpii fcrici1ii popoarelor". 
A1intea şi inima erau chemate sa contribuie 
deopotriva la acest proiect. 

Pe ce cale evoluilm era lozinca înscrisa 
de C. Radulcscu-Motru pc frontispiciul 
revistei Ideea europea!liJ, ca un îndemn la 
reflcqie şi la mobilizare civica, într-un spirit 
afin cu cel care mobilizase elitele în alte 
epoci. "Dinamizarea naţiei" ajunsese a fi o 
sintagma de uz curent, ca o nevoie tot mai 
presanta de renovatie sub multiple aspecte. 

Trebuia gasita calea benefica, nu acea 
aurea mediocritas ce se putea nutri evcn
mal dintr-o anume traditie culmrala. S-a 
punll defini perioada interbelica, acel in
terval de doua decenii, ca fiind .,România 
normala", cu toate excesele şi aporiile ei 
inca nestudiate cum se cuvine. 

S-a pus poate un prea mare accent pe 
caractenJl polar, antinomic, al evoluţiei în 
cultura, însuşire sesizata şi de M. Eliade 
într-un eseu memorabil. Ne putem însa 
întreba (am şi facut-o) daca se poate vorbi 
de o polaritate în sens absolut sau daca 
exista o singura polaritatc în cultura. 
Problema n1mâne oricum deschisa. ca şi 
discutia privitoare la modernitatea 
româneasca, asupra careia ne-am permis a 
schita unele elemente de cadru istoric, spre 
a pune în lumina procesul îndelung de 
constin1ire a natiunii române, marea "serie 
istorica'' a devenirii noastre moderne. 

Alexandru ZUB 

* Textulmtcgral al expunerii va fi publicat 
în Zargidava, XIII, 2014. 
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MUSEUM 

Un rege • Mihai 1 al României 

Ziua de 1 O Mai este dedicata Zilei monarhiei române, zi în care, cel care a pus 
bazele dinastiei regale moderne pe plaiurile mioritice-printul Carol! de Hohenzollem
Sigmaringen -a urcat pe tronul României, în anul 1866. Perioada 1866-1947 a fost 
una plina de evenimente pentru istoria noastra, un merit deosebit revenind regilor 
României, atât în câştigarea independentei de sub dominatia otomana ( 1877-1878), a 
proclarnarii Regatului României (în 1881) sau în realizarea Marii Uniri din 1918. 
Dupa acest an de cotitura în istoria noastra, progresul economic, social şi cultural dm 
perioada interbelica şi primii ani postbclici, sunt indisolubil legate de Casa Regala. 

Mihai 1, ultimul rege al României, a ocupat tronul în doua rânduri (1927-1930, 
regenta şi 1940-1947). În cele doua domnii, Regatul României a trecut prin perioade 
istorice dificile. Daca la sfâf'!iitul primei domnii s-a declanşat criza economica mondiala, 
a doua domnie a fost marcata de participarea românilor la a doua conflagratie mondiala 
şi instalarea regimului comunist, începând cu sfârşitul anului 1944. 

Înaintea plecarii suveranilor de pe malurile Dâmbovi(ei, la nunta Elisabetei a Il-a a 
Marii Britanii - nunta care a avut loc în noiembrie 1947- Casa Regala a României a 
anunţat absenţa din ţara a regelui Mihai I pentru 20 de zile. Demnitarii comunişti au 
sperat ca monarhul sa nu se mai intoarca la conducerea destinelor românilor. 

Dupa evenimentul monden menţionat mai sus, regele Mihai a fost invitat la 
celebrul Hotel Claridgc's, la o recepţie a Marelui Duce Jcan de Luxemburg, unde a 
cunoscut-o pe verişoara acestuia, principesa Ana de Bourbon-Panna. 

La 2 decembrie 1947, Mihai, tânar şi neliniştit, a încercat sa-I convinga pe prim
ministrul Petru Groza, sa-şi dea acordul pentru casatoria sa cu Ana. Guvernul pro
sovietic a refuzat oficializarea casatoriei, motivatia fiind aceea ca statul român nu 
şi-ar fi "permis cheltuielile necesare unei nunţi". 

Din punct de vedere constitutional, cel al fonnei de guvemamânt, "incapa(ânatul" 
monarh a creat din nou probleme, aşa cum facuse şi in timpul "grevei regale" (august 
1945-ianuarie 1946). Dar totul s-a rezolvat prin abdicarea fortata din 30 decembrie 
1947 şi cu exil, începând cu 3 ianuarie 1948. 

Casatoria regelui Mihai I cu Ana de Bourbon-Parma a avut loc in vara anului 
1948. La acea vreme Biserica Catolica avea reguli foarte stricte (cum de altfel are şi in 
prezent) in privinta casatorii lor cu cei din alte religii. Ca atare, Principesa Ana de 
Bourbon-Panna trebuia sa obtina pennisiunea Vaticanului. 

Regina Mama Elena şi mama Principesei au mers la Vatican: "Mama şi soacra 
mea. regina Elena, au mers amândoud .w1 ceară acordul Papei Pius al Xli-lea. Şi 
mama a mers atât de departe f11cât a lovit cu pumnul tn masii. deoarece erafurioasiT 
pentrn cii. Papa i-a rilspuns: «Nu-mi pot da binecuvtittareah>''. Mai mult, nici un 
membru al familiei Principesei nu a avut dreptul sa vina la nunta, fiind amenintati cu 
excomunicarca de catre Vatican. 

Singurul monarh din familiile domnitoare ale Europei care a acceptat sa-i 
"gazduiasca" pe nuntaşi a fost fratele Reginei Mama Elena, regele Paul al Greciei. El 
a organizat nunta la l O iunie 1948, la Palatul Regal din Atena. Dm partea danczilor a 
venit, totuşi, prinţul protestant Erik, unchiul Anei, cel care a condus mireasa la altar. 

La început, tânara familie a locuit în Italia (la o vila din Florenta}, apoi în 
Danemarca şi Marca Britanie, iar din 1956 la reşcdinta pennanenta de la Versoix, în 
Elvetia. Au impreuna cinci fiice: Margareta, Elena, Irina, Sofia şi Maria - toate botezate 
in religia ortodoxa. 

Viata austera (comentata, inca, de catre unii), refuzul oricarui ajutor (inclusiv a 
ofertei preşedintelui american Truman de a se stabili în State), pasiunile şi activitatile 
preferate ale regelui Mihai pentru tehnica, tâmplarie, maşini şi avioane, sau creşterea 
gainilor de catre regina Ana- toate au reuşit sa intretina o viata de familie, pe principiul 
cumpatat al vestitei "carpe diem" şi au transmis, peste cele patru decenii de exil, cu 
rigoarea şi simplitatea unor Altete Regale, modelul aproape perfect (caci, nu-i aşa?, 
perfectiunea, vorbesc gurile rele, nu exista') al unei familii unite şi la greu, dar şi la 
bine ... 

Bine care ar ti putut sa intervina in viata Majesta(ilor lor şi a natiunii române, 
dupa anul de cumpana 1989. Dar românul e român, el tot "rumân" ramâne ... Cu atât 
mai mult cu cât trecusera aproape patru decenii şi jumatate de ideologii staliniste şi 
national-comuniste peste capul, prin urechile şi stomacul lui (frica, umilinta, foamete, 
intuneric, teroare, izolare, crime) ... 

Complexul Muzcal "Iulian Antonescu" Bacau a organizat la sediul sau din str. 9 
Mai, într-o frumoasa zi de 1 O mai 2013, manifestarea intitulata Un rege- Mihai 1 al 
României. Pentru a populariza realizarile dinastiei care a condus Principatele Unite 
ale Moldovei şi Valahiei - România, intre 1866-1881, şi Regatul României, între 
1881-1947 - institutia noastra, in colaborare cu Muzeul Militar National "Regele 
Ferdinand I" - filiala Bacau şi Serviciul Judetean Bacau al Arhivelor Nationale, a 
propus, astfel, publicului larg o tema de reflectie dedicata personalitatii regelui Mihai 
I şi rolului jucat de acesta în istoria nationala. 

Programul a cuprins verni sarea micro-expozitiei Un rege- Mihai 1 al României, 
prezentata de profesor Mihaela Baitan, director al Muzeului Militar National "Regele 
Fcrdinand I"- filiala Bacau. În cele câteva vitrine etalate pe simeze, au fost expuse atât 
obiecte tridimensionale de patrimoniu, cât şi foto-documente referitoare la regalitatea 
româneasca. 

Vemisajul a fost unnat de prezentarea comunicari lor: Regele Mihai 1 al României 
(profesor Mihaela Baitan), Raporturile dintre regele Mihai 1 şi mareşalul Ion Antonescu 
in timpul războiului (profesor Vilica Munteanu) şi Regina Ana a României (doctor 
Dimitrie-Ovidiu Boldur). 

Lasam, aşadar, posteritatii posibilitatea unei interpretari care sa nu tic totuşi prea 
târzie ... Cu siguranta, timpul se scurge prea repede, dar, arunci când te ataşezi cu trup 
şi suflet unui neam, unei natiuni "mici si neînsemnate" ca a noastra, important este ca 
prin vene iti curge necontenit "sânge regal" pentru cei pe care i-ai avut, cândva, sub 
obladuire. 

Iar acelaşi Timp Batrân are, inca, rabdare ... 

Dimitrie-Ovidiu BOLDUR 
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" Saloanele Moldovei" • o vedere din Basarabia 
in istoria artei basarabene pc parcursul secolului XX, doua evenimente majore au configurat 

tendintele şi evolutiile ei de mai departe. 
Prima a fost infiintarea Societatii de Belle Arte din Basarabia, fondata de Alexandru 

Plamadcala în 1921, care, prin activitatile sale timp de doua decenii de existenta, a fost 
organizatoarca a 11 manifestari artistice, dintre care una a avut loc la Bucureşti, in 1922. Prima 
expozitie de arta basarabeana in Regat a avut un impact definitoriu asupra artiştilor plastici 
din Basarabia, tiind primul contact artistic, dupa un secol de înstrainarc, cu veritabila arta 
româncasca, iar in continuare, şi cu cea europeana. Efectul nu s-a la'"t mult aşteptat. Salonul 
basarabeni lor Ia Bucureşti a deschis artiştilor de peste Prut calca spre institutiile de arta din Iaşi 
şi Bucureşti, iar de aici spre Drcsda, Munchen, Paris, Amsterdam sau Bruxelles, centre ale artei 
europene, inaccesibile pentru majoritatea doritorilor de studii artistice din vechiul imperiu. 

Societatea de Belle Arte de la Chişinau a jucat un rol important in cultura basarabeana. 
Organizarea unor expozilii comune ale plasticicnilor români şi basarabeni, participarea lor la 
Saloanele Oficiale din Bucureşti, a urgenta! includerea ultimilor in orbita culturii române şi 
europene a timpului. Basarabenii participa la Saloanele Oficiale de la Bucureşti, studiaza la 
Academia de Arte şi obtin burse pentru a studia în Franta, Belgia sau Olanda. 

Amprentele acestor descinderi europene şi-au lasat urmele şi in perioada sovietica a 
"realismului socialist", creatiile foştilor bursieri de fonnatie "burgheza", cum ar ti Mihai Grecu, 
Valentina Rusu - Ciobanu sau Ada Zcvin, au deven it o lonna evidenta de disidenta, de protest, 
prin moda litatea �i interpretarea actului cn:atici în noua conliguratic ideologica. 

O expozitie de anvergura, cu circa 300 de lucrari, are loc în 1938, in sala de festivitati '. 
Primariei din Chişinau, cu ocazia jubilcului cunoscutului pictor român N. Gngorescu, ale cărui 
opere au fost expuse in centrul salii. Cu ocazia acestei expozitii, se colecteaza opere pentru 
fondarea viitoarei Pinacoteci municipale. La insistenta lui A. Plamadcala, Mtn!Sterul Cultum ŞI 
Cultelor a donat Chişinaului noua tablouri şi trei sculpturi din colectiile statului român. 

Dupa aproape cinci decenii, intr-o alta ambianta, istoria se repeta, la nivel de ascensiune, 
pc spirala legaturilor artistice concepute anterior, când în peisajul artelor plastice din cele doua 
tari surori îşi fac aparitia Saloanele Moldovei ( 1991 ), manifestare ajunsa astazi la cea de-a 23-a 
editie. Initiativa şi continuitatea acestora se datoreaza, în mare şi egala masura, plasticienilor Ilie 
Boca şi Sergiu Cuciuc, alaturi de Mihai Mancscu, Anatol Rurac şi Mihai Chiuaru, Gcorgcta 
Barbu Constantin Donea, Ghenadic Jaloba, Dorinel lchim şi multi altii. 

Cu toate dificultatile intâmpinatc pc parcurs, Saloanele Moldovei au jucat, pentru artiştii 
plastici din Basarabia, acelaşi rol şi au avut aceeaşi importanta ca şi Societatea de BclleArte a lui 
Alexandru Plamadeala din anii 20, dar a extins şi a aprofundat legaturile artistice cu pictori nu 
doar din România, ci şi din tarile europene. 

Saloanele Moldovei au motivat şi au impulsiona! aparitia la Chişinau a Bienalelor 
Internaţionale în domeniul Picturii şi Graficii, a Sculpturii şi a Artelor decorative, integrându-sc 
organic in ambianta artistica europeana. Fara indoiala, acest moment nu ar ti avut loc daca nu ar 
ti fost implicati artiştii plastici autohtoni şi expozitiile personale ale multora dmtre ct, orgamzate 
în Gcnnania,Austria, Italia, Turcia, Olanda etc., rcpetând turul manifestarilor artistice din perioada 
Ba.arabici interbelice. În acelaşi timp, Chişinaul devine şi gazda oaspeti lor din tarile nominalizate 
mai sus, expozitiile lor fiind vemisate la Muzeul National de Arta şi la Centrul Expozitional 
"Constantin Brâncuşi", principale centre de promovare a artei contemporane in Repubhca 
Moldova. 

Acest voiaj artistic organizat anual a devenit un mesaj emblematic al continuitatii artei 
moderne şi contemporane fara frontiere. Timpul scurs de la primele expozitii ale deceniului al 
doilea al secolului trecut şi pâna la editia actuala, a douazeci si treia, demonstreaza ca fenomenul 
artistic nu a fost unul arbitrar sau tributar vremurilor, ci un eveniment de durata, unul care 
schimba mentalitatea şi afinna integrarea creatiei plastice de pc cele doua maluri ale Prutului in 
curentul european contemporan. 

Tudor STAVILĂ 
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Academicianul Mircea Petrescu-Dimbovita, "ajuns in 
seara târzie a vietii" - ca sa preluam o zicere a lui Simon 
Mehedinti, rostita la 15 noiembrie 1946 in Aula Academiei 
Române -, a muncit cu aceeaşi pasiune şi tenacitate pâna la 
sfărşirul vietii, intocmai ca in anii deplinei afirmari ştiinţifice. 
Pe neaşteptate am primit o veste mult intristatoare. Ştiam ca 
se apropia de 98 de ani, ştiam ca are, firesc, la aceasta vârsta, 
anume probleme de sanatate, dar il doream între noi, prezenta 
sa ne mobiliza, ne stimula, exemplul sau de munca 
intelecruala la aceasta vârsta inaintata, ne imbarbata. Ne 
pregateam sa-I sarbatorim, printr-un nou volum omagia!, la 
100 de ani de viata. dar Moira n-a mai avut rabdare şi 1-a 
rapit de sub privirile noastre, neputincioase in fata destinului. 
A plecat dintre noi, dupa o viata de aproape un secol (21 mai 
1915 - 13 aprilie 2013), unul din marii reprezentanti al şcolii 
româneşti de arheologie, care venea, prin Ion Nestor ( 1905-
1974), tot de sub mantaua lui V Pârvan ( 1882-1927) creatorul 
şcolii moderne de arheologie din România. 

Nascut la Galati, la 21 mai 1915, intr-o familie de 
intelectuali care i-a asigurat o educaţie aleasa, Mircea 
Petrescu, numit mai târziu şi cu cognomcnul Dimbovita, a 
fost atras de arheologie inca din anii de liceu. Un mare rol in 
acest sens 1-a avut profesorul sau de limba şi literatura româna 
de la Liceul "V. Alecsandri" din Galati, Aetiu Hogaş, fiul 
scriitorului Calistrat Hogaş, fost coleg la universitate cu V. 
Pârvan, care prezenta elevilor Istoria Arheologici a lui Al. 
Odobcscu şi Getica lui Pârvan (1926). 

Ca student, tânarul Mircea Petrescu a urmat intre anii 
1933-1937 Facultatea de Litere şi Folosofie din Bucureşti, 
cu srccializare in arheologie şi istoric veche şi, in paralel, la 
dorinta tatalui. Facultatea de Drept. La Arheologic-istoric a 
avut profesori straluciti. liguri emblcmatice in cultura 
româncasca, precum Ioan .\ndri eseu, creatorul colii de 
arhcologi preistorica dm România, Ion cstor creatorul 

colii de arhcologtc medievala dtn ţara noastra, G. Mumu, 
specialist in arheologia clasica etc., şi, dintre profesorii la 
celelalte epoci istorice, pe N. Iorga şi C.C. Giurescu, iar la 
disciplinele conexe pc G. Opn:scu la istoria a11cî, Simon 
Mehedinti şi Vintila Mihaicscu la gcogmfie. Ce-şi putea dori 
mai mult un tânar venit sa invete, hotarât de la inceput sa 
mearga pe urmele marilor maeştri mentionati? 

Conştiincios din primele clase şi apoi in anii de liceu şi 
facultate, de o rigoare a muncii intelectuale exemplare care 
1-a caracterizat toata viata şi de o tenacitate remarcabila, rar 
intâlnita, s-a impus in fata profesorilor. Înca din ultimul an 
de facultate, a primit sarcini didactice, astfel ca, începând cu 
1937, a devenit asistent onorific la catedra de preistorie. În 
peste jumatate de secol de activitate, a parcurs un 
impresionant cursus honorum, iar in ultimele decenii ale 
vietii a fost considerat patriarhul ar!Jeologiei româneşti. 

Şi-a inceput cariera universitara şi de arheolog la 
Bucureşti (1937-1948), in 1947 sustinându-şi teza de 
doctorat sub conducerea lui Ion Ncstor. Din 1949, a devenit, 
prin concurs, conferentiar universitar la Facultatea de 
Filologie-Jstorie-Filosotic a Universitatii "Al. 1. Cuza" din 
Iaşi, sectia de Istoric, pentru disciplinele de istorie veche şi 
arheologic. La laşi a cunoscut desavârşirea didactica şi aca
demica. 

Profesor universitar titular in 1956, dr. docent in 1957, 
director al Muzeului de Istorie a Moldovei ( 1956-1968), 
conducator de doctorat (din 1966), director al Institutului de 
Istorie şi Arheologic "A. D. Xenopol" din laşi al Academiei 
Române ( 1967-1989), decan al Facultatii de Istorie din cadrul 
Universitatii "Al. 1. Cuza" ( 1976-1977), a fondat in 1960 şi a 
condus multi ani prestigioasa publicaţie de specialitate 
Arheologia Moldovei şi a fost redactor principal, mai multi 
ani, al Anuarului Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. 
Xenopol". Ca membru corespondent (1 991 ), şi apoi membru 
titular ( 1996) al Academiei Române şi membru al unor 
importante institutii academice internationale, a participat 
cu lucrari ştiinţifice la mai multe congrese şi la numeroase 
manifestari ştiinţifice internationale in tari din Europa, dar 
şi in Mexic şi China. A fost membru in comitetele de redactie 
şi colaborator la câteva zeci de publicaţii din tara şi 
stramatatc. 

În toata cariera sa didactica şi de cercetator-arheolog, a 
unnarit pregatirea unor noi şi noi generatii de arheologi. 
inca din anul 1 al unei noi serii, se orienta spre cei mai buni 
studenti pentru a-i atrage spre arheologic. În cele mai multe 
cazuri a reuşit. În relatiile cu colaboratorii de la Universitate, 
de la Muzeul de Istorie a Moldovei sau Institutul de 
Arheologie, cu foştii studenţi, deveniti arhcologi raspânditi 
in toate muzeele şi instirutiile de invatamânt superior din 
tara. şi în special din Moldova, a dovedit o colegialitate 

Un patriarh al arheologiei româneşti 
Acad. Mircea Petrescu· Dimbovita 

Molia: 
"Via(a celor morţi se află în amintirea celor vii" (Cicero, Plrilippica) 

corect inteleasa, o amabilitate deloc artificioasa, ca un reflex 
al bunei credinte, al educatiei deosebite din familie, din 
mediul universitar, pe lânga tluştrii sai magişui care i-au fost 
modele de munca stiintifica şi activitate didactica, Ioan 
Andrie · cu i Ion tor. cu ultimul având o colaborare mai 
Indelungata i nu întâmplator pentru care a avut un ade\ arat 
cult. Prin cei doi magt tri, Mircea Petrescu-Dimbov•ta a 
pastrat legatura cu model ul V. Pârvan. Întrebat de noi, într-w1 
interviu din 2006 (Cf. Ateneu, s.n., noiembrie-decembrie, 
2006, pag. 25), daca în anii studentiei sale se mai zarea um
bra savantului, - pastorul Brand al lui Ibsen, cum 1- a 
caracterizat G. Calinescu pe V. Pârvan - daca mai era prezent 
spirirul pârvanian in facultate", magistrul Mircea Petrescu
Dimbovita ne-a raspuns tranşant: "Spiritul lui V. Pârvan a 
fost mentinut la Universitatea din Bucureşti, datorita 
urmaşilor sai, profesorii Ioan Andrieşescu şi Ion Nestor, care 
in cursurile sustinute, in comunicari şi publicatii I-au apreciat 
cum se cuvine pe magistrul Vasile Pârvan". 

Aproape toti cei care activeaza inca şi azi in arheologia 
din Moldova şi din multe alte centre din tara, poarta marca 
Mircea Petrescu-Dimboviţa. Este o onoare sa poti spune ca 
ai fost studenrul, doctorandul sau colaboratorul lui Mircea 
Petrescu-Dimbovita. Personal, opţiunea pentru arheologie, 
pentru formarea ca arheolog al epocii marilor migratii, in 
fapt a epocii de formare a poporului român, o datorez 
magistrului Mircea Petrescu-Dimbovita. Din anul 1 mi-a 
sugerat, pentru seminar, o tema privind Moldova in secolele 
VI-X Aceasta tema am avut-o şi la lucrarea de sfărşit de an, 
apoi la cercul ştiinţific de istorie, pe care l-am condus, sub 
indrumarea magistrului Mircea Petrescu-Dimbovita, in anii 
III-IV şi V de facultate. Am transformat mai târziu tema in 
lucrare de licenţa, beneficiind şi de sprijinul tânarului 
cercetator pe atunci Dan Gh. Teodor. Cu un titlu uşor 
reformulat, la sugestia profesorului nostru, am propus tema 
ca lucrare de doctorat sub conducerea savantului Ion Ncstor 
(menţionez ca profesorul nostru de la laşi conducea lucrari 
de doctorat numai pentru preistorie). Ulterior, dupa decesul 
profesorului Ion Nestor, am fost nevoit, ca şi alti colegi de 
generatie din laşi şi Bucureşti, sa ma transfer pentru finalizarea 
tezei la prof. univ. dr. doc. Kurt Haredt din Cluj-Napoca, care 
conducea doctorale şi pentru epoca migratiilor. Am fost 
bucuros sa aflu ca din comisia de doctorat face parte şi Mircea 
Petrescu-Dimbovita, dar şi colaboratorul sau mai tânar, spe
cialist recunoscut de pe atunci in epoca migratiilor, dr. Dan 
Gh. Tcodor. Mircea Petrescu-Dimbovita a fost un apropiat al 
arhcologilor bacauani şi i-a îndrumat, in calitate de director 
de Institut, sa faca cercetari şi in judetul Bacau; a participat 
personal la câteva sesiuni ştiinţifice, a publicat in Ca�pica, 
si, în ultimii ani, la revista de istorie Zargidava, în care este 
prezent cu un articol chiar in numarul proaspat pe 2013, 
aparut doar cu doua saptamâni inainte de plecarea sa dintre 
cei vii. Pe lânga cele menţionate mai sus, ma simt obligat 
moral fata de memoria magistrului meu, sa spun ca prin opera 
sa a dezvoltat mult arhcologia româneasca. A realizat câteva 
sute de articole, srudii, note arheologice, recenzii pentru 
reviste de specialitate, a prezentat numeroase comunicari 

ştiintifice in tara şi strainatate, a fost un bun ambasador al 
istoriografiei şi arheologiei româneşti. Pentru marele public, 
a scris câteva lucrari restrânse privind Cultura Cucuteni, a 
scris pentru studenti Scurtă istorie a Daciei preramane, şi in 
colaborare Istoria României de la inceputuri până in sec. al 
Vlll-lea, a scris numeroase lucrari pentru specialiştii români 
şi straini precum: Aşezări din Moldova de la paleolitic pând 
în sec. al XVIll-lea. (coautor); Depozitele de bronzuri din 
România; Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la est 
de Cwpaţi. Aşezarea de la Fundu-Herţii, jud. Botoşani 
(coautor); Truşeşti. Monografie arheologică (coautor); 
Cucuteni-Cetăţuie . Sapaturilc din anii 1961-1966; 
Monografie arheologică (coautor); Cercetări arheologice 
şi istorice din zona lacului de acumulare Bicaz (coautor) 
2003; Tratatul academic de istoria românilor 1. Moştenirea 
timpurilor îndepărtate, Bucureşti 2001, coordonator cu acad. 
Al. Vulpe şi coautor al textelor de la pp. XXI-XXIII; pp. 43-
48; pp. 111-398. etc., dar şi special pentru strainatate (Die 
Sicheln in Rumanien ... ) aparuta la Munchen şi Der Arm-und 
Bein schmuck in Rumanien, aparuta la Sruttgart). Pentru toti, 
specialişti sau simpli iubitori de istoric, spre sfli.rşitul vieţii, a 
scris o carte memorialistica intitulata Amintirile unui 
arheolog (Piatra Neam\, 2006), in care, cu exigenţa-i 
recunoscuta, îşi prezinta viaţa, aşa cum a fost, de dascal, 
arheolog, istoric şi OM. Foarte important este sa mentionam 
ca arhcologul Mircea Petrescu-Dimbovita este printre putinii 
arheologi români, de la V. Pârvan pâna azi, care a valorificat 
ştiintific, prin publicare, toate rezultatele cercetarilor 
arheologice pe care le-a efectuat intr-o viata de arheolog 
indelungata, bogata şi exemplara. 

Îndeosebi in ultimele decenii, când in fapt a devenit 
po ibil, Mircea Petre cu-Dimbovita a .-ut o preocupare 
deosebita pentru modernizarea metodelor de investigaţii in 
arheologie, pentru cercetarile pluridisci plinarc şi 
interdisciplinare. pentru folosirea în arheologic a unor 
realizari ştiinalilice din alte domenii. Poate nu c lipsit de 
importanta sa amintim ca in ultimii ani de activitate didac
tica universitara, a tinut un curs de Metode moderne de 
cercetare in arheologie. 

Nu este o exagerare daca afirmam ca ilustrul acad. Mircea 
Petrescu-Dimbovita, prin bogata sa activitate in domeniul 
arhcologiei, la catedra universitara, in Institutul de 
Arheologic şi pe şantierele arheologice, prin preocuparea de 
a forma, pe urmele lui V. Pârvan şi Ion Nestor, o noua coho11a 
de arheologi, a creat o autentica şcoala de arheologie. Cu 
mult inaintea noastra, acad. Al. Zub, care a fost la un pas de a 
intra in breasla arheologilor, cu spiritul sau analitic şi de 
mare amplirudine cultural-ştiintifica, facea remarca, plina 
de continut ca "se poate vorbi de o şcoală arheologicâ 
ieşea11ă'' datomta magistrului nostru comun Mircea Petrescu
Dimbovita, "având ca dominante acurateţea telmicâ a 
cercetării de teren. spiritul multidisciplinar şi nu în ultimul 
rând, comparatismur', iar unul din apropiatii discipoli şi 
colaboratori ai lui Mircea Petrescu-Dimbovita, distinsul 
arheolog şi istoric al epocii migratiilor, prof. univ. dr. Dan 
Gh. Tcodor, sublinia ca profesorul nostru "'a creat o şcoalâ 
de arheologie moldava "',puncte de vedere la care subscriem 
pc deplin. 

Pentru munca sa stiintifica., organizatorica, novatoare 
şi participativa. a primit numeroase titluri şi distinctii 
nationale şi internationale, dintre care amintim: premiul 
V Pârvan al Academiei Române ( 1978), Ordinul National 
"Steaua României in grad de Ofiter" (2001) şi Cetatean de 
Onoare al Municipiului laşi (2005). 

Acad. praf. univ. dr. doc. Mircea Petrescu-Dimbovita 
ramâne un model pentru noi cei de azi şi pentru cei care vor 
veni dupa noi. Datoria noastra şi a celor ce vor unna este 
sa-i pastram o amintire vie. Daca este adevarat ce spunea 
Platon ca "moartea nu e decât despărţirea a două lucruri: 
sufletul şi co1pur', atunci noi ne-am desparţi! acum doar de 
corpul magistrului, sufletul sau a ramas cu noi şi in noi şi ne 
va însoţi mereu in faptele nostre. 

Consideram cum nu se poate mai nimerita pentru 
încheiere zicerea lui Vasile Pârvan, autorul nemuritoarei 
lucrari fundamentale a culturii româneşti Getica: "Oamenii 
noui, inflorind Îll marea lumină a vieţii, se pleacâ cu 
reculegere spre pdmâmul unde dorm oamenii "·eclli, din 
tăria cărora au crescut ei, oamenii noui, ca .florile nouă din 
pulberea florilor vechi". (V. Pârvan, Memoriale, 1923, p. 
164). 

Prof. dr. Ioan MITREA 
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" Saloanele Moldovei" ·saloanele sufletului românesc 

Bucureşti- Chişinau, un dnun de 8 ore pe parcursul carui a imaginatia mea a avut timp sa 
creioneze şi sa deruleze, în acelaşi timp, zeci de scenarii, zeci de ipostaze încarcate de emotii, 
bucurii şi temeri, prcfigurari ale unor sentimente viitoare. Stiam de rcnumclc pc care I-au 
câştiga! an de an Saloncle Moldovei, ştiam ca fiecare noua editie a adus un plus de valoare, ca 
a ridicat ştacheta de ambele parti, a organizatorilor dar şi a participantilor; douazeci şi doua de 
ediţii care au lasat amintiri frumoase şi au imbogatit patrimoniul cultural al ambelor tari, 
România şi Republica Moldova, cu lucrari de valoare ce pot li admiratc în expozitiile 
permanente ale instituJiilor organizatoarc. Urma aceasta a XXIII-a cdiţic,jurizarea a celor peste 
300 de lucrari ale unor artişti de renume din ambele tari. 

De ce emotii? Acestea sunt, desigur, prezente la orice expozitie, la orice eveniment cul
tural, darcle sunt cu atât mai mari cu cât durerea unei gmnitc ce crestcaza de fapt o sin!,'Ura tara, 
se încearcă a fi îndulcită prin organizarea unor asemenea manifestari precum Saloanele 
rvtoldovci. Şi, de ce nu, poate chiar cmoliilc primei cxpozilii personale la Chi�inau a lui Ilie 
Boca din 1990, emotiile întâlnirii lui în acelaşi an cu Mihai Grecu, cu Sergiu Cuciuc, gazda 
expozitiei, dar şi cu alte personalitati ale vremii, s-au transmis an de an, editie de editie. 

De ce bucurii'' Pentru ca nu poate fi o bucurie mai mare decât reunirea sub aceleaşi 
auspicii a unor artişti valoroşi, decât comunicarea prin arta ce se realizeaza din ce în ce mai 
strJ.ns cu fiecare editie între cele doua tari şi, de ce nu, încercarea de recuperare a unei identitati 
na�onalc. Organizarea în ultimii ani la Chisinau a vcmisajclor Saloanclor Moldovei chiar în 
ziua Sarbatorii Limbii Române, pc 31 august, amplifica semnificatia profund nationala şi 
sentimentala a cvcnimcnrului. 

De ce temeri? Pentru ca atunci când tinzi catre perfectiune, când realizezi ca a aduna 
atâtca personalitati distincte, puternice, talente care au contribuit prin lucrarile lor de pictura, 
sculptura, grafica sau arte deconnive la evolutia anei contemporane româneşti în ansamblu. 
realizezi ca teama este un sentiment propulsor, un sentiment constructiv. 

Cu acest amestec de sentimente am sosit pentru prima data, pc 12 aUb'USt2013, la Chisinau 
şi, cu sfiala noului venit, am paşit în Centrul Expozitional Constantin Brâncu�i, unde cmu 
adunate cele peste 300 de lucrari ale artiştilor români �i moldoveni, abia despachetate, înşirate 
şi amestecate ca piesele unui puzzle care aştepta sa fie asamblat, lipsite de punerea în valoare 
a vreunui suport exterior. Şi, aşa cum m-am aşteptat, a nominal iza, într-o prima faza, şi premia, 
mai apoi, a fost o sarcina destul de dificila, datorita nivelului calitativ apropiat al lucrarilor. 
Lasând la o parte rcnumele artiştilor care le-au conceput, sau tara de provenienta, toate lucrarile 
au avut şanse egale. Au urmat câteva ore de dezbateri şi sustineri ale lucrarilor nominalizate de 
catre fiecare membru al juriului şi alegerea, prin vot, a operelor premiate. 

Astfel, Marele Premiu acordat de Complexul Muzcal lulian Antonescu din Bacau a 
revenit lucrarii Hera, acril pe pânza, a artistului ieşean Felix Artene, pictura ce face parte 
dintr-un ciclu de lucrari grupate sub numele de "CiJdere în timp" prin care artistul, adoptând 
un stil ce aminteşte de manierismul renaşterii târzii, dar în compozitii simple, a încercat o 
recuperare a lumii mitologice. 

Premiul pentru Pictura acordat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova i-a fost 
decernat lui !urie Lupu din Chisinau pentru Pluta Meduzei, ulei pc pânza, viziune abstracta a 
dramei ofiterului Chaumarcys şi a navei sale, trimişi sa cucereasca teritoriul Scnegalului în 
1814, simbol al luptei pentru supravietuire. 

Realizata într-o maniera cu totul deosebita, Exodul, ulei pc fibrolcmn, al artistului Mihai 
Pamfil a obtinut Premiul Mihai Grecu al Uniunii Arti�tilor Plastici din Republica Moldova. 
Personaje stilizate cu capetele plecate, proiectate pc un fundal deschis, neutru, grupuri anonime 
ce se indreapta spaşite spre Vest, impresioneaza prin simplitatea compozitionala. 

Impresionante au fost �i lucrarile artiştilor basarabeni Svetlana Şugjda din Chişinau, Tria, 
şamota, smalt, pentru care a primit Premiul pentru Arta Decorativa acordat de Primaria 
Municipiului Chişinau, şi Mihai Damian, KV35YL. Mama Regelui, bust stilizat turnat in bronz 
pc un suport de lemn patinat, pentru care a primit Premiul pentru Sculptura acordat de Primaria 
Municipiului Bacau. 

Stapân pe tehnica metalului şi simtind specificitatea materialului, inoxul, Bogdan Hojbota 
csenţializeaza, prin lucrarea sa Moment de zbor, forma, subliniind verticalitatea şi ideea zborului, 
motiv pentru care lucrarea sa a fost nominalizata şi i s-a acordat Premiul Muzeului National de 
Arta al Moldovei. 

Natură statică cufowfoce de grildină a Ninei Şibaev din Chişinau demonstreaza maiestria 
cu care artista stapâneştc desenul, detaliu! şi compozitia, prin crearea unui spatiu virtual 
ocupat pâna în cele mai mici detalii. Premiul pentru Gmfica acordat de catre Consiliul Judetean 
Bacau i-a fost atribuit artistei ll!ra nicio retinere. 
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Cu majoritate de voturi i s-a acordat Premiul Centrului International de Cultura şi Arte 
Gcorge Apostu din Bacau lucrarii ieşeanului Sorin Otânjac pcntm lucrarea Compozitie, diptic, 
ulei pc carton. 

Armonia cromatica rafinata, dar sobra, şi compozitia bine structurata bazata pc ritmul 
curba-contracurba a lucrarii lui Anatol Nicolae Rurac din Chisinau, Structuri, tehnica mixta pe 
pânza, au convins juriul sa-i fie acordate Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din România. 

Nu-mi mai ramânc în acest articol decât sa mentionez arti�tii a caror lucrari au fost 
nominalizate şi ncpremiate la editia din acest an al Saloanelor Moldovei, lucrari care, de altfel 
merita toate aprecierile şi carora ar trebui sa li se acorde un articol aparte. Aceştia sunt: 
ANTAL, Aurelian, laşi: Metafora naşterii de fii. tempera antsol 
BĂDĂRĂU, Catalin, Bucureşti: Eşafod, bronz 
CEBOTARI, !urie, Chi�inau: Comunicare, şamota, metal reciclat 
CHIUARU, Mihai, Bacau: Grotesc!, acril, tehnica mixta pc pânza 
CIOBĂNICĂ, Petru, laşi: Ceremonie, acril, tehnica mixta pe polistiren 
CUCTIJC, Sergiu, Chisinau: Motiv simetric. diptic, ulei pe pânza 
DOBROVOLSCHI, Olcg, Chi�inau: Cocorii, teracota glazurata 
DUMITRIU, Liliana, Bacau: Grtldini, diptic, acril, tehnica mixta pc pânza 
HANGAN, Radu, Bistrita-Nasaud: Ptlstrtlv de Colibiţa, acril, tehnica mixta pc pânza 
KARACENTEV, Elena, Chisinau: Pastlrea-seari!; Pasdrea-Zintl. diptic, tehnica mixta pc 
hârtie 
LĂZUREANU, Ioan, Bacau: Semne Il, tehnica mixta pc hârtie 
MANOLE, A urei, Galati: Compozirie, acril pc pânza 
MOLDOVAN, Traian, Maramureş: Raport ti ual, lemn, marmura 
NASCU, Vasile, Chişinau: Peisaj, ulei pc pânza 
POSTOVANU, Gheorghe, Chişinau: Omagiu Mariei Bieşu, bronz patinat şi lustruit 
RADU Luminita, Bacau: Hong Koug, ac rece, linogravura, acrilic 
STOICA, Silvia Maria, 1977, Bucurc�ti: Ferestre. ulei pc pânza 
SV ERNEI, lgor, Chisinau: Îngerul, ulei pc pânza 
ŞOITU, Gheorghe, Baurci-Moldoveni, Cahul: Dupii ritual, ulei pc pânza 
ŞTEFĂNESCU, Valentina , Timişoara: Passing, tehnica mixta, colaj 
ŞUŞNEA, Valeriu, Buzau: Pdzitorii viselor, ulei pc pânza 
TONCEV, Ludmila, Chişinau: Natură statică autunuwlâ, ulei pe pânza 
ZARNESCU, Gheorghe, Bacau: Steaua cdruraşului, metal 
ZBÂRNEA. Tudor, Chisinau: Dialog. ulei pc pânza 

u am putut. nu remarc, d r nu au ost nominahzmc, i lu rari le artr rrlorvrân e 1 
şi de data aceasta au demonstrat ca, prin talentul lor de necontestat, dau un plus de valoare 
oricaror expoziţii la care participa. 

Lucrarea Primdvara sufletului a artistci Elena Bîrhala Pascu, a adus o nota de sacralitate 
expoziţiei, portretul Maicii Domnului şi florile de câmp, subiecte dragi pictoritei, îmbinând 
sacrul şi profanul ca o esenta a sufletului. 

Întoarcerea Elenei Stoiciu se remarca prin compozitia deosebita, prin liniile perspcctivalc 
ce aduc prezentul şi trecutul în aceeaşi clipa, sugerând o tridimcnsionalitatc aproape 
suprarcalista, prin planurile vazutc în oglinda unite de prezentul uman şi vegetal, simbolurile 
vietii. 

Lucrarea Virginici Georgescu-Hossu, Fecioarele ducice, este o îmbinare de simboluri, o 
trimitere catre ADN-ul pc care l-am mo�tcnit prin obârşia noastra daci ca. 

Realizata intr-o tehnica simpla. dar printr-o compozitie bine stmcturara, lucrarea lui 
Nicolae Radvan, Spre Ierihon, demonstreaza inca odata maiestria cu care m1istul �tic sa 
stapâneasca ştiinta asezarii planurilor coloristice. 

Viorica Oana Kalany a prezentat, aşa cum ne-am aşteptat, una dintre fmmoasclc sale 
acuarclc, Tetuccio, un peisaj italian surprins în toata splendoarea unui asfinţit, picaturi de apa 
colorata ce au rccrcat atmosfera momentului surprins. 

Închizând cercul gândurilor melc, nu pot sa mai spun decât ca lucrarile de pictura, 
sculptura, grafica şi arte decorative ale artiştilor din România şi Republica Moldova expuse în 
cadrul Saloanelor Moldovei editia a XXIII-a, s-au îmbinat annonios, cxcclând prin diversitatea 
de stiluri, de la realism la abstract, de la tonalitati discrete la contraste puternice sau 
complementare; prin numeroasele tehnici, de la ulei pc pânza la acrilic, acuarcle, pasteL 
xilogravuri, linogravuri, tesaturi haune-lissc, colaj tcxtil, broderie; prin diversitatea de materiale, 
atât convcntionalc, cât şi ncconventionale, precum piatra, lemnul, mannum, ccmmica, bronzul, 
inoxul, aluminiu!, lâna sau hârtia. 

Roxana BĂRBULESCU 
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Unul din geniile culturii româneşti, 
Mihai Eminescu, a avut şi are un mare im
pact asupra românilor de pretutindeni şi a 
intrat în conştiinţa neamului nostru, ca un 
s imbol  de neegalat. Cunoaşterea 
îndeaproape a istoriei românilor, simţirea 
patriotica, ideile sale filozofice, acutul simţ 
de observator şi critic politic, cântarea 
dragostei şi naturii care se regasesc în bogata 
şi variata sa opera, 1-au apropiat de sufletele 
tuturor celor care simt şi gândesc româneşte, 
inca din timpul scurtei sale vieţi, care a ars 
ca o imensa torta, lumina sa ncputând fi 
obturata nici atunci, nici in veac. 

O asemenea personalitate nu avea cum 
sa nu fie subiect de inspiratie al multor artişti 
plastici, dar şi una dintre temele preferate ale 
multor colectionari de toate categoriile: 
filatelişti, bibliofili, cartofi li, numismati ele. 

În medalistica româneasca, subiectul 
Eminescu are, de departe, cea mai mare 
reprezentare, pâna în prezent fiind batute ori 
turnate, in ţara ori în stra.inatete, câteva sute 
de modele, unele în mai multe versiuni -
metale diferite (aur, argint, tombac, bronz, 
aluminiu, cupru. metal comun etc .  şi 
combinaţii între acestea), cu dimensiuni 
diferite (de la diametru de 20 mm, la 120 
mm) şi variante de culori. Luccafa:rul poeziei 
româneşti a fost reprezentat pe aceste medalii 
prin reproducerea în metal a celor4 fotografii 
cunoscute ale sale, ori prin motive inspirate 
din poezia eminesciana, acestea fiind piese 
de referinta . 

Daca ne referim la medaliile realizate 
pâna la centenarul naşterii lui Eminescu, ': 

Eminescu in medalistica românească 

Artistic Maghiar, având pc avcrs chipul 
poetului si numele MIHAIL EMINESCU, iar 
pc revers un text în limbile româna şi 
maghiara: CONSILIUL ARTISTIC 
MAGHIAR CU OCAZIA SĂPTĂMÂNII 
CULTURII ROMÂNEŞTI XXIX APRILIE
VI MAI MDCCCCXLVII BUDAPEST (Fig. 
6). 

În anul 1 950, la centenarul naşterii 
poetului, au fost batute 5 medalii aniversare 
Eminescu: 1. Haralambic Ionescu - medalie 
ovala unifaţa ( 1 04 x l 40 mm), cu numele 
MIHAIL EMINESCU, anii 1850-1889, şi 
chipul dupa fotografia facuta anul 1869, 
batuta la Monetaria Statului (Fig. 7); 2. Ioana 
Basarab - medalie bifaciala, din bronz (0 95 
mm), tumata în aluminiu acoperit cu cupru 
lustruit, cu portretul celui anivcrsat în 
semiprofil spre stânga; 3. Medalia bifaciala 
(0 25 mm), având ca titlu 1850 MIHAIL 
EMINESCU 1950, iar pc revers, 
monumentul Independenţei din com. 
Bucşani,jud. V laşca; 4. Z.G. LUCEAFARUL 
POEZIEI ROMÂNESTI - medalie bifaeiala 
(0 30 mm), cu inel de prindere; 5. Medalia 
bifaciala (0 23 mm) cu anou de prindcrc, 
comandata de col. Gheorghe Eminescu. 

Dupa anul 1 960, lfccvcnta mcdaliilor 
Eminescu creşte aproape în progresie geo
metrica, vârful fiind atins la centenarul 
ridicarii sale la cer. Realizate din diverse 
metale, unele, în variante diferite, cu aspect 
a11istic fel urit, în tiraje diferite, toate medaliilc 
Eminescu au o mare valoare spirituaht, 
deoarece i l  reprezinta pc cel care cstt.: 
s1mbolul ,-aloru culturale a românilor. 

Vilică MUNTEANU 

primele dintre acestea au fost batute în �'----''----------'----" 
strainatate, în serii mici, cu opt variante din 
bronz, argint, argint aurit şi aur, cu diamctrelc 
de 20, 24, 27 şi 30 mm, autorul nefiind 
identificat, chiar în anul trecerii în eternitate 
a poetului, la initiativa unui grup de ieşeni. 
Portretul a fost realizat dupa fotografia 
poetului din anul 1887 (Fig. 1 ). 

A urmat medalia scoasa la Galati în 
1 909, cu o macheta de 40 mm în diametru, 
realizata de Frcderic Storck dupa un portret 
al poetului, în mai multe variante, din bronz, 
argint aur, cu şi fara tortiţa şi inel de prindcrc 
(Fig.2). 

La 1 Martie 1 91 6, 1a laşi, este realizata 
medalia ,,Marţişorul" (0 32 mm), cu toarta, 
apoi,  alta,  în 1 926, scoasa de Cercul 
Studentesc "Arboroasa" din Cernauti (0 
32,25 mm). Doi ani mai târziu, în 1928, apare 
placheta (97x97 mm) batuta la Monctaria 
Nationala (Fig. 3), iar în 1 934, medalia 
comemorativa realizata de Oscar Han la 
iniţiativa Asociatiei "Pro Eminescu" din 
Constanta. 

În anul 1 940, la aniversarea a 90 de ani 
de la naşterea poetului, s-au realizat doua 
medalii: 1. Placheta umfata din bronz şi din 
argint (75x55 mm), realizata de G. Stanescu, 
cu chipul poetului, dupa fotografia facuta la 
Praga în anul 1869, batuta la Monetaria 
Nationala. 2. Prima medalie cu valoare 
estetica, din bronz şi din argint, autor Ioana 
Basarab, reprezentând chipul lui Eminescu 
în semiprofil spre stânga, iar în cxcrga 
EMINESCU, cu literele stilizate. Medalia 
este uni fata (0 70 mm) şi a fost batuta tot la 
Monetaria Nationala, în 8 exemplare din 
argint şi I l  din bronz (Fig. 4). 
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Paul Hugucmin-Sadoz a realizat în anul 
1 941 , un medalion unicat, omamcntal sub 
forma de fi'unza, având în mijloc un câmp 
rotund (0 50 mm); pe avcrs imaginea unui 
tânar cu fruntea încoronata de !auri, iar pc 

revers un portret serafic şi, incizat, inscrisul 
JUNIMEA 1 5.VI.1941 (Fig. 5). 

Şase ani mai târziu s-a executat medalia 
bifaciala (0 60 mm) conceputa de Boros 
Miklos, batuta la Budapesta de Consiliul 
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Comunitatea germana din Buboşi 

Fabrica de postav Buhuşi a luat tiin ta 
în 1 8 8 5 ,  în condi t i i  în care industria 
casnica lupta din greu cu concurenţa 
straina în lipsa razboaielor mecanice. 

Favorizata de darea in exploatare la 
1 5.02.1 885 a garii C.F.R Buhuşi , fabrica a 
fost inzestrata cu maşini moderne şi cu 
pr imele  razbo a i e  mecanice Pri m u l  
propietar al fabrici i ,  colonelul Eugen 
Alcaz, o inchiriaza in iulie 1 891 lui Erhard 
Wo l ff, or ig inar  d i n  cantonul  Ziirich 
(Elvetia). În scurt timp, Wol ff a obtinut 
dreptul de proprietate a fabrici i .  Având 
relatii externe, Wol ff largeşte caile de 
dezvoltare a fabricii  prin aducerea de 
materii prime, maşini şi motoare de la tirme 
cu experienţa în domeniu din Elveţia, Aus
tria, Germania, Polonia. 

În aceste conditii favorabi le, când alte 
fabrici aveau mari greutati, la Buhuşi 
sporeşte numarul muncitorilor. 

Personalul calificat necesar utilizarii 
este format în special din austrieci. Acesta 
e momentul formarii nucleului unei noi 
etnii la Buhuşi. În 1 891 , din 70 angajati, 
29 erau straini. 

Fabrica progreseaza permanent 
datorita comenzilor pentru armata, dar şi  
pentru populatia civila.  În prima parte a 
sec. XX, fabrica e deja societate pe actiuni. 

Banca Jeschek&Co finanteaza 
marirea fabricii, protitând şi de o serie de 
avantaje dobândi te prin HCM / 5.05. 1 912. 

În aceeaşi perioada se fac investitii 
pentru cl adiri , iar numarul muncitorilor 
ajunge în 1 9 1 7  la 1 500. 

Dupa pr imul  razboi m o n d i a l ,  
societatea îşi e x t i n d e  afaceri l e  ş i ,  î n  
perioada 1 923 - 1 927, creşte numarul 
muncitorilor specialişti din strainatate. Ca 
urmare a acestui aflux de personal caii ti cat, 
se impune cerinta construirii de locuinte. 

În aceasta perioada sunt construite 
locuinte şi utilitati urbane care formeaza 
Colon ia centrala şi Colonia " Bistrita". 

În 1 924, fabrica cumpara 7ha, iar în 
1 926, inca un teren. În 1 927, fabrica avea 
3247 angajati. 

În toata aceasta perioada caracterizata 
de conditii de trai dificile, fara lumina elec
trica şi fara canal izare , comu n i tatea 
germana şi-a asigurat şcolarizarea copiilor 
într-o şcoala primara particulara mixta a 
fa bri c i i  de postav, unde se practica 
învatamântul bi l ingv. Membrii acestei 
etnii se întâlneau în grupuri şi  petreceau 
orele l ibere sau participau la competitii 
sportive . 

Strâns u n i t i  în jurul  b iser i c i i  
evanghelice a l e  carei slujbe erau oticiatc 
la început în cantina fabricii,  membrii 
comunitatii organizau festivitati, activitati 
culturale, baluri mascate, reuşind sa strânga 
fonduri pentru propria biserica pe care au 
ridicat-o pe un teren 1 674 m' şi au dotat-o 
cu cele necesare, inclusiv annonica. 

Clopotul a fost turnat la Sibiu în 1 936, 
de Fritz Kauntz. Preotul Erwin Theil şi 
curatorul Hans Eisenburger reuşeau sa 
strânga duminica multa lume cu care se 
intretineau cordial dupa slujbe. În 1 935, 
în Bhuşi traiau 450 de famil i i  evanghelice 
cu 1 500 membri. 

În 1 94 1 , cea m a i  mare parte a 
germanilor s-a repatriat. Au ramas cei care 
întemeiasera familii  mixte. 

Dupa 1 945, comuniştii au trimis la 
munca fortata, în Rusia, o parte dintre cei 
ramaşi. Multi dintre ei au pierit în lagarele 
soviet ice .  C e i  ramaşi integrati în 
comunitatea româna şi-au pierdut treptat 
identitatea, nemaiavând posibi l itatea 
invatarii limbii materne în şcoala. Biserica 
evanghelica a germanilor din Buhuşi şi-a 
pierdut enoriaşii şi cladirea a fost cedata 
crestinilor ortodocşi.  În cimitir au mai 
ramas doar câteva monninte care amintesc 
de germani, multe altele tiind preluate de 
români. 

Dupa revolutia din 1 989, în 1990, la 
n ivel national se infiinteaza Forumul 
Democrat al Germanilor din România la 
Sibiu, avân d  ca tel principal mentinerea 
identitatii germane , a trad iti i lor culturale 
şi a spiritului german. 

În acelaşi an, apar la Bacau şi apoi şi 
la Buhuşi filiale ale acestei asociatii. 

Atunc i ,  la Buhuşi ,  54 m embri 
entuziaşti au decis infiintarea F.D.G., cu 
speranta unei reveniri a spiritului ş i  a 
accesului la cultura şi limba germana . 

De la infiintarea organizatiei, membrii 
F.D.G beneficiaza anual de activitati 
culturale tinantate, organizate cu prilejul 
unor evenimente tradiţionale, iar cei cu 
s i tuat i i  mater ia le  deosebite, primesc 
ajutoare de la Ambasada Germaniei. 

Alfred GEIB 

N.B. Materialul documentar apartine 
arhivelor doamnei Dochia (Sauer Ernestina) şi 

domni lor Blaj Alexandru şi Gligor Gheorghe 

carora le multumesc calduros pentru sprijinul 

acordat. 
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Crochiuri: 
Plante tinctoriale. Tabara de la Tescani 

În luna august din anul in curs, Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" din 
Bacau a organizat, împreuna cu Universitatea de Arta din Bucureşti şi cu Muzeul 
National "George Enescu" - Secţia "Alice şi Dimitrie Rosetti Tescanu" de la 
Tescani, tabara "Plante tinctoriale", o tabara de cercetare aplicata pentru studenti. 
Au participat, alaturi de angajaţii Muzeului din Bacau, conferentiarul universitar 
doctor Daniela Frumuşeanu, biologul Ioana Sârbu, studentii şi masteranzi i :  
Alexandra Neacşu, Florentina Mi cu, Cristian Mengheşi ş i  Adrian lonut Drinccanu. 
S-a incercat punerea impreuna a unor oameni pricepuţi şi  a unor locuri 
binecuvântate, întru recuperarea unui rnesteşug din veac, vopsirea cu plante. 

Locul experimentelor a fost conacul boierilor Rosetti, loc cunoscut artiştilor 
plastici români, loc unde, in secolul trecut, în ultimele decade de comunism, 
pictura romaneasca a incercat, aici la Tescani,  vechi şi  noi estetici referitoare la 
peisaj, departe şi libere de cele esteti ci canonice, oficiale, de la Bucureşti. Aici la 
Tescani, apele Tazlaului Sarat se amesteca în cele ale Tazlaului Dulce şi, ca in 
primele poveşti, poveştile semitice despre facerea lumii, fac hotar vieţii. Aici la 
Tescani, in preajma Schimbarii la Fata, putin înainte şi dupa ce câmpul îşi schimba 
obrazul, am fost îndemnaţi sa luam "seama la crinii câmpului cum cresc: nu se 
ostenesc, nici nu torc. Si nici Solomon, în toata marirea lui, nu s-a îmbracat ca 
unul dintre aceştia." 

S-au adunat de dimineaţa, când şfarelc de abur acopereau Pietricica şi 
Berzuntii, au cules soc, boz, menta, cimbru salbatic, haţmaţuc, nuc, catina şi câte 
alte buruieni. S-au pregatit cu foc şi apa, cu borş sau cenuşa sau oţet sau piatra 
vânata. Apoi au umplut firul de lâna, care este ca un pohar. Au turnat culoare in el. 
Au indesit pâ.sla şi au boit pânzele subtiri de bumbac. Apoi au clatit şi  au pus la 
u cat, pe sfon, in spatele conacului Marucai. Au cercetat imprejurimile, au schiţat 
un atlas complet al florilor, frunzelor şi radacinilor. Au cercetat cele trei triste 
biserici ale Tescanilor, cea din curte cu lalele de piatra la ferestre, cea alba din 
cimitir strajuind mormintele fara cruce şi cea din sat, noua şi veche, desenata de 
un boier, nu de oricare, de G.M.Cantacuzino. 

Apoi s-a scris o carte, un fel de ierbar, de incunabul manast iresc , un leagan în 
care sa se faca neuitatc ratiunile şi  sentimentele acestor zile şi sa va marturiseasca 
şi voua, cetitorilor. Sa adevereze amcstecurile secrete şi sinelile din lumea de 
odinioara, aşa cum erau. 

Hagialâcul spre biserica de lemn a berindeilor de la Bereştii de pe Tazlau s-a 
tllcut duminica. A trecut pe lânga puişti cu sperietori, copaci cu altoi, tăntâni cu 
cumpana şi casele cu gospodari lihniti din Româneşti. S-au auzit bine pasarile 
din lunea şi s-a vazut, la orizont, departe, hurmuzul de plopi din spatele conacului. 
Biserica era ferecata, se odihnea, ca orice lacaş dupa slujirea de duminica. I-arn 
privit, de afara, peretii de lemn, negri de dohot, cusuti in cuie de tisa şi turnul 
cuminte de piatra. Am incercat sa-i ghicim, de aici, de afara, sufletul şi  podoaba de 
dinauntru. 

În ajunul Sfintei Mari i, la Galeria Alfa a muzeului, s-a pregatit expozitia care 
a dat seama de activitatile de cercetare ale taberei. Daniela Frumuşeanu şi studenţii 
ei au fllcut sa pluteasca, pe cerul galeriei, nori tulburi şi  limpezi din fir de lâna 
boita şi  au fllcut sa fie tremurate de adieri pânze subtiri de bumbac impodobit. 
Fotografii, oale, zemuri, sfori, cuţite, cartea frumoasa şi buruieni, multe buruieni 
iscusite in vapsit, au vedera! zilele şi noptile de munca şi vis, la Tescani. 

Acum, in expozitia permanenta de etnografie, în partea cu povestea ţesutului, 
pe cruci de vârtelnita, p�nse ca zmeiele din zbor, lanurile s-au gatit şi-şi aşteapta 
neastâmparate peţitorii. In fata, cartea frumoasa sta cu aripile deschise, ca pentru 
imbratişare. 

lulian BUCUR 
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Exprimari 
in Arta media 

• Matei Bejenaru 

Actualitatea interferenţe! limbajelor 
artistice şi tehnice 

Ne aflam dincolo de pragul unei ere noi. 
Timp de mai multe secole la rând, anul 2000, 
data grandioasa şi simbolica a apocalipsei 
biblice, a reprezentat un viitor incert pentru 
civilizaţie. Avcrtismentele trecutului au fost 
depaşitc de impresionante invenţii tehnice 
şi tehnologice. Suntem asaltaţi de informaţii 
şi cautam tot felul de experienţe. Lumea a 
devenit un univers al interconexiuni lor, de
pendenta de i n formaţii  (noi retele de 
televiziune prin cablu, sisteme video şi filme, 
numar imens de comunicari zi lnice pe 
i n ternet, mesaje vorbite sau scrise) 
Transformarile survin atât de rapid, încât 
oamenii nu mai reuşesc sa retina cantitatea 
foarte mare de date cu care se confrunta. O 
schimbare fundamentala, o megatendin\ă se 
manifesta şi evolueaza printr-o adevarata 
explozie de creativitate în domeniul artelor. 
Descoperirile ştiinţifice, începând de la cele 
mai vechi imagini din peşterile Altamira, 
Lascaux şi  Les trois Freres au aceleaşi 
virtuozitati art ist ice,  de o i m portanta 
extraordinara pentru intelegerea şi evoiu(ia 
creatiei, odata cu dezvoltarea tehnica în 
istoria artei. Mediul fato-video inglobeaza 
imagini cu o capacitate ce nu poate fi egal ata 
de om, aduce m işcarea, fl u i d i tatea, 
pos i b i l i tatea cerceta r i i ,  asi gurând noi 
descoperiri. 

Prolegomene la Arta med ia 

Pentru a înţelege arta media într-un sens 
mai larg, trebuie sa amintesc ca dczvollarea 
artei vizuale a avut loc inca din anul 1 965, 
într-unul dintre cele mai utilizate forme de 
arta, televiziunea. Predecesori emblemalici 
(Nam June Paik, Bruce Nauman, Bill Viola, 
Steina şi Woody Vasu lka, Marina 
A bramovlc etc) au jucat un rol decisiv în 
dezvoltarea anei video şi instalatii lor. 
Avantajele unei imagini înregistrate sunt 
multe, suportând tot felul de transformari: 
de la întindere, deformare, înscrisuri, pixelare 
pâna la impartirea şi folosirea acestora în 
instalatii. Deşi la început au fost emise unele 
observatii ori chiar reproşuri aduse noţiunii 
de arta, conditia de existenta a determinat 
artiştii sa experimenteze noul mediu. În cele 
patru decenii conceptul a oferit artistului 
posibilitatea sa-şi asume mai multe roluri: 
regizor, cameraman, producator şi actor prin
cipal. Arta de avangarda adoptata - de fapt 
provocata - este caracterizata de o abordare 
personala în alegerea subiectului. Filmele 
video includ opere de arta distincte, legate 
de timp, din domeniul audio, video şi de 
calculator. instalatii şi proiecte pe internet 
afişate pe diferite suporturi de proiecţie sau 
pe un ecran de moni tor. În plus, fata de 
retelele sociale de televiziune, arta video este 
indisolubil legata de filmul experimental. 
Sunt introduse nu doar elemente vizuale de 
culoare, lumina sau forma, ci şi alte dale la 
fel de importante, dar mai puţin tangibile 
precum timpul, conţinutul, efectele spatial_e, 
ori chiar imagini de munca a subiectilor. In 
acest sens s-au dezvoltat noi discipline mass
media, recente sisteme şi programe audio
vizuale cu performanţe riguroase de acuratete 
tehnica. Înregistrarea evenimentului cât şi 
proiecţia urbana a unui act artistic ori 
eveniment sunt parti importante ale artei de 
performanta ce poate fi "conservata". 
Proiectii urbane cu record de spectatori ofera 
produse uimitoare de mişcari, forme vii,  
colorate, m i x t-media .  Atribuirea de 
sem n i ficati i  evolutiei  artei media,  
consolidarea, raportarea la  trecut, pluralismul 
s i m ptomatic postmodern reflecta 
optimizarea iniţiativelor şi instrumentelor 
deja existente. Neîndoielnic, aflându-ne în 
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faţa capodoperei Mona Lisa, simturile 
exalta primind o vie impresie, care aproape 
paralizeaza la vederea imaginii subjugate 
într-o contemplare de adânca visare, de 
emotie şi admiratie. În timp ce arta video, 
instalaţia mutimedia, proiecţia şi sunetul, 
arta digitala sau biologica pun intrebari, 
emotia artistica este produsa prin sugestia 
senzaţiilor şi  ideilor având forta de a te 
transporta în a l ta lume.  Criteri i l e  
estetice "sunt categoria le, conceptuale şif[u: 
parte integrantd dintr-o teone 
artistică " ' ' '  dupa Arthur D a nto care, 
întareşte modul de interpretare a obiectului 
într-un spatiu dat.Aslfel, inlcnţionalitatca in
clude o componenta reprezenlationala, 
inteleasa ca structura şi organizare proprie 
semioticii .  În acest sens poate fi Fabrizio 
Plessi care incorporeaza natura (elementele 
apa, pamânl, foc) cu artificiul tehnologie'''· 
O video- sculptura asemanatoare unui  
apeducl electronic include 2 1  de moniloarc 
video fixate pe roata realizata dintr-o 
structura metal ica aflata în mişcare, motor, 
pompa de apa, odata cu care apar imagini şi 
sunete. lnstalatia aduce în atentie caractcml 
fluvial al mediului video şi flu�ul imaginilor 
într-o continua derulare In mai toate 
asemenea manifestari e greu de indentificat 
esenţa artei, reactia spontana lipseşte, ca doar 
se insinueaza sub forma interogatiei, iar o 
analiza profunda presupune cunoaştere, 
intcnţionalitate, raţionalitate, evaluare şi 
valorizare. Pentru ca rolul artei este de a 
comunica, recunoastem ca mesaj un proces 
semiotic bazat pe trei componente: semnul, 
obiectul reprezentat şi interpretul. 

A rost la Galeriile ALFA 

În acest domeniu de preocupari. dar cu 
evidente implicari socio-antropologicc se 
plaseaza creatia art istului  MATEI 
BEIENARU. Promotor de imagine, cunoscu� 
apreciat şi respectat în mediul artistic din 
tara şi peste hotare, exerseaza o vasta gama a 
expresiei creativitatii ar1ci video bazata pc 
metafore vizuale, pâna la instalati i şi experi
ment vizual. Tematica abordata, cunoscuta 
specialiştilor, a fost analiza contextului social
economic din Romania postdecembrista în 
care, o buna parte din forta de munca a fost 
obl igata sa migreze. În  asemenea 
circumstanta, nefiind o expozitie clasica 
( pictura, sculptura, decorativa, tapiseric, 
grafica, etc) cu care publicul este familiarizat, 
am optat pentru deschiderea ci chiar de Ziua 
Internationala a Muzeelor, când publicul 
bacauan a avut ocazia de a cunoaşte opera şi 
al mma pe artist într-o aventura posibila a 
vizua l u l u i .  Pornind de la t i t lu l  M3 -
MUNCĂ, MEMORIE, MIŞCARE, avem 
întreg tabloul temei. Expozitia de acest gen 
pune intrebari cu privire la consecintele 
dezvoltarilor tehnologice pentru arta 
contemporana, lucrari de arta în sine, şi  
procesul artistic. În localizarea acesteia, de 
mare insemnatate este spaţiul ales.  
Manifestarea a necesita! coerenta pcntm ca 
pozitia, dispunerea lucrarilor-obiecte sa faca 
imaginea de ansamblu, sa fie uşor de procesat, 
conferind semnificaţia scontata. Pentru ca, 
se ştie,  spati i l e  m i c i  sunt destinate 
preocuparilor cotidiene, a solitudinii, în timp 
ce, generozitatea ampla e spatiul contactelor 
sociale,  al  discuti i l or. Di mensiunea 
reprezinta un criteriu în alegerea proprietatii 
csteticii şi artistice desemnând un tip spe
cial de relatie între publ icul apreciator şi 
obiectul înzestrat cu însuşirea de a trezi 
interesul .  Esentiala este panotarea care 
stabileşte raportul dintre calitatea artistica a 
operei şi lecţia experientelor dobânditc an
terior, în vederea obtinerii spcctaculozitatii. 
O maniera de activare estetica despre care a 
consemnat Nclson Goodman'''· 

Fotografia 

Leit-motivul propus este fizionomia 
im igranţilor români aflati la munca în 
strainatate. Câteva din fotografii sunt 
realizate într-o fabrica din capitala Cehiei 
unde artistul a participat ca rezident l a  
expoziţia "Stay 08" organizata la Galeria 
Futura din Praga 2008. Neobosit beneficiar 
al sal i lor de expozi t i i  nationale ş i  
internationale, d e  burse şi premii obţinute 
(Canada, Viena, Chicago, Londra, . . .  ), Matei 
Bejenaru realizeaza proiecte cu subiecte 

preluate din mediul vizual comun, având 
capacitatea de a combina într-o modernitate 
absoluta c a l i tatea i m a g i n i i  şi i m ensa 
profunzime a sensului la care se  adauga o 
temeinica cultura vizuala. El urmarcşte 
crearea dialogului între istorie şi prezent, 
cautând echilibrul compensatoriu al actiunii 
colonizatoare a societatii româneşti integrata 
în lumea globalizata. Reflecţia asupra 
detaliilor imprima memoria locurilor, urmele 
unor intregi configuraţii socio-cconomice 
a oamenilor care au ales sa munceasca in 
strainatate. Investigaţiile sale nu se opresc 
doar realitatile imigranţilor din Europa, ci 
şi din tara noastra. Relevante în acest sens 
sunt fotografiile unor profesori care predau 
la satele din judeţul laşi ce fac naveta în 
conditii precare. Experienta estetica autentica 
a autorului este definita nu atât prin ceea ce 
este: destine omeneşti anatc în diferite 
conjuncturi ce se pot recunoaşte, ci prin 
relaţia subiectului cu ipostaza pretigurata în 
interiorul însuşi concomitent cu timpul, 
spaţiul şi mişcarea (idca plecarii/întoarcerii 
din/în ţara) existenta în subiect mai înainte 
de a fi obiect (fotografii în cazul de de fapt). 
Ceea ce se vede, c viata artelor vizuale mai 
m u l t  decât scenele destul de amorfe. 
lnstantaneele s i ncere surprind 
individualitati, dar şi grupuri rezervate, 
resemna te în cautarea unui loc de munca mai 
bine platit. Artistul s-a preocupat nu de 
arhivarea clipelor traite de protagonişti, ci 
de a captura mai curând momentele care 
definesc identitatea, intimitatea, adevarata 
emoţie, e l i berarea unor gânduri ori 
sentimente nerostite. Aceasta interventie îşi 
are un temei antic: arta fotografica se 
îndreapta spre simţuri, simturile sunt legate 
de lucrul fizic, iar mijlocirea acestuia face 
sesizabil un continut ulterior. Fotogratia este 
martorul obiectiv al timpurilor pe care le 
traim. 

Instalaţia 

Modul de lucru e profund personal 
fiindca obiectele-instalatii pc care le expune 
sunt speciale. Conteaza enorm ana liza. 
conceptia, elaborarea şi n u  în ultimul rând 
reali zarea în s ine.  Arta, pentru M ate i 
Bcjcnaru, este un man i fest care ridica 
probleme sociale în spatiul naţional. Aproape 
orice este posibil în Instalaţii, dar, ceea ce 
intentioneaza şi modul de concepere, pâna 
la realizare, modul de conservare, legatura 
componenta cu spatiul, spectaculozitatea şi 
experienţa presupun proiect de cercetare, 
studii de caz şi analiza. Iar baza acestor 
procese o constituie posibil itatea de a obtine 
o stare de arta, mai întâi prin acribia 
conceptelor teoretice şi  apoi a metodelor şi 
procedeelor practice. Inainte de lansarea în 
public, luarea deciziei, documentarea, gasirea 
unui procedeu de a recrea în spatii noi, 
rcinstalarea imaginii de ansamblu asupra 
noilor modalitati de distribuire, devin 
covârşitoare. Organizarea, într-un cadru cu 
predilecţie artistic (Galeriile ALFA) a fost 
însoţi ta de un seminar şi de întâlniri cu privire 
la instalaţia hainelor supredimensionale cu 
dimenSiuni variabile. Expoziţia, înainte de 
a fi şi la Bacau, s-a itinerat la Situatecl Self, 
expoziţie de grup, Museum For Contempo
rary Art Belgrade (SRB), Tennis Art Mu
seum Helsinki (FI), curatori: Branisluv 
Dimilrevic & Mika Haanula, 2005; Straw
berry Fielcls F orever, expoziţie personala, 
Galeria Noua, Bucharest (RO), 2005, 
Dacia, şi în cadrul Festivalului Lllle 3000, 
G a lerie Comune Tourcoing (F), 
c u r ator: Clrristelle Manfrecli, 2009. 
lnstala(ia a fost inteleasa ca eveniment 
anistic: "/Î z  cazul acestui proiect am analizat 
/oim-ul textil, ştiind cel la inceputul anilor 
2000. România era unul dintre cei mai mari 
exportatori către Europa in acest domeniu. 
Pornind de la un algoritm de calculare a 
prerului produselot; am produs intr-o fabri
cii textilă ronrâneascd haine supradimen
sionate in raport cu rata profitului unei 
companii occidentale care opera in acel 
timp in România. " 

Aşadar, noţiunea de autenticitate şi 
originalitate se bazeaza în principal pe 
mani festarea fizica, care nu se ocupa cu 
componente tehnologice efemere. Aceste 
lucrari de arta mass-media sunt încadrate în 
platforma economica, productie şi timp, 
demonstrând vulnerabilitatile specifice ale 

contextelor politice şi tehnologiile de care 
acestea sunt dependente. 

Arta video 

"Camera foto-video ne elibereaza de 
povara de memorie", spune John Berger. Pe 
buna dreptate, acest vehicol care transporta 
mesajul domina atât existenţa zilelor noastre, 
cât şi arta. Circuitul video, aparut ca hibrid 
d i st inct iv  în tendintele naţionale şi 
internationale, presupune tehnici de monl!'j 
ce au marcat o schimbare majora în arta. In 
momentul în care arta video a fost capabila 
sa gaseasca propri ul loc în lumea artei 
vizuale, s-au ridicat generatii de artişti 
aratând interes în problemele strategiilor 
experimentale. Este suficient sa reiteram 
creatia artistului folosind spre exempli ficare 
fi l m u l -video a trei im igranti români 
clandcslini de pc feri botul Maersk Du bai, în 
1 996, care au fost descoperiti de comandantul 
navei şi aruncaţi peste bord. Destinul lor este 
semni ficativ in sensul ca drama a constituit 
doar o ştire de ziar sau de televiziune. Arta 
conceptuala a lui Matei BeJenaru este de 
inalta calitate, ancorata în situaţii, fapte şi 
lucruri ce interactioneaza direct cu mediu, 
subiectul şi obiectul, având drept rezultat 
un mixaj de mesaje etice şi estetice. Cristian 
Nae, lector universitar doctor, critic de 
artă şi teoretician, a completat la subiect 
fiecare film "cazuri individuale" referindu
se la "demnitatea umana", la vernisajul 
expozitei derulate pâna târziu de Noaptea 
Muzeelor ( 1 8  mai 20 1 3). Mulţimea curioasa 
îşi facea loc pe scaune, vizitatorii,  provocaţi 
de ineditul manifestarii, cereau lamuriri, unii 
unnareau ti lmul, altii discutau despre ceea 
ce au vazut. Semn ca arta contemporana. 
afinnala prin diversele modalitati de expresie 
altenativa, produce şi  modeleaza atitudini, 
ca raspunde în felul ei problematicii unei 
epoc i ,  ca joaca un rol de seama în 
conştientizarea cerinţelor şi aspiraţiilor 
umane. Chiar daca simţul estetic al publicului 
nu s-a pliat pc interpretarea spontana, acesta 
s-a lasat cucerit de inventivitatea )i energia 
creatoare a arristulur MATEI BEJENARU 
ce foloseşte potentialul ludic şi creativ 
dimpreună cu virtutile instrumenlului şi  
limbajul timpului nostru pentru a instaura o 
atmosfera estetica noua, unde teoria şi 
reflccţia deţin un loc important. 

Acestea sunt opere de arta care exista 
în timp mai dcgmba decât ca obiecte. Muzeul 
trebuie sa înscrie în program m�i multe 
activitati de asemenea actualitate. In Occi
dent sunt institutii  culturale care detin 
colecţii (mediateca) de carti, periodice şi  
documente privind arta contemporana. Ele 
exploreaza relatia dintre schimbarea culturii 
şi  tehnologic în moduri experimentale, 
inovatoare. Vizionarea se face prin 
intermediul unui program cu explicatii 
adaptate. Toale lucrarile fac parte dintr-o 
colectie ce poate fi examinata pc seturi: tema, 
autor, perioada. Instalatiile vidcoworks şi 
mass-media sunt prezentate la festivaluri 
nationale şi internationale, manifestari şi 
expozitii la diverse instirutii de arta. 

Viitorul artelor se configureaza având 
ca clement activ obiectivul apamlelor fato
video. Arta media devine expresia realului 
ş i ,  in egala masura, reflexia artistica a 
inovatiei creatoare de frumos şi etic. 

Carmen ISTRATE 

III - "'Estetica analitica - noi prefigurari 
conceptuale în artele vizuale'', N.D.Zaharia, 
Ed.Artes, 2007, pagt 37; 
121 - "Arta şi noile tehnologii", Florence de 
Meredient, Ed.Rao, pag.76; 
ill _ "Estetica postmodema", D.N.Zaharia, 
Ed.Dosoftei, laşi, 2002, pag. t i S. 
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