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n dimineaţa ultimei zile a lunii august ne-a
părăsit pe neaşteptate Ioan Radin, pe numele
său nescriitoricesc Ioan Peianov, bunul prieten
din prima promoţie a grupării „Echinox”. Era student la Filologia clujeană în acei primi ani, ataşându-se în chip firesc grupului nostru de redactori,
pentru a-i rămâne fidel peste decenii cu aceeaşi
generozitate afectivă pe care i-am descoperit-o de
la primele noastre întâlniri. Fire sentimentală şi
boemă, abia dismulată sub surâsul uşor ironic şi
o întoarcere spre interior pe care i-o remarcam ori
de câte ori nu-i convenea ceva din lumea dinafară, dragul nostru Ioţa, purta în el mai degrabă
ceva din sudul pasional balcanic decât din echilibrul sănătosului gospodar bănăţean crescut la
Timişoara. Dar poate că acel mediu etnic pestriţ la educat şi în sensul unei comunicări deschise,
fără alte rezerve decât cele privind o anume etică
exigentă a atitudinii faţă de celălalt. Odată verificat, vecinul de vârstă şi de idei îi câştiga prietenia
şi încrederea pentru toată viaţa.
Prozator foarte înzestrat, a scris totuşi relativ
puţin, căci frumoasei sale cărţi de proză scurtă
Aventurile tânărului Serafim, tipărită în 1976 la
„Dacia” clujeană şi distinsă cu premiul Uniunii
Scriitorilor pentru debut, i-a urmat doar volumul
din 1988 de la ”Cartea Românească”, Schiţă de
portret. De atunci, au mai apărut sub numele său
câteva remarcabile schiţe în reviste, vreo două
scenarii pentru televiziune şi, mai ales, un număr
de exemplare tălmăciri din scriitori sârbi precum
Danilo Kiš şi Miloš Crnjanski, ori din rusul
Daniil Harms. Excelenţa acestor transpuneri a fost
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răsplătită cu alte două premii, ale Asociaţiilor de
Scriitori din Târgu-Mureş şi Timişoara. Un consistent „dosar” al avangardei sârbeşti i se datorează
de asemenea, publicat în revista Vatra (la care a
lucrat cu câţiva ani în urmă). Şi sunt preţioase,
iarăşi, participările sale la cercetările grupului
bănăţean „A treia Europă”. Un Ghid de conversaţie român-sârb, tipărit în două ediţii (2002, 2005)
se adaugă listei sale de lucrări.
Dar Ioţa Peianov a fost şi ghidul ideal în trecerile peste Dunăre în ţara vecină ale unor scriitori
români, inaugurate prin călătoria devenită legendară, a vreo zece redactori de la „Echinox” într-o
Iugoslavie descoperită atunci de ochii noştri tineri
ca surprinzătoare vitrină occidentală a Estului
comunist. Zile de neuitat, în acea lună mai a anului 1971, între Belgrad şi Zagreb cu coasta lui dalmată, între Sarajevo şi Mostar...
Trecând, de data aceasta Styxul, Ioan Radin a
lăsat neîncheiat, spre marele nostru regret, un şantier deschis, cu multe proiecte în lucru. Vor fi de
adunat într-un volum prozele lui tipărite şi inedite, scenariile sale, va fi de adus în prim-plan un
volum cu amintitul „dosar” avangardist şi tot ce a
lăsat mai semnificativ din scrisul său.
Cei rămaşi încă pe ţărmul de dincoace se înclină acum, întristaţi, în faţa umbrei sale, păstrând
în suflet imaginea scriitorului dăruit şi a omului
de aleasă stirpe care a fost Ioan Radin, minunatul
prieten Ioţa Peianov.
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editorial

Ruºinea în excursie
Ion Pop
u trece aproape nicio zi fără să auzim că
în eterna şi fascinanta Românie s-a mai
petrecut un lucru nelalocul lui, revoltător,
ruşinos şi nedemn. În ţara lăsată vraişte de nişte
guvernanţi mai întotdeauna şi în majoritate
incompetenţi şi, mai ales, puţin sensibili la mult
trâmbiţatul „interes naţional”, zicala „nu aduce
ziua ce aduce ceasul” rămâne, din nefericire de o
valabilitate alarmantă. Şi, într-adevăr, nu contenim
să ne minunăm, adesea până la consternare, până
unde se poate ajunge cu vicierea şi degradarea
celor mai elementare valori ale vieţii noastre, de
la cea curentă, de fiecare zi, până la tiparele spirituale care ne-au modelat, sub atâtea vremuri, ca
popor. N-a fost destul că aproape o jumătate de
secol de comunism idealist doar în vorbe a alterat, făcând adevărate ravagii, fibra intimă a românilor, – a trebuit să ni se propună în loc o lume
crescută impur pe temeliile rămase aproape intacte sub ruinele celei vechi, cu „emanaţii” – în fond
nişte miasme – ale cadavrului abia intrat în putrefacţie, cu prăsila de hiene flămânde care abia
aşteptau să se înfrupte, mai lăsând provizii şi pentru urmaşii urmaşilor lor. Pe cât a fost naţionalcomunismul lui Ceauşescu de fals şi de falsificator în esenţa lui, de ipocrit şi de trădător de ţară,
pe atât urmaşii săi din ziua de azi, cu toată
arama dată pe faţă, s-au dovedit şi se dovedesc
făţarnici apărători ai unui interes general bun de
ameţit plebea credulă, care abia ascunde, de ani
întregi, foşgăiala de interese – de partid, de clientéle de toată speţa ori (im)pur personale, într-o
mult prea prelungită perioadă de „acumulare primitivă a capitalului”. Dacă imediat după revoluţiune, lozinca „Nu ne vindem ţara” era fluturată
interesat de cei mai proaspeţi şi lacomi moştenitori ai „epocii de aur”, astăzi vânzarea ţării în înţelesul cel mai prozaic al cuvântului aproape că s-a
încheiat, ca să se încaseze mai nimic în folosul
naţional, dar ca să îndoape, în schimb, buzunarele ascunse sub căptuşeala proaspeţilor gestionari,
fără fund şi ele. Flotă scufundată, metri de autostradă plătiţi cu trei preţuri în loc de unul, mai
generala cultură, şi ea paradoxal lucrativă, a ruginii şi a ruinei în peisajele devastate ale fostei
industrii şi agriculturi „socialiste”, sunt doar câteva ilustrări ale jafului de amploare din anii de
după Decembrie 1989.
Dar, cum notam, mai rămâne câte ceva – şi
nu orice – de vândut, cum o dovedeşte, în ultimii
ani scandaloasa afacere Roşia Montană, prin care
una dintre ultimele mari rezerve de aur a
României a fost promisă, cu o cotă ridicolă de
profit, cunoscutei, de-acum, companii canadiene
cu filon românesc. Nici argumentele Academiei
Române în apărarea patrimoniului istoric român,
nici cele ale specialiştilor în domeniu, nici protestele apărătorilor mediului, de la noi şi din
Uniunea Europeană, nici demna şi dramatica opoziţie a unor localnici ce nu se lasă cumpăraţi, nu
contează în faţa lăcomiei nemăsurate a nedemnilor... demnitari care au semnat contractul otrăvit
cu Gold Corporation. Iar complicităţi guvernamentale conjuncturale încurajează din nou proiectul asasin, prezentat totuşi sub masca unor mari
binefaceri economice şi sociale. Tristul refren
moţesc despre munţii noştri care aur poartă, în
timp ce noi cerşim din poartă în poartă, a redevenit de o dureroasă actualitate. Prea mulţi bani vor
fi intrat în buzunarele celor care au acceptat pactul cu diavolul ca să mai poată da, ei, înapoi,
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drept care ofensiva, care păruse a ceda în faţa atâtor dovezi de ilegalitate şi de pericol, este tot mai
agresiv reluată. Că s-au înmulţit, pe acest fundal,
paginile publicitare din presă – un adevărat bombardament mediatic – e, aşadar, de înţeles. Însă
această desfăşurare de forţe a devenit şi mai agresiv-insolentă prin tentativa de cumpărare, în văzul
lumii, chiar a unor presupuse conştiinţe civice,
reprezentate în principiu de cea de „a patra putere în stat” care este presa. Simplele şi fireştile, în
capitalism, campanii publicitare nu par a fi de
ajuns, sfidarea conştiinţei publice cutează să meargă până la capăt, primind expresii cinice.
Cea mai recentă şi, fără îndoială, cea mai
şocantă în cinismul ei este aşa-zisa „călătorie de
documentare” în... Noua Zeelandă, plătită de
Gold Corporation pentru un număr de ziarişti
români, dintre care câţiva au putut fi apreciaţi
până la dubioasa faptă din ultimele zile, drept
analişti exigenţi ai realităţii imediate, în numele
unei etici superioare a meseriei. Or, despre ce
ţinută morală mai poate fi vorba şi ce credibilitate
se mai poate acorda de acum înainte unor oameni care se lasă ispitiţi pe faţă şi a căror gură va fi
din acest moment măcar închisă, de nu cumva
chiar încurajată să proclame cu voce tare şi foarte
convinsă, îndreptăţirea controversatului proiect de
exploatare minieră? Ce contează otrăvirea pe
vreme lungă a unei întregi zone geografice cu cianurile dovedite mortale, ce importanţă mai are
patrimoniul istoric şi geografic naţional, în comparaţie cu plăcerea frumoasei excursii de câteva
zile pe tărâmuri exotice? O publicaţie cu birou
propriu de investigaţii tocmai pe teme de rele
năravuri locale şi afaceri necurate îşi trimite, surprinzător, în voiajul de la antipozi chiar mai mulţi
reprezentanţi, ca să fim siguri că vor spune adevărul şi numai adevărul, – evident despre Noua
Zeelandă, despre care era foarte urgent să ne
„documentăm”. Televiziunea, prin cel puţin două
canale foarte combative, nu putea lipsi nici ea de
la ospăţul turistic, încât sunt de aşteptat cu sufletul la gură ştirile cele mai palpitante, de ultimă
oră, din îndepărtatele, frumoasele şi desigur atrăgătoarele insule ale Pacificului. Şi o tăcere compactă sau, invers, noi variante „obiective” de
publicitate pentru firma aurită, atât de generoasă,
a canadienilor.
Dacă până acum manipulările din culisele şi
subordonarea opiniei într-o parte din media românească dominată deja de puternice trusturi era cât
de cât mascată, de data asta, avem, iată, o probă
flagrantă a încercării de corupere a conştiinţei jurnalistice. Lipsa de scrupule a „generoşilor” sponsori ai acestei călătorii îşi găseşte corespondentul
elocvent în acceptarea voioasă şi senină a ofertei,
acum nu de treizeci de arginţi, ci de corespondentul lor simbolic, în aurul Munţilor Apuseni. Încă
o dată, credibilitatea presei devine vulnerabilă. Cu
atâtea angajări curtenitoare ori critici dirijate din
umbră, cu atâtea subordonări şi concesii făcute,
când puterii politice, când celei a marilor corporaţii economice şi financiare, prea multe voci ale
celor care ar trebui să fie ale analizei, interogaţiei
şi reconstrucţiei responsabile a bietei şi necăjitei
lumi în care trăim, e greu să mai acorzi credit
până şi celor mai „idependenţi” dintre corifeii opiniei actuale. Turismul penibil de acum poate fi
încă un semnal de alarmă.
Abia întorşi din excursie, vreo doi dintre parti-

cipanţi au şi inaugurat elogiul paradisului de deasupra aurului cu cianură neo-zeelandez. Imagini
mai paradisiace decât în Avatar-ul cinematografic
recent sunt propuse imaginaţiei noastre de europeni ignoranţi şi abandonaţi iresponsabil lozincilor ecologiste ale zilei. Ba, unul dintre articlieri îşi
permite chiar să pigmenteze cu o înjurătură de
mahala un text persiflant, tras căznit către anecdotă, într-un amalgam facil cu vremurile comunismului stalinist.
E ciudat, totuşi, că marea majoritate a ţărilor
europene refuză metoda întoarcerii prin „mitridatizare” la vârsta dintâi a lumii, tot aşa cum alte
guverne se feresc ca de dracul de depozitarea a
tot soiul de deşeuri ucigaşe pe termen scurt sau
lung, pe care România s-a arătat, în timp, mai
degrabă gata să le accepte. Ceea ce s-a întâmplat
cu „accidentul” minier, datorat tocmai poluării cu
cianură, de la Baia Mare de acum câţiva ani, pare
a fi fost uitat, – iar acela era un nimic faţă de
ceea ce s-ar putea întâmpla pe spaţii şi cu consecinţe mult mai grave la Roşia Montană. Noua
goană după aur este, însă, în plină ofensivă, şi ea
va continua desigur, tot aşa cum alte promisiuni
aurite li se vor tot face ţărilor prinse la strâmtoare
din diferitele zone ale lumii şi în care este încă
aer destul pentru poluare, apă suficientă pentru
golirea de peşti şi de vânat exotic interzis aiurea,
pământ de ajuns pentru coborârea în adâncuri a
bombelor poluante cu explozii tăcute şi invizibile.
Ceea ce se vede deocamdată foarte limpede şi
la suprafaţă este, în orice caz, cum în curtea cutărui mic primar comunal care semnează concesionări dubioase de terenuri şi... munţi apare a treia
şi a patra maşină de lux, cum se înmulţesc noile
latifundii, marile societăţi comerciale, vilele somptuoase ale unor îmbogăţiţi de la o zi la alta, care
s-au aflat ori se află în posturi de decizie economică şi politică. De furat, va mai rămâne mereu
câte ceva. Iar când de pe harta României nu va
mai mai fi mare lucru de vândut, se vor găsi,
totuşi, la preţuri de mâna a doua, nişte „conştiinţe”.
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cărţi în actualitate

Douã reeditãri necesare
Octavian Soviany
Nora Iuga
Dactilografa de noapte,
Spitalul manechinelor
Bucureşti, Casa de pariuri literare, 2010
ată că, la iniţiativa lui Un Cristian, Casa
de pariuri literare (nume destul de neobişnuit pentru o editură) reeditează două
dintre cele mai reprezentative cărţi de poezie
ale Norei Iuga, permiţându-ne (mai ales după
ce a fost reeditat şi volumul Autobuzul cu
cocoşaţi) o sumară privire retrospectivă asupra unei creaţii poetice care continuă să tulbure şi să contrarieze, Nora Iuga apărând tot
mai mult în ipostaza unui autor incomod,
care dă cu tifla pedanţilor şi canoanelor instituite de dânşii, nedispus să facă niciun compromis cu prostia, suficienţa sau aroganţa.
Prima dintre aceste cărţi (în ordinea cronologică a apariţiei lor), Dactilografa de noapte
(1996) mărturiseşte despre vicisitudinile unei
voci lirice confruntate cu feţele ostile ale timpului, ale cărei ipostaze predilecte sunt doamna „bătrână” sau „îndoliată”, femeia lipsită de
sex-apeal ori scriptorul nocturn şi insomniac.
O accentuată obsesie a târziului stăpâneşte
peste poemele din volum, unde lumea poartă
semnele descompunerii sau ale căderii în derizoriu, iar moartea se strecoară insidios în
fibra vitală, aducând cu sine disoluţia simţurilor asociată cu sentimentul confuziei dintre
regnuri şi cu regresiunea la starea de haos, pe
care o evocă proliferarea menajeriilor teratologice şi a fiinţelor hibride, cum ar fi „vulturul
cu picioare de capră”. Într-o tentativă de exorcism, tentativă în care regăsim gustul pentru
spectacolul cu valenţe compensatorii şi terapeutice ale unui spirit eminamente baroc,
pătruns de conştiinţa propriei sale fragilităţi,
experienţa thanatică dobândeşte aspectul
„călătoriei către Cythera” şi e orchestrată prin
arabescuri imagistice care apelează pe rând la
resursele burlescului şi ale graţiosului rococo:
„vai, a murit nervul tău eleonora/ frivolul
nerv/ care-ţi şedea atât de bine/ şi tu

I

inconştiento încă speri/ pentru că mâine se
sfârşeşte anul/ şi vin colindătorii/ vine camionul verde/ ne îmbarcăm pentru cythera eleonora/ călărim un vultur cu picioare de capră/
călărim un muson necunoscut/ care taie oceanul în două” (superba călătorie cu dona angelicata). Schema în jurul căreia se cristalizează
imaginile Norei Iuga va fi acum tot mai mult
una a eufemizării, căderea convertindu-se întro alunecare sau coborâre încetinită, moartea într-o extincţie au ralenti: „sunt spaţii comprimate în hărţi/ sunt case mari cu ferestre rău
prevestitoare ca nişte măşti/ sunt patefoane
vechi cu pâlnii care înghit kilometri de tăcere/
şi-ncep să desluşesc arcuşele acelea tăind
calea/ micului ratat care se zbate/ să moară
au ralenti” (au ralenti). Eufemizarea imaginilor de cădere se va asocia însă cu sentimentul
vidării tuturor lucrurilor, între secvenţele
realului se cască la tot pasul goluri, hiatusuri
în care lumea este pe punctul de a se prăbuşi,
astfel încât orice tentativă a personajului liric
de a exorciza timpul ostil rămâne, în cea mai
mare parte, ratată. Căci feţele devastatoare ale
temporalităţii se insinuează pretutindeni în
ţesătura poemului, aducând sugestia precipitării într-un abis fără fund: „abia mai târziu am
aflat/ că se poate minţi din lipsă de întâmplări/ mă gândesc la bătrânii domni care merg
încet/ şi nu ajung niciodată/ la umbrele lor
tremurătoare/ ca perdelele în ceainărie/ mă
gândesc la întâlnirile pierdute/ şi înlocuite
cum te-ai trezi/ într-o veneţie scufundată/ şi
ai vedea magii venind din răsărit/ şi după
aceea/ suspendarea dreptului la vorbitor/ cînd
iese la lumină lumea paralelă/ cea în care nu
se ascultă/ şi nu se bate din palme” (lumea în
loc de lume).
Aparent, aceeaşi angoasă a timpului domină şi volumul Spitalul manechinelor (1998),
autoarea transcriind cu predilecţie aici dezastrele substanţei biologice în cheia grotescului,
care accentuează ruptura dintre viaţă şi inteligenţă, transformând descompunerea lentă a
ţesuturilor organice în obiectul deriziunii burleşti şi vehiculând cu imaginea obsesivă a
manechinului, care traduce perfect acel mecanic suprapus vitalului despre care vorbea
Bergson. Sarabanda manechinelor reprezintă
în acelaşi timp însă o procesiune de simulacre, de măşti scripturale, şi e marcată de schema plierii care sugerează trecerea lumii în textualitate, căci orice pliu e, mai mult sau mai
puţin, filă inscripţionată sau carte: „mortul
meu drag înveleşte-mă/ sunt un căţel speriat/
tras
dintr-un vis în alt vis/ unde plouă şi ninge/ şi
nimeni nu mai vrea să se joace cu mine” (O
simplă impresie a pielii). Scrierea se metamorfozează astfel într-un act magic, care anulează
temporalitatea lineară şi ireversibilă: de aceea
mitologia textului se asociază de data aceasta
cu evocarea paradisurilor retrospective, ce
apar în ipostaza relicvarului sau a necropolei,
iar actul/ textul se converteşte într-o producţie de trecut. Replică a spaţiului populat de
obiecte, textul reprezintă însă, în acelaşi timp,
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o „coagulare” a fluidului scriptural, o textură
de forme perfecte, dar moarte, o antilume de
o teribilă răceală şi sterilitate: „văd albe spălătorii cu oglinzi şi vane de zinc/ ei toţi au spălat chipul tău/ de pe perne/ toţi au guvernat
toţi au poruncit/ am intrat în mahalalele morţilor” (Mănuşă deşirată împrejurul arătătorului). El îşi are echivalentul într-o vorbire
depersonalizată care mai mult ascunde decât
dezvăluie, reprezentînd ea însăşi un simulacru
de logos: „Sunt zile şi nopţi/
într-un oraş într-o singură casă/ într-un birou
cu oameni de aceeaşi culoare/ spunând da la
deschiderea uşii spunând da la închiderea ei/
spunând da pentru că niciun cuvânt/ nu te
poate ascunde mai bine/ nu te poate şterge
mai bine/ de pe harta peste care unul singur/
trece cu degetul” (Un singur oraş o singură
casă). Astfel încât scrisul nu va întârzia să-şi
dezvăluie în Spitalul manechinelor caracterul
său prin excelenţă ambivalent: conceput, pe
de o parte, ca o formă de exorcism ce are
capacitatea de a neutraliza energiile nimicitoare ale timpului, el este în acelaşi timp, o
modalitate de dezobiectualizare a lucrurilor şi
a trecerii de la realitate la aparenţă.
Iar între cele două volume ale Norei Iuga
apare acum un tulburător raport de complementaritate: dacă în Dactilografa de noapte
poeta sondează limitele fibrei vitale atinse de
timp, Spitalul manechinelor este o carte despre limitele textului şi ale literaturii, ca şi despre incapacitatea acestora de a intra într-o
concurenţă reală cu viaţa. Căci Nora Iuga e
unul dintre acei autori, destul de rari – socotesc, pentru care simpla respiraţie sau orice
alt act fiziologic, în toată banalitatea lui trivială, preţuieşte cel puţin la fel de mult ca
oricare mare capodoperă a literaturii.
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M.D.u.þ.e.s.c.u.
ªtefan Manasia
M. Duţescu
şi toată bucuria acelor ani trişti
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2010

oezia nu mai are nevoie de un cronicar pe hîrtie, ea se mulţumeşte, la rigoare, şi cu lecturile
noastre & comment-urile cinic-adolescentine de
pe www. Aşa că n-am să (mai) scriu (nici) aici cronică. Poezia a ieşit de mult de pe orbita solară,
înainte ca Pămîntul să se răcească iar Luna în
Atlantic să se prăbuşească.
[şi toată bucuria acelor ani trişti –/ o lume închisă în care trăiau fericiţi/ un oraş mic de cîmpie/
sute de cărţi citite pe nerăsuflate/.../ filme la video/
vin fiert/ cîntînd şi bătînd din palme pe întuneric/
în iernile crunte din anii ’80/ băieţi frumoşi şi
deştepţi/ fete frumoase gospodine isteţe]
Cartea lui M. Duţescu, june arhitect şi poet,
născut în semnul Taurului (9 mai 1979,
Alexandria), face parte din familia celor încă legale:
o citeşti cu simţurile dilatate, cu gîndul înfrunzit, ca
la joint, ca la cafea. Mă rog, aici n-are sens să fac
favorul unei judecăţi de valoare total pozitive: mi-a
plăcut, de fapt, doar prima parte a volumului,
densă şi cu organele modificate de nostalgie, navigînd genial pe imperfect & perfect compus;
n-am rămas cu mare lucru din partea a doua, contrabalansul corporatist, chinuit-tezist, alb,
de-spiritualizat. Acolo: poezia a murit deja, prilej
pentru creierele protezate cu firme şi conturi să
decreteze moartea biologicului, senzualului, instaurarea post-umanului: maşini indiferente planează
peste contururi de cenuşă în clipa în care dl.
Corneliu înlătură de pe rever o invizibilă scamă. Şi,
vai, în lumea asta finală – o plecăciune adusă criticii
de întîmpinare? colegilor de generaţie? unui mit
occidental in fashion? – nu mai au loc aura şi poezia, nu mai încap eu.
[nu domnule Pop/ pe mine mama nu a vrut să
mă lepede pe/ locul gol dintre Vărai şi Valea Morii/
ci dimpotrivă/ o socoteală banală confirmată de ea

P

îmi spune că sunt/ creat în prima ei noapte de
femeie/ într-un hotel de la mare imediat după
cununia civilă/ şi aveam să văd lumina soarelui/.../
într-un ţinut magnetic din sud]
Atunci cum naiba ies din creierul poetului bucureştean imaginile astea proaspete şi cinice ale copilăriei (oricărei copilării) din anii 1980-1990? şi toată
bucuria acelor ani trişti? În ce mod insuccesele şi
penibilul, erotomaniile şi complexele structurează
catren după catren? De ce păduchele corporatist îşi
poartă, prin viaţă, laptopul fără stil, fără suflet,
aruncîndu-te pe tine într-o iremediabilă hölderliniană melancolie? Bîntuie, în versul prozaic din cartea
lui Duţescu, holograma adolescentului cu simţuri
hiper, cu uzinele glandelor endocrine intens activate
– adaugă aici grija maniacală de a dezinfecta totul,
poem după poem, cu metilul indiferenţei, al cinismului trendy, al privirii robotice de sondă marţiană,
care va submina finalmente schelăria & arhitectura
unui Monsú Desiderio al ultimului deceniu comunist. (Dar nu e, pînă la urmă, cinismul marca şi
armura tuturor sensibilităţilor ulcerat-„blecheriene”?)
[cînd, deodată i-am văzut – fusesem văzut/ şi a
trebuit să primesc totul cu o minimă demnitate/
mă tăvăleam de durere însă nu ripostam/ plîngeam/ şi negam c-aş fi fost eu acela acolo]
[cronologic/ a fost primul moment intens
conştient/ aveam 3 ani şi jumătate/ părul lung,
tuns rotund cu breton/ ştrampi şi pantofi de
păpuşă/ de lac]
[şi în toţi anii aceia/ am simţit încontinuu ceva
soft pentru Cristina/ o fată negricioasă, deşteaptă/
care într-o zi a adus la şcoală felii de / ananas proaspăt/ şi am mîncat împreună la pauză/ ne-am
întîlnit întîmplător acum vreo 2 ani/ cred că avea
80 kile la doar 1, 60/ dar mi s-a părut a fi un om
bun]
Într-un SF urmărit aproape religios, înainte de
’89 la televiziunea bulgară, supereroul pătrundea –
truc sau hazard – în citadela extratereştrilor; ajungea

La ºuetã cu Ceauºescu
Adriana Stan
Daniel Bănulescu
Fugi din viaţa ta, revoltătoare şi slută, în cartea mea
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2009

a 20 de ani de la schimbarea macazului, prozei
româneşti despre comunism nu i-a venit încă
vremea sintezelor epocale grandioase, deşi tot
mai multe voci, mai ales post-Nobel, le reclamă. Cu
toată abundenţa de mărturii non-ficţionale ale deceniului zece, cu toate volumaşele de pitoresc sociologic stereotip din anii recenţi scrise direct pentru
export, Epoca de Aur nu face deocamdată obiectul
exclusiv şi asumat al unui proiect romanesc de anvergură. Doi prozatori de cursă lungă şi generaţie similară, Radu Aldulescu şi Daniel Bănulescu, îşi plasează însă invariabil cronotopurile în ultimul deceniu
ceauşist. Dar dacă ambiţiile tematice adânci ale dostoievskianului Aldulescu sunt mai curând metafizicacontextuale şi doar tangenţial interesate de fresca
istorică, pentru neobositul Daniel Bănulescu folclorul
epocii reprezintă cam singurul rezervor de energie
ficţională. Autorul „a reuşit să pătrundă în toate subteranele dictaturii comuniste şi să demonteze toate
componentele mecanismelor malefice ale opresiunii”
se anunţă ritos pe coperta romanului din 2008.
Poet la origine, dar investind de la începutul anilor ’90 într-o serie mereu extensibilă de romane,
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Bănulescu face figură productivă pe piaţa românească de carte. Nu numai că e protagonistul unei serii
editoriale de autor şi-i dă mâna aşadar să desfacă
Trilogia Danielissimă iniţial preconizată
într-un veritabil Clan de Romane; ci îşi publicizează,
de asemenea, persona auctorială în titluri sau autoprezentări de o vanitate ironică al cărei bombastic
rămâne – ca să zic aşa – de gustibus. Şi totuşi, după
Te pup în fund, Conducător iubit!, Cei şapte regi ai
oraşului Bucureşti, Cel mai bun roman al tuturor
timpurilor şi – cel mai recent, desigur nu şi ultimul –
Fugi din viaţa ta, revoltătoare şi slută, în cartea mea,
nici stăpânului inelelor însuşi nu cred să-i fie prea
clar axul estetic de care atârnă. Adunând deja un
număr de pagini cuantificabil la proporţii de sagă,
romanele sale, inevitabil similare, invariabil inegale,
înoată în două ape, jonglând atât cu senzaţionalismul de consum cât şi cu mizele literaturii înalte (fie
ea şi în varianta parodică).
De obicei, mai multe planuri narative deşiră centrifugal atenţia în romanele lui Daniel Bănulescu, iar
Fugi din viaţa ta... nu face excepţie. E vorba aici, mai
exact, de aventurile auctorelui tânăr şi boem, pigmentate erotic şi umflate narcisiac la modul poveştilor vânătoreşti, de lumea vivace colorată în argou şi
kitsch a cremei delincvenţilor bucureşteni, respectiv
de hagiografia domestică (şi ficţionalizată) a lui

să mimeze obedienţa şi metamorfoza (îi plantau
viermi înfiorători în urechi), pentru ca în final – cu
fibra umană abia zgîndărită – să le distrugă civilizaţia şi ideologia şi planeta imensă şi rea.
[se freacă cu leşie de paie/ se curăţă spuma
roşie care gîlgîie înfundat din/ gură/ din nări// se
sparge capul cu barda/ se despică cu grijă pe burtă
printre ţîţele cu/ sfîrcuri arse/ crăpate// se scot
maţele umede/ aburinde/ lucioase/ se smulg copitele cu un cleşte// se crestează/ se scoate rîtul/ se
aruncă la cîini]
Departe de a-şi fi construit un profil de supererou (ca Ianuş sau Sociu sau Vlădăreanu, la tinereţe),
M. Duţescu scrie numai o poezie simplă, adevărată,
epurată de multe din stridenţele contingentului
2000, probabil cea mai adevărată din cărţile legale
încă, tipărite în ultimii 2-3 ani.

n

Ceauşescu. Pânzele acestea nu lipsite de aţe albe
(căci schimbările planurilor sunt de cele mai multe
ori pur fortuite) ar trebui să compună laolaltă imaginea unei lumi al cărei crepuscul (socio-politic) nu
mai poate fi perceput decât în deplinul său grotesc.
Farsa a înlocuit tragedia, iar prin pupila dilatată caragialian a lui Bănulescu contururile se îngroaşă baroc,
lucrând, neinteresat de sondări mai profunde, în contul unui spectacular de cea mai discutabilă calitate
bulgakoviană. Căci umbra maestrului rus (nu şi a
Margaritei lui) bântuie neliniştitor de persuasiv pe
alocuri prin imaginarul prozatorului român: faţa carnavalesc-malefică a puterii sau labilitatea demonică
om-animal (labradorul vorbitor şi ”duhul” de companie al lui Ceauşescu în volumul recent) sunt exemple în această privinţă.
Pe de altă parte, în ciuda cantităţii prozelor sale,
Daniel Bănulescu nu este un povestitor de senzaţie,
cum s-a spus, şi nici măcar senzaţionalist. Inabil în a
construi pe spaţii largi sau în timpi de suspans, grăbit să întoarcă formulările în coadă de peşte şi de
calambur, cu inteligenţă lingvistică, dar lene epică,
Bănulescu demonstrează în continuare un mod prin
excelenţă poematic de a izola cuvintele, de a sparge
frazele sau a face sensurile să alunece. Folosind
megaloman à la Pahlaniuk tab-ul, scriitura sa e milităros-sacadată în cadenţă, de aceea tensiunea se concentrează întâmplător în vreo imagine, nu în mişcarea epică propriu-zisă: ”Puşca îi răsare din raniţă ca o
undiţă./ Sau ca o antenă”. Într-adevăr ”lumea e o
poveste cu bandiţi”, cum zice un personaj, din păcate în poveştile lui Bănulescu stop-cadrele sau situaţii-
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comentarii

Constantin Cubleºan ºi
dramaturgia blagianã
Iulian Boldea
ritic şi istoric literar, poet, prozator şi dramaturg, profesor de literatură română la
Universitatea „1 Decembrie 1918” din
Alba-Iulia, Constantin Cubleşan a dovedit, prin
cărţile sale, de la Miniaturi critice, Opera literară
a lui Delavrancea, Opera literară a lui Pavel Dan,
Caragiale în conştiinţa critică, Eminescu în reprezentări critice, Clasici şi moderni, până la micromonografia Nicolae Filimon sau la Romulus
Cojocaru – poetul, o intuiţie fină a sensurilor operelor interpretate, o capacitate indiscutabilă de a
discerne valorile, precum şi o certă pasiune a
documentului literar, comentat cu rigoare şi
exigenţă critică.
Cartea lui Constantin Cubleşan Lucian Blaga –
dramaturgul (Editura Ardealul, Târgu-Mureş,
2010) este structurată ca o succesiune de texte critice (eseuri) consacrate dramaturgiei blagiene.
Titlurile capitolelor cărţii sunt ele însele sugestive:
Copleşitoarea tristeţe a renunţării (despre piesa
Anton Pann), Misionarismul scriitorului (despre
Arca lui Noe), Realismul mitic (Avram Iancu),
Îngerii rătăciţi (Cruciada copiilor), Pedeapsă.
Jertfă. Sacrificiu (Meşterul Manole), Reprezentarea
mitologică a vieţii (Înviere), Demonul şi arhanghelul (Ivanca), Drama eternului feminin (Daria), O
parabolă despre credinţă (despre Tulburarea apelor) şi A doua venire (Zamolxe). Cartea începe cu
ultimele piese scrise de Blaga şi se încheie cu
prima piesă (Zamolxe). Stilul critic se caracterizează, în această carte, ca şi în celelalte cărţi ale lui
Constantin Cubleşan, prin capacitatea de a decupa trăsături caracteristice, de a focaliza intens
aspectele revelatorii, accentuându-le sensurile şi
dimensiunile: „Toate aceste demersuri dramatice
ilustrează idei, le justifică în plan artistic, le
demonstrează dincolo de încleştarea pe planul
caracterologic al conflictualităţii piesei. Este de
fapt una din modalităţile teatrului expresionist, în
structura căruia dramaturgia lui Lucian Blaga se
aşează, dimensiunea interiorităţii, a trăirilor
conştiinţei subiective, lăuntrice, primând în totul”.
Percepţia criticului trece, însă, dincolo de detaliile şi aparenţele expresive ale textului dramatic,
spre recuperarea nucleelor mitice, a scenariilor de
anvergură simbolică, scenarii care sunt demontate, explicate şi interpretate cu suficientă acuitate:
„În drama lui Lucian Blaga, Meşterul Manole –
care nu este “mister păgân” ca Zamolxe – ideea
ce stă la la baza conflictului eroului principal cu
sine însuşi, de la un moment dat încolo, şi cu
Dumnezeu, mai la început, se justifică în tocmai
această proiecţie de sacralitate a unui angajament
ziditor, căci autorul nu îşi propune să în-sceneze
teatral intriga baladei populare (varianta
Alecsandri), ci să reconstruiască mitul creatorului
uman, căruia i se cere a încorpora în murii de
susţinere ai templului pe care-l concepuse, o jertfă, menită a însufleţi şi a da tăria în vreme acestuia”. Pe de altă parte, comentariul piesei Zamolxe
are darul de a sintetiza câteva dintre trăsăturile
dominante ale teatrului blagian, prezentate într-un
timbru obiectiv şi echilibrat („Drama – urmând în
desfăşurarea sa un ritual de sacralitate – nu mai
este doar a lui... Zamolxe ci, mai ales, a poporului său în căutarea adevărului. Piesa se dovedeşte
astfel a fi profund religioasă şi sentenţios viziona-

C

le teatrale se învârt brownian fără ca o minte lucidă
să întreţină şnur expectativele, ca în benzile desenate
care se respectă.
Or, materie ficţională şi tipuri pentru nişte noi
”Mistere ale Bucureştilor” ar exista din plin, de la
şmenari de soi şi plini de farmec la conspiraţionişti
de subterană, de la agenţi dubli şi spioni la adolescenţi nebuni gata de sacrificiu, de la usturătoare trădări amoroase la fetişuri erotice piperate. Umanitatea
deviantă, interlopă şi burlescă a lui Daniel Bănulescu
are mare potenţial de adventure story, dar, în afara
sugestiilor de nume (Iarba Fiarelor, Clipsy) sau a
unor detalii accidentale, ea nu e valorificată pe pârghii epice convingătoare. Prozatorul lasă impresia că
trage de sforile unor păpuşi multicolore doar pentru
a se minuna de propria-i îndemânare sau pentru a
nu rata prilejul de a se fandosi în prestidigitaţie argotică. Multe note de subsol umplu, de fapt, paginile
cu explicarea unor sintagme de înroşit obrazul.
Daniel Bănulescu e un harnic culegător de folclor
comunist şi interlop, de bancuri, zvonuri şi calambururi, fiind greu de tranşat aşadar limita dintre simpla
colaţionare şi invenţia ficţională autentică. O parte
din clenciurile cu privire la viaţa deţinuţilor, la obiceiurile spărgătorilor sau cele ale dictatorului constituie, în fond, mituri comunitare deja oficializate, o
vulgată semiclandestină de felul celei pe care ultimii
ani ai comunismului o stimulaseră intens. Iar bancul
brut e chiar genul proxim scenelor bănulesciene
bazate pe dialog eliptic, tuşe tari, ocazional zvâc dramaturgic şi indelebil grăunte vulgar. Căci, nu-i aşa,
”în reprezentarea sa, poporul român era un bărbat
vânjos, stând tolănit pe nişte bănci de berărie şi batjocorind totul”.
Prin figura ca o caricatură cu tentacule a lui
Ceauşescu, comunismul românesc se răsfrânge într-o
lumină cam ieftină de şuşanea. Bănulescu pune la
bătaie cu siguranţă tot arsenalul vorbelor de duh
care circulau, cum spuneam, pe seama vieţii particulare a acestuia, istoria apocrifă şi umflată despre vizitele sale inopinate pe la oameni ai muncii, despre
şedinţele ridicole cu securitatea, despre discuţiile iliterate cu soaţa etc. Nu precupeţeşte, de asemenea,
niciun rictus şi niciun efort în a elimina orice umanitate sau verosimil din ”Brav conducător”. În urma
condeiului său plin de năduf rămâne o fantoşă de
comedie bufă, amuzantă poate la modul grosier de
n-ar fi totuşi atât de mecanică. Or, dictatorul scărpinându-se cu băţul său ”de fund” (!) arată ca o
revanşă literară de prost-gust luată faţă de epoca
recentă. Un prozator ce face circ pentru a mulţumi
un public ce nu s-a vindecat încă de o mitologie
resentimentară.

n

6

6

ră. Ea emană un vizionarism mistic / misterial pe
care îl regăsim în întreaga operă a lui Lucian
Blaga, dezvoltat şi afirmat din diversele ipostaze
ale gânditorului filosofic. E piesa de debut şi cu
atât mai mult însemnul ei are valoare emblematică”).
În comentariul dedicat piesei Anton Pann, criticul reconstituie, cu o anume melancolie a interpretării, şi ambianţa prolectultismului care l-a
marcat atât de dureros şi de dramatic pe Blaga;
într-o epocă a compromisurilor şi a imperativelor
dogmelor comuniste, autorul Poemelor luminii
trăia o epocă a renunţărilor, a „retragerii în
umbră” şi a neajunsurilor materiale: „E în această
piesă o copleşitoare tristeţe a renunţării. Lucian
Blaga înţelegea că în vremurile noi ce veniseră nu
vor supravieţui decât luptătorii. Ori, el nu era un
luptător. În orice caz nu unul de duzină, manevrând mijloace pedestre. El putea arăta (profetic)
celorlalţi calea de urmat, dar personal prefera să
se retragă în sine, cel puţin deocamdată. Romanul
Luntrea lui Caron va fi mărturia fidelă a căutării
în acei ani a propriei salvări spirituale, a redobândirii sinelui,
regăsindu-şi şi reafirmându-şi prin poezie propria
identitate creatoare, fără a se dezice însă de parametrii marcatei sale personalităţi, fără a-şi trăda
destinul şi mai ales fără a face... pactul cu diavolul. Nu este întâmplător deci faptul că în acei ani
de cristalizare ce au urmat, Lucian Blaga s-a simţit
atras de capodopera goetheană, Faust. Renunţarea
la teatru semnifică aşadar resemnarea demnă,
renunţarea la lupta deschisă, politică dacă vreţi,
de care nu se simţea vrednic, ca un mare erou de
tragedie ce ştie să-şi pregătească spectaculos
ieşirea din scenă”).
Comentariile consacrate de Constantin
Cubleşan dramaturgiei blagiene se impun printr-o
perspectivă analitică vie, dinamică şi, în acelaşi
timp, echilibrată. Descifrarea toposurilor şi a procedeelor dramatice privilegiate este bine cumpănită, fără excese de rafinament analitic, dar cu fineţe a interpretării, într-un regim al frazei critice
temperate, bine argumentate, în care recursul la
text este întotdeauna binevenit.
Cartea d-lui Constantin Cubleşan Lucian Blaga
– dramaturgul readuce în prim-plan o latură a
creaţiei blagiene oarecum căzută în umbră acum:
dramaturgia. Unghiurile de percepţie critică, perspectivele de analiză a operelor sunt perfect viabile
şi eficiente, într-un demers ce îmbină spiritul sintetic şi comentariul analitic atent la detaliile cele
mai mici ale textului.
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Educaþia, mãsura iubirii
I. Francin
„Voluptatea de-a gândi, de-a simţi funcţionarea minţii tale
e o beţie uşoară, fără consecinţe fiziologice dezagreabile.
Cine a cunoscut această intoxicare superioară nu se mai
desparte de ea.”,
Ion Vianu, Amor intellectualis, p. 26

acă îţi pasă de semenul tău, educă-l. Dacă
preţuieşti oamenii, indiferent de măsura
rezervelor ascunse faţă de valoarea lor,
încearcă să-i ajuţi să-şi limpezească minţile, chiar
dacă nu vădesc entuziasm, chiar dacă uneori s-ar
împotrivi prin lenea, ignoranţa sau neîncrederea lor.
Odată limpeziţi la minte, îţi vor putea preţui la rândul lor dedicaţia. Chiar într-o societate încăpută pe
mâinile unor politruci cu minţi funeste, controlată
de un aparat funcţionăresc vehement şi necruţător,
dacă ai darul învăţării nu te opri, nu părăsi catedra
sau, dacă altfel nu e cu putinţă, transformă locul tău
marginal, oricare ar fi el, într-o şcoală. Fără să-l fi formulat ca atare, îndemnul de mai sus pare să-l fi ghidat pe Tudor Vianu o perioadă importantă a vieţii
sale, nu foarte lungi şi nici scutite de grele încercări
morale. Că acesta i-a fost imperativul propedeutic
secret pe care antrenamentul intelectual şi atributul
academic l-au ridicat la înălţimea unui stil de viaţă, o
mărturiseşte chiar fiul său, Ion Vianu în recentul
roman, Amor intellectualis – Romanul unei educaţii
(ed. Polirom, 2010).
Titlul cărţii este o preluare incompletă a expresiei
prin care Ion Frunzetti îl parafrazează pe Baruch
Spinoza cu al lui „amor Dei intellectualis”. Prin
aceasta filosoful evreu-olandez înţelegea circuitul
iubirii reciproce dintre Dumnezeu şi creaţia lui, câmpul de gravitaţie al elementelor lumii împrejurul
izvoditorului lor. Puterea iubirii divine este deopotrivă dăruire şi atracţie, mişcare dinspre centru spre
periferie şi complementul ei centripet, dacă am dori
să apelăm la imaginea cercului. Întrucât relaţia omului cu Dumnezeu nu rămâne la freamătul pulsiunii
oarbe, fie ea şi ghidată de extaz, lumina intelectului
vine să destupe o rază prin care circulă, de acum
limpezită, iubirea de Dumnezeu. Această sarcină îi
revine maestrului, translatorul nepătrunsului divin şi
ghidul aspiranţilor prin graţia acelui nepătruns. Întrucât magistrul mediază viziunea intelectuală a divinului, iubirea de Dumnezeu a aspiranţilor preia în căldura ei şi figura maestrului. De aici amor intellectualis magistri. Expresiei formulate de Frunzetti, Ion
Vianu îi găseşte aplicaţia imediată în relaţia profesorului Tudor Vianu cu discipolii săi de diverse vârste
şi din generaţii diferite.
Multe dintre paginile cărţii de faţă – foarte curate
analitic, mereu profunde, adesea sclipitoare, corecte
din punctul de vedere al relatării istorice, redate cu
timbrul vocal al afecţiunii admirative – îi sunt consacrate tatălui, profesorului, academicianului, funcţionarului care a fost Tudor Vianu. De altfel fiul acestuia găseşte o formulă foarte ingenioasă de a-i alcătui
portretul, răsfirând pe o traiectorie circulară imaginară pleiada discipolilor celor mai apropiaţi, cu care a
avut relaţii de natură paideică şi în afara universităţii,
întreţinând dialoguri şi corespondenţă, pentru ca din
diversitatea părerilor acestora – prisme optice – să ni
se înfiripeze figura magistrului. În loc să ne ceară
credit pentru viziunea lui, afectată oricum de relaţia
filială, Ion Vianu ne propune ieşirea din cercul familial şi proiectarea tatălui său prin ochii celor care l-au
avut de maestru, între aceştia alegându-se Frunzetti,
Edgar Papu, Nicolae Balotă, C. Noica, Ion
Negoiţescu. Putem sugera o asemănare cu metoda
luminării cristalului din diverse unghiuri pentru a i
se reflecta cât mai multe feţe, în cât mai diverse
nuanţe şi ipostaze. Este un excelent antidot la mistificare şi hagiografie. Iată, de pildă, un crâmpei din
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portretul pe care i-l face Balotă în faimosul său Caiet
albastru: „Chiar dacă o înaltă conştiinţă a sinelui şi o
mândrie oarecum naturală, ca şi o alură oarecum
grandioasă pe care şi-a făurit-o îl fac să pară ostentativ dominator, chiar dacă afectează prezumţiozitatea
şi priveşte lumea de sus, morga lui este lipsită de
aroganţă, amorul său propriu nu este identic cu vanitatea. Ar putea să fie un admirabil rector magnificus,
plin de o seniorială demnitate, ba chiar şi – în altă
epocă şi alt loc – un doge întrupând plin de superbie
grandoarea Veneţiei.” (p. 121)
Alături de figura tatălui, care atrage cu o forţă
nestăpânită valul amintirilor scriitorului, străvezie
aproape, dar prezentă mereu cu discreţia unei icoane
este figura Geamănului, Matei Călinescu, de care l-a
legat o lungă şi rodnică prietenie, atât în perioada
cât încă erau în ţară, cât şi după emigrare. Mult mai
conturată ne apare relaţia dacă citim Amintirile în
dialog (ed. Polirom, 1998), însă chiar şi fără ele înţelegem că e vorba de o îngemănare prin afinităţi elective dusă până la nivelul unei comuniuni de destin.
Despărţiţi de profesie, de carieră şi, mai târziu de
exil, Vianu şi Călinescu rămân definitiv legaţi în
amărăciunea pe care le-o dă ţara pierdută, în mâhnirea de dizidenţi lipsiţi de eroism şi frenezie – spre
deosebire de admirabilii Vladimir Ghika, Mironi
Chiraleu şi vărul său Teohar Mihadaş, N. Balotă, fraţii Boilă, evocaţi în carte – ai unui sistem socio-politic
care, fără să-i distrugă, îi învinge totuşi. Exerciţiile de
preţuire consacrate destinelor acestor cunoscuţi şi
prieteni cu spirit de subversiune şi sacrificiu, ajunşi
deţinuţi politici şi, unii, victime ale sistemului de tip
stalinist instaurat în România anilor ’50 ocupă fragmente, chiar pagini întregi dintre cele mai pline de
freamăt şi elan evocativ din compoziţia cărţii. Dacă
ar fi numai portretele, unele abia schiţate, altele elaborate prin reluări şi adaosuri de nuanţă, detaliu,
linie cartea lui Ion Vianu ar rămâne un memorial
nepreţuit de care, oricine e interesat de perioada şi
persoanele în cauză, poate profita pentru a-şi ajusta
înţelegerea acelei bucăţi de istorie, pentru a se dumiri.
Totuşi metoda scriitorului nu înseamnă o cronică
a faptelor aşa cum au fost ele în istoricitatea lor frustă, ci, după cum el însuşi divulgă, un montaj din
piese memorialistice disparate, o reconstituire în care
sensibilitatea, intuiţia, gustul subiectiv şi fantazarea
îşi au toate rolul lor. Asta îi permite autorului să susţină că a scris un roman, nu un volum de memorii,
cum la o primă vedere s-ar putea bănui. Personajele,
unele prestigioase, altele obscure, dar de aceea nu
mai puţin interesante – precum Tănuşa, sora (vitregă?) a lui Mironi, de care fratele e înspăimântător şi
tragic îndrăgostit (p. 227, 346), păstrând totuşi taina
până în mormânt – sunt legate în feluri diverse de
autor, care ţese din memorie şi fantezie o plasă ca
de păianjen în care îşi ocupă locul fiecare, intrând şi
ieşind din scenă mai rar sau mai des, pentru o performanţă de lungă sau scurtă durată. Sugestia metodologică a avut-o vizionând o expoziţie de fotografie
veche într-un mic oraş elveţian. Artistul avusese ideea
năstruşnică să recompună lumea înfăţişată în nişte
fotografii foarte vechi şi degradate prin ajustări de
linie, inserţii de detalii şi chiar personaje, astfel încât
lumea primă a fotografiei se împlinea cu noi date pe
care iniţial nu le conţinuse, dar care, acum, făceau
parte din ea la iniţiativa restauratorului imaginativ.
Nu mai vedeai efectiv imaginea iniţială, ci o versiune
reciclată de viziunea noului artist. Acea lume veche
îngheţată în timpul ei revolut nu era pur şi simplu
reanimată, ci reîncarnată în noi forme şi modalităţi
de expresie: „Tot astfel, şi eu, peste sau alături de
amintire, pentru a suplini ceea ce lipseşte, dar şi pentru a da mai mult relief realităţii moarte, am adăugat

câte o invenţie, nu în scopul de a ascunde adevărul,
ci, dimpotrivă, pentru a-l face mai viu decât permite
lentila mărginită a memoriei.” (p. 148)
Urmărind firul narativ cu reţeaua lui de noduri,
capete şi împletituri, asistăm totuşi la formarea ca
personalitate, profesie şi caracter a lui Ion Vianu.
Camera lui Hieronymus din locuinţa familiei, cabinetul de lucru al profesorului, este locul unde
s-au întreţinut dialogurile instructive între tată şi fiu
timp de mulţi ani în anturajul idolilor atârnaţi pe
pereţi – Schopenhauer şi Bergson. Trecerea vremii a
oferit acelui loc încărcătură sacră. Acolo se produce
întâlnirea copilului cu cărţile şi ideile culturale, acolo
începe să se închege conştiinţa acelei transcendenţe
proxime, literatura. Dar tot atât de mult precum contribuie cărţile la formarea tânărului, contribuie şi persoanele cu care într-o perioadă sau alta a avut tangenţă. Este tulburător în acest sens contactul cu
Vladimir Ghika şi discuţia mediată de Edgar Papu, în
care se revelează grandoarea credinţei, excelenţa educaţiei, bunăvoinţa edificatoare şi caracterul impecabil
al viitorului martir înfrăţit cu lumea întru Christos.
Să trăieşti exemplar, în numele credinţei şi manifestând o bunătate necondiţionată faţă de o lume
demonizată care îşi face un merit din a te îngenunchea şi ucide, iată figura cutremurătoare a
Monseniorului. Lecţiile particulare de latină cu Edgar
Papu, cei doi ani de studii clasice în care îi cunoaşte
pe Adelina Piatkovski, Petru Creţia, Cicerone Poghirc,
Costa, profesorul de metrică, fenomenalul coleg mai
mare Mihai Nasta, însă şi, mai mult, anii petrecuţi la
Facultatea de Medicină în contact cu medici şi profesori nu mai puţin faimoşi grăbesc procesul de lămurire şi individuaţie a lui Ion Vianu. Contactul cu
moartea în sălile de disecţie, de fapt revelaţia metafizică a morţii cu ocazia lucrului pe cadavre este probabil cea mai profundă formă de instrucţie de care
un om poate avea parte. Te afli în limbul dintre cele
două mistere adânci – viaţa şi moartea – cu mâinile
pe forma de viaţă care s-a stins şi cu mintea dibuind
în direcţia unui mister ce se refuză. După ştiinţă, pricepere şi fler medicul este legătura profesională între
cele două lumi. Vianu înţelege că medicina este cea
mai nobilă meserie, care nu poate salva de la moarte, dar trebuie să amelioreze şi însănătoşească bolnavul, ceea ce, peste satisfacţia de natură profesională
aduce sporul unui „sentiment de templier” (p. 302),
conştiinţa apartenenţei la un ordin cavaleresc.
Medicina are aproape valoarea unei religii, puterea ei
fiind mai manifest orientată spre facerea de bine şi
în serviciul celuilalt, diferit de toate formele de puteà
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à
re, eminamente egoiste, dominatoare şi lucrative (p.
287, 311). Prin proporţionarea specifică a acţiunii cu
contemplaţia, medicina capătă, în viziunea autorului
caracterul unei „secţiuni de aur” (p. 315).
Ce se putea face, totuşi, în planul practicii sociale după instaurarea regimului autoritar represiv de
tip stalinist, dacă, aşa cum spune autorul, nu eşti
plămădit din lut de erou ori martir precum Mironi,
Monseniorul Ghika şi alţii asemenea lor? Fie accepţi
să devii un „om nou” practicând cu fervoare jargonul „logocraţiilor populare” (Czeslaw Milosz), fie
rişti marginalizarea, umilinţa profesională şi chiar
pierderea slujbei, a proprietăţii şi mijloacelor de trai.
Mijloacele de presiune şi şantaj erau atât de rafinate
încât până şi unii dintre disidenţii neşovăitori, după
ieşirea din închisori, infestaţi de „virusul lent”
(p. 384) ideologic au ajuns colaboratori ai regimului.
Papu, de exemplu, sau Negoiţescu. Acesta din urmă
îi mărturiseşte lui Vianu în 1977, împins de acea
candoare falsă pe care ţi-o dă beţia, că „fusese turnător” (p. 403). Destinul tatălui, Tudor Vianu a fost în
aparenţă mai blând decât al contestatarilor persecutaţi de regimul comunist. Laşităţii unor persoane
influente ca el, de-a nu se opune prin toate mijloacele unui regim politic devastator pentru ţară, i se
poate spune în multe feluri – realism, instinct de
conservare, responsabilitate pentru familie etc. Cert
e că vechii discipoli care îl admiraseră, odată ce a
devenit un „personaj oficial” în noua structură de
putere, se rezumă la a-l respecta. Răceala afectivă
sporeşte, cercul apropiaţilor se destramă. Nu puţini
ajung prin temniţe. Nu mai era un reper moral, cu
toate că intelectual nu aveau ce să-i reproşeze.
Aceasta situaţie îi va accentua agonia melancolică în
care deja se afla de la instaurarea noului regim.
Devine academician, primise în 1957 un post la
UNESCO, îşi petrecea mare parte a timpului în călătorii sau ca funcţionar în afara ţării. Parisul era pentru el „lumea de dincolo” (p. 373) unde se grăbea să
ajungă la foarte scurtă vreme după ce vreo obligaţie
urgentă îl aducea în ţară. Bucureştiul i se părea, prin
comparaţie, dezolant. Voiajele la Paris reprezentau
pentru el un soi de „transmigraţie”
(p. 379), o mutare în alt trup şi alt destin. Trăia
duplicitatea salvatoare a unui destin răscroit pe cei
doi versanţi ai lumii: lumea liberă a Occidentului şi
cea opresivă din propria ţară. Melancolia, dezamăgirea, inima rea au fost preţul lipsei de curaj sacrificial.
Până la urmă inima lui a cedat.
Rămâne însă modelul lui paideic. Să educi oamenii este dovada celei mai înalte forme de respect
pentru calitatea lor de fiinţe raţionale. Desigur,
poate părea o rămăşiţă de iluminism desuet, fără de
care, însă, barbaria „omului nou” creat de logocraţiile populare ar flutura triumfător peste capetele unor
idioţi prinşi în extazele futile ale ovaţiei obligatorii.
Fiul academicianului, Ion Vianu, a făcut un pas mai
departe cel puţin în planul eticii, alegând facerea de
bine, tămăduirea şi alinarea suferinţei umane ca
opţiune profesională. Poate că şi din acest motiv,
scriitura lui emană curăţenie, înţelepciune, omenie,
caracter profilactic. Chiar şi atunci când îşi manifestă rezervele faţă de o persoană sau alta, dezamăgitoare, critica lui are tensiunea ponderată a înţelepciunii, forţa calmă a reparatorului de oase. Oasele sufletului.
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incidenţe

Dialog despre comunism
Horia Lazãr
ub titlul „1989: de ce s-a dezintegrat blocul
sovietic?”, numărul 157 al revistei Le Débat
(nov.-dec. 2009) publică un foarte interesant
schimb de opinii între Stéphane Courtois şi
Krzysztof Pomian. Anarho-maoist în anii 1970 şi
director cofondator al revistei Communisme, în
1982, împreună cu Annie Kriegel, care se îndepărtase progresiv de comunism după raportul lui
Hruşciov din 1956, devenind editorialistă la ziarul
de dreapta Le Figaro (1), reciclat în filoamerican în
anii 2000 şi viu contestat ca istoric, primul a coordonat Cartea neagră a comunismului şi alte volume, publicînd în 2009 o culegere de studii ce revine
asupra dimensiunii totalitare a comunismului prin
sublinierea continuităţii dintre leninism şi stalinism
(2). Cel de al doilea e un important istoric polonez,
persecutat de regimul comunist şi exilat în 1973 în
Franţa, unde a desfăşurat o remarcabilă activitate
academică şi civică. Punctele dezbătute de cei doi
sînt: „dezvăluirile” lui Hruşciov din februarie 1956,
expansionismul sovietic din anii 1980, relaţiile dintre totalitarism şi naţionalism.
Studiind arhivele comunismului sovietic – cele
care i-au fost accesibile -, St. Courtois arată că
raportul lui Hruşciov a fost orchestrat politic, pregătit prin consultări prealabile cu Biroul politic al partidului şi părtinitor în denunţarea crimelor staliniste, din care reţine doar persecutarea unor şefi de
partid uitînd să menţioneze genocidul ucrainean
prin foamete din 1932-1933, teroarea din 1937-1938
şi gulagul. Delegitimînd doar teroarea exercitată
asupra nomenclaturii comuniste, raportul a favorizat prelungirea caracterului totalitar al regimului,
care a păstrat pînă în 1986 „cele trei monopoluri”:
al partidului unic, al ideilor (prin cenzură şi controlarea istoriei şi a memoriei publice: programele şcolare şi mass media) şi al mijloacelor de producere şi
de distribuire a bunurilor materiale. În dezacord cu
teoria „totalitarismului de intensitate scăzută” a lui
Courtois, Kr. Pomian – care, spre deosebire de acesta, a trăit personal persecuţiile comunismului şi
care s-a manifestat ca democrat chiar de la începutul activităţilor sale – socoteşte că, după 1953,
comunismul sovietic a intrat într-o fază autoritară,
şi că schimbările politice de după 1989 din Europa
de Est şi din fostul imperiu sovietic nu s-ar fi putut
desfăşura paşnic dacă la Moscova totalitarismul ar
fi fost efectiv pînă în 1980. Argumente: dispariţia
terorii de masă şi a mobilizării permanente a populaţiei după moartea lui Stalin; inexistenţa, în condiţiile pacificării treptate a Europei, a mobilului războinic şi a mizei unei victorii militare cu orice preţ
– formidabil mijloc de coeziune „patriotică” (3)
readus la ordinea zilei prin războiul din Afganistan,
care s-a dovedit însă o lamentabilă aventură a unei
birocraţii politice îmbătrînite, ruptă de realitate.
Golit din interior de conţinutul riguros totalitar şi
împotmolit într-o opţiune politico-militară fără viitor, comunismul sovietic s-a transformat din totalitar în autoritar, sub presiunea evenimentelor şi
„fără ca şefii lui să-şi fi dat seama de acest lucru”.
Pe fundalul dezagregării lui interne, în 6 februarie
1989, guvernul polonez, în care ponderea militarilor competenţi era importantă şi care simţea de
unde bate vîntul, a deschis negocierile cu opoziţia
democratică, după anunţarea retragerii trupelor
sovietice din Afganistan dar înainte ca ea să înceapă, anticipînd evoluţiile ulterioare şi prevenind vărsarea de sînge. Profitînd de detotalizarea lentă a
URSS, Polonia a trecut la democratizare prin
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demarţializare. Tot la acest capitol, transformarea
discursului ideologic e semnificativă. Enunţul belicist: „lupta de clasă se intensifică pe măsură ce
socialismul se construieşte” va fi înlocuit cu unul
pacificator, ce exaltă „unitatea morală şi politică a
poporului sovietic” şi care, arată Pomian, „pregăteşte trecerea de la comunism la naţionalism ca
ideologie de legitimare”.
St. Courtois socoteşte că în 1980 „frica provocată de teroarea stalinistă era interiorizată de multă
vreme [s.n.] de marea masă a sovieticilor” fiind înscrisă în mentalitatea colectivă ca „memorie a terorii”. Formularea e vagă iar raţionamentul curios prin
aceea că li se atribuie sovieticilor din 1980 o teamă
de zi cu zi anterioară morţii lui Stalin (1953).
Răspunzînd acestei observaţii, Kr. Pomian arată că
intrarea în regim de discreţie a serviciilor de represiune politică (echivalentă, în România, cu prestaţia
Securităţii ceauşiste faţă de cea a poliţiei politice din
vremea lui Dej) a introdus în societatea sovietică o
atmosferă de destindere (îndepărtarea pericolului
arestării iminente şi al deportării). Pe de altă parte,
imensitatea numerică a partidului (17 milioane de
membri), ce avea o bază socială întinsă, a jucat
împotriva calităţii lui de „avangardă revoluţionară”.
Evocînd propria lui experienţă, Pomian semnalează
că un partid ce-şi fixează ca program identificarea
cu societatea (una dintre utopiile comunismului)
„se poate dezintegra cu o uşurinţă surprinzătoare în
situaţie de criză iar această dezintegrare poate
merge foarte departe, afectîndu-i unele centre de
comandă”. Un punct de vedere împărtăşit de ambii
parteneri de dialog: eliberarea de comunism a ţărilor din estul Europei nu s-a datorat unor factori sau
influenţe exogene (provocările „imperialismului
american”, luările de poziţie ale Vaticanului, presiunea popoarelor sub regim comunist) ci perturbărilor
interne în funcţionarea sistemului totalitar sovietic.
St. Courtois are însă tendinţa de a atribui aceste
dereglări intervenţiei punctuale a lui Gorbaciov – un
fel de purtător providenţial al unei voinţe reformatoare pe care dorea să o folosească, nedemocratic,
în scopul consolidării propriei sale poziţii politice în
dauna generaţiei vîrstnicilor (4) -, în vreme ce Kr.
Pomian le pune în legătură cu transformările lente,
insesizabile, din mentalitatea elitelor comuniste,
luate pe nepregătite de evenimente al căror curs nu
l-au putut prevedea şi care guvernau în gol. Slab
informaţi în legătură cu starea societăţii – şi a lor
proprie – din cauza absenţei sondajelor, a anchetelor de opinie şi a imposibilităţii de a consulta o
presă internă liberă – corifeii sovietici „se credeau
comunişti stalinişti deşi nu mai erau”.
În istoria rusă, arată Pomian, legitimarea politică
e adesea rezultatul unei victorii militare răsunătoare, urmată de o înăsprire a supravegherii autocratice
sau totalitare a opiniei, înfrîngerile delegitimînd
puterea. Pentru a suplini deficitul de legitimitate
consecutiv pierderii războaielor, suveranii ruşi au
iniţiat reforme. E cazul lui Petru cel Mare, învins de
suedezi, şi al reformelor ce au urmat înfrîngerea
Rusiei în războiul Crimeei. Recuperate ca gesturi de
binefacere adresate poporului şi naţionalizate prin
propagandă, aceste reforme marchează, de fapt, slăbirea puterii autocratice sau totalitare. Legitimarea
naţionalistă însoţeşte astfel pierderea exerciţiului
totalitar al puterii, indicînd deriva naţionalistă a
comunismului şi trecerea de la ideologia de partid
la exaltarea autoreferenţială a naţiunii. Dialogul dintre
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St. Courtois şi Kr. Pomian nu detaliază aspectele
naţionalismului (naţionalismul ideologic de război,
în care partidul se autoinstituie ca expresie a patriotismului maselor; naţionalismul comunist în vreme
de pace, asemenea ceauşismului, ce promovează,
împotriva principiilor internaţionalismului şi a hegemonismului sovietic, „calea proprie” a aplicării marxismului şi a dezvoltării societăţii; naţionalismul ca
sentiment popular de apartenenţă la o comunitate
oprimată de politica totalitară, în care partidul
apare ca străin naţiunii şi intereselor ei; naţionalismul ca formă de exprimare a revendicărilor minoritare ale unor comunităţi etnice puternic structurate,
în epoca post-totalitară). El îi subliniază însă importanţa, ca efect al dezintegrării comunismului
(Courtois) sau ca şi cauză ascunsă a prăbuşirii totalitarismului – un vierme în fruct, cuibărit într-un sistem care, prin natura lui internaţionalistă, ar trebui
să-l respingă, dar care, prins în angrenajul unei
autodistrugeri neprogramate, îl adăposteşte grăbindu-şi sfîrşitul.
Raliindu-se interpretărilor lui Pomian, căruia
experienţa personală şi subtila înţelegere a mecanismelor istoriei îi conferă o mare credibilitate, J.
Littell revine asupra exploziei naţionalismelor în
Rusia de după 1980: o evoluţie total imprevizibilă,
în ciuda omniprezenţei serviciilor de informaţii în
vîrful ierarhiei politice atît înainte de Gorbaciov cît
şi în epoca lui. Lucru curios, revoltele locale cu
coloratură naţionalistă din fosta URSS nu au vizat
contestarea puterii centrale ci s-au manifestat ca
nişte arhaice conflicte etnice de vecinătate. Dacă
conducerea de partid chineză a reprimat sălbatic
contestarea democratică a puterii păstrînd în continuare monopolul politic al partidului dar deschizînd piaţa capitalului şi iniţiativei private, Rusia de
după 1990 rămîne în dependenţa unui etatism anacronic, care în ciuda pluralismului politic e neîncrezător în virtuţile pieţei. În răspunsul său la intervenţia lui Littell, Pomian sugerează că ieşirea diferită din comunism a celor două ţări se datorează fie
alegerilor politice conjuncturale ale liderilor lor fie
deosebirilor culturale şi de structură dintre cele
două civilizaţii.
Note:
1. Prin lucrările ei ştiinţifice, Annie Kriegel rămîne
sursa de bază pentru cei ce studiază istoria comunismului francez.
2. Communisme et totalitarisme, Paris, Perrin, col.
„Tempus”.
3. Într-un context tensionat de politică internă, un
ministru ţarist cu fler recomanda, în 1905, „un mic război victorios” împotriva Japoniei – instrument de legitimare a unei puteri aflată în dezagregare. Lipsa de pregătire a armatei ruse a făcut din acest război o prefigurare a
celui din Afganistan.
4. Ipoteza conflictului de generaţii în lupta pentru
putere de la sfîrşitul perioadei sovietice trebuie nuanţată.
Într-o „notă asupra dezintegrării blocului sovietic” apărută în Le Débat, 159 (mart.-apr. 2010, p. 191-192), cunoscutul romancier Jonathan Littell arată că, în anii reformelor lui Gorbaciov, Grigori Romanov, şef al clanului antireformator, avea aceeaşi vîrstă ca şi Gorbaciov, Avem
aşadar de a face cu o luptă pentru putere pur şi simplu,
nu cu un conflit al generaţiilor politice, cum a sugerat
presa occidentală, al cărui maniheism a îmbrăţişat cauza
„tînărului bun”, şi al cărei senzaţionalism a fost – şi continuă să fie - destul de puţin sensibil la detalii.

evocare

Profesorul meu de studii
româneºti, Eric Tappe
Dennis Deletant
ric Ditmar Tappe (1910-1992), savant romanist,
s-a născut în 8 iulie 1910 la Homelands
Haringey Park, London, fiul lui Adolf Robert
Tappe, un funcţionar de bancă de origine germană şi
al soţiei sale Winifred, născută Davis. La data când
naşterea sa a fost înregistrată, părinţii săi locuiau în
Queens Road numătul 47, Finsbury Park.
Eric a frecventat Şcoala lui Sir Roger Cholmeley
de la Highgate, urmând un curs preparator ca elev
bursier şi în 1928 a câştigat o bursă vacantă în studii
clasice la Oriel College, Oxford. I s-a acordat apoi o
licenţă clasa a doua în literae humaniores, în 1932,
după care a fost numit titular liceal în studii clasice la
Brighton College. După patru ani s-a mutat pe un
post similiar la Şcoala Regele Eduard al VII-lea din
Sheffield. Unul dintre elevii săi, Harold Guite, îi
amintea mai târziu că din cei zece elevi din clasa lui,
opt au obţinut burse la Oxford şi Cambridge, unul la
Londra şi unul la Sheffield: „Fără nici o constrângere
sau grabă ne-a făcut să devorăm greaca şi latina atât
de repede încât citiserăm vreo 30 de texte înainte de
a merge la universitate” (The Independent, 28 Mai
1992).
În octombrie 1940, Tappe a fost recrutat şi înrolat
în Royal Signals (Transmisiunile Militare Regale).
După ce a activat în Irlanda de Nord, a fost trimis la
Oxford pentru a organiza unitatea de transmisiuni a
corpului superior de instrucţie al Universităţii.
Căutând un rol mai aventuros, în martie 1944 a
răspuns unui apel pentru voluntari, care să înveţe
limba română. În timp ce urma un curs intensiv de
limba română predat de Grigore Nandri la School of
Slavonic and East European Studies, University of
London, a primit ordin să se antreneze în paraşutism,
pentru a fi trimis în România, unde se intenţiona ca
el să ia legătura cu rezistenţa anti-germană. Lovitura
de stat a regelui Mihai împotriva mareşalului
Antonescu şi întoarcerea armelor de către România în
august 1944 au zădărnicit această misiune şi Tappe a
fost afectat, după ce a ajuns mai convenabil la
Bucureşti cu avionul, Misiunii Militare Britanice care
a fost trimisă în acea toamnă, în cadrul Comisiei
Aliate de Control, pentru a supraveghea aplicarea convenţiei de armistiţiu între Aliaţi şi România. În cadrul
Misiunii, Eric Tappe a activat mai ales ca ofiţer de

E

Eric Dietmar Tappe

stat major, îndeplinind ocazional şi îndatoriri de
translator.
În decursul activităţii în România, din octombrie
1944 până în februarie 1946, Tappe a fost martor al
impunerii forţate a regimului comunist şi al comportamentului brutal al autorităţilor sovietice faţă de
români, între care şi-a făcut mai mulţi prieteni. Ori de
câte ori a putut, şi-a folosit poziţia oficială pentru a-i
proteja; în afara serviciului, arbora steagul britanic pe
maşini care erau proprietatea unor români pentru a
nu fi rechiziţionate de ofiţeri sovietici. Într-o noapte,
fiind ofiţerul cel mai înalt în grad de serviciu la
cartierul general al Misiunii Britanice, a zădărnicit o
încercare a trupelor sovietice de a-l captura pe generalul Nicolae Rădescu, fostul prim-ministru român,
care se refugiase acolo ca să scape de arestare,
trăgând focuri peste capetele soldaţilor ce se apropiau.
După demobilizare în 1946, Tappe şi-a reluat postul la King Edward VII School, dar în aprilie 1948 a

à
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à
fost numit la un lectorat de limba şi literatura
română la School of Slavonic and East European
Studies, unde a rămas până la pensionare, în 1978.
Timp de zece ani, principalele sale îndatoriri didactice
constau în instruirea ofiţerilor armatei într-o română
elementară. În acelaşi timp, şi-a asumat însărcinarea
de a ridica studiul limbii şi literaturii române la
nivelul altor licenţe acordate la Universitatea din
Londra. În 1954 a întocmit un program şi cursuri
pentru o diplomă BA (Bachelor of Arts) în limba
română, prima de felul ei dată de o universitate britanică. A predat singur toate materiile până în 1969,
când, în sfârşit, i s-a dat un asistent. În 1974 a fost
promovat, acordându-i-se o catedră ad personnam,
prima de acest fel în lumea anglo-saxonă.
Publicaţiile lui Tappe reflectă eforturile sale bidirecţionale: a face literatura română accesibilă publicului anglofon şi a furniza material didactic studenţilor
săi. O antologie intitulată Romanian Prose and Verse
(Proză şi poezie românească) (1956) a fost urmată de
Documents Concerning Romanian History, 14271621 (1964), cercetate şi transcrise cu meticulozitate
din arhivele britanice. Sensibilitatea lui ca traducător
s-a manifestat în Poveşti Fantastice de Mircea Eliade
şi Mihai Niculescu (1969) (a corespondat din când în
când cu Eliade) şi Povestiri şi schiţe de I. L. Caragiale.
Caragiale a fost şi subiectul unei monografii, publicată în Twaine’s World Author Series în 1974.
Dezgustului lui Tappe faţă de autorităţile comuniste din România l-a făcut un sprijinitor asiduu al
publicaţiilor erudite româneşti din exil. Nu şi-a uitat
niciodată pe prietenii pe care şi-i făcuse în România.
În ciuda faptului că nu a avut acces în ţară până în
1962 (şi când s-a întors a fost pus sub supraveghere
permanentă) el a întreţinut legături discrete cu unii
dintre prietenii săi şi s-a străduit să obţină eliberarea
altora care fuseseră întemniţaţi. În 1962 a plătit din
buzunarul său partea cea mai mare a „răscumpărării”
cerută de autorităţile române pentru punerea în libertate a unei foste funcţionare a Misiunii Militare
Britanice la Bucureşti. Astfel, după treisprezece ani de
închisoare, Mariei Golescu i s-a permis să meargă în
Anglia cu bătrâna ei mamă. Beneficiind în continuare
de ajutorul lui Tappe, au trăit amândouă, cât le-a mai
rămas din viaţă, în Eastborne.
Tappe s-a numărat printre cei mai influenţi promotori ai studiilor româneşti în lumea anglo-saxonă,
în a doua jumătate a secolului al douăzecilea. Ca profesor, avea darul de a inspira entuziasm. Aducea în
lecţiile sale un sens al umorului, care se întâlnea cu
unda de absurd din literatura românească. Înalt şi
corpolent, un om de o extraordinară amabilitate şi
căldură sufletească, Tappe apărea pentru studenţi ca
o figură părintească, întreţinând cu mulţi dintre ei
legături strânse după absolvirea lor. În calitate de
coleg, era întotdeauna gata să ofere un sfat, dacă i se
cerea, şi nu era grijuliu că-şi consumă timpul. După
pensionare, mulţi s-au bucurat de ospitalitatea lui în
casa pe care o avea în Markwick Terrace,
St. Leonard’s, Sussex, printre ei mulţi prieteni români.
Ultimii săi ani au fost umbriţi de instalarea bolii
Parkinson; şi-a petrecut ultimele luni într-un sanatoriu, în Queen Mary’s Lodge, St. Leonard’s, unde a
murit necăsătorit, în 13 Mai 1992, de bronhopneumonie. A fost incinerat la crematoriul St. Leonard’s.

intersecţii

Vãzutã de pe Marte...
ªtefan Manasia
ăzută de pe Marte sau din popularul cartier
clujean Mănăştur, orice guvernare românească seamănă cu o tumoră malignă
aproape de stadiul terminal. La noi, sondele
incompetenţei, cinismului, rapacităţii şi mitocăniei
perforează ţesut după ţesut social. Nu cred că
vreun vecin con grandes cojones ne-a asuprit, în
istorie, mai crud şi mai inuman decît am făcut-o
înşine. E inutil să spun că-n viziunea mea guvernul PDL-ist a ratat şansa colosală de a reforma
instituţiile statului – asta dacă partidul, condus
de-un utc-ist cu vocaţie de cascador şi plombat cu
frizeri şi manelişti, a dorit vreun moment, cu adevărat, reforma statului.
Partea proastă e că opoziţia, împărţită între
demimondenul Crin şi etern tocilarul Victor
(Victoraş?), pare incapabilă de compromis, de a
găsi pîrghiile necesare deblocării instituţiilor, economiei noastre suave şi,-n cerul gurii, negre. Pînă
atunci însă presa, cotrocenistă sau anti, ne oferă
serile astea, la fel ca anii trecuţi, porţii uriaşe de
isterie, minciuni şi speculaţii. Pînă atunci îngeraşii
continuă să ardă, ca porcii, în maternităţi iar
funcţiile în stat – de la umilul profesor la marele
birocrat – continuă să fie ocupate de cine trebuie,
de omul nostru. Cercul, îmi vine să spun „circul”,
vicios chiar acesta şi este: reevaluarea instituţională ar trebui s-o opereze inspectorii numiţi politic
de tipii care
ne-au afundat în rahat. Şi care, evident, nici în
ceasul al treisprezecelea, nu vor găsi resursa mentală, dramul de-nţelepciune şi doza aia de bunătate (pe care Dostoievski o-ngăduia pînă şi sufletelor infernale) pentru a se da la o parte. Şi, poate,
pentru a-şi rumega silenţios conturile la Monte
Carlo sau între piraţii Caraibelor...
Cerul patriei seamănă, vai, tot mai mult cu
posterele lui Al Capone şi Vladimir Putin.
În copilăria mea blochistă de oraş industrial
apăruse o stranie specie de golănaşi. Copiii

V

ceauşismului tîrziu şi-ai iliescianismului auroral.
Cîmpul de operaţii-al acestora-l constituiau puţinele bunătăţuri pe care noi, odraslele şomerilor şi
răvăşiţilor de tranziţie, le aveam. Te pîndeau, de
pildă, la colţul chioşcului de unde-ţi cumpărai îngheţata sau gogoaşa. Napolitana sau batonul de
ciocolată – pe care scuipau cu precizie de arcaş. O
flegmă sfidătoare, o spumă efemeră acoperea produsul cumpărat. Erai, în cele din urmă, silit să
arunci comorile astea, rămînînd doar cu savoarea
înghiţiturilor deja consumate şi cu papilele păcălite pentru un timp. Golănaşul o ridica expert de
pe jos sau de la coş şi-n rîsetele victoriei se hrănea. Te umilea. Am impresia că, în România asta
capitalistă, a apărut o nouă specie de tipi siniştri
pe care, nici dacă-i scuipi şi înjuri, nu-i faci să
bată în retragere. Al căror stomac, departe de a
avea rafinamentul şi sclifoselile pretinse rangului
înalt, dezvoltă, dimpotrivă, rezistenţa burdihanului de crocodil.
Trăiesc, îmi dau seama, într-o ficţiune ştiinţifică pe care n-ar fi putut-o regiza nici Steven
Spielberg: într-o ţară cu un nume insuficient branduit & suficient de exotic, potopuri de proporţii
hollywoodian-biblice scot la suprafaţă măsele de
mamut, oase de pterosaur, căpuşe, pureci şi, mai
cu seamă, specia aia complet ignorată a tipilor
siniştri.
PS: La-nchiderea ediţiei contraeditorialului aflu
că România a descoperit, în fine, soluţia – n-am
uitat, abia urmează miraculoasă – pentru ieşirea
din criză: suprataxarea drepturilor de autor, călărirea micului bugetar, desfiinţarea unor instituţii de
cultură (revistele Cafeneaua literară şi Tomis le
numesc aici doar de dragul amănuntului). Să ne
rectificăm!

n

Surse:
The Independent (15 Mai 1992); (28 Mai 1992) +
UCL, School of Slavonic and East European Studies
library, Tappe papers, Tap/3 + personnel records, UCL
+ files of the Romanian security police, Bucharest + personal knowledge (2010) + private information (2010) +
b. Cert. + d. Cert.
Archives UCL, School of Slavonic and East
European Studies, corresp. and papers.
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Alessandro Manzoni vãzut azi (II)
Laszlo Alexandru
nsă are de cîştigat romanul în ceea ce priveşte
amplificarea treptată a acţiunii în spaţiu. Vă
spuneam că pornim de la doi tineri care vor să
se căsătorească. Ne aflăm la Lecco şi în împrejurimile acelui tîrg. Unul pleacă la Milano, şi atunci
avem ample descrieri ale oraşului surprins în
momentele unei rebeliuni, cînd sărăntocii vor să-i
omoare pe bogătaşi, să le confişte pîinea, pentru
că e foamete mare, sau cînd apare o teribilă epidemie de ciumă. Cunoaştem de asemeni Bergamo
şi ţinutul Veneto, unde se refugiază mai apoi
Renzo. Dar avem şi situaţia de la Monza, ne este
descrisă viaţa la mănăstire,
într-un alt punct al Italiei. Vedem apoi întreaga
Lombardie, traversată de armatele franceze care
vin să-i izgonească pe spaniolii ocupanţi. Treptat,
de la un capitol la altul, de la un conflict la celălalt, lucrurile “se deschid”. De la banala situaţie în
care “un băiat iubea o fată”, perspectiva se amplifică şi putem privi un întreg secol, o parte de ţară
care se înfăţişează la picioarele noastre.
Intenţia mea nu e să vorbesc aici ca la şcoală,
unde e important să zici numai de bine: toţi scriitorii au fost mari, toate operele au fost geniale.
Aş vrea să luăm în considerare şi părţile ceva mai
umbrite, greoaie, din Logodnicii. Vă ziceam de
această dispunere permanent duală a personajelor
şi de convertirile lor spectaculoase. Mi se pare
cam discutabilă o asemenea construcţie. De asemeni trebuie amintită o problemă care ţine de
structura romanului. Autorul sare pe neaşteptate,
dintr-un punct geografic în altul, de la o acţiune
la alta, de la un personaj la celălalt, riscînd să
provoace confuzii: de la Lecco la Milano, dar şi la
Monza, dar pe urmă la Bergamo etc. Sau neprevăzutele paranteze ample, care suspendă firul
principal şi îi şubrezesc omogenitatea. După situaţia celor doi tineri îndrăgostiţi şi a aventurilor
trăite de ei, o urmărim cu privirile pe Lucia, care
ajunge la mănăstire. Însă aici autorul, pe neaşteptate, întrerupe acţiunea centrală şi, pe cîteva zeci
de pagini, ne relatează povestea Gertrudei. Tot
astfel procedează şi atunci cînd acţiunea ajunge în
dreptul lui Innominato. Sînt nişte excrescenţe care
opresc mersul romanului şi îl ostenesc pe cititor.
Manzoni mai e şi scriitorul foarte manierat stilistic, cu o mare amplitudine lexicală. Ceea ce ne-ar
putea spune în cinci vorbe, de multe ori ne
deapănă într-o frază de douăzeci de cuvinte. Asta
poate fi obositor.
Dar nu numai lucrurile şubrede se cuvin rostite şi cunoscute. Aspectele pozitive trebuie de
asemeni subliniate. Şi anume faptul că avem de-a
face cu un roman istoric. Situaţia din Seicento
este însă doar un pretext pentru ca scriitorul să
ne prezinte realităţi general-umane, sentimente,
conflicte şi o tensiune de natură etică. Autorul îşi
îndreaptă atenţia către destinul oamenilor
mărunţi. Spre deosebire de alte romane istorice,
care urmăreau faptele unui rege, ale unui prinţ
sau ale unui Papă care a influenţat istoria,
Manzoni nu de aceştia e interesat. (Există, ce-i
drept, unul, cardinalul Borromeo, care a trăit realmente la Milano.) Manzoni descoperă un alt tip
de personaj: omul modest, umil, care n-a lăsat
urme culturale atestate. Nu marea vedetă, care s-a
izolat de ceilalţi şi a influenţat soarta colectivităţilor, ci individul de lîngă noi. Prin aceasta,
romancierul prefigurează, de pildă, o direcţie
magistrală de cercetare a secolului XX, istoria
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mentalităţilor, care tot astfel se apleacă asupra
destinelor marginale şi a detaliilor vieţuirii cotidiene.
Este interesant de subliniat o tensiune asupra
căreia poate că s-a insistat mai puţin. Pe de o
parte Manzoni este un iluminist, chiar dacă vine,
cronologic, pe la sfîrşitul acestei mişcări de idei.
El crede insistent în evoluţia, în ameliorarea omului. Dar Manzoni este, în mod covîrşitor, un
romantic, ba chiar e considerat unul dintre cei
mai semnificativi romantici italieni, alături de
Leopardi. Unde anume? Autorul este conştient de
limitele raţiunii. Excesele acesteia au condus la
Revoluţia franceză din 1789, cu măcelul şi dezastrele care s-au produs. Iată că raţiunea, singură,
nu e suficientă, mai trebuie şi altceva. Ce anume?
Ei bine, credinţa! Atunci cînd noi, oamenii,
gîndim, sau planificăm în perspectivă, putem fi
nişte ticăloşi. De multe ori planurile noastre sînt
nu tocmai curate şi oneste. Însă există cineva,
acolo sus, care are grijă ca destinul lumii să
evolueze într-o direcţie pozitivă, luminoasă, iar
acest cineva este Dumnezeu. Greşesc aceia care îşi
închipuie că omul este singurul stăpîn al destinului său. Cineva acolo sus îl lasă doar să pară
stăpîn, pentru a-l pune la încercare, ca să se dea
fiecare pe faţă, să se arate cît e de ticălos sau de
virtuos.
Dumnezeu pe cei ticăloşi îi va pedepsi, spune
Manzoni, iar pe cei virtuoşi îi va răsplăti. Vedem
că pe măsură ce romanul avansează, netrebnicii
pier. Gertrude moare, Don Rodrigo moare pe
final, îmbolnăvit de ciumă. În schimb Innominato
se converteşte, trece în tabăra cea bună şi trăieşte,
continuă să facă gesturi frumoase. Pe rînd, cei răi
sînt pedepsiţi de-o mînă invizibilă, de sus, care
ţine balanţa. Să nu credem că acest echilibru nu
există şi că noi putem face chiar totul. Pe
moment, da. Avem liberul arbitru. Dar pe durată
medie şi lungă, cîntarul se reglează, iar cei răi sînt
sancţionaţi. Aceasta este, în opinia mea, una dintre învăţăturile etice reconfortante şi impresionante ale romanului Logodnicii. Atunci cînd
oamenii sînt prea mici, sînt călcaţi în picioare de
abuzurile celor puternici ai zilei, ei trebuie să
spere în continuare, să se roage. Iar dreptatea va
veni.
Justiţia nu e desigur un lucru spontan: s-a produs o ticăloşie şi, în secunda următoare, ea este
remediată. Dumnezeu nu acţionează ca o minge
de ping-pong. El are proiecte lungi şi, de multe
ori, ne pune la încercare, prin nedreptăţile şi silniciile pe care ne lasă să le îndurăm, ca să vadă
dacă merităm apoi să fim mîntuiţi. Vă spuneam
că Alessandro Manzoni este un autor profund
credincios, iar Logodnicii este un roman creştin.
Putem considera această carte, în ansamblul său,
ca o importantă lecţie de optimism şi demnitate
umană. Chiar dacă acum, pe moment, simţim că
ni s-a făcut o injustiţie, că am fost furaţi, am fost
minţiţi, ori că soarta noastră a fost deviată, nu
trebuie să ne pierdem speranţa şi credinţa. Tinerii
aceia inocenţi nu s-au putut cununa, au fost constrînşi să fugă în exil, să asiste la o răscoală populară explozivă, să îndure capriciile periculoase ale
unor aristocraţi care doar se prefăceau că-i protejează, au văzut numeroase morţi violente, au
cutreierat jumătate de Italie, s-au regăsit într-un
lazaret printre ciumaţi, la fel de îndrăgostiţi ca
odinioară, dar mai bogaţi sufleteşte. Pînă la urmă

s-au căsătorit totuşi, pentru că cineva a vrut astfel: Destinul, care este Providenţa, care este mîna
lui Dumnezeu. Există în lume echilibrul ţinut de
Cel de Sus, în care trebuie să ne păstrăm credinţa.
Nu în ultimul rînd, romanul Logodnicii este şi
o meditaţie asupra valorilor democraţiei şi ale
respectului uman. Manzoni este unul dintre
artiştii care ne învaţă să nu ne pierdem firea, căci
dreptatea există şi ea este pe cale de-a se face. Iar
binele şi răul nu depind de poziţia socială ori de
vremelnicele demnităţi ale cuiva, ci constituie
instrumente de căpătîi în evaluarea oamenilor
care ne înconjoară.
Voi încheia cu un citat semnificativ, care pe
mine m-a impresionat, din Logodnicii, romanul
acesta de referinţă al literaturii italiene. La un
moment dat, după vreo 400 de pagini şi cîţiva ani
amarnici care au trecut din viaţa tinerilor ce nu
s-au cununat iniţial, pentru că preotul lor nu şi-a
făcut datoria, cardinalul Borromeo are o întîlnire
cu parohul Abbondio şi îl ia la rost. De ce nu ţi-ai
respectat obligaţiile? Preotul recunoaşte: mi-a fost
frică. Îmi puteam pierde viaţa; n-am avut curaj.
Atunci cardinalul îl dojeneşte cu aceste cuvinte,
care constituie un reproş, dar ne oferă tuturor şi o
importantă învăţătură de minte: “Fără îndoială,
nu vei fi întrebat niciodată dacă i-ai silit sau nu
pe cei puternici să-şi facă datoria, căci nu ţi-au
fost date nici chemarea, nici mijloacele pentru
aceasta. Dar vei fi întrebat dacă ai folosit
mijloacele care-ţi stăteau în putere ca să faci ceea
ce era de datoria dumitale, chiar atunci cînd cei
tari ar fi avut îndrăzneala să te oprească”.
Pasajul pare cam baroc, poate prea întortocheat pentru urechile noastre, ale celor din secolul XXI. Dar îl putem transpune mai simplu, pe
gîndirea de-acum. Nu de puţine ori noi, cei de
jos, avem impresia că aşa merge lumea: toţi mint,
toţi fură. Acum ce-o să fac? Mint şi eu, fur şi eu,
dacă ăsta e sistemul! Dar vine Manzoni şi ne
spune: să nu credeţi că aşa e situaţia! Tu, cel mic,
nu-i poţi impune unuia de sus să fie onest, să-şi
facă treaba. N-ai această putere! Tu n-ai cum să
tragi la socoteală pe cineva care se află deasupra
ta. Societatea e structurată ierarhic, clar, fiecare se
află acolo unde l-a plasat soarta, sau diversele
împrejurări. Tu, de jos, nu ai această cădere şi nu
ai mijloacele pentru a-l obliga pe un “superior” al
tău să-şi facă datoria. În schimb ai altceva la
îndemînă. Unde ai puterea să acţionezi, acolo ai
obligaţia de-a fi corect! Pentru că, în acel
perimetru, nu ei au autoritatea. Acolo unde este
cîmpul tău de acţiune, trebuie să-ţi îndeplineşti
cinstit obligaţiile, cu întregile tale puteri.
În opinia mea, acesta ar fi un mesaj fundamental pentru noi, pe care-l avem de preluat de la
Alessandro Manzoni. Să avem detaşarea, seninătatea, de-a trece peste unele aspecte, poate datate,
din romanul Logodnicii. Şi, pe de altă parte, să ne
ştim îmbogăţi cu importantele gînduri filosofice,
estetice şi umane ale acestui mare scriitor european.

(Conferinţă susţinută la Biblioteca Judeţeană
“Octavian Goga” din Cluj-Napoca, 8 aprilie 2010,
la celebrarea a 225 de ani de la naşterea lui
Alessandro Manzoni)

n

11

193 • 16-30 septembrie 2010

Black Pantone 253 U

11

Black Pantone 253 U

eseu

Fortimbras cel tânãr ºi
Dandanache cel bãtrân
Dumitru Radu Popescu
Dragă Constantin Cubleşan,
Ne putem întreba – de ce nu? – care este
raportul dintre spectatori şi un autor de piese de
teatru, cât a influenţat dramaturgul societatea în
care a trăit – şi timpul în care a trăit! – şi cât a
determinat societatea produsul artistic ce i s-a oferit de către scrib?... Această întrebare poate fi prelungită la nesfârşit, fără să poată primi un răspuns
tranşant, sau fără să poată primi doar un singur
răspuns. Trebuie ţinut cont şi de faptul că în vremea bătrânilor greci teatrul ajunsese la o cotă care
şi astăzi luminează întreaga omenire. Dar unde
mai sunt neînzăpezitele întrebări ale grecilor de
altădată? S-au dus spectatorii de altădată, cu problemele lor cu tot, am putea zice, dar n-au murit,
boieri dumneavoastră, eternele lor întrebări. Şi
mai trebuie spus că în acele fericite vremuri ale
dramaturgiei elene au existat mai mulţi autori
geniali – Eschil, Sofocle, Euripide, Aristofan! –
cum şi în fericita existenţă a nu prea fericitului
ţinător de dârlogi de cai, la intrarea în teatru,
Shakespeare, geniul său n-a fost singur! Am putea
glumi spunând că în epocile de glorie ale teatrului
dramaturgii au venit în haită, propunând diverse
coduri artistice, întru dezvoltarea – poftim de
vezi! – cunoaşterii omului şi a societăţii. Codurile
s-au diversificat în timp, concomitent cu diversificarea lumii şi cu apariţia altor tipologii umane –
omul creştin, insul sceptic, cel raţional, ludic,
omul falus, omul absurd, omul rocker, dansatorcântător fericit etc. Iată, bunăoară, cum în aceleaşi
zile, în Cluj şi la Nicula, aflate la o distanţă de
cel mult 50 de kilometri, s-au aflat prosternate în
faţa propriilor idoli, două comunităţi ce par să fie
– cu exagerarea de rigoare! – despărţite de sute sau
mii de ani!
Ştiinţa modernă, relativitatea şi ale ei canoane
aleatorii nu ne-au oferit alte temeiuri pentru a ne
încadra în istorie – altele decât cele ale înţelepţilor
indieni, pentru care istoria era o simplă iluzie?...
Am greşi însă dacă am spune că decorurile
unor piese şi înscrierea acţiunii lor într-un anumit
timp le-ar îngheţa ideile şi mesajele artistice în
acel cotlon al istoriei. Ce mai contează timpul şi
locul în care Romeo şi Julieta sunt cuprinşi de o
mistuitoare iubire? Societatea, cu ale ei zorzoane,
în care o scrisoare este pierdută, a fost pulverizată
de trecerea anilor, trecere ce nu-l poate însă clinti
din loc pe Agamiţă Dandanache, plenipotentul
ramolit care creşte zi de zi în plenipotenţa sa politică, artistică şi mântuitoare, aşa cum nici
Fortinbras cel Tânăr nu scade din uluitoarea sa
prestanţă!...
Fortimbras cel Tânăr era cam din acelaşi leat
cu Hamlet, Laertes, Rosencrantz şi Guildenstern...
Hoţul de Shakespeare îi dă, în aparenţă, un rol
mic, insignifiant, la sfârşitul băii de sânge ce are
loc în abatorul zis Danemarca. Dar rolul lui
Fortimbras se întinde mult peste puţinătatea replicilor sale! În potopul de lacrimi ce s-a abătut
peste Dania cea căzută din ţâţâni, Fortimbras este
un profet al înnoirii speranţei, sau îl putem socoti
drept... Godot cel Tânăr?!
Să avem puţintică răbdare! În finalul ,,Scrisorii
pierdute“ apare şi bătrânul Agamiţă Dandanache,
asurzit de zbaterile clopoţeilor, dar vesel tare, ca
un Mântuitor vesel... Fortimbras cel Tânăr dă

ordin tunurilor să bată, în onoarea Prinţului întins
pe catafalc! Restul nu trebuie să fie tăcere!
Unul, va să zică, vine din tinereţe, altul, din
bătrâneţe, unul urcă, altul coboară spre pământ –
pentru ce?... Să ne aventurăm niţel şi să ne închipuim cum stalagmitele şi stalactitele din peşteri,
aceste perechi parcă împietrite de sute de ani în
rugăciuni, ne îndeamnă să le contemplăm inocenţa?... Să ne închinăm în faţa credinţei lor şi să
luăm aminte?... De ce să nu luăm aminte?...
Împlinindu-şi creşterea de sus în jos, sau de jos în
sus, nu se pot ele în niciun fel asemui cu
Fortimbras cel Tânăr şi cu Dandanache cel
Bătrân? Desigur, nu prea, doar lumea nu prea
este o peşteră decât în căpăţânile unor expiraţi de
altădată, care nu puteau dormi de grija adevărurilor şi a umbrelor adevărurilor!... Aşa că, dragă
Titi, zis şi Constantin Cubleşan, să nu forţăm
nimic, să nu vorbim vorbe mari şi late!... Hai să
mergem mai la vale şi să vedem ce putem vedea
mai la vale, printre văi şi dealuri!
La Elsinor, privirea voluptoasă a fratelui rigăi e
tulburată până la ticluirea crimei de anatomia
cumnatei sale.
În oraşul de sub munte, în insula monarhică a
lui Zaharia Trahanache, necăzută din ţâţâni,
amantul reginei, doamna Zoe Trahanache, e
liniştit: crima este exclusă din ecuaţia fericirii libidinale!
Mai apoi, autointronizat pe tron, noul rigă stă
cu palma peste părţile moi ale dedulcitei sale
soţioare şi, întru adormirea minţilor supuşilor săi
şi între slăvirea nimicniciei daneze, toacă, toaca
vorbe, vorbe, vorbe, arătând, printre altele, în
neîmblânzita sa desfătare aproape masochistă, cât
este el de înţelept trimiţându-l pe nebunul Hamlet
în Anglia, ţara nebunilor!
Iar tunurile petrecerilor bubuie, rupând toate
tăcerile, anunţând şi proslăvind fericirea
Danemarcei!
În urbea preaslăvitului Trahanache fericirea e
în toi! Sigur, instituţiile locale par să fie depopulate, adică fără oameni, în afară de tribunal, creierul
obştei!... Primăria, şcoala... Ei, nişte clădiri, pe
frontispiciile cărora Pristanda înalţă în vânt steaguri tricolore, în zilele sărbătorilor naţionale!
Poliţia, prin Pristanda, îşi arată deschis marele rol
pe care-l deţine în armonia cetăţii: arborează steaguri! Urbea – formidabil! – pare să nu aibă cimitir,
căci de-ar avea, Pristanda i-ar înfige într-un stâlp
de la poartă, cu ocazia zilelor festive, un steag
îndoliat! Dar ce copii şi tineri sunt în insula fericirii păstorită de Trahanache? Graşi, slabi, cu feţe
de ceară, crăcănaţi, cu burţile ca nişte tobe, îmbrăcaţi ca la Bucureşti? Nu se ştie! Sunt, în cel mai
bun caz, invizibili! A, odraslele lui Pristanda, despre care pomeneşte iscusitul dirijor de fanfare?
Nu sunt, oare, aceste progenituri, nişte fantezii
lirice, bune de acoperit furtişagurile din avutul
naţional de drapele?... A, da, şi Trahanache are un
băiat, la Bucureşti! Din prima căsătorie? Fiul
corespondează cu tatăl! Ce duios!... Dar... Oare
nu e vorba tot de o fantezie, care să-i îndulcească
în faţa poporului statura cu mustăţi prea încărunţite pentru o soţioară sprintenă ca o căprioară (de
ce nu?)?... Poate exista o societate, cu prinţipuri,
desigur, dar fără morţi, fără cimitir şi fără urmaşi?
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De ce nu? În ţara tinereţii fără de bătrâneţe nu
existau copii şi nu murea nimeni! şi nu erau cimitire!
În raiul de sub munte, patronat de
Trahanache, totul e OK! Adică totul ar fi
perfect–cum spun repondenţii de azi la întrebările
reporterilor, în urma marilor concerte cu tobe
metalice, de pe marile stadioane ale culturii! – da,
totul ar fi perfect dacă n-ar fi fost pierdute câteva
vorbe de amor! Pe-această gură de rai, vai, nu se
va întâmpla nicio crimă, însă cele câteva lacrimi
gata să cadă – zdronc! zdronc! – din ochii galeşi ai
coanei Zoiţica ar putea să înceţoşeze niţel fericirea stătută a obştei!... Norocul însă vine, vine de
la Bucureşti, într-o birjă trasă de cai cu ţigălitori
clopoţei în dârlogi!
Fără acele vorbe pierdute, repetăm, timpul
oprit, în bucuria sa luminoasă, ar fi rămas, desigur, închis în propria sa fericire!
Întâistătătorul politico-economic, neica Zaharia
Trahanache, nu prea putea practica erotismul de
tip nou, liberal, deşi, în marea sa inteligenţă răbdătoare, îl înţelegea!... Oricum, acest amănunt
fiziologic, nu-l deranja în latura sa informală. În
marea sa chibzuinţă, interesul ţărişoarei era mai
presus de toate cele, şi cu deosebire mai presus
decât utopia ivirii unui prunc din străduinţele
prietenului său, Tipătescu, şi din tihna coanei
sale, cea împăcată foarte bine cu propria-i soartă!... Sigur, coana Zoiţica ar fi fost gata-gata să
plângă cu lacrimi destule, şi amare, dacă erosul ei
liberal ar fi fost stânjenit de întorsătura politică
prorocită de Caţavencu!... Scrisorica de amor, pierdută, putea provoca intruziunea politicului în tainele hormonale!... Oah! Scrisorica făcea parte din
exerciţiile lirice de amor clasic, pe care coana
Zoiţica le abandonase, subjugată de noile norme
impuse de Tipătescu, prietenul domului Zaharia,
soţul personal!... Noul cod al lui Tipătescu,
însuşit de coana Zoiţica, rămăsese ininteligibil
pentru neica Zaharia, sau inteligibil, dar obturat!...
Totuşi, punerea în lumină a acestui cod, ar fi scos
insula domnului Trahanache din ţâţâni, bulversându-i plutirea fericită pe valurile ţării!...
De subliniat: în insula lui neica Zaharia – în
acest spaţiu închis! – nimeni nu poate să pătrundă! De aici nimeni nu pleacă niciunde, nimeni nu
vine de nicăieri! Aşa se pare!... Dar iată că vine,
ca în poveşti, un Făt Frumos! Insula va fi cucerită!... Chit că eroul ce o va izbăvi de lacrimi este
un bătrânel ostenit, dandanit, mai ticălos (după
Caragiale!) decât toţi caţavencii şi farfurizii din
insula de sub munte... şi, culmea, Mântuitorul nu
soseşte călare nici pe un armăsar înaripat, nici pe
un măgar domestic!... Soseşte într-o birjă! Cam
prăfuit, cam ramolit la vorbă şi la port? Oare?
Dar dacă se distrează, făcând pe cabotinul atins
de scleroză?...
Aici îşi dă arama pe faţă – şi încă ce aramă! –
Zaharia Trahanache! El îşi dă în vileag matura sa
– perfecta sa! – înţelegere a comandamentelor
superioare ale istoriei! Un oraş ocupat, este un
oraş fericit! De ce nu? Cu acceptarea lui
Agamemnon – eroul grecilor de altădată! – drept
ales al insularilor pentru parlamentul naţional de
la Bucureşti – certurile intestine, bolborositoare,
flatulente, măcar se potolesc, dacă nu reuşesc să
se stingă imediat... definitiv! Un ticălos autentic,
îmbătrânit în rele, încă de la 48, devine împărat
peste puzderia de ticăloşi începători sau veleitari...
De ce nu? Cu acceptarea votării lui Agamemnon,
corupţia dispare de pe buzele insularilor! Brusc,
statul nu mai este corupt şi răscoalele verbale ale
caţavencilor se termină! Vine pacea, împăcarea!
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Pupăturile! Să cânte muzica! Muzica!
Chiar se află urbea într-o suburbie a muntelui
sacru, într-o suburbie a sacralităţii? Hm! Este
bătrânul Agamiţă Dandanache, împăciuitorul, un
trimis al lui Dumnezeu, un Dumnezeu senil, cam
bâlbâit, un Godot Bătrân, sau un diavol histrionic
şi bonom?
Agamiţă – mizerabilul mizerabililor, după
coana Zoiţica! – iată că aduce pacea pe pământul
învrăjbit de câteva vorbe de amor!...
Fortimbras cel Tânăr porunceşte să bată tunurile, în cimitir, să nu se uite nimic, gloria Prinţului
mort să sporească!... Dandanache cel Bătrân face
să cânte muzica, muzica, şi toate cele să se uite,
tot poporul să prospiţieze şi să se bucure de tihna
propriilor pohte şi matrapazlâcuri! Nu se mai
declară război statului corupt şi putred! Ţărişoara
nu e putredă ca Danemarca! Toate bolile şi
metehnele de până acum ale insularilor vor fi
tămăduite!... Dacă nu, cumva, chiar ei vor mărturisi că era vorba de nişte răceli şi dureri de foale
închipuite!...
Dandanache, Mântuitorul, nu promite marea
cu sarea, deşi el, acceptat de toate taberele, ştie că
n-o să prea împlinească nămică pentru urbea lui
Trahanache! În sinea sa, ramolit sau ba, histrion
sau prostuţ, Dandanache ştie că este, pentru ei,
un vis umflat!
Fenomenul de descompunere a personalităţii –
până la patologicul viclean şi bonom! – este mai
mult decât evident în cazul lui Agamiţă
Dandanache. Dar acest fenomen de destrămare şi
de descompunere a personalităţii – a personajului
poate ar fi mai bine spus! – este – şi devine specific! – întregului spaţiu patronat de Trahanache.
Coborând din birja bucureşteană şi confundând soţul cu ibovnicul coanei Zoiţica,
Dandanache ne arată o percepţie eronată a realităţii? A realităţii mascate, da. Căci toate simţurile
sale aparent decreptite funcţionează perfect!
Dandanache spune adevărul!... Căci, de fapt,
coana Zoiţica este soaţa de pat a lui Tipătescu! O
fi realitatea nu o singură dată aleatorie, o fi adevărul şi falsul ale lumii două feţe, dar
Dandanache nu renunţă la orgoliul său de şantajist sentimental şi bonom – şi spune tot felul de
adevăruri neconvenabile pentru interlocutorii săi,
dar convenabile pentru sine! Aşa că, boieri dumneavoastră, omul descompus nu este – urgent! – o
ruină!
Vrea Dandanache să transforme realitatea din
insula de sub munte? Cumva, cu preţul vieţii
cuiva?! Aş! De ce ar fi nevoie de un asemenea
sacrificiu? Sacrilegiu? Viaţa va merge înainte, la
fel, în acest spaţiu mirific, tulburat doar de o scrisorică de amor, manipulată, da, manipulată de
nişte opozanţi ai conului Zaharia, soţul coniţei!...
Însă aici viaţa are o vrajă deosebită, căci e dominată chiar de fericitul Priap, cu al său falus plenipotent, cu care face mai veselă şi mai arzătoare
comunicarea dintre familiile prietene!
În Danemarca oriunde te duci poţi să dai de
un cimitir şi de nişte gropari filosofi! N-ai decât
să sapi niţel în pământ şi o să dai de cranii de
regi, de oase goale, de părinţi, de ostaşi şi ţărani
ajunşi înapoi în ţărână!...
În insula conului Zaharia, am mai spus, nu
există cimitir. Nici jale! Aici nu moare nimeni! Nu
se naşte, e adevărat, nimeni, nu auzi scâncet de
prunci!... Dar o şcoală există! Nu se ştie pentru
ce! Poate doar pentru ca Pristanda să o bifeze,
punându-i la poartă un steag, de ziua naţională a
ţărişoarei! Nu apare în aritmetica lui Pristanda un
steag pus la cimitir: asta sigur înseamnă că oraşul
nu are cimitir!
Da, popi există, vin şi la adunările de partid!
Trebuie cineva să se ocupe oficial de Dumnezeu,
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de dragostea Celui de Sus pentru oameni – şi de
iubirea oamenilor faţă de Cel din Tării! Dar cum
Dumnezeu – nu doar în parohia lui Trahanache
este invizibil, căci nicăieri nu poate fi văzut! – din
El a rămas doar dragostea Sa pentru cetăţeni şi
dragostea lor probabilă pentru El!... Personajele
din piesă, fireşte, nu-i pomenesc numele lui
Dumnezeu, ele fiind prea ocupate cu alegerile!
Probabil că la Elsinor Dumnezeu îi mai bucură
pe unii danezi – şi în acelaşi timp Se bucură de
dragostea lor! Cel puţin Horaţio pare un om cu
dragoste de Dumnezeu… Poate şi Fortimbras cel
Tânăr, norvegul! Sigur, şi el, doar spune când
prinţul Hamlet e pus pe catafalc de patru căpitani:
,,În calea lui, onoruri de război.
Şi muzicile ostăşeşti să cânte
Spre slava lui!“
Cine slăveşte moartea unui om înfrânt de
soartă, laudă aduce lui Dumnezeu. În finalul tragediei prinţului ,,Hamlet“ bubuie în cimitir tunurile şi muzicile ostăşeşti cântă!
În finalul ,,Scrisorii pierdute“ cântă muzicile
civile, în grădina lui Trahanache!
Dandanache, vesel, nu se mai gândeşte la
păţaniile prin care ar fi putut să treacă Zoiţica,
fiindcă el – dovadă că a prins din zbor un bileţel
de amor, trimis de Soartă, ca să-şi împlinească
Destinul politic! – nu se mai gândeşte la femei,
cum nu se mai gândeşte la moarte! E ocupat doar
cu alegerile!... Ca un Godot preocupat de închinările celor ce l-au aşteptat!...
Să te apropii, prin moarte, de pământul iubit,
de florile iubite?... Precum Ofelia? De aşa ceva nu
poate fi vorba în urbea de sub munte! Da, căci
aici moartea, boieri dumneavoastră, nu există! Şi
neexistând, fireşte, moartea nu are nicio putere şi
nu poate confisca nicio fărâmă din fericirea caţavencilor, brânzoveneştilor etc. Este o insulă a
nemuririi – plină cu nemuritori! Dovadă e că ei
trăiesc şi astăzi!
Dragă Constantin Cubleşan, hai să punem
punct acestei epistole despre fericiţii care au în
socotinţă doar steagul lui Priap-bace! Fiind egali în
suflet şi simţiri, nu poate fi vorba la ei despre
eşecul vreunor idei caraghioase – cum ar fi democraţia, par examplu! – deoarece în insula cu pricina nu există noţiunea de eşec, sau eşece, ci doar
cea de progres!
Contrar obiceiului – neîncrederea în Străin,

neîncrederea unui organism faţă de un corp
străin! – Dandanache nu e primit cu ostilitate în
urbea de sub munte!... El, de altfel, nici nu vine
înconjurat de oşti! Ca Agamemnon! Soseşte,
paşnic, într-o birjă! Ce raporturi există între ideea
de istorie şi nemuritorii lui Trahanache? Zero!
Trahanache şi ai săi s-au complăcut într-o fericire
curiculară, însă bietul Dandanache a luptat în
decursul istoriei, de la ’48 – dă-i si luptă!...
Caragiale, în marea sa milă faţă de noi ne-a
lăsat drept moştenire două personaje – sintagme,
ce vor pune în evidenţă lumea viitorului!...
Primul personaj emblematic, Rică Venturiano,
este, în scală protocronistă, un înaintaş al filosofilor mediatici de azi, prezenţi în toate ziarele,
dimineaţa, şi pe toate sticlele, seara.
Al doilea personaj emblematic este Agamiţă
Dandanache – omul descompus. De la ’48, trecând prin toate revoluţiile – ca să n-o luăm tocmai de la greci, deşi aşa am putea reconstitui cel
mai adevărat parcurs al său! – Agamemnon se
descompune fizic şi moral în Agamiţă, cântând
pe la toate partidele din drâmbă şi din vuvuzelă,
până ce ajunge, victorios, în stadiu de sfânt – căci
moaştele sale însufleţite de ideea binelui ţărişoarei, bucură tot natul!
Dragă Constantin Cubleşan, punem aici
punct, înaintea unei ultime întrebări: Poţi să-ţi închipui un Godot, Mântuitor, în birjă, asurzit de
sunetele clopoţeilor, un Godot uşor sclerozat,
uşor balcanic, gata să-şi lase în voie închinătorii,
ce l-au ales să-i fericească, să râdă şi să danseze,
liberi şi nesiliţi de nimeni? Agamemnon era un
erou! Agamiţă, degradarea, descompunerea sa biologică şi spirituală, e o joacă, precum nebunia
Prinţului, e o scleroză autentică – a unui
Dumnezeu sclerozat! – ori poate să fie, histrionismul unui demon, sau pur şi simplu ramolismentul unui demon senil?
Oricine ar fi, dragă Titi Cubeşan, să nu-l
uităm pe Fortimbras cel Tânăr, care pune tunurile
să bată – ca să nu se aştearnă tăcerea peste crime
şi peste eroi!
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O carte în dezbatere
Idolii forului. De ce o clasã de mijloc a spiritului
este de preferat „elitei” intelectualilor publici
coordonatori Sorin Adam Matei ºi Mona Momescu

Intelectualii: opþiuni structurale
Ovidiu Pecican
orin Adam Matei şi Mona Momescu au, în
calitate de coordonatori ai volumului colectiv
Idolii forului. De ce o clasă de mijloc a spiritului este de preferat „elitei” intelectualilor publici
(Intergalactic Press, Indiana, 214 p.) un mare
merit: relansează obstinat o discuţie care, deşi
este privită ca incomodă sau iritantă de o serie de
posibili intervenienţi la dezbatere (desigur, dintre
cei care nu sunt prinşi în paginile cărţii cu opinii
proprii), poate aduce reale servicii vieţii noastre
publice, ca şi reflecţiei actuale din România despre condiţia intelectuală. În ordinea alfabetică,
autorii prezenţi în paginile cărţii sunt Gabriel
Andreescu, István Aranyosi, Daniel Barbu, Caius
Dobrescu, Mircea Flonta, Adrian Gavrilescu,
Marius Ghilezan, Alexandru Matei, Sorin Adam
Matei, Mona Momescu, Vasile Morar, Lucian
Nastasă Kovács, Michael Shafir, Stelu şerban şi
Bruno ştefan. Este vorba despre o pleiadă de
nume, unele mai sonore, altele mai puţin cunoscute, din câmpul studiilor socio-umane: politologi,
sociologi, filosofi şi istorici, poeţi şi eseişti.
După dezbaterea stârnită de înlocuirea lui
Marius Oprea de la conducerea unui institut care,
prin unificare cu altul, a devenit o nouă structură
instituţională cu un nou personal de conducere –
în cadrul acestuia Vladimir Tismăneanu, Ioan
Stanomir şi Mihai Neamţu fiind noua echipă
coordonatoare -, dincolo de aspectele vizând jocurile de putere şi gestionarea resurselor umane
(sau, după o mai veche sintagmă, „politica de
cadre) discuţia iscată cu acel prilej a adus în discuţie dilema teorie versus practică. Volumul editat
de Sorin Adam Matei şi Mona Momescu se preocupă însă mai degrabă de altceva, dilema aflată
în discuţie de astă dată fiind: specializare sau
interdisciplinaritate (deschidere plurală)?
În numele eşecului modelului renascentist –
care eşec, de fapt? – se combate astfel practica
deschiderilor cărturăreşti multiple (trans-disciplinare, în teoretizările lui Basarab Nicolescu, a metisajelor metodologice din arealurile învecinate pe
care alţii le numesc inter-disciplinare), pledându-se
cauza specializărilor stăruitoare într-un singur
areal, cu aprofundarea lui permanentă, fie şi
rămânând într-o zonă de nişă, foarte tehnică şi
incomprehensibilă înafara micii „secte” de avizaţi.
Se recunoaşte aici spaima – obsesia – foarte românească a lui Mircea Eliade de diletantism, nevoia
continuă de a acoperi cu referinţe, aluvionar, chiar
şi cea mai mică, banală, aserţiune. Prozatorul Ioan
Groşan ironiza încă din anul de graţie 1985 această meteahnă a culturii noastre de colonizaţi cu
reflexele subdezvoltării mereu vii, în proza –
memorabilă – Insula (vezi Caravana cinematografică, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1985, p.
18), unde personajele lui vorbesc banal, dar cu
incredibilă erudiţie, după cum urmează: „«Arăţi
obosită astăzi» (Dreiser) – ziceam eu. «Mă doare

S

capul» (Cezar Petrescu) – răspundeai tu. «Hai să
plecăm de-aici!» (Cehov). «Nu!» (Ionescu) «Atunci
pofteşte de îmbucă ceva» (Sadoveanu). «Nu
vreau!» (Moartea lui Ivan Ilici)” ş.a.m.d.
Adevărul este însă că, încă de la începuturile
ei, cultura română s-a dezvoltat prin efortul intelectualilor de a răspunde simultan mai multor
nevoi presante ale agendei unei societăţi în perpetuu efort de dezvoltare şi remodelare. De ce era
societatea noastră astfel, se ştie, câtă vreme românii trăiau în trecut împărţiţi în mai multe ţări,
toate fiind sub dominaţie străină. Fie că era vorba
despre trecerea de la tentativa de articulare a unui
program propriu la cea de adecvare la turcocraţie
(sau la dominaţie maghiară, săsească, polonă, grecească, rusă, austriacă, căci dominatorii au fost,
uneori, şi regionali, nu doar mari regate şi imperii), fie că se punea problema revenirii la o agendă proprie (de la slavonism, dinspre fanariotism),
nevoia de mobilitate şi adaptabilitate la împrejurări a fost aproape mereu în trecut o constantă a
dezvoltării pieţei intelectuale de valori a românilor. Totodată, lipsa unei continuităţi de preocupări
instituţionale a puternicilor zilei, de la voievozi la
boieri şi, mai apoi, reprezentanţi ai marii burghezii latifundiare sau comerciale (cu industria a
mers mereu cam prost, atunci ca şi acum!), a contribuit la o dezvoltare culturală dependentă mai
ales de iniţiativele personale, de voluntarismele
conjuncturale şi, nu în ultimul rând, de capacitatea de a atrage în sprijinul lor adeziuni ceva mai
larg, deşi tot restrâns, sociale (liste de prenumeranţi, subscripţii publice etc.). S-a mai adăugat
mereu şi chestiunea analizată competent de
Daniel Chirot şi, mai recent, Bogdan Murgescu a
rămânerii economice în urmă, a decalajelor în
dezvoltare, ceea ce a creat o bază de susţinere a
culturii româneşti mai precară decât în cazul altor
culturi naţionale. Toate acestea au obligat intelectualii români nu doar la policalificare, ci şi la
împrăştiere, la „risipă” de creativitate în mai
multe planuri. În aceste condiţii, nu puţini dintre
cei mai meritorii au fost jurnalişti, scriitori, oameni de ştiinţă (istorici precum Bălcescu,
Kogălniceanu, Hasdeu, Odobescu, Iorga ş.a.), şi
politicieni şi oameni de stat. Reuşita lor în planuri
multiple a creat un model puternic, exemplificat
de tocmai aceste izbânde punctuale, chiar dacă
multe din operele datorate acestora, în câmpul
artei sau/ şi ştiinţei au rămas în stadiul de proiect
sau nefinalizate (un alt complex cultural, analizat
pentru literatura noastră de Mircea Martin, dar
prezent şi într-o carte intens polemică, deşi numai
parţial izbutită, a lui Eugen Negrici).
După anii de disciplinare ideologică prin cenzură şi „orientare de partid” ai socialismului, începând cu 1990, cultura română a ţâşnit cu brutalitate, ca scoasă de sub presiune, în diverse direcţii,
înmulţindu-şi şi intensificându-şi eforturile de
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agiornare, cu remarcabilă viteză şi inventivitate.
Dar tot acum, experienţele politice şi economice
irelevante sau de-a dreptul păguboase au evidenţiat cu putere carenţe în diverse domenii, multe
dintre ele survenind ca urmare a incapacităţii
oamenilor de răspundere culturală şi politică de aşi înnoi propria gândire şi, implicit, capacitatea de
decizie. A apărut astfel, şi la noi, mitul „tehnocratului”, om de relief social scăzut, abstras de la
„flecăreala” publică, dar competent în arealul lui
de expertiză. Problema nu este că acest tip de
intelectual profund specializat în chestiunile de
adâncime ale unei hiperspecializări inaccesibile
oamenilor de informare generală a apărut. Într-o
economie şi într-o cultură în curs de expandare
cantitativă şi calitativă, aşa ceva era în firea lucrurilor să se petreacă. Chestiunea rămâne însă cea a
autorităţii şi a acoperirii pe care aceasta o are. Aşa
după cum nu poţi extrapola autoritatea şi prestigiul unui, să zicem, critic literar la politică mai
mult decât pe al oricui altcuiva, la fel nici cele ale
unui economist nu pot fi socotite cu mai multă
îndreptăţire valabile pentru domenii străine de
specializarea unde acesta, eventual, excelează. Se
vede astfel clar că dictonul „omul potrivit la locul
potrivit” rămâne valabil şi în noile condiţii, iar criticarea enciclopediştilor nu conduce automat la
acreditarea specialiştilor „unilateralişti”. E ca şi
cum ai afirma că nevoia de sinteze poate fi suplinită cu studii de detaliu sau invers, că cercetările
de amănunt, valoroase, ajung, anulându-se astfel
necesitatea sintetizărilor de etapă.
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emoticon

De ce sunt, oare,
supãraþi pe noi
ªerban Foarþã
(Text preluat din AgenţiadeCarte.ro, 29 aug. 2010)

Întrebarea asta îi priveşte pe foştii, pe actualii
şi, poate (însă sper să mă înşel!), şi pe viitorii
noştri guvernanţi…
Răspunsul este, după mine, unul simplu:
democraţiile implică, la anumite termene, alegeri.
Ceea ce face ca Puterea să depindă, că vrea sau
nu, de un electorat. Aceasta, nu doar într-un stat
republican sau monarho-constituţional; dar şi în
cazul unor regi şi împăraţi (electivi, iar nu ereditari), – ca, între alţii, „Napoléon le Petit” (ca să fac
uz de-o cvasicalomnie aparţinându-i lui Victor
Hugo), care devine, prin alegeri, Preşedinte; apoi,

prin lovitură de stat şi plebiscit (două, nu unul
singur), Împărat. Or, despre el e vorba în faimosul vers eminescian: „Mărirea-i e în taină legată
de aceşti”, – acest „aceşti” fiind, evident, electoratul (fie, el, unul de elită sau dotat, baremi, cu
simţ civic, fie o gloată amărâtă şi informă, manipulabilă prin definiţie, ca acea „grupă zdrenţuită”
la care se referă Eminescu). În pofida, aşadar, a
unor false numărători ale biletelor din urne şi ale
altor mici sau mari matrapazlâcuri (în frunte cu
computajul stalinian), guvernanţii, în democraţii,
depind de un electorat, – pe care, nu o dată, îl flatează, îl mistifică, îl cumpără (pe mai nimic), îl
ameţesc, îmbată şi adorm cu, nu o dată, promi-

siuni de ordin demofil, cu discursuri populiste
aberante, inverosimile la culme, dar cu atât mai
lesne de crezut, – căci corespund unor pulsiuni
emoţionale şi unui vis al „perei mălăieţe”, care,
mai doct, se cheamă wishful thinking, alias „gândire deziderativă”.
Ei, bine, dependenţa asta naşte, de regulă,
resentimente, guvernanţii detestându-i şi pe-aceia
ce nu le-au vârât numele în urnă (fie şi dacă, la
şampanie, le, chipurile, mulţumesc şi lor), şi –
ceea ce pare, dar nu e deloc, paradoxal – pe aceia
care le-au dat votul. Iar asta, pentru că (o spune
Dostoievski, – într-un cu totul alt context) le sunt
îndatoraţi, datori, datornici, fapt, anevoie suportabil, ce naşte disconfort, ranchiună, ponos şi, in
extremis, ură.
De unde, între altele, atâtea, o supraimpozitare
aberantă a modicului drept de autor (ca şi cum ei
ne-ar fi coautori!), ca şi sadismul triplelor ghişee,
– de care sper să nu mai auzim!

n

poezia

Diana Olah
Rateu
Am patru măşti acasă atâtea sunt fix le
număr pe degete zilnic
(că poate matricea îmi joacă feste)
şi sunt indicibil de tristă
că una îmi zărgăne clopoţeii în urechi ca
un ecou de clopot dintr-o biserică de sat
şi de câte ori o pun
mă trezesc că fac plecăciuni şi bolborosesc
Doamne iartă-l şi-l odihneşte
şi babele mă iubesc ca pe straturile lor plivite şi mai verzi ca ale vecinei
şi mă cheamă pe băncuţele cu pleduri
roşii să bârfim un pic de religie
iară lelea Mărie îşi umple gura şi scuipă
pe mine să nu mă deochi
că am fost crescută cum se cuvine.
Că alta îmi strânge mutra şi mi-o contorsionează îmi ţuguieşte buzele
îmi bulbucă ochii îmi toceşte nasul îmi
lăţeşte nările
şi mă obligă la percepţie în ultimu’ hal
pe când eu nu vreau decât să mă retrag în
puţinul meu
şi să desenez pe asfalt copil şi mămică de
mână şi inimioare şi balonaşe
că mi s-a şters pagina asta pe când downloadam adolescenţa şi acum
nu pot creşte paşnic şi frumos şi inocent
şi nu ştiu să mănânc îngheţată
fără să îmi curgă pe tricou
că nu m-a învăţat nimeni tehnica asta.
A treia mască ar fi numa’ bună
e verde şi împănată şi stă de paravan
într-un stil aparte
da’ miroase a mâl şi a igrasie, a rahat de
porumbel şi a suspine
a mâna meşterului veneţian
şi mi-e că asta sună a ieftin
prietenii mei originali până la sânge
m-ar ghici într-o clipită
şi mi-ar reproşa evidenţa făcăturii la o bere
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printre hlizeli şi revolte contra recesiunii
A patra mască... e mulajul figurii mele
făcut cu bandă de gips într-o zi faină
acum hă-hăăă
da’ de câte ori fac mişcarea suprapunerii
îmi dă eroare
şi înţeleg că unele lucruri nu mai încap
veci în vechile hamuri
că poate mi-au crescut genele
să-mi ţină umbră şi să nu-mi intre copacii
şi norii şi familia şi câinele în ochi
că poate mi s-au tocit dinţii de câte ori îi
scrâşnesc
întru preamărirea preaplinului zilei
şi pomeţii mi-au căzut cu zâmbetul şi uite
aşa mi s-a deplasat schimbarea
în locuri neinteresante cum ar fi sufletul
şi chiar şi aşa toţi mă recunosc
şi mă salută şi transmit sănătate alor mei
şi mă tem ca de molii
că m-am procopsit cu mine
toata viaţa...

Albastră
Mama îmi potrivea cămăşuţa albastră
zi de zi
cu răbdare de mamă
Albastră ca ochii mei albaştri şi
niciodată mai
Câteodată eram mândră alteori
lucram intens
să combin pete care nu mai ies
să primesc măcar o bluziţă roz
măcar una gri să nu mă asortez
Am fost întoxicată strategic!
Mă arde pe trahee cerul cu
preponderenţă vara
când albastrul e şi mai scârbos
şi când îmi înfig degetele în gât
vomit alcalin lapis lazuli
pentru insolenţa mea am făcut muncă în
folosul comunităţii
m-am plimbat sub cer pe picioroange

pentru care s-a pus mână de la mână
egoism
ani la rând
şi mă lovea conştiinţa universală
şi mă tăiam în corzile cu care se agaţă
n+1 realităţi
de un singur cer
cum să înjur şi cum să blestem când îmi
sufla Ochiul în ceafă?!
şi uite aşa mă vomitam peste lumi cu
toată ruşinea
femeile nu mai avortau şi existenţele se
infectau cu semipreţiozitate
mama se lăfăia în buchete de flori albastre
şi felicitări
i se dedicau naşteri de copii cu ochi
albaştri
şi foarte des vieţi de apoi împlinite
mamele o invidiau pozitiv şi mama avea
prietene...
(prietenele renunţau la telenovele şi o
urmau ca discipolii antici
luau notiţe despre cum să îţi predestinezi
plozii)
îşi bea ceaiul de muşeţel la fel de migălos
şi îşi lustruia bibelourile cu aceeaşi pasiune
dar atunci când vorbea despre copilăria
mea
părea că brodează viitorul unei noi existenţe
amputată de albastru
îşi ţinea mâinile pe burtă de parcă mă
aştepta din nou
să rămân doar a ei
Nerecunoscătoare şi încă bolnavă
m-am răzbunat fără imaginaţie
şi fără respect
şi nu am vomitat niciodată peste lumea ei.
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interviu

Cotele apelor Mediteranei în
urmã cu 81.000 de ani ºi…
astãzi
de vorbã cu geologul Bogdan Onac
eologul Bogdan Onac este profesor la Facultatea
de Geologie din cadrul Universităţii BabeşBolyai din Cluj-Napoca. În afara activităţii de
cercetare şi didactice din ţară, a fost visiting fellow la
Universitatea din Copenhaga (Danemarca), apoi visiting
profesor la Universităţile din Bergen (Norvegia) şi
Palma de Mallorca (Spania), iar din anul 2005 este visiting professor la Universitatea South Florida (SUA). A
publicat, sub semnătură proprie sau în colaborare, 10
cărţi şi a semnat peste 100 de articole în reviste de specialitate din întreaga lume.
În luna februarie a acestui an, Bogdan Onac a
publicat un articol în prestigioasa revista SCIENCE
consacrat rezultatelor cercetărilor sale paleoclimatice
din ultimii ani. Cercetătorul român susţine că există o
legătură strânsă între climat şi nivelul mărilor şi că peşterile aflate pe coasta insulei Mallorca conţin extraordinare dovezi în ce priveşte schimbările nivelului Mării
Mediterane din trecut. În ultimii 200.000 de ani aceste
peşteri au fost sistematic inundate de fluctuaţiile nivelului oceanic datorat oscilaţiilor de sorginte glaciară (formarea şi apoi topirea calotelor glaciare). Nivelul maxim
si minim al acestor inundaţii s-a înscris în mod distinct
pe stalactitele şi stalagmitele din peşteră, oferind un fel
de calendar al evoluţiei apelor Mediteranei de-a lungul
timpului. Şi de ce este atât de important acest lucru?
veţi întreba. Pentru că, privind în trecut, putem anticipa
viitorul. Evenimentele petrecute în urmă cu zeci de mii
de ani pot constitui un avertisment pentru lumea
contemporană.

G

Radu Constantinescu: - Cum aţi pornit această
cercetare şi cine v-a fost alături ?
Bogdan Onac: - Echipa care a lucrat la această
temă de cercetare este destul de vastă. În primul
rând sunt spaniolii, care se află, cum s-ar spune
pe teren propriu acolo, în Mallorca, şi care începuseră să studieze problema schimbării nivelurilor
Mării Mediterane de-a lungul ultimilor 130.000 de
ani, cu mai mult timp în urmă. Prima dată mi-a
picat în mână un articol de-al lor prin ’98 şi mi sa părut extrem de interesant. La data respectivă,
eu deja făceam datări uraniu-toriu pe care ei nu le
realizaseră. Datările lor erau oarecum primitive,
deoarece dădeau vârsta unei formaţiuni din peşteră cu o aproximaţie foarte mare, ceea ce nu permitea desprinderea unor concluzii relevante. În
acel moment mi s-a trezit interesul pentru acest
subiect şi m-am gândit că ar trebui să văd şi eu ce
se întâmplă în peşterile din Mallorca. În 2001, m-

am întâlnit cu unul din aceşti cercetători spanioli
la un congres în Brazilia şi atunci am pus la cale
colaborarea noastră. Apoi, începând cu 2001 am
vizitat şi revizitat Mallorca.
Fac o paranteză ca să vă spun că venirea mea
pe această insulă nu a fost întâmplătoare. De ce?
Deoarece Mallorca a constituit punctul de plecare
al lui Emil Racoviţă atunci când a pus bazele
biospeologiei, totul pornind de la găsirea în peştera Cueva del Drac a unui gândăcel alb şi orb care
l-a condus la concluziile ulterioare de o importanţă covârşitoare pentru domeniul subteran. În
viaţă am avut mai multe „vise nebune”, iar unul
dintre acestea era de a călca în peştera de care şi-a
legat numele ilustrul nostru înaintaş. În 2004 a
avut loc la Palma de Mallorca un simpozion, precum şi festivitatea aniversării a 100 de ani de
când Emil Racoviţă fusese în Mallorca, în una din
peşterile pe care o cercetam noi acum, Cueva del
Drac. De altfel, pe unul din bulevardele centrale
ale Palmei, se află bustul marelui nostru savant.
Să revin, însă, la cercetarea noastră. În 2004
am putut rămâne două luni aici, fiind visiting
professor la Universitatea Insulelor Baleare din
Palma de Mallorca, prilej excelent să văd mai
multe peşteri. La început am examinat formele de
suprafaţă. Apoi, mergând cu ei şi vizitând cam
15-20 de peşteri, deja lucrurile au început să-mi
fie foarte clare, să înţeleg cam ce se întâmplă. Am
colectat aici numeroase probe pe care le-am
secţionat pentru a putea face datarea radiometrică
şi a vedea cum arată structura în interior. Am luat
probe din aceste formaţiuni şi, având acces la
laboratoare bine dotate, le-am determinat vechimea cu mare precizie. Şi toate mi-au indicat o
vârstă de ~81.000 de ani. Rezultatul coincidea cu
ceea ce obţinuseră spaniolii (lor le dăduseră
82.000 – 83.000 de ani), însă precizia măsurătorilor mele era incomparabil mai bună.

- Care era elementul comun al tuturor acestor
peşteri?
- Peşterile se află la o distanţă de cel mult 250
de metri de coastă, ca urmare, apa din ele este ori
apă de mare, ori un amestec de apă dulce cu apă
de mare. Se ştia că acolo, în peşteri, sunt marcate
nivelurile mării distinct, datorită unor formaţiuni
tipice.

- Cum arăta aceste formaţiuni? Ce v-a atras
atenţia în mod special la ele?
- În peşteră sunt stalactite şi stalagmite. În
momentul în care nivelul mării staţionează o perioadă de timp, pe locul unde stă cel mai mult,
formează o depunere, adică stalactita sau/şi stalagmita se îngroaşă ca un bulb (foto). Când nivelul apei scade, în aceeaşi sau în altă peşteră, în
jurul stalactitelor şi stalagmitelor apar din nou
aceleaşi depuneri, dacă apa stă mai mult timp. Pe
măsură ce calotele glaciare şi gheţarii alpini câştigau în volum şi dimensiuni, nivelul mării cobora,
iar când gheţarii se retrăgeau/topeau, nivelul mării
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creştea. Deci avem de a face cu un fel de înregistrator geologic al evoluţiei nivelului apei
Mediteranei de-a lungul timpului.

- Aţi publicat aceste concluzii?
- Nu imediat. O perioadă am uitat de toată
această poveste şi în 2005 când am susţinut interviul pentru a putea preda la Universitatea South
Florida a trebuit să susţin şi o prelegere referitoare
la domeniile mele de cercetare. Cu acest prilej,
am prezentat şi două diapozitive ilustrând
speleotemele din Mallorca. Am precizat că le-am
datat, că aveau 81.000 de ani şi că erau cu un
metru peste actualul nivel al Mediteranei. După
prelegere, un profesor american aflat în asistenţă,
s-a arătat interesat de rezultatele mele. După ce
am fost acceptat la South Florida, am continuat
dialogul ştiinţific cu acest profesor, lucru care m-a
stimulat în ce priveşte finalizarea cercetării. Mai
întâi, am trecut în revistă ceea ce au publicat
spaniolii, care, vă asigur, au publicat mult. Dar
am constatat că au publicat numai în reviste cu
circulaţie limitată, nu în cele cu mare impact ştiinţific, drept pentru care nu au fost niciodată
citaţi de către cei care se ocupă cu reconstituirile
nivelului mărilor şi oceanelor. De aceea, le-am
propus să abordăm o publicaţie cu impact mare şi
atunci, în 2006, când terminasem de redactat
lucrarea, am decis că este obligatoriu să o facem
cunoscută. Am trimis-o la o publicaţie de specialitate. A fost respinsă, dar am perseverat, încercând
la alte două reviste. Părerile erau împărţite: unii
referenţi erau pozitivi, altii negativi. Şi, în cele din
urmă articolul semnat împreună cu cei trei geologi din Mallorca, cu doi cercetători americani şi
o profesoară din Italia, intitulat Un nivel ridicat al
mării în urmă cu 81.000 de ani în Mallorca a
apărut în februarie 2010 în cunoscuta publicaţie
Science fondată de inventatorul american Thomas
Edison.

— Care este importanţa practică a cercetării
Dvs? Ce semnificaţie au pentru contemporaneitate concluziile unei cercetări privind o perioadă de
acum câteva zeci de mii de ani?
- În primul rând, pune sub semnul întrebării
teoria după care ciclurile de glaciare se succed la
cca. 100.000 de ani, calculate de un geofizician
sârb. Teoria glaciaţiunilor spune că acestea se
repetă cam o dată la acest interval de timp. Or
noi găseam după ~30.000 de ani de când teoretic
începuse ultima glaciaţiune, apă cu un metru mai
sus decât în prezent. În mod normal, dacă ar fi
fost o glaciaţiune, nivelul mării ar fi trebuit să
coboare, să coboare continuu şi nu să crească. În
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cadrul aceleiaşi glaciaţiuni am constatat fluctuaţii
inexplicabile, adică fenomene de creştere şi de
descreştere a nivelului mării, adică de formare de
calote glaciare, urmate de topirea lor. Cum se
explică acest fenomen? Iată o întrebare la care
acum se caută răspuns. Concluzia noastră este că
acum 81.000 de ani calotele glaciare aveau cam
aceleaşi dimensiuni cu cele din prezent, dacă nu
cumva ceva mai mici, ceea ce explică nivelul ridicat al Mării Mediterane.
Al doilea aspect: pe plan mondial, în majoritatea celorlalte studii asupra nivelului mării (în
Barbados, Haiti sau Noua Guinee), acesta a fost
identificat la 20-30 de metri sub prezentul nivel
al mării, acum 80.000 de ani. Dar majoritatea
acestor dovezi geologice pe baza cărora s-a stabilit nivelul mării sunt fie recifi de corali fosili, fie
terase marine. Or, concluziile noastre veneau din
studiul peşterilor, adică din analiza unor formaţiuni pe care datările uraniu/thoriu sunt foarte
exacte. În plus, toate acele regiuni unde s-a lucrat
pe corali sunt tectonic active, adică se ridică, iar
rata de ridicare nu este constantă, aşa cum presupun cercetătorii. De aici şi caracterul aproximativ
al estimărilor.
În una şi aceeaşi peşteră, noi am găsit mai
multe nivele de speleoteme bulboase. Primul, pe
la 3 metri deasupra actualului nivel al mării, orizont care corespunde absolut în toată lumea cu
ultimul interglaciar, acum 127 – 128.000 de ani.
Cu 2 metri mai jos, adică cu un metru deasupra
nivelului actual, am găsit un al doilea nivel de
speleoteme, corespunzând perioadei de acum
81.000 de ani. Alte două nivele distincte la care
apar formaţiuni bulboase au fost identificate de
scafandrii la 21 şi respectiv 15 m sub actualul
nivel al mării. Datarea probelor din aceste orizonturi arată că ele s-au depus în urmă cu ~86.000,
respectiv 79.000 de ani. Coroborând vârstele
celor două minime al nivelului mării cu maximum de acum 81.000 de ani, constatăm că fluctuaţiile nivelului Mării Mediterane au fost mari şi
că descreşterea şi creşterea nivelului apei a avut
loc în intervale relativ scurte de timp (în termeni
geologici): între 2000 şi 3000 de ani sau chiar sub
1000 de ani.

- Intuiesc o notă de dramatism în glasul Dvs…
- Într-adevăr, deoarece previziunile sunt sumbre.
Şi iată de ce: dacă acum 81.000 de ani nu a existat
niciun factor antropogen care să contribuie la
descompunerea rapidă a imenselor calote glaciare,
şi totuşi acest fenomen s-a petrecut. Acum, în
condiţiile încălzirii globale, sunt şi mai mari şansele
să se repete un asemenea fenomen, o treime din
populaţia globului putând fi afectată. Vedem cu
ochii noştri cum calota din Groenlanda se micşorează, că în Antarctica s-a înregistrat recent recordul
de temperatură ridicată (- 50 de grade, în condiţiile
în care până acum media anuală era în jur de de
– 70 de grade). Acesta este un serios semnal de
alarmă pentru zonele costiere (în America Louisiana, Mississippi, Texas, Florida, apoi majoritatea insulelor din Atlantic şi Pacific, sau în Europa
– litoralul Ţărilor de Jos). Este bine să fim avertizaţi
că procesele de inundare se pot produce mult mai
repede decât se credea până acum şi că descompunerea unei calote glaciare poate avea loc pe parcursul a numai două generaţii.
Interviu realizat de
Radu Constantinescu
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dreptul la replică

„Micromegaliþii” priviþi din faþã
Ioan Bugilan
ăstrând sensul vorbei de „mai bine mai târziu
decât niciodată” este şi cazul ivit între cartea
mea Religia geto-dacilor a fost întruchipată
monoteist iconografic şi articolul – Corecţii
Micromegaliţii din portofoliul de publicaţii ştiinţifice
al domnului Sorin Nemeti în revista „Tribuna” ClujNapoca, nr. 1-15, septembrie, 2007. Din păcate am
luat la cunoştinţă de existenţa acestuia mult mai târziu, fiind astfel frustrat de posibilitatea unei replici
la momentul respectiv. După lecturarea articolului în
cauză pot afirma că nu am pierdut nimic. Mă aşteptam la un caracter critic specific unui istoric şi nu a
unuia de pamfletar. Alcătuirea articolului domniei
sale a fost conceput prin construcţii cu pasaje disparate rupte din contextul general şi care să-i susţină
în final atingerea scopului pe care şi l-a propus: descreditarea persoanei mele, cartea şi conţinutul de
subiect al acesteia. Venind din afara sistemului de
strictă profesionalitate era de datoria mea să mă prezint şi să arăt fără menajamente motivul pentru care
mi-am luat asupra-mi întreaga responsabilitate a cărţii; pe seama a tot ceea ce înseamnă o activitate
intelectuală onestă şi nu de diletant ci de pură cercetare ce, nu poate rămâne discreţionară şi împietrită
pe seama unei searbede specializări; şi de aici pe
mai departe a unor intervenţii stereotipice venite de
ori unde şi când nimic nu ai a spune nou. Am plecat de la DACIA PREISTORICĂ a lui Nicolae
Densusianu, fiind singura scriere de acum 97 de ani
în care, să fie afirmată existenţa megaliţilor cu reprezentări antropomorfe pe pământul vechii Dacii, cu
observaţia preluării critice a acestora. Da! Domnule
Sorin Nemeti nu m-a interesat nimeni şi nimic atunci când în urmă au stat cele trei decenii de teren, de
căutări argument şi propria-mi conştinţă că nu mă
înşel şi pot susţine public aceasta. Mai scrie domnul
Sorin Nemeti despre „descoperirea” senzaţională a
autorului de cum, aceasta trebuie neaparat împărtăşită lumii pentru a nu adânci în „beznă” existenţa
CULTURII-MICRO-MEGALITICE CU REPREZENTARE ANTROPOMORFĂ, respectiv a capului
uman pe pământul vechii Dacii. Trecând peste
imposibilitatea semantică „micro-megalitic”, trebuie
să explicăm de la bun început în ce constă descoperirea d-lui Ioan Bugilan. Şi domnia sa este, în fond
un „cititor în pietre”, dar nu caută statui megalitice
ca N. Densuisianu, sfincşi sau piramide pelasge, ci
chipuri de zei daci ca poetul Ion Gheorghe. Nu ştiu
cât de antisemantică poate fi afirmaţia de ale culturii „micro-megalitice” atunci când aceasta se referă
de la mic la mare a uneia şi aceleiaşi reprezentări ale
capului uman. Nu! Domnule Sorin Nemeti.
Descoperirea nu consta în „calomnie”, fapt care nu
vă onorează în nicio ipostază. De aceea cu îngăduinţa domniei voastre ţin să vă reamintesc pasajul din
carte (p. 12, Al. I), şi pe care, cu bună ştiinţă l-aţi
eludat:... „Pentru că a veni acum la sfârşit de secol
XX şi început de mileniu trei cu o certitudine de
existenţa reprezentării iconografice în exprimarea
credinţei geto-dacilor, considerată până la acest
moment sub toate aspectele aniconică se poate considera cu adevărat un eveniment cultural-spiritual”...;
aceasta este descoperirea şi nu epitetul de „cititor în
pietre”, precum şi aceea de, asociere cu poetul Ion
Gheorghe. Chiar şi atunci când pasajele din carte îi
sunt destul de clare domnia sa preferă mistificareaca, de ex.: Nu numai pietrele înfăţişează chipuri
umane, ci şi de ceramică: pe două fragmente de la
Ursad (com. Şoimi, jud. Bihor) autorul vede „machete a unor reprezentări antropomorfe”
(fig. 3-4, unde ochiul neiniţiatului nu vede decât

P

denivelări).
Pasaj carte spre libera cunoaştere de ce se scrie şi
de ce se prezintă mistificat. Fraza de referinţă cu
ceramică se referă la răspândirea unitară a simbolului „cap uman din piatră” pe pământul vechii Dacii
ca şi aceea a ceramicii, şi în niciun caz la cele două
piese de la Ursad cu structuri de rocă.
„Nu ştiu ce motiv ar mai putea fi invocat acum
când avem dovada la fel de unitară de răspândire a
simbolului ca şi aceea de acum cunoscută a ceramicei geto-dacilor. O mărturie a simbiozei între aceste
piese miniaturale şi reprezentările megalitice, stau
cele două piese descoperite în aşezarea de la Ursad
(sat, comuna Şoimi, jud. Bihor) (fig. 3-4) şi care în
limbaj al terminologiei tehnice, le-am putea numi o
machetă a unor reprezentări megalitice antropomorfe. Profilul chipului uman realizat
într-un sugestiv masiv de stâncă vine să confirme pe
deplin aceasta.
Surprinzător se mai constată o particularitate
extrem de importantă privirea este îndreptată în sus
ce atestă proiectarea în cer a raporturilor reale ale
credinţei.
Şi tot aşa după cum scrie Vasile Pârvan în
Getica: “Spre cer îşi îndrepta strigătul dacul pileat
din scena banchetului funebru de la Sarmisegetuza
înainte de a bea otravă (Col. Tr. II, pl. 91) şi tot
spre cer îşi ridică ochii în clipa morţii dacul comeat,
care se sinucide pentru patrie în Col. Tr. II, pl. 102”.
Ar mai fi şi alte pasaje situate pe acelaşi mod de

prezentare şi abordare aservite ţintei. O linie adiţională se impune totuşi. Cum! Ar fi putut domnul
Sorin Nemeti să scrie altfel articolul, atâta vreme
cât, la cartea domniei sale „SINCRETISMUL RELIGIOS ÎN DACIA ROMANĂ” apărută la
Cluj-Napoca, în anul 2005, prefaţată de Prof. univ.
dr. Mihai Bărbulescu, se afirma:... „Negăsind nicio
formă de sincretism, concluzia sa merge spre ideea
convertirii dacilor la religia romană, adică la acceptarea integrală a religiei celuilalt”.
Total opus acestui paragraf concluzionar stă cartea noastră şi atunci firesc ca, lucrurile să stea aşa
cum stau, iar detractarea, calomnia ş.m.d. să fie cel
mai simplu lucru ales de către domnul Sorin
Nemeti, în locul argumentului şi contraargumentului.
Spre liniştea lucrurilor nimeni nu deţine adevărul absolut, având însă supremaţia şi valoarea
momentului, de până la proba contrarie. Proba pe
care domnul Sorin Nemeti nu a reuşit să o treacă în
cazul de faţă.
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showmustgoon

Celora care nu sunt Kafka
sau another bloody sunday
Oana Pughineanu
ntotdeauna am fost o persoană care a suferit
de plictiseală... pe alocuri una care aproape că,
– şi aici folosesc un termen psihanalitic – era
să-mi „deformeze caracterul”. Cărţile m-au ajutat
să mă încadrez singură în banala ceată a maniacodepresivilor de categorie uşoară şi, mai nou, într-o
clasă care, nu ştiu de ce, mă satisface mai profund decât celelalte: categoria oamenilor care au
prea mult D2 în creier. Desigur, nu îmi aduc
aminte ce înseamnă acest D2, probabil un inhibitor la nivel neuronal care împiedică eliberarea de
oarece vital, precum fericirea, la nivelul creierului.
Totuşi D2 e complet satisfăcător şi mai că mi-aş
coase un ecuson cu el, pentru că mă face explicabilă din perspectiva celui mai nou trend: acela de
a vedea peste tot maşini, inclusiv dezirante.
Numai că maşinile astea nu mai au rolul automatelor de altă dată în faţa cărora se posterna admirativ omenirea. Maşinile astea nu mai „raţionalizază” lumea prin „imitarea naturii” (!), ci sunt folosite pe post de „inconştient”. Orice s-ar întâmpla,
nu-i bai pentru că maşina ne conduce. Aşa că
atâta timp cât am şi eu maşinuţa mea „stricată”,
sau, mai modern, „setată diferit” în cap, totul e
o.k. Chestia cu maşina şi reţeaua care ne conduce
a devenit atât de la modă încât începe să explice
toate fenomenele sociale şi cunosc oameni (tineri
critici literari) care chiar cred că, spre exemplu,
facebook-ul e dracul. Nu intru acum în detaliile
acestor noi teorii de derogare a resposabilităţii
spre „maşină” care, repet, e noul inconştient al
lumii, dar vreau numai să le dau o veste bună
celor care cred în astfel de draci: până şi de facebook există o mulţime de oameni care se plictisesc.
Revenind la dragul meu D2, îmi aduc aminte
cum, de mică am simţit că evenimentele mi se
prezentau, intrau în viaţa mea „coclite” ca mâncarea care oricât ar fi fost de proaspătă şi variată ia
gustul lingurii de cositor la fiecare înghiţitură. Am
mai folosit această imagine şi o voi mai folosi,
mai ales că îmi aduce aminte de un persoanj din
viaţa mea pe care l-am cunoscut extrem de puţin,
dar care pare să revină din ce în ce mai des în
amintirile mele, mai ales în duminicile interminabile: e vorba de cel care mai folosea linguri de
cositor şi piepteni din os, străbunicul meu, un om
pentru care viaţa părea să curgă regenerativ şi nu
repetitiv. Avea ceea ce azi numim „înţelepciunea
bătrânilor de la ţară”, moderat şi senin în toate,
făcând cele ce se cuvin făcute, mai degrabă dintrun impuls de om aşezat decât din supuşenie.
Până şi moartea a transformat-o în ceea ce şi este:
un fenomen natural. Poveştile despre moartea lui
par de-a dreptul fanteziste pentru noi, care ne-am
obişnuit să ne aşteptăm sfârşiturile oribile în
mediile antiseptice ce ne vor colecta. Străbunicul
meu a murit cu conştiinţa faptului că moare:
stând pe băncuţa lui cuminte, la umbră, a simţit
pur şi simplu ca a venit ceasul. A spus doar atât:
„Hai Anuţă şi du-mă în casă că eu amu oi muri”.
Zis şi făcut. Toţi sătenii veniţi după chiflă au
remarcat că era un „mort frumos”, fără nici un fir
de păr alb şi roşu în obraji. Adolescenţa mi-am
trăit-o amintindu-mi şi suferind după moartea
bunicului, un „mare neînţeles”, dar acum când
mă trezesc oripilată sâmbătă de sâmbătă şi dumi-
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nică de duminică în faţa unor meschine soluţii
existenţiale (da, da, vina e a mea. ştiu că în loc de
asta aş putea salva lumea): a citi, a naviga pe net
sau pur şi simplu a dormi aproape încontinuu
amintirea acestui om înţelept şi aşezat senin în
înţelepciunea lui mă bântuie tot mai puternic.
Cum de a putut suferi gustul lingurii de cositor
timp de 86 de ani în timp ce eu mă întreb aproape ionescian: cum de ai permis doamne să ajung
la vârsta 33 de ani? E o imposibilitate logică
camuflată meschin în posibilităţile mele biologice.
După o perioadă în care aproape că
mi-am construit ceea ce eu numesc o „personalitate epileptică”, percepând şi pândind doar momentele de „criză”, mai mult sau mai puţin literare, şi
complăcându-mă în a-mi imagina lucuri care mai
decare mai năstruşnice numai pentru a savura
suferinţa de a le vedea izbindu-se de realitate, mă
trezesc adesea gândindu-mă la seninătatea cuminte a străbunicului meu. Desigur, inclusiv izbirea
de realitate nu e decât o parte a imaginarului specializată pe producerea unor concepte de tipul:
„colectiv”, „social” etc. Iar o altă parte a imaginarului, cea pe care eu o numesc „kafkiană” pune
practic în joc tot restul „specializărilor”, tulburându-le şi făcându-le să se comporte ca nişte mimoze sensibile la atingere, făcându-le să uite de sine
şi de tot ce şi-ar fi putut dori în numele vinovăţiei. „Colonia penitenciară” ar merita interpretată
şi din perspectiva echivalării vinovăţiei cu o subtilă perversiune erotică. Şi dacă mereu Kafka va fi
inegalabil pentru mine e pentru că vorbeşte
dinăuntrul acestei perversiuni fără a suferi de
inutilele frivolităţi ale geniilor poetice care se cred
„libere” de necesitate, dar în acelaşi timp se afundă într-o plutire stranie oscilând între vinovăţia
resimţită la extrem şi transformarea ei în perversiune. Kafka e un Dante care şi-a îndepărtat, şi-a
amânat „Beatricele” (până a le face inutile) prin
scris, mai exact prin scrisori. Jurnalele stau mărturie. Oscilarea între vinovăţie şi descoperirea sinistrei perversiuni de a te simţi vinovat sunt motivul
pentru care percepem un Kafka agonizant, ba
demostrând inutilitatea scrisului, ba spunând că
nu trăieşte decât când scrie. Şi asta nu implică
nicio contradicţie. A scrie nu foloseşte artei,
meşteşugului de a crea metafore (pe care Kafka îl
detesta), ci în a descoperi punctul pervers în care
se trăieşte. Şi asta nu presupune un în afară, un

Dumnezeu sau o metafizică, căci perversul e cel
care trăieşte subjugat şi condiţionat în mod dur
de mecanismele de orice fel. De fapt, el mizează
pe această subjugare cu care se identifică pentru a
se individualiza în mod secret, la fel cum o făcuse
„cavalerul resemnării” kierkegaardian a cărui artă
era tocmai aceea de a nu se putea deosebi prin
nimic de nimic. Dar personajele kafkine nu sunt
nişte „cavaleri ai resemnării”, ci datorită descoperirii punctului pervers în care se trăieşte sunt nişte
personaje care uită pe alocuri să sufere. Ele nu se
pot confunda cu alte personaje care nu se deosebesc de nimic prin nimic şi cărora le revine de
trăit câte un destin dramatic (de tipul personajelor
literaturii ruse). Aura stranie a personajelor kafkiene se desprinde din momentele în care uită să
sufere, şi sunt tocmai momentele în care s-ar presupune că ar trebui să o facă în modul cel mai
acut. Orson Welles surprinde extrem de bine în
„Procesul” momentele jucăuşe din casa labirintică
a avocatului sau chiar cele de dinaintea morţii.
Perversiunea de a trăi nu îşi suprapune clipele de
intensitate sau de libertate cu cele ale vieţii în
care e bine să nu ne deosebim de nimic prin
nimic. Soluţiile aparente par să il sperie pe K.
pentru că îl deposedează de controlul cu care se
autosubjugă. Interpretarea deleuziană a lui Kafka
în sensul liniilor de fugă, pe de o parte în „devenirea animal”, pe de alta în direcţia „maşinilor
dezirante” este una dintre cele mai interesante.
Totuşi în urma revoluţiilor onti-oedip care propun
a învăţa nu să gândim altfel, ci să dorim altfel
rămâne a ne întreba dacă dorinţele mai pot funcţiona dezlipite de fetişul de a folosi cuvinte cu
sens. Pâna la urmă maşina dezirantă multiplicată
şi multiplicantă nu funcţionează asemeni mai vechiului joc, care are nevoie de noi şi noi legi stabilite şi acceptate în mod arbitrar (absurd, în fond)
doar pentru a-şi extinde câmpul? Nu e jocul un
fel de control senin al autosubjugărilor? Devenirea
ca animal nu e în cazul lui Kafka ducerea la
extrem a acestui control? În posesia autosubjugărilor îmi închipui că poţi accepta senin să fii
înjunghiat „ca un câine” sau poţi simţi stând la
umbră că „amu oi muri” sau poţi să ţii chiar tu în
mână frâiele milioanelor de D2 care te ţin la rîndul lor în ham. şi nu o să mai trebuiască niciodată să intri pe facebook, să deschizi televizorul,
cărţile sau ochii.
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Festivalul-concurs de literaturã “Vasile Lucaciu”
În 27 şi 28 noiembrie 2010, în comuna Cicîrlău din judeţul Maramureş se va desfăşura ediţia a
XVII-a bienală a concursului de poezie şi proză pentru tineri creatori nedebutaţi în volum. Juriul va fi
format din scriitori cu renume şi va acorda diplome, premii ale revistelor literare (constînd în publicare) şi stimulente financiare (800 lei marele premiu pentru cel mai valoros text literar din concurs, 500
lei premiul I, 400 lei premiul II, 300 lei premiul III, la secţiunile poezie şi proză).
Tinerii scriitori în devenire sînt invitaţi să trimită minimum 10 poezii şi/sau 10 pagini de proză (în
2 exemplare dactilografiate), pînă la data de 10 noiembrie 2010, pe adresa: Primăria Cicîrlău, cod
poştal 437095, judeţul Maramureş, sau pe e-mailul Primăriei Cicîrlău: primariacicarlau@yahoo.com
Concurenţii selectaţi pentru premii vor fi invitaţi la festival, cazarea şi masa fiind asigurate de organizatori (Fundaţia Culturală “Vasile Lucaciu”, Consiliul Local şi Primăria Comunei Cicîrlău).
Alte informaţii, la telefoanele 0262-481002 (primar Vasile Zete), 0730-930235 sau 0748-869209.
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Romii dezbinã Europa „unitã”
George Jiglãu
a doar doi ani de la domolirea scandalului
din Italia creat în jurul romilor originari
din România, ţara noastră a intrat din nou
în colimatorul Europei, indirect, prin intermediul romilor dintr-o altă ţară vestică – Franţa.
Decizia lui Nicolas Sarkozy de a distruge taberele de romi de la marginea marilor oraşe şi de a-i
expulza pe aceştia în ţările de origine – în marea
lor majoritate în România – a fost pusă imediat
în contextul libertăţii de mişcare garantată pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene. Acţiunile
francezilor au stârnit criticile autorităţilor de la
Bucureşti şi ale unor organizaţii pentru protecţia
drepturilor omului, însă francezii au acţionat cu
mai mult tact decât au făcut-o italienii în anii
precedenţi, ceea ce face decizia lor să fie practic
inatacabilă. Cu toate acestea, noul episod în
care este implicată România ne permite să evaluăm dintr-o nouă perspectivă existenţa Uniunii
Europene, poziţia României în cadrul ei, precum
şi situaţia veşnic problematică a populaţiei
rome.
Decizia lui Nicolas Sarkozy a fost catalogată
imediat drept una politicianistă, menită să îi
refacă imaginea şi poziţia în sondajele de opinie,
grav afectate în urma dificultăţilor economice şi
scandalurilor de corupţie din interiorul guvernului care îi este loial. După scăderea de popularitate a extremei drepte din Franţa, condusă de
decenii de Jean-Marie Le Pen, Sarkozy a sesizat
culoarul relativ liber şi a decis să-l exploateze,
spun criticii săi. De altfel, actualul preşedinte
francez este recunoscut pentru duritatea cu care
tratează problemele sociale cu care se confruntă
grupurile sărace din societatea franceză, dar care
ridică şi probleme de infracţionalitate. Pe când
era ministru de Interne, Sarkozy a trebuit să
gestioneze revoltele din 2005, izbucnite în suburbiile sărace ale Parisului, ale căror protagonişti
au fost în special tineri de origine musulmană
nemulţumiţi de condiţiile proaste de trai şi de
şansele puţine pe care le oferea societatea franceză. Sarkozy a adoptat o politică de toleranţă 0
şi chiar i-a numit pe demonstranţi „scursuri ale
societăţii”. Situaţia de atunci este întru câtva
similară cu cea creată de înmulţirea comunităţilor de romi. Odată cu migrarea acestora, au luat
naştere taberele amplasate fără autorizaţie lângă
marile oraşe, a crescut numărul cerşetorilor şi
nivelul de infracţionalitate. Chiar dacă romii nu
recurg de regulă la acte de violenţă, aşa cum au
făcut tinerii din suburbii în urmă cu cinci ani,
Sarkozy a decis să intervină.
Dincolo de calculele politice ale preşedintelui
francez, la care acesta a demonstrat că se pricepe foarte bine, trebuie apreciată perseverenţa şi
constanţa acestuia în abordarea unor astfel de
probleme. Sarkozy a demonstrat că este un personaj autentic de dreapta, care pune preţ pe
securitate pentru a permite buna desfăşurare a
vieţii de zi cu zi a francezilor. Alunecările spre
un discurs populist sunt inevitabile, însă principiul lui Sarkozy a fost mereu acela că marea
masă a populaţiei nu trebuie să fie perturbată în
niciun fel de o minoritate. De aici până la acuzele de extremism nu este decât un pas, iar
acestea pot fi chiar justificate. Însă contraargumentele sunt de aceeaşi natură. Practic, cei care
susţin necondiţionat ideea diversităţii şi a protejării fiecărui grup, cu manifestări sau cu un stil
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de viaţă care intră în contradicţie cu majoritatea
populaţiei, nu fac decât să folosească tot argumente populiste, dar în sprijinul unui grup mai
restrâns. De aceea, dezbaterea asupra corectitudinii măsurilor luate de Sarkozy este similară cu
mersul pe un lac acoperit cu gheaţă foarte subţire pentru ambele părţi.
Romii reprezintă în continuare una din marile probleme ale Europei. Situaţia materială
dezastruoasă în care trăieşte majoritatea acestei
populaţii, discriminarea constantă la care sunt
supuşi în societăţile în care trăiesc, stilul de
viaţă greu de acceptat de către ceilalţi, incapacitatea autorităţilor de a realiza cu strategii de
integrare viabile sunt acum probleme cu care se
confruntă nu doar statele, ci şi Uniunea
Europeană. Deşi la nivel oficial există programe
ale Uniunii menite să crească nivelul de trai al
comunităţilor de romi – de exemplu programul
Acceder, realizat de EURoma Network – rezultatele palpabile sunt încă departe. Probabil cel
mai important obstacol în calea unei evoluţii
semnificative a stilului de viaţă al romilor este
incapacitatea acestora de a vorbi pe o singură
voce. Deşi tindem să vorbim despre romi ca
despre un grup compact – o minoritate, o etnie,
o populaţie etc. – gradul de diviziune este foarte
mare. Modul arhaic de organizare al comunităţilor este practic incompatibil cu forme de organizare comună la scară mai largă, cu care suntem
noi obişnuiţi. De altfel, nu ar fi exagerat să spunem că romii au un mod de viaţă unic în lume,
ca niciun altul pe care îl cunoaştem! Această
realitate îi face pe mulţi să cadă într-un discurs
discriminatoriu, profund greşit, care nu face
decât să adâncească prăpastia dintre comunităţi,
să creeze tabere şi poziţii adversariale şi să le
dea multora senzaţia că au un rol de „civilizare”. Tocmai faptul că se simt mereu atacaţi
reprezintă una din marile probleme ale romilor.
În esenţă, vorbim despre o problemă de
comunicare. Poate singurele două probleme
reale pe care le ridică grupurile de romi în societăţile în care locuiesc ţin de infracţionalitate şi
de igiena publică. Cine cunoaşte măcar superficial modul de organizare a romilor ştie că
aceştia au întotdeauna unul sau doi „şefi”,
oamenii de care toţi ceilalţi ascultă.
Comunicarea exclusiv cu aceştia ar rezolva mare
parte din probleme. Aceştia trebuie făcuţi să
înţeleagă că un grad mai mare de igienă şi respectarea unor legi nu intră în contradicţie cu stilul lor de viaţă. Dimpotrivă, cultura romă este
una chiar „la modă” în societăţile europene.
Muzica, dansurile, tradiţiile, meşteşugurile, toate
aceste elemente specifice se vând foarte bine.
Romii „de rând” sunt nemulţumiţi de viaţa lor,
sunt frustraţi, se simt marginalizaţi – justificat
sau nu – dar în acelaşi timp sunt loiali celor
care îi conduc.
Aici apare principala problemă şi în situaţia
din Franţa. Principalele reacţii negative la adresa
măsurilor luate de autorităţile franceze se referă
la faptul că expluzarea unor cetăţeni de altă
naţionalitate – în cazul de faţă română – care
aparţin Uniunii Europene ar intra în contradicţie
cu dreptul la liberă circulaţie în interiorul UE,
garantat pentru toţi cetăţenii europeni. Totuşi,
justificarea Ministerului de Externe de la Paris a
sunat astfel: „Dreptul european permite în mod
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expres restrângerea dreptului la liberă circulaţie
din raţiuni care ţin de ordinea publică, siguranţa
publică şi sănătatea publică”. După cum ştim
experienţele româneşti, taberele de romi reprezintă într-adevăr o problemă de igienă, astfel că
măsura francezilor nu poate fi atacată în vreun
fel. De aceea, Comisia Europeană s-a mărginit
să „monitorizeze” situaţia, pentru a se asigura
că nu se fac expulzări pe motive de naţionalitate, însă francezii sunt acoperiţi. Totuşi, autorităţile franceze nu au făcut decât să repete greşelile
de comunicare care se perpetuează în România
sau pe care le-au făcut şi italienii în anii trecuţi.
În plus, nimic nu îi poate opri pe romi să se
întoarcă în Franţa imediat după ce au ajuns în
România. Dincolo de faptul că sunt cetăţeni
români, aceşti oameni sunt şi cetăţeni ai Uniunii
Europene, deci România nu îi poate obliga să
nu mai părăsească ţara. Iar ping-pongul cu romi
este ultimul lucru de care are nevoie Uniunea în
eforturile sale de a şterge graniţele şi de a crea
un sentiment de apartenenţă comun la o entitate superioară statelor. De altfel, mulţi susţin că
migrarea romilor spre vest este ceva normal
pentru existenţa lor, ei urmând această cale pentru a migra spre o viaţă mai bună încă de când
au luat naştere ca popor în estul Asiei.
Diferenţa este că în trecut ei nu puteau fi suiţi
imediat în avioane şi trimişi înapoi de unde au
venit.
Pentru România, situaţia din Franţa reprezintă doar un nou prilej de a fi privită drept un
stat problemă, chiar dacă nimeni nu a acuzat
direct România pentru problemele create în
jurul romilor din Franţa. Totuşi, poziţia slabă a
României, care nu a făcut decât să îşi exprime
îngrijorarea, arată că autorităţile nu au nici cea
mai vagă idee despre ce ar putea face pentru a
le îmbunătăţi acestora situaţia. Ba mai mult, dă
senzaţia că pur şi simplu nu îi vrea înapoi, invocând obsesiv dreptul la liberă circulaţie. Acest
caz pune însă chiar întreaga Uniune într-o lumină proastă. Deşi dreptul european este unul
extrem de stufos, au fost adoptate numeroase
tratate, se vorbeşte despre drepturi, libertăţi,
cetăţenie etc., constatăm că sunt anumite probleme pe care UE pare efectiv incapabilă nu
neapărat să le rezolve, dar măcar să le poată
aborda de o manieră convingătoare. În lipsa
unui mecanism clar prin care minorităţile rome
din întreaga Europă să fie integrate - nu „civilizate”, ci acceptate şi educate din perspectiva respectării legii - şi să li se pună la dispoziţie constant mecanisme prin care aceştia să îşi poată
îmbunătăţi nivelul de trai, atunci există riscul ca
romii să fie priviţi şi în UE exact la fel cum
sunt priviţi în România sau în alte state în care
trăiesc: un fel de „mizerie” pe care societatea ar
vrea să o ascundă sub preş, dar care iese mereu
la iveală, pentru că, de fapt, vorbim despre
oameni ale căror nevoi nu sunt cu nimic mai
prejos de ale oricăruia dintre noi.
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Responsabilitate cu sincope
Sergiu Gherghina
ilele acestea două subiecte agită spaţiul
mediatic autohton. Pe de o parte, remanierea de catifea şi învestirea unui al cincilea
cabinet al actualului premier – aspect unic în istoria noastră post-comunistă şi fără comparabilitate
în Europa ultimelor decenii. Pe de altă parte, chestiunea romilor pe plan european caracterizată atât
de repatrieri (a se vedea exemplul Franţei), cât şi
de violenţe generale îndreptate asupra acestei
minorităţi (exemplul cetăţeanului slovac din
Bratislava care a ucis şapte persoane şi rănit alte
14 este elocvent). Numitorul comun vizibil al
acestor două aspecte este faptul că dezbaterile
iniţiate pe marginea lor implică mult mai mult
decât acţiunile efective care ar trebui să remedieze
vidul creat/existent. Un alt element comun, însă
mai puţin observat, al efervescenţei finalului de
august şi începutului de septembrie este acela al
acţiunilor în salturi. Deşi ambele probleme sunt
de lungă durată, conştientizarea, abordarea şi
„rezolvarea” lor nu este una continuă, ci mai
degrabă pare a fi alcătuită din momente. Între
acestea din urmă nu există liant sau progres evident, discursurile sunt reluate de unde au fost
lăsate în precedentul moment de conştientizare.
Lăsând deoparte politica internă, rândurile de
mai jos se axează asupra abordării Uniunii
Europene (UE) şi ale mass-media faţă de minoritatea romă. Deşi situaţia se perpetuează de câteva
decenii şi nu se datorează exclusiv unei singure
părţi (oficiali sau cetăţeni aparţinând majorităţilor
şi/sau minorităţilor), ele apar în prim plan doar
în cazuri excepţionale. Numeroasele rapoarte realizate de organizaţii internaţionale specializate (pe
tematica emigraţiei, populaţiei de romi, drepturilor omului) prezintă problemele multiple care par-
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ticularizează cetăţenii aparţinând acestei etnii.
Educaţia precară (părăsirea prematură a şcolii),
izolarea de majoritate, sărăcia, discriminarea la
care sunt supuşi, prejudecăţile pe care le au de
înfruntat (incluzând aici violenţe ale forţelor de
ordine sau ale populaţiei majoritare asupra comunităţilor de romi), actele infracţionale (de obicei
minore care iau forma cerşitului sau furtului din
buzunare) sunt toate caracteristici ale celei mai
mari minorităţi fără un stat propriu din Europa.
Chiar şi aceasta din urmă reprezintă o problemă
şi o sursă de alienare a cetăţenilor de etnie romă
faţă de orice stat – fie el de origine sau gazdă.
Abordarea emoţională are, de cele mai multe
ori, două rezultate: romii sunt fie transformaţi în
ţapi ispăşitori pentru toate neajunsurile unei societăţi, fie sunt victimizaţi pentru discriminarea la
care sunt supuşi. Paradoxal, cea de-a doua ipostază apare în prim-plan ca reacţie la cea dintâi. Învinovăţirea romilor este vizibilă pe plan european
în ultimii ani prin deciziile guvernelor italian, în
urmă cu ceva vreme şi francez, în ultimele săptămâni, de a repatria romii în ţara lor de origine.
Fără a contesta actele infracţionale de care sunt
acuzaţi şi fără a intra în dezbaterea legată de legitimitatea actelor oficialilor celor două ţări, este
surprinzătoare reacţia UE. Deşi promptă şi critică
la adresa acestor guverne, UE nu face nimic în
afara acestor declaraţii pentru ca astfel de situaţii
să nu se repete. Între gestul ministrului de Interne
italian de acum doi ani şi recenta repatriere iniţiată de Nicolas Sarkozy nu au existat acţiuni care
să diminueze riscul unor astfel de situaţii sau să
îmbunătăţească starea comunităţilor de romi. Mai
mult, dacă rememorăm cele petrecute în anii ’90,
problemele comunităţilor de romi (discriminare,

violenţă) existau în Italia în perioada de aderare a
statelor post-comuniste şi se discuta despre impunerea unor standarde duble. Acestea din urmă
vizau respectarea de către statele în curs de aderare a unor criterii legate de drepturile omului
(incluse în categoria extinsă cunoscută sub denumirea de Criteriile de la Copenhaga) pe care statele membre nu le îndeplineau. Cunoscând aceste
aspecte din interiorul propriilor graniţe şi fiid
conştienţi de valul de emigranţi de etnie romă
care erau iminente odată cu aderarea statelor esteuropene, oficialii UE nu au făcut vreun gest.
Catalogarea unei etnii/minorităţi pe baza comportamentului unei părţi a acesteia a devenit deja
obişnuinţă în unele state membre (fondatoare) ale
UE. Tratamentul la care sunt supuşi românii în
Italia este ilustrativ în acest sens: câteva incidente
au determinat reacţii ostile şi echivalarea naţionalităţii române cu statutul de infractor. Romii au o
soartă similară în multe state ale UE, acestor prejudecăţi şi discriminări adăugându-li-se izolarea
socială şi stigmatizarea. Spre deosebire de emigranţii care au pătruns în „vechea Europă” în
urmă cu câţiva ani, romii interacţionează cu societăţile vestice de sute de ani. Mai mult, decă emigranţii doresc integrarea socială, romii nu o urmăresc, preferând urmarea propriilor legi şi tradiţii.
Complexitatea comunităţilor de romi face ca
situaţia să devină şi mai dificil de abordat. Totuşi,
aceasta nu este o scuză pentru pasivitatea oficialilor statelor membre şi ai UE. Nici guvernele din
Est – din ţările de provenienţă a etnicilor romi - şi
nici cele din Vest – care găzduiesc aceste comunităţi nou formate – nu fac decât să acţioneze emoţional şi să reacţioneze în momente de escaladare
a conflictului. Lipsa unui dialog conduce la aceste
politici de forţă prin care evacuarea temporară a
romilor are loc.
Proiectul european demarat în 2005,
„Programul Incluziunii Romilor”, este firav şi nu
are rezultate datorită lipsei de implicare a autorităţilor de la nivel local, naţional şi european. Fără
o supervizare atentă a acestui din urmă nivel,
politicile nu pot fi efective. Un singur program nu
poate acoperi dimensiunile problematicii şi nu are
cum să rezolve probleme ce datează de secole şi
care datorită liberei circulaţii devin cunoscute
unor noi ţări. Nu intră în această categorie Italia
sau Franţa, cea din urmă fiind cunoscută pentru
definiţia sa limitată a cetăţeniei şi naţionalităţii
(cazul revoltei maghrebienilor fiind recent).
Perpetuarea (în Italia, Cehia, Slovacia şi Ungaria)
sau apariţia atacurilor asupra comunităţilor de
romi (Irlanda de Nord şi Grecia) nu reflectă un
succes al programului, ci dimpotrivă.
Reacţia promptă în cazuri extreme este necesară, dar nu şi suficientă pentru a schimba ceva.
Fără o politică de lungă durată care să poată soluţiona problemele existente, singura dilemă care
apare în aceste momente nu este dacă va mai
avea loc o acţiune împotriva cetăţenilor romi, ci
când va fi aceasta şi care este următorul stat care
va acţiona. Aşa cum victimizarea nu reprezintă un
răspuns, ignorarea problemelor pentru perioade
îndelungate nu este cu siguranţă o alternativă preferabilă. Responsabilitatea cu sincope nu trebuie
şi nu poate să caracterizeze proiectul politic european deoarece induce nesiguranţă şi nu permite
planificare instituţională de durată.
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O Europã sigurã într-o lume mai bunã
Politica Externã ºi de Securitate Comunã prin lentilele
Tratatului de la Lisabona
Oana Albescu
u întâmplător articolul de faţă poartă denumirea atribuită de Javier Solana Strategiei de
Securitate Europene, document care certifică
calitatea Uniunii Europene ca actor coerent în domeniul securităţii şi apărării. Acest ideal îndelung râvnit
a prins concreteţe în decembrie 2003, când Consiliul
European de la Bruxelles a elaborat această strategie,
ca o voce europeană comună care vituperează ameninţările şi provocările din mediul de securitate.
Având ca raţiune dezbaterile contemporane despre
sfera de apărare şi securitate comunitară în contextul
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, considerăm imperios să aducem în discuţie situaţia securităţii europene, sub veşmântul unei expuneri diacronice, ante şi post Lisabona.
Strategia Europeană de Securitate a reprezentat,
în mod apodictic, o schimbare de paradigmă,
Uniunea Europeană configurându-se ca un actor global, care îşi asumă un rol nodal în securitatea globală. Consider că postulatele Strategiei Europene de
Securitate - angajamentul comun al statelor europene
de a soluţiona pe cale paşnică disputele şi de a
coopera prin intermediul instituţiilor internaţionale,
aspiraţia unui continent unic şi paşnic, sub paladiul
democraţiei - ar trebui să ne ducă cu gândul la
lumea păcii eterne, creionate de Immanuel Kant,
pacea constituind un imperativ şi un ideal către care
lumea trebuie să tindă.
Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă şi de
Securitate Comună (PESC), Javier Solana, sub coordonarea căruia a fost redactată Strategia Europeană
de Securitate, atrăgea atenţia asupra faptului că
Europa ar trebui să fie pregătită pentru a partaja responsabilitatea în materie de securitate globală şi pentru a construi o lume mai bună. Javier Solana realizează o taxonomie a obiectivelor strategice care trebuie asumate pentru protecţia securităţii şi promovarea valorilor Uniunii Europene, argumentând în primul rând pentru gestionarea ameninţărilor prin politici de prevenire a conflictelor, prin instrumente economice care servesc pentru reconstrucţie, sau printrun management civil al crizelor care contribuie la
restaurarea guvernării civile. Construirea unui climat
de securitate în imediata vecinătate a Europei, având
ca raţiune faptul că interesul european presupune
guvernarea eficientă a graniţelor, şi totodată că integrarea statelor candidate sporeşte securitatea, dar statuând şi o apropiere de regiunile conflictuale, este a
doua prioritate strategică pentru o politică externă
optimă şi pentru gestionarea eficientă a crizelor. Un
al treilea obiectiv strategic este reprezentat de menţinerea unei ordini internaţionale bazate pe un multilateralism eficient, în concordanţă cu Carta
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Un imperativ sine qua non pentru concreteţea
obiectivelor strategice este reprezentat de cooperarea
internaţională. Precum este reiterat în textul
Strategiei, „acţionând împreună, Uniunea Europeană
şi Statele Unite ale Americii pot fi o forţă formidabilă a binelui în lume”. Pornind de la această aserţiune,
putem realiza o comparaţie foarte interesantă.
Aşadar, aducem în discuţie faptul că Victor Hugo
spunea că va veni o zi când vom vedea aceste două
grupuri imense, Statele Unite ale Americii şi Statele
Unite ale Europei, unul în faţa celuilalt, întinzându-şi
mâinile peste mări, schimbând produse, comerţ,
industrie, arte, genii. Sintagma utilizată de Victor
Hugo, „Statele Unite ale Europei”, s-a regăsit şi în
discursul politic al lui Churchill, care susţinea că trebuie să recreem familia europeană
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într-un cadru regional care se va numi, poate, Statele
Unite ale Europei, aserţiune care transmite ideea că
uniunea europenilor este un ţel al celor care vor să
construiască o familie, a acelor popoare care împărtăşesc un set axiologic comun, cu însemnătate pentru spiritul european. Similar, Konrad Adenauer afirma că „obiectivul meu este să visez că, într-o zi,
vom putea aplauda Statele Unite ale Europei”. Iată
cum acest ideal împărtăşit, al cooperării şi al solidarităţii, al unei comunităţi de valori, îşi poartă semeţia
prin istorie.
În cele ce urmează, amintim că în 2008 s-a
redactat la Bruxelles Raportul privind punerea în
aplicare a Strategiei Europene de Securitate, care are
rolul de a consolida Strategia Europeană de
Securitate din 2003, şi în care se postulează faptul că
la nivel global, Europa trebuie să călăuzească procesul de reînnoire a ordinii multilaterale, iar soluţiile de
durată pentru conflicte trebuie să reunească toţi actorii regionali care au drept ţel comun pacea.
Pentru comprehensiunea sistemului de securitate
al Uniunii Europene vom aduce în discuţie în cele ce
urmează etapizarea tentativelor de instituţionalizare
a ideii de identitate de securitate, prin reiterarea clauzelor tratatelor de la Maastricht, Amsterdam, Nisa,
precum şi noile valenţe pe care le capătă sistemul de
securitate european odată cu intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona. În primul rând, regăsim
sorgintea Politicii Externe şi de Securitate Comune în
Cooperarea Politică Europeană, care a avut loc în
1969, prin Consiliul European de la Haga.
Rapoartele de la Luxemburg din 1970 şi Copenhaga
din 1973 au reglementat cadrul de funcţionare a
Cooperării, deschizând drumul conferinţelor prin
care s-a probat cristalizarea unei politici externe europene comune. Printre acestea, remarcăm în mod
deosebit Conferinţa Interguvernamentală din 1985,
care a constituit fundamentul Actului Unic
European. S-a afirmat în doctrină faptul că aceste
trepte istorice în accederea către succesului în domeniul securităţii şi apărării comunitare nu şi-au apropriat obiectivul. În acest context vorbim despre
Tratatul de la Maastricht (1992), a cărui importanţă
nodală se traduce prin constituirea unei organizări pe
baza a trei piloni, primul pilon fiind reprezentat de
dimensiunea comunitară, al doilea pilon de Politica
Externă şi de Securitate Comună, iar Justiţia şi
Afacerile Interne reprezentând al treilea pilon.
Articolul J.1 din Tratatul Constituţional statua ca
obiective ale PESC prezervarea valorilor comune,
menţinerea păcii şi consolidarea securităţii internaţionale în concordanţă cu principiile prevăzute în Carta
ONU, totodată şi fortificarea cooperării internaţionale şi a reverenţei pentru drepturile şi libertăţile fundamentale.
Nu puţine au fost dezavuările cu privire la organizarea europeană pe piloni. Pe de o parte, s-a certificat legitimitatea Politicii Externe şi de Securitate
Comună, însă teoreticienii au detractat structura pe
piloni pentru faptul că delimitează artificial politica
internă de cea externă, conducând la diferende instituţionale între Comisie, Consiliul Uniunii Europene
şi Parlamentul European.
Prin ce măsuri se remarcă Tratatul de la
Amsterdam (1997) în vederea consolidării Politicii
Externe şi de Securitate Comună? Implementarea
acţiunilor comune în baza votului de majoritate calificată este primul postulat care substituie unanimitatea prevăzută prin Tratatul de la Maastricht. Alte
argumente concludente fac referire la instituirea func-

ţiei de Înalt Reprezentant al PESC, în persoana fostului Secretar General al NATO, Javier Solana, sau la
prerogativele militare, prin constituirea unităţilor de
intervenţie promptă, care presupun misiuni umanitare sau de menţinere a păcii. Trebuie precizat faptul
că, începând cu anul 1998 a avut loc dezvoltarea
Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA)
care reprezintă, cu alte cuvinte, ramura militară al
PESC, şi care trebuie să conducă la cristalizarea unei
identităţi europene, adiacentă unei conştiinţe comune a prezervării securităţii pentru statele membre.
Tratatul de la Nisa, semnat în 2001, stipulează în
articolul 17 că „Politica Externă şi de Securitate
Comună cuprinde toate aspectele referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv definirea progresivă a unei
politici de apărare comune, care ar putea conduce la
o apărare comună, în cazul în care Consiliul decide
astfel”. De asemenea, se accentuează rolul
Comitetului Politic şi de Securitate în domeniul gestionării crizelor. Articolul 25 din Tratat prevede în
acest sens că „un Comitet politic şi de Securitate
comună contribuie la definirea politicilor emiţând
avize adresate Consiliului, la cererea acestuia sau din
proprie iniţiativă, (…), comitetul exercită, sub autoritatea Consiliului, controlul politic şi conducerea strategică a operaţiunilor de gestionare a crizei”.
Caracterul novator al Tratatului de la Lisabona
cu referire la vizibilitatea acţiunii externe a Uniunii
Europene se traduce prin extinderea rolului Înaltului
Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate
Comună, cu sprijin din partea Serviciului European
pentru acţiune externă. Articolul 18 din Tratatul de
la Lisabona ne ajută să decriptăm extinderea responsabilităţilor Înaltului Reprezentant. Aşadar, acesta
„conduce Politica Externă şi de Securitate Comună a
Uniunii. Acesta contribuie prin propuneri la elaborarea de politici şi o duce la îndeplinire în calitate de
împuternicit al Guvernului. Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afacerii Externe. Înaltul
Reprezentant este unul dintre vicepreşedinţii
Comisiei. Acesta asigură coerenţa acţiunii externe a
Uniunii”.
Se impune să amintim faptul că prin articolul 47,
Tratatul de la Lisabona instituie personalitatea juridică a Uniunii Europene. Consecinţele acestei prevederi sunt reprezentate de eliminarea structurii pe piloni, solidificând puterea de negociere, Uniunea
Europeană devenind un partener concludent pentru
ţările terţe şi organizaţiile internaţionale. Un alt argument notabil cu referire la inovaţiile Tratatului de la
Lisabona este reprezentat de instituirea noţiunii de
„cooperare structurată permanentă”, care este destinată, conform articolului 42 din Tratat, „statelor
membre care întrunesc cele mai înalte capacităţi militare şi care au subscris unor angajamente mai stricte
în vederea realizării celor mai solicitante misiuni”.
Având în vedere această panoplie de argumente
care relevă încercarea ameliorării PESC/PESA şi a
arhitecturii instituţionale de-a lungul timpului, privesc cu mefienţă sintagma atribuită Uniunii
Europene, aceea de „gigant economic, pitic politic şi
licurici militar”, credinţa mea fiind că prin intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea
Europeană este un actor dintre cei mai importanţi în
relaţiile internaţionale actuale, pe care îl putem percepe nu doar ca un consumator, dar mai ales un furnizor de securitate.

„Nu există dificultate în domeniul relaţiilor
umane care să poată rezista unirii şi cooperării dintre
oameni”. Nicolae Titulescu
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arte & investigaţii

Steaguri pe turnuri (V)
Vasile Radu
Comisiile de îndrumare a artelor plastice
...artistul este ecoul ţării sale, al clasei sale,
urechea, ochiul şi inima sa,
el este vocea epocii sale.
Vera Muhina1

Comisiile de Îndrumare a Artelor Plastice au
produs formele cele mai groteşti de amestec grosolan în creaţia artiştilor. Ele au constituit echivalentul - nereuşit, din fericire - al colectivizării agriculturii şi industrializării socialiste. Acestea au dat
naştere la ciocniri cumplite şi răfuieli nejustificate
apărute între marea masă a artiştilor plastici şi
membrii Comisiilor de Îndrumare, aleşi dintre
artişti şi investiţi cu puteri aproape discreţionare
de a hotărî asupra „valorilor” care urmau să fie
achiziţionate de la artiştii plastici. Din aceste
Comisii au făcut pe rând parte cei mai apreciaţi
proletcultişti: Jules Perahim, Szobotka Andrei,
Titina Călugăru, Dorio Lazăr, Szönyi István, Lidia
Agricola, Miklóssy Gábor, Bordi Andrei, Barabás
István etc.
Partidul a deschis, după anul 1948, seria aplicării
unor noi tehnici educative prin dezbateri la
nivelul breslei artistice, dezbateri conduse de
artişti fideli sau de funcţionarii din cadrul
Direcţiei Artelor Plastice din Minister. La una din
acestea, referentul Eugen Rodan, vicepreşedinte al
Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă a
cerut, aluziv, ca maeştri precum Ressu, Steriadi
sau Pallady să abandoneze problematica artei lor
pentru a ilustra numeroasele fapte măreţe şi
eroice ale maselor largi. Referatul îi critica şi pe
Corneliu Baba, pe Alexandru Ciucurencu,
Gheorghe Anghel, Max H. Maxy, Ion Jalea, Ion
Vlasiu etc. Panegiricul pentru bunele rezultate se
îndrepta spre Bordi Andrei, Barabás István, Kraus
Tiberiu, Lidia Agricola, Adina Paula Moscu,
Szönyi István, Boris Caragea, Maximilian
Schulmann, Constantin Baraschi, Weith László,
Titina Călugăru, Mihai Onofrei, Iustina Petrescu,
Miklóssy Gábor etc., şi iată că avem lista
cvasi-completă a artiştilor care au aderat la

„erezia” proletcultistă. Marii noştri artişti şi
peisajul românesc dispăruseră cu totul din vederile cenzurate şi mioape ale conducătorilor
politici2.
Răspunsul a venit târziu, pentru că trâmbiţele
regimului provocau o gravă timorare a spiritului
polemic al artiştilor. Artiştii criticaţi preferau un
răspuns „mut”, discret, neangajat. Abia în anul
1954, criticul Eugen Schileru reabilitează „structura” grigoresciană a spiritului peisager românesc în
artă. Treptat, se redeschidea portiţa spre natură şi
impresionism. Treptat, dar implacabil, se instrumenteză depăşirea acestei arte atât de nerod clamate ca arta eternităţii comuniste, la urma urmei,
arta unei simple conjuncturi istorice. (Camil
Ressu)
Comisiile de îndrumare a creaţiei au continuat apoi, din ce în ce mai apatic, să exercite rolul
de cenzură activă la adresa creaţiei, iar artişti precum Corneliu Baba şi Alexandru Ciucurencu, care
refuzaseră înregimentarea, erau achiziţionaţi cu
sume modeste, între 2500 şi 5000 de lei. În
schimb, autorii unor lucrări servile, răspunzând
indicaţiilor comanditarilor de partid care acţionau
„în numele proletariatului”, erau recompensaţi cu
sume imense, de zece ori mai mari, printre cei
favorizaţi aflându-se clujeanul Miklóssy Gábor,
autorul tabloului Griviţa 1933, multiplicat şi trimis la toate muzeele din capitalele ţărilor socialiste, sau artista băimăreană Lidia Agricola.
O „concesie” făcută artei intimiste, formaliste,
de inspiraţie burgheză, era obţinerea din partea
Direcţiei Generale a Miliţiei a unei autorizaţii
individuale de pictură pentru membrii U.A.P. care
doreau să picteze în aer liber, în parcuri, oraşe,
grădini publice etc. Pictura în aer liber se reducea
la un simplu exerciţiu de stil!
Arta continua să fie controlată de către
funcţionarii Comitetului pentru Artă (devenit
„Ministerul Culturii”) care, la rândul lor, erau subordonaţi Secţiei de Propagandă a Comitetului
Central al P.M.R. Cele mai puternice semne ale
desovietzării artei noastre au fost în această
perioadă participarea artiştilor Ion Irimescu,

Miklossy Gabor - Griviţa 1933, Colecţia Muzeului Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti
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Corneliu Medrea, Corneliu Baba, Ligia Macovei la
Bienala de la Veneţia şi deschiderea la Bucureşti a
unor expoziţii retrospective pentru pictorii
Theodor Pallady şi Dimitrie Ghiaţă3. Şcoala şi
academiile au continuat să producă artişti „infestaţi” de teoriile proletare, procesul de eliberare a
artei româneşti de astfel de reziduuri continuând
după retragerea trupelor sovietice din România
(1958), până în anul 19684.
Nu exista niciun motiv pentru artiştii plastici
de a refuza slujbe noi, bine remunerate, sub pretextul cenzurii sau al lipsei lor de apetenţă la idealurile pe care le promovau comuniştii. Activitatea
lor lucrativă era privită ca venind de pe un domeniu adiacent angajării artistice reale, astfel încât se
socoteau muncitori cu dalta sau penelul, neangajaţi politic. La Direcţia Artelor Plastice din
Minister, un director „şovăielnic” şi „impresionist”
- Lucian Grigorescu - a fost gardat de doi adjuncţi
plini de energie şi spirit partinic, un critic de artă
- profesie care va avea curând rolul cel mai de
seamnă în reeducarea artiştilor - şi un caricaturist
- al cărui umor sagace lovea necruţător în
defectele semenilor - desenatorul politic Eugen
Taru. Din nevoia de a crea ierarhii între artişti,
stimulând spiritul lor de concurenţă, dorinţa de ai fideliza, atrăgându-i alături de clasa muncitoare
faţă de care, evident, nu nutreau cine ştie ce sentimente, s-a introdus un sistem de premii de stat,
un pretext de a administra lecţii noi artiştilor şi
de a distinge o elită pe cale să se constituie
politic. Prima serie a premiaţilor a fost constituită
din Boris Caragea, Constantin Baraschi, Adina
Paula Moscu, Bordi Andrei etc5..
SEMNIFICAŢIA UNEI MORŢI ANUNŢATE...
Moartea lui Stalin va constitui cel mai important eveniment care va bulversa întreaga societate
şi, bineînţeles, conştiinţele artiştilor şi oamenilor
de cultură (Joi, 5 martie, 1953).
Cronica acestei morţi anunţate sub pana maestrului Sadoveanu stă mărturie acelui moment istoric
care a înrâurit profund şi viaţa poporului român :
„Joi, 5 martie, întorcându-mă acasă, am auzit în
văzduh chemările cu sunete felurite ale păsărilor
migratoarii. (sic) Era la ora când închidea ochii
Stalin; era zvonul începutului primăverii, iar el
părăsea pentru totdeauna lumea noastră pe care o
înălţase şi o înzestrase cu toate podoabele progresului. Aprigele sburătoare vesteau parcă şi ele trecerea din viaţă a celui mai mare om al timpurilor
noastre. Muncitorii lumii aveau să se adune de
pretutindeni spre miezul nopţii la Moscova, unde
el trăise glorios şi nebiruit. Aveau să se adune
sute şi sute de mii, covârşind cu numărul, cu
forţa, lovitura morţii, hotărâţi să apere patrimoniul clădit de el în lumea nouă.6”.
Odată cu acest eveniment se fisurase la vârf
edificiul de marmură rece al mausoleului retoric
în care se ascunsese arta climatului etatist, începeau să se rupă pânzele giulgiului mecenatului
proletar. Statul continua să comande şi să plătească artiştii, dar conştiinţa lor recâştiga starea ei
benefică de perpetuă veghe, iar artiştii începeau să
resimtă, din nou, gustul proaspăt al libertăţii.
Deceniul şase al secolului trecut a marcat, treptat,
recuperarea libertăţii artistice individuale a creatorilor, în pofida avantajelor materiale care continuau să atragă spre concesii arta multor creatori.
Chiar dintre aceia mai vârstnici care trecuseră
prin austeritatea capitalistă şi împărtăşiseră din
plin experienţa lipsurilor din acea perioadă.
Dar, obişnuinţa dezbaterilor găunoase, parada
de cuvinte, arsenalul tehnicilor de intimidare pro-
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Călugăru Titina - Brigada fruntaşă de ţapinari din Nordul Moldovei, Colecţia Muzeului Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti

fesională, strania deprindere de a obţine foloase
ne-etice prin pledoarii verbale, toate erau şi mai
greu de eliminat într-un domeniu în care fapta nu
putea combate vorba, arguţia sofisticată, savantlâcul potrivelii urduroase, judecata privirii înceţoşate. Un fapt devenise însă clar: tematicile nu
mai erau necesare pentru a-i mobiliza pe artişti la
organizarea expoziţiilor. Se putea discuta asupra
aspectelor particulare ale lucrărilor, dar se elimina
modelul prea rigid, impus de promulgarea unei
anumite teme social-politice. La doi ani de la
expoziţia Flacăra, între 19 şi 20 ianuarie 1950, s-a
decis organizarea unor dezbateri pe marginea
expoziţiei anuale a artelor plastice. Statul avea
deja instituţiile sale administrativ-politice şi culturale constituite: Comitetul de Stat pentru Cultură
şi Artă, un fel de minister al Artelor, şi reprezentanţii acestuia în teritoriu - Comitetele Regionale
pentru Cultură şi Artă - amplasate în capitalele
celor 16 regiuni ale ţării.
Astfel de dezbateri trebuiau să înlocuiască vechile Comisii de Îndrumare... ale artei profesioniste; Casele Regionale ale Creaţiei Populare şi Şcolile Populare de Artă produceau îndoctrinarea
maselor largi de cetăţeni, ameţiţi de fumul halucilogen al culturii de clasă marxiste. Mai puţin în
cadrul Uniunii Artiştilor Plastici, unde se bătea
pasul pe loc, vechii maeştrii nu s-au reconvertit la
noua ideologie şi, în pofida condescendenţei cu

care erau trataţi de organele de partid, continuau
să inunde expoziţiile cu lucrări „formaliste”, de
slabă calitate politico-ideologică.
După moartea dictatorului sovietic, şi în
cadrul U.A.P. se simte un uşor aer de liberalizare.
La Plenara U.A.P. de la începutul anului 1954,
preşedintele Constantin Baraschi(!) cere încă întărirea luptei împotriva formalismului şi înlăturarea
tuturor înfluenţelor occidentale care continuă să
se manifeste în arta românească. Dar primatul
literaturii ideologice este înlocuit prin apariţia
unei reviste profesionale a artiştilor plastici - noul
organ al Ministerului Culturii şi al Uniunii
Artiştilor Plastici - unde, începând de acum, se
prezintă puncte de vedere oficiale ale breslei artistice. Comisiile de Îndrumare - o curea de transmisie între ideologii de partid şi artişti - încep să fie
criticate pentru că prin atitudinea lor au îndepărtat artişti valoroşi precum Corneliu Baba sau
Alexandru Ciucurencu; altora, precum Ghiaţă sau
Pallady, încep să li se achiziţioneze lucrări la
sume rezonabile, chiar dacă reprezentanţilor proletcultismului, precum Miklóssy Gábor sau Lidia
Agricola, li se plătiseră pentru o lucrare sume
imense pentru acea vreme, de 30.000 de lei.
Titina Călugăru: Cine nu-şi aminteşte de
primele noastre şedinţe de îndrumare din 19471948, de atmosfera groasă de fum de ţigară,
dogoritoare, de sala tixită de zeci de artişti,

îngrămădiţi, unul peste altul, stând ore în şir
cocoţaţi pe scaune (ca să vadă mai bine), încordaţi, numai ochi şi urechi, unii nedumeriţi de
felul deosebit în care viaţa ne arată că trebuie să
privim problemele în artă, alţii sesizând noul acestei activităţi, dar - şi unii şi alţii - cuprinşi de pasiune! Un mănunchi de oameni luptau ore şi ore să
lămurească probleme noi. Mereu ne apuca miezul
nopţii. Nimeni nu simţea nici oboseală, nici
foame... Era după expoziţia „Flacăra”, când revoluţia culturală ce pornise ne-a impus să strângem
rândurile, să ne revizuim poziţiile, să ne punem
la punct ideile, să înţelegem sensul vieţii noastre
şi al creaţiei, ce aşteaptă poporul de la noi.
Partidul punea de atunci, cu tărie, problema
însuşirii ideologiei clasei muncitoare, a legăturii
conţinutului artei de năzuinţele poporului muncitor.7
Mai mare era însă spaima de a fi confundat
cu reprezentanţii burgheziei putrefacte, pericolul
de a fi „epurat”, de a fi îndepărtat din proximitatea acelora care puseseră mâna pe puterea politică, controlând, în mod abuziv, conştiinţele artistice, exercitând asupra artiştilor, în mod cinic, un
adevărat act de dresaj, ţinând, într-o mână biciul
constrângerii administrative iar, în cealaltă, bucăţica de zahăr a fondurilor de achiziţii.
Note:
(1) Vera Ignatievna Mukhina (n. 1 iulie 1889, Riga 6 octombrie 1953, Moscova) a fost unul din sculptorii
sovietici cei mai cunoscuţi, fiind apreciată pentru
monumentul “Muncitorul şi colhoznica” - “piesa de
rezistenţă” a pavilionului sovietic al Expoziţiei
Internaţionale de la Paris (1937).
(2) cf. Mircea Deac, Arta în oglinda istoriei, Editura
Meridiane, 1983, pag. 83
(3) Radu Ionescu, Uniunea Artiştilor Plastici din
România, Editura U.A.P., Bucureşti, 2003.
(4) Radu Ionescu, op. cit., pag 18
(5) Radu Ionescu, op. cit., pag 20
(6) Mihail Sadoveanu, Revista Flacăra, nr. 4, aprilie,
1953
(7) Titina Călugăru, Despre unele probleme ale
îndrumării creaţiei în cadrul Uniunii Artiştilor Plastici,
apud Mircea Deac, op. cit., pag. 47
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civilizaţia imaginii

Reprezentãri vizuale
Elena Abrudan
xistă câteva abordări diferite în ceea ce priveşte felul în care oamenii iau contact şi
interacţionează cu realitatea în care trăiesc.
Perspectiva behavioristă tratează observarea şi
măsurarea lumii în mod direct. Pe de altă parte,
fenomenologiştii sunt preocupaţi în mod exclusiv de experienţa introspectivă a persoanei.
Semioticienii şi retoricienii încearcă să privească
legăturile dintre lumea internă a persoanelor şi
lumea externă care este întotdeauna mediată de
simţurile şi mintea indivizilor. Retoricienii investighează modul în care oamenii creează şi manipulează simboluri pentru a construi un discurs
convingător. Atât retoricienii cât şi semioticienii
încearcă să descopere mecanismele prin care
semnele mediază între lumea exterioară şi cea
interioară sau cele prin care un semn poate înlocui, poate semnifica ceva din lumea reală în
mintea unei persoane, aşadar tratează procesul
de reprezentare.
Neurologul Semir Zeki compară procesul formării imaginii în creier cu procesul prin care
artiştii folosesc şi activează văzul pentru a obţine informaţii şi a exprima un adevăr unic într-o
lume efemeră. Funcţionarea artei şi a creierului
sunt similare. Ele constau în găsirea şi reprezentarea trăsăturilor constante esenţiale ale obiectelor, suprafeţelor, feţelor şi situaţiilor. Zeki dă ca
exemplu cubismul, care a încercat să găsească
esenţa lucrurilor chiar şi într-o multitudine de
perspective schimbătoare, folosind abilitatea creierului de a integra succesiv perspective ale
obiectelor şi indivizilor prinşi în mediul lor sau
a perspectivelor receptorului într-o singură imagine (Semir Zeki, 1998. Inner vision: An exploration of art and the brain. New York, Oxford)..
Trebuie să precizăm că observaţiile lui Zeki se
referă la procesul reprezentării, care integrează
informaţiile percepute, gândirea şi memoria pentru a crea imaginea obiectelor vizualizate
Reprezentarea a fost conceptualizată ca o
relaţie între două, trei sau patru părţi. Modelul
axat pe două părţi e asociat în primul rând cu
lingvistul Ferdinand de Saussure care definea
semnul lingvistic ca o entitate psihologică cu
două aspecte constând din semn (semnificant)
şi sensul acestuia (semnificat). Modelul în trei
părţi este atribuit filosofului american Charles
Peirce care definea reprezentarea ca o relaţie
între semn, obiect şi interpretant. Semioza (procesul de înţelegere, interpretare a unui semn)
are loc atunci când un semn existent este conectat cu obiectul semnificat pentru a produce sens
în mintea interpretantului. Observăm că la
Peirce, explicaţia relaţiilor dintre semn şi obiect
este esenţialmente de natură vizuală. Modelul în
patru părţi este asociat cu W. J. T. Mitchell care
adaugă o nouă dimensiune, cea a creatorului
(maker) reprezentării (W. J. T. Mitchell 1990.
Iconology: Image, text, ideology. Chicago,
University of Chicago Press). Mitchell descrie
un model cvadrilateral cu două axe, una care
leagă obiectul reprezentaţional de ceea ce acesta
reprezintă la fel ca în modelul diadic al lui
Saussure, numită axă de reprezentare şi o a
doua axă, numită axă de comunicare, ce leagă
creatorul şi pe cel ce interpretează semnul.
Acest ultim model prezintă avantajul că subliniază intenţionalitatea comunicării şi este deosebit de util în analiza fotografiilor sau imaginilor
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create fie cu scopul de a comunica intenţia creatorului, fie de a stârni o reacţie emoţională în
rândul privitorilor.
Semioticienii disting trei tipuri de relaţii între
semn şi obiectul reprezentat: relaţii iconice (care
pun accentul pe asemănarea dintre obiect şi
reprezentare), relaţii simbolice (care sunt
îndeobşte arbitrare) şi relaţii indexicale (care
sunt bazate pe cauză şi efect sau relaţii de proximitate sau conexiune). Majoritatea reprezentărilor utilizează mai multe tipuri de relaţii dintre
semn şi obiect.
Teoriile referitoare la reprezentarea imaginilor se bazează în principal pe aceste trei tipuri
de relaţii între semne şi obiecte: Teoriile relaţiei
cauzale, Teoriile asemănării, Teoria convenţiei,
Teoriile construcţiei mentale.
Teoriile relaţiei cauzale pun accentul pe relaţiile indexicale şi iconice.
Teoria transparenţei susţine că fotografiile
sau secvenţele video sunt transparente în sensul
că vedem realitatea prin ele ca prin nişte lentile
pentru a vedea lucruri pe care nu le-am putea
vedea cu proprii ochi. De exemplu, în fotografie
există o cauzalitate de ordin mecanic între fenomenul real şi imaginea surprinsă. Această teorie
nu face referire la creator sau la privitor, deoarece presupune că privitorii sunt convinşi că privesc obiectele însele în momentul în care văd o
imagine a acestora. Dacă privitorii ar putea controla unghiurile şi distanţa, atunci s-ar putea
spune că fotografia este un mediu transparent şi
nu există intenţie din partea realizatorului, acesta putând fi eliminat din procesul de reprezentare. De multe ori oamenii privesc implicit dacă
nu explicit imaginile ca un mod de a privi
lumea în mod direct ca prin nişte lentile: oamenii continuă să privească fotografiile celor dragi,
imaginile fotografice sau video sunt folosite ca
probe în instanţele de judecată şi instituţiile
media folosesc imagini pentru a transmite informaţii despre oameni sau evenimente.
Teoria recunoaşterii susţine că o imagine
reprezintă un fenomen pentru că acea imagine
arată exact ca acel fenomen. Se pune accentul
pe relaţia iconică dintre semn şi obiect şi se
diminuează importanţa relaţiei simbolice. O
parte importantă a teoriei recunoaşterii este
aspectualizarea, care poate fi definită amintind
câteva trăsături distinctive. În primul rând, vederea aspectelor implică observarea asemănărilor
(recunoaştem un aspect prin concentrarea asupra asemănărilor dintre reprezentare şi realitate). În al doilea rând, vederea aspectelor este o
activitate imaginativă (ne putem imagina realitatea chiar dacă nu suntem martori la ea). În al
treilea rând vederea aspectelor este supusă voinţei (putem încerca să vedem un aspect, iar cineva ne poate ghida atrăgându-ne atenţia asupra
părţilor importante ale imaginii). În al patrulea
rând, vederea aspectelor e detaşată de convingere (putem vedea un aspect al unui obiect într-o
imagine, dar asta nu ne va face să credem că
imaginea e literalmente acel obiect). În ultimul
rând vederea unui aspect implică adesea experienţe exacte (cum ar fi observarea subită a unui
nou aspect sau a schimbării unui aspect).
Teoria recunoaşterii susţine că reprezentarea
prin imagini este generativă, ceea ce nu înseam-

24

24

nă că nu trebuie să învăţăm sensul imaginilor
care nu ne sunt familiare, în acelaşi fel în care
învăţăm sensul cuvintelor nefamiliare. Putem
genera sensuri din orice imagine a unui obiect
cunoscut dintr-o privire atâta timp, cât
cunoaştem sistemul de reprezentare. Prin urmare, atunci când întâlnim un nou sistem trebuie
să învăţăm întâi regulile sistemului. Pentru a
înţelege relaţia simbolică dintre semn şi obiect
trebuie mai întâi învăţate codurile, gramatica,
limbajul sau alt sistem bazat pe convenţie socială, care permite descifrarea sau înţelegerea unei
anumite reprezentări.
Teoriile asemănării se bazează pe ideea că
imaginile se aseamănă cu obiectele pe care le
reprezintă, ceea ce înseamnă că se pune accentul pe relaţia de natură iconică dintre semn şi
obiect.
Teoria asemănării neperceptuale susţine că
imaginile reprezintă prin similitudine cu subiectul acestora. Asemănarea fiind o relaţie simetrică, dacă fotografia color se aseamănă cu subiectul ei real şi subiectul real trebuie să se asemene
cu imaginea sa din fotografie, altfel reprezentarea nu poate fi simetrică.
Teoria asemănării bazate pe percepţie susţine
că, în stadiul iniţial al vederii, primim doar o
serie de informaţii vizuale, iar ceea ce percepem
nu e afectat de credinţe, valori sau context. În
acest caz, în loc să remarcăm aspecte, vom recunoaşte obiectele conţinute într-o reprezentare
vizuală. Acest punct de vedere implică faptul că
nu vom putea distinge o imagine a unui subiect
de subiectul real, dar având în vedere că acest
lucru se petrece uşor şi fără efort, trebuie să
acceptăm că au loc o serie de procese ce ţin de
accesarea unor convingeri educate cultural. În
acelaşi sens, putem aminti faptul că uneori,
vederea reprezentării unor subiecte poate stârni
emoţii mai puternice decât vederea acelor subiecte în realitate.
Teoria convenţiei susţine că o imagine reprezintă ceva prin apartenenţa la un sistem de
reguli sau convenţii care leagă imaginea de realitatea externă. În acest caz relaţia dintre semn şi
obiect este predominant simbolică.
Teoriile construcţiei mentale explică procesul
reprezentaţional făcând referire la anumite stări
mentale: iluzia, prefacerea (make-believe) şi
vederea în imagine (seeing-in).
Potrivit teoriei iluziei, imaginile ne oferă
falsa convingere perceptuală că suntem în prezenţa subiectului. Gombrich E. H. era de părere
că participăm integral în jocul iluziei prin ignorarea voită a unor aspecte inexacte ale reprezentării. Experienţa privirii unei imagini alternează
între percepţia subiectului şi percepţia unui
obiect plat (tablou, desen, fotografie). Cele două
experienţe nu pot exista simultan deoarece în
acel moment iluzia ar dispărea
(Gombrich E. H. 1973. Artă şi iluzie, Studiu de
psihologie a reprezentării picturale. Bucureşti,
Meridiane). Tot Gombrich înregistra istoria artei
vestice ca serie de experimente ale artiştilor care
foloseau noi metode şi scheme pentru a picta
obiectele, oamenii sau peisajele cât mai naturalist. În timp, artiştii au abandonat vechile obiceiuri şi convenţii de reprezentare. Schimbările
artistice au avut loc prin uzul unei scheme
iniţiale, rafinată şi corectată apoi succesiv, până
în momentul obţinerii unui rezultat satisfăcător.
De exemplu, ei sugerau spaţiul tridimensional
prin micşorarea obiectelor în fundal şi exploatau
faptul că liniile paralele par să fie convergente la
distanţă. Deşi aceste scheme sunt ele însele con-
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venţii, Gombrich intuieşte mişcarea graduală
spre reprezentarea absolut fidelă, cea care necesită mai puţine coduri pentru a putea vedea
subiectul. Relaţia semn-obiect este aşadar şi iconică şi simbolică ce nu ar putea păcăli niciodată
ochiul. Observăm că teoria iluziei nu se poate
aplica şi reprezentărilor abstracte care folosesc
alte modalităţi de codificare.
Teoria prefacerii (make-believe) susţine ideea
că funcţia imaginii poate fi independentă de
intenţia creatorului. Imaginea nu e văzută ca un
mijloc de comunicare, ci ca suport pentru privitor în perceperea unei lumi ficţionale. Cel care
vede o imagine îşi imaginează ceea ce reprezintă acea imagine ca pe un obiect ficţional.
Totuşi, unele imagini ne oferă informaţii şi este
greu de susţinut ideea că pentru a extrage acea
informaţie trebuie să ne angajăm într-un joc al
imaginaţiei.
Teoria vederii în imagine (seeing-in) susţine
că vedem subiectul imaginii în liniile, culorile,
tuşele sau texturile de pe suprafaţa imaginii.
Totodată putem vedea un anumit lucru şi în
alte circumstanţe decât privind o imagine a acelui lucru; de exemplu, putem să-l vedem
într-o anumită formaţie de nori de pe cer sau
într-o serie de pete de cerneală. Diferenţa dintre
cele două tipuri de vedere este că în primul caz
imaginea e intenţionat creată, iar în al doilea
nu. Totuşi această teorie nu explică modul în
care recunoaştem subiectul din imagine.
Reprezentarea este un concept cheie pentru
semiotică, fenomenologie şi retorică, chiar dacă
fiecare dispune de un vocabular, ipoteze şi
modalităţi de abordare a studiului imaginilor.
Trebuie să precizăm că rezultatul procesului de
reprezentare este o imagine mentală, care, spre
deosebire de imaginea perceptivă, prezintă schematic însuşirile concrete şi caracteristice ale
obiectelor şi fenomenelor, în absenţa acţiunii
directe a acestora asupra analizatorilor.
Imaginile mentale sunt rezultatul unor actualizări, construcţii şi reconstrucţii mentale, reorganizări şi reconfigurări folosind capacitatea
memoriei de a reconstitui şi de a reda integral
şi simultan toate informaţiile despre un obiect.
Imaginea astfel dobândită are un mare grad de
generalitate, apropiind-o de concept. Rezultând
dintr-un proces complex de reconstrucţie mentală, imaginile mentale se integrează cu uşurinţă
diverselor demersuri cognitive care pot contribui, împreună cu teoriile amintite mai sus, la
cecetarea imaginilor şi a felului în care acestea
reprezintă realitatea.
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Jocul rãtãcitorului onest
Nicolae Turcan
Să recreezi, cu urme din Dumnezeul kenotic,
lumea prăbuşită printre nonsensuri: ce artă
adevărată!
După ce luminile lumii se sting, Dumnezeu le
aprinde din nou, cu El însuşi.
Frumuseţea lumii, în ciuda entropiei ei – ce
altceva decât o copilărie? Dumnezeu e frumos în
lume, lumea e minunată în Dumnezeu, alte
lucruri de o simplitate copilărească. Cine a spus
că jocul nu poate începe oricând şi de oriunde, cu
siguranţă că s-a înşelat.
Începusem ziua bine şi am terminat-o prost. Ce
rătăcire pe căile acestei zile, ce îndepărtare, ce
entropie spirituală! Cum să fac să rezist? Ar trebui să fug în pustie şi nici acolo nu sunt sigur că
aş izbuti. „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de
ce m-ai părăsit?” Mă liniştesc cu acest gând, ca şi
cum conştiinţa părăsirii lui Dumnezeu mi L-ar
readuce aproape.
Pentru cel ce crede, orice referinţă culturală la
Dumnezeu i-L aduce în prezenţă, chiar dacă referinţa însăşi nu trimitea decât către un Dumnezeuidol, către un concept, către un cuvânt gol. E ca şi
cum vederea credinţei ar merge oricum mai
departe, depăşind urma, alienarea, absenţa,
depăşind chiar şi înţelesurile improprii sau eretice
ale divinului. Pentru cel ce nu crede, chiar şi
amplitudinile rugăciunii rămân la nivelul unor
cuvinte goale. Interesant că şi într-un caz, şi în
celălalt, cuvintele îşi dezvăluie insuficienţa.
Toate căile duc la Dumnezeu. Iată o propoziţie
adevărată doar dacă Cel ce a spus „Eu sunt
Adevărul” îi stă drept principiu. Şi, desigur, dacă
indiferent de punctul de plecare are loc o transformare atât de radicală încât, revenit printr-un accident în acelaşi punct, te întrebi de ai mai putea-o
face încă o dată. Prin urmare, deşi toate fragmentele lumii care ne constituie pot să deschidă
ferestre către divin, chiar în pofida răului adesea
prezent, acest lucru nu implică niciun fel de necesitate. Fiindcă ceea ce deschide în orice abis o
scară nu ţine de necesitatea abisului, ci de
dragostea lui Dumnezeu.
Să poţi mătura, cu un simplu gest, lumea
întreagă cu lucrurile ei. Să le dai la o parte, aşteptând ca în nimicul astfel ivit să înţelegi fărâma de
viaţă pe care ai primit-o, ca pe o paranteză într-o
foarte complicată scriere. Să te aşezi lângă taină
ca lângă izvor şi să-ţi dai seama că niciodată n-ai
părăsit locul acela – gradul zero al fiinţei.
Atâta pasiune pusesem în a răscoli printre
lucrurile şi cuvintele lumii încât am ajuns în cele
din urmă să descopăr ceea ce nu se afla acolo: pe
Dumnezeu.
Pentru a scăpa de condiţia de rătăcitor, omul
are nevoie cel puţin de un principiu: să creadă că
e cu putinţă ca rătăcirea să nu aibă ultimul
cuvânt, că pe undeva stă ascuns adevărul. Dar şi
această condiţie de posibilitate poate lipsi: pentru
rătăcitorul onest, care nu-şi arogă drepturi de atotcunoaştere, nici nu se opreşte din rătăcire în faţa
adevărurilor infime, adevărul poate apărea fără
vreun a priori. Aşa cum întâlneşti pe stradă, într-o
zi de vară, un vechi şi uitat prieten.
Rătăcitorul onest e un rătăcit temporar. Pe
undeva, adevărul îl caută şi într-o zi îl va găsi. E
ca şi cum onestitatea şi timpul ar lucra împreună,
în vreme ce rătăcirea ar prefera să rămână pentru
totdeauna identică sieşi.

E nevoie de mult orgoliu pentru a rămâne până
la capăt doar un rătăcit…
A fi rătăcit înseamnă a te găsi întotdeauna doar
pe tine însuţi, indiferent de ce cauţi. Cu alte
cuvinte, înseamnă a produce singurătate.
Suferinţa poate să nu fie singurătate, chiar dacă
singurătatea poate să fie suferinţă. Contrariul este
de asemenea adevărat, aceasta va să zică folosirea
verbului modal. De ce se poate spune îndeobşte
orice despre această echivalenţă? Pot răspunde
printr-un caz particular: Dumnezeu le transformă
şi pe una şi pe cealaltă, fiindcă ori de câte ori
intervine, revelându-se celui ce suferă/celui singur,
nu mai rămâne nimic din afirmaţiile de mai sus,
de altfel nişte banale locuri comune. Cum să mai
vorbeşti în categorii omeneşti? Discursul despre
divin, în măsura în care provine din experienţă
îndumnezeieşte până şi locurile comune, iată ce
cred…
Cioran a sesizat imposibilitatea originalităţii în
rugăciune. Ca şi cum Dumnezeu s-ar revela în
special prin locuri comune – cele mai ocolite, cele
mai urâte de intelectuali. De ce oare nu se lasă
convins Cel Preaînalt de originalităţile noastre? De
fapt, dacă ar face-o, ar mai fi El Dumnezeul tuturor? şi încă ceva: cred că originalitatea experienţei
lui Dumnezeu este atât de magnifică, încât estetica locurilor comune ce o inaugurează nici măcar
nu contează. Frumuseţea divină rămâne orbitoare.
Cel ce se sminteşte de locurile comune de
dinaintea ei, e doar un ignorant în cele dumnezeieşti, chiar şi atunci când oamenii îl numesc, în
acord cu originalitatea sa, geniu.
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Imaginea Daciei în cartografia
modernã
Florin Fodorean
artografia are ca scop principal reprezentarea pe un plan a elementelor obţinute prin
măsurători geodezice şi topografice.
Totodată, cartografia este cea care se ocupă cu
întocmirea, editarea şi studiul hărţilor şi al altor
produse cartografice. Rezultatul final este harta.
Ea reprezintă un model al lumii şi în acelaşi timp,
un instrument de comunicare.
Studiul istoric al hărţilor implică atât de mulţi
factori, din care se pot enumera cei esenţiali în
rândurile de mai jos: 1. o cunoaştere a lumii
reale, sau, în orice caz, a ceea ce este reprezentat
pe hartă; 2. un nivel de cunoştinţe al celor care
au explorat, sau a observat cel puţin terenul reprezentat pe hartă; 3. un nivel de cunoştinţe al creatorului hărţii.
Într-un interesant articol recent publicat,
Matthew H. Edney, Putting “Cartography” into
the History of Cartography: Arthur H. Robinson,
David Woodward, and the Creation of a
Discipline, în Cartographic Perspectives 51, 2005,
14-29, face o observaţie excelentă: “The study of
the history of cartography underwent substantial
changes in the second half of the twentieth century. In 1960 it was little more than a branch of
map librarianship and connoisseurship, an antiquarian backwater with relatively limited academic significance. Yet today, after a dramatic “paradigm shift” in the 1980s, the history of cartography is a widely respected field of study in the
Anglophone world. Scholars across the humanities and social sciences increasingly find the study
of maps to be intellectually challenging and the
interdisciplinary insights their study generates to
be academically rewarding. The most obvious
components of this intellectual revolution were
J. B. Harley and David Woodward’s massive
History of Cartography (Harley and Woodward,
1987-2007) and Harley’s own polemical and
pyrotechnical essays (most reprinted in Harley,
2001).”
Încercăm în cele ce urmează un exerciţiu de
cultură, bazat pe hărţi. Ideea acestui studiu a pornit de la mai multe întrebări simple: 1. Când au
apărut primele hărţi cu reprezentarea fostei provincii Dacia? 2. Ce elemente şi informaţii sunt
cuprinse pe acestea? 3. Cum putem explica elaborarea şi conţinutul hărţilor ţinând seama de factorul timp-spaţiu şi de mentalul perioadei în care au
fost redactate?
Răspunsul nu este simplu. Primul pas îl facem
cu acest studiu, pentru care am ales o hartă din
secolul al XIX-lea. Înainte de a o discuta în detaliu, să ne oprim puţin asupra acestei perioade.

C

Cartografia în secolul al XIX-lea
Antichitatea s-a remarcat prin lucrări cartografice de valoare, care nu au mai fost egalate
decât mult mai târziu. În afară de celebra
„hartă”a lui Peutinger, izvorâtă din tradiţia cartografică romană, cel mai important document
este Atlasul lui Ptolemeu şi lucrarea care îl
însoţeşte, şi anume Geographia. În Evul Mediu
această lucrare a fost redescoperită în contextul
nevoii de cunoaştere a noi teritorii. Ceea ce este

interesant e că până târziu, în secolul al XIX-lea,
elemente şi informaţii din lucrarea lui au apărut
repetitiv şi constant în producţiile cartografice
europene. Constituirea Serviciului Topografic
Militar Român, la sfârşitul anului 1859, a
reprezentat un moment important în cartografia
românească, având drept urmare realizarea
hărţilor generale sau speciale ale ţării, la diferite
scări, de către ofiţerii români, în România. Aceste
hărţi au fost bazate pe ridicări efectuate de ofiţeri
români cu temeinice cunoştinţe topografice şi geodezice.
La Litografia Ministerului de Război s-a tipărit,
în 1863, Harta Principatelor Unite Române (în
alb-negru, la scara 1:833 000), care cuprinde localităţile principale, staţiile de poştă şi pe cele telegrafice, drumurile şi relieful (reprezentat prin
haşuri). Harta a fost întocmită de căpitanul Hadji
şi locotenentul P. Gramont. Domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a fost nemulţumit de scara
prea mică a acestei hărţi şi a dispus să fie utilizată
harta lui Fligely (realizată între 1855–1857) ca
bază pentru întocmirea unei noi hărţi privitoare la
Muntenia. Reproducerea a fost făcută de
Szatmary (Satmari), „fotograful străin de arta grafică a hărţilor” (C. Buchholtzer, P. Rotaru, 1937),
motiv pentru care este inferioară – din punct de
vedere calitativ – hărţii lui Fligely. În acest fel s-a
elaborat Charta României Meridionale, pentru
care a fost actualizată toponimia şi apoi transcrisă
în limba română. Titlul complet al acesteia este:
„Charta României Meridionale publicată din ordinea Măriei Salle Principelui Domnitoriu
Alessandru Ioanne I, după planulu original redicatu prin dispositiunea şi cu spesele guvernului
României de ingineri militari austriaci la annulu
1856. Stabilimentu artisticu Satmari, Bucuresci,
1864”.

Harta lui Louis Bonnefort
Lucrarea lui Louis Bonnefont este unul din primele atlase geografice generale traduse şi adaptate
pentru utilizarea în şcolile româneşti. Atlasul a
fost tipărit în anul 1868 la Paris (editor: Lanée,
tipografia: E. Donnaud), din ordinul regelui Carol
I şi sub coordonarea lui August Treboniu Laurian.
Titlul complet al lucrării este: Atlante
Geograficu după L. Bonnefont, Professor la
Lyceulu Bonaparte. Membru allu Societăţei
Geografice din Parisu, etc. Adaptatu pentru scolele române din ordinea M. S. Carolu I, Domnulu
Româniloru, şi adaussu de
A. Tr. Laurianu, Decanu allu Facultăţei de Litere
din Bucureşci, etc.
Acelaşi Bonnefont este autorul a încă două
lucrări de acet tip: Atlas de Géographie historique
et contemporaine à l’usage des lycées, collèges et
pensions. Classe de Rhétorique, 1885, pagination
34, commentaire pagination 2 pages de texte
(titre et table) + 32 pages de planches imprimées
au recto seulement. Quantième edition. A doua
lucrare este Atlas universel de géographie
physique, historique & contemporaine à l’usage
des lycées, collèges et écoles. Paris, Lanée/Ch.
Fouraut & Fils, sans date (circa 1890). In-4 de 51
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cartes montées sur onglet; demi-toile, plats de
papier imprimés (cartonnage de l’éditeur).
Revenim la Atlante Geograficu din 1868.
Harta care ne-a atras atenţia este realizată de
August Treboniu Laurian. Titlul ei complet este:
Dacia romana a Traiano Aug. Usquead Aureliani
Aug. Tempus secundum A. Tr. Lauriani Tabulam
Ab Lud; Bonnefont descripta. Harta are meridianele (cu valori calculate de la meridianul Ferro) şi
paralelele trasate din grad în grad. Harta redă
reţeaua hidrografică principală, oraşele şi localităţile mai importante, drumurile principale. Relieful
este reprezentat prin haşuri. Documentul nu are
nici scară. Analizăm în continuare conţinutul
hărţii.
A. Relieful
Reprezentarea reliefului este foarte schematică.
Este marcat lanţul carpatic iar în rest nu apare
nicio menţiune despre cote sau alte elemente.
B. Hidrografia
Toate râurile principale sunt marcate. În dreptul unora este trecută şi denumirea: Marisius Fl.,
Aluta Fl., Ordessos Fl. Herodoti.
C. Drumuri, localităţi şi alte detalii
Sunt marcate câteva drumuri mai importante la
nord de Dunăre. Apare drumul de vest din Banat,
Lederata-Tibiscum, cu punctele intermediare
Arcidava, Centum Putea, Bersobis, Azizis, Caput
Bubali. Este marcat apoi drumul de est, care
porneşte din sud, de la Dunăre, de la Tierna
(Dierna) şi continuă prin Ad Mediam, Prattorium,
Ad Pannonios, Gaganis şi Masclianis prin
Agnaviae spre Tibiscum. Este interesantă aici nu
ordinea aşezărilor din epoca romană, ci repetarea
numelui Tibiscum. Eroarea din hartă este preluată
din tradiţia antică şi are ca sursă atât Tabula
Peutingeriana cât şi Geographia lui Ptolemeu.
Ambele surse menţionează de două ori localitatea
Tibiscum. În Tabula apare de două ori deoarece
s-a dorit sublinierea importanţei aşezării ca punct
de intersecţie al celor două drumuri. Ptolemeu a
repetat eroarea. Explicaţia e simplă. Lucrarea lui,
Geographike Hyphegesis, conţine informaţii care
se referă la prima jumătate a secolului al II-lea
e.n., epocă în care a trăit şi a scris geograful
alexandrin1. Ptolemeu a utilizat cel puţin un iti-
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nerarium al Daciei unde Tibiscum apare de două
ori. Asemenea itineraria au stat la baza redactării
Tabulei 2. Tradiţia a fost preluată şi de aceea
această eroare apare în harta noastră din 1868.
Mai departe este marcat drumul roman imperial.
Aici apar două erori: una privind traseul şi
cealaltă legată de localităţi. De la sud la nord,
sunt pomenite următoarele aşezări: Agnaviae,
Ponte Augusti, Sarmizegethus Metropolis Daciae,
Ad Aquas, Petris, Germizera, Blandiana, Apulum
Col. Ulp., Marcodava, Salinae, Batavissa, Napoca
Col. Ulp., Optatiana, Largiana, Cersiae,
Porolissum. Ordinea topografică a localităţilor este
corectă. Amplasarea unora pe hartă este însă total
greşită. Salinae este amplasată, de fapt, pe locul
Potaissei (Turda), iar Batavissa din hartă ar pica
undeva pe locul comunei Tureni. La fel, Napoca
este amplasată aproximativ pe locul Gherlei.
Ultimele patru localităţi, Optatiana, Largiana,
Cersiae, Porolissum sunt amplasate pe o linie
imaginară, care iese din cadrul provinciei romane.
Din punct de vedere geografic, localitatea
Porolissum este amplasată mult în afara provinciei. Din punct de vedere al informaţiei, harta
fiind tributară informaţiilor din Ptolemeu,
Porolissum este amplasată corect pe paralela de
48°, împreună cu Arcobadara şi Triphulum.
Recent colegii noştri Sorin Nemeti şi Mihai
Bărbulescu au demonstrat că Arcobadara este
Ilişua3. Ei au constatat existenţa unei paralele de
48° Docidava - Porolissum - Arcobadara, toate trei
având aceeaşi latitudine. Aşadar harta noastră a
preluat, în acest punct, informaţii corecte din
reproduceri anterioare cartografice sau texte ale
lucrării lui Ptolemeu. Mai departe însă apare o
altă eroare. În harta lui Ptolemeu paralela de 48°
Docidava - Porolissum – Arcobadara se intersectează cu meridianul de 49° Porolissum –
Napoca – Potaissa – Arcinna4. În harta noastră nu
se întâmplă acest lucru. Localităţile menţionate
sunt amplasate între meridianele de 41° şi 42°,
neavând nicio legătură cu valorile menţionate de
Ptolemeu, şi mai mult, nici cu cele actuale
(România se află între meridianele de 20° şi 28°
longitudine estică).
Revenim la paralela de 48° Docidava Porolissum - Arcobadara. Datorită identificării
recente a toponimului Arcobadara cu Ilişua, Sorin
Nemeti propune, în opinia noastră corect, câteva
noi localizări pentru unele toponime amplasate de
Ptolemeu între paralelele 48-49, şi care apar şi pe
harta noastră ca atare: Rucconium – Bologa,
Docidava – Buciumi, Triphulum – Orheiu Bistriţei,
Patridava – Brâncoveneşti, Carsidava – Sărăţeni.
În partea stângă a hărţii (spre vest) trei localităţi sunt trecute în afara provinciei: Rucconium,
Ulpianum şi Ziridava, aproximativ pe aceeaşi
linie. Ori, ele ar trebui, evident, amplasate în interiorul Daciei.
Un amănunt interesant este legat de prezenţa
unor linii în vestul Banatului, ce reprezintă valurile din perioada romană târzie (sec. IV e.n.).
Tot la fel de interesantă ni se pare şi menţionarea,
pe linia Dunării, a localităţii Pons Traiani. Este
vorba, de fapt, de Drobeta şi podul roman de
acolo. Ceea ce nu apare corect este traseul drumului roman în dreapta Dunării. Pe harta noastră
este marcat de la Taliata în linie dreaptă spre
Drobeta, cât noi ştim, de fapt, că drumul a fost
săpat în stâncă de-a lungul cursului Dunării, aşa
cum rezultă din mai multe inscripţii, printre care
şi Tabula Traiana5.
Al doilea drum important menţionat este cel
de la Drobeta la Castra Nova, trecând prin localităţile Erateria, Amutrium şi Pelendava. Este drumul care face legătura între Banat şi Oltenia, menţionat şi de Tabula Peutingeriana. Eroarea care
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apare din nou este aceea legată de poziţia localităţii Castra Nova, mult amplasată înspre est, când
ea ar trebui să se afle la vest de Olt. Interesant,
Romula, aşezare importantă din epoca romană,
menţionată de Tabula, apare amplasată foarte sus,
în zona subcarpaţilor.
De la Castra Nova direcţia drumului este
greşită. În schimb, la fel cum am mai observat şi
în alte locuri, ordinea topografică a aşezărilor
antice este corectă. Se continuă cu Romula,
Acidava, Rusidava, Ponte Aluti, Burridava (! sic),
Castra Traiana, Arutela, Praetorium, Ponte vetere,
Stenae, Cedoniae, Apulum Col. Ulp. În afară de
Stenae (Caput Stenarum) celelalte toponime sunt
destul de corect scrise. Frapează însă amplasarea
lor total greşită, de-a lungul unui drum imaginat
şi reprezentat pe linia Oltului transilvan şi apoi pe
valea Târnavei Mari, deşi mai apare un drum de-a
lungul Oltului, cel corect, dar fără localităţi.
Practic, uitându-ne la reţeaua rutieră, obser văm că apar cele trei drumuri menţionate în
Tabula, dar cu localităţi din trei surse diferite:
Tabula, Ptolemeu şi lucrarea Geografului din
Ravenna.
Un alt element care, în opinia noastră, reflectă
foarte bine mentalul secolului al XIX-lea, este
legat de prezenţa pe hartă a aşezărilor de la
Apulum şi Napoca cu completarea Col. Ulp. Nici
una, nici alta, nu sunt nici măcar municipia în
timpul lui Traian. Este reflectarea concepţiei care
apare pe care livrescă în sec. XVIII despre tradiţia
întemeierii şi organizării Daciei în timpul lui
Traian. Tot în acest context, mai apare şi la
Romula indicaţia Mun., ceea ce e corect, aşezarea
ajungând la acest statut în timpul lui Hadrian.
Informaţia, însă, cu siguranţă nu reflectă acest
adevăr istoric, şi poate fi legată doar de dorinţa
de a se sublinia importanţa localităţii. Suntem,
până la urmă, într-un interval cronologic în care
încă se făceau confuzii foarte mari. Amintim doar
opinia lui Mommsen privitoare la localizarea
toponimului Salinaei la Turda, doar pe baza faptului că şi aici există resurse de acest fel (relief în
cute diapire). De asemenea, acelaşi Mommsen
citea în inscripţia stâlpului miliar de la Aiton a
Potaissa Napocae, interpretând acest lucru ca
Potaissa aparţinând Napocăi, când, de fapt, avem
de a face cu banala formulă de pe stâlpii miliari
din epoca romană prin care se indică distanţa de

la o aşezare la alta.
Celelalte localităţi sunt preluate din lucrarea
lui Ptolemeu. Pe cursul Prutului, de la nord la
sud, sunt marcate Arcobadara, Trifulum,
Patridava, Utidava şi Pyroboridava (!sic). Mai spre
est, între Prut şi Nistru, apar Carsidava,
Petrodava, Niconium, Ophiusa, Zargidava, Tyras
Oppidum, Tamasidava, Harpis Oppidum. Între
Siret şi Prut mai sunt menţionate Augusta şi
Paloda.
Referitor la informaţiile preluate după
Ptolemeu, mai trebuie să adăugăm şi faptul că
sunt menţionate şi grupurile de populaţii prezente
în Dacia: Anarti, Teurisci şi Custoboci (!sic) în
nord, apoi, pe a doua linie, Praedavenses,
Ratacenses şi Caucoenses. Urmează, mai la sud,
Cotensesi, şi apoi, pe o altă linie, Biephi şi
Burridavenses. Mai la sud sunt plasaţi Albocenses,
Potulatenses şi Senses. Pe linia Dunării sunt marcaţi Saldenses, Ciagisi şi Piephigi.
În concluzie, harta este, mai degrabă, reprezentarea unei „Românii Mari” cu informaţii din
surse antice.
Note:
1. S. Nemeti, “Dacia... in formam provinciae redacta”,
în E. S. Teodor, O. Ţentea (ed.), Dacia Augusti
Provincia. Crearea provinciei. Actele simpozionului desfăşurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Naţional de
Istorie a României, Bucharest, 2006, p. 275.
2. Vezi toată discuţia la F. Fodorean, Drumurile din
Dacia romană, Cluj-Napoca, 2006, p. 53-60;
F. Fodorean, Tabula Peutingeriana and the province of
Dacia, în Acta Musei Napocensis 39-40/1, 2003, p. 5158.
3. S. Nemeti, M. Bărbulescu, Territorium
Arcobadarense, în Ephemeris Napocensis XVI-XVII,
2006-2007, p. 107-118.
4. S. Nemeti, Dacia... in formam provinciae redacta,
p. 280.
5. F. Fodorean, Drumurile din Dacia romană,
p. 87-89 cu bibliografia.
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Românii în miºcare
Anca Roxana Coþolan
migrarea este un fenomen demografic major
al epocii contemporane, iar România nu a
putut să se sustragă acestuia. În ultima perioadă au apărut în ţară şi în străinătate mai multe
lucrări consacrate migraţiei româneşti post 1989,
unele bazate deopotrivă pe cercetări cantitative şi
calitative în ţară dar şi în străinătate. Marea provocare a acestui volum constă în punerea în lumină a
diversităţii extreme a situaţiilor de viaţă pe care
fenomenul migraţiei o cuprinde. Migraţia românească în străinătate este un fenomen surprinzător şi
relativ cunoscut, majoritatea informaţiilor vehiculate
pe această temă fiind prin intermediul mass-media.
Volumul de faţă doreşte să sensibilizeze, altfel decât
prin intermediul mass-media, atât opinia publică cât
şi elitele instituţiilor, tocmai pentru a determina
realizarea unor politici de migraţie, care lipsesc cu
desăvârşire ţării noastre.
Dumitru Sandu, profesor la Universitatea
Bucureşti, la Catedra de Sociologie, este unul dintre
cei mai atenţi observatori ai migraţiei româneşti în
lume. Preocupările sale sociologice l-au îndreptat
spre diferite stagii în străinătate, ajutându-l să îşi
îmbunătăţească cunoştinţele despre migraţie, vizând
în mod special migraţia românească după 1989.
Coordonează revista Sociologie românească şi a
iniţiat cercetări ample la nivel naţional. Lucrările
sale ştiinţifice se dovedesc a fi un real instrument
de lucru pentru cei care pornesc o cercetare în
domeniul sociologiei migraţiei.
Lumile sociale ale migraţiei româneşti este cea
mai recentă carte a domnului Dumitru Sandu,
unde autorul a urmărit fluxurile de migranţi, începând cu 1990, ţările de destinaţie şi evoluţia comunităţilor de români din străinătate. Deşi este greu să
identifici cauzele valabile pentru migraţia românească de după 1989, totuşi Dumitru Sandu reuşeşte să
realizeze o ierarhie a acestora, începând cu determinarea economică, cauză fundamentală în majoritatea situaţiilor de emigrare. Un aspect deloc neglijabil
la acestă carte, constă în prezentarea unor casete,
mai exact interviuri acordate de către autor pe tema
migraţiei româneşti dar şi interviuri realizate cu
emigranţi români, o serie de tabele extrem de utile
pentru ceea ce înseamnă emigrare, fluxuri de emigrare, intenţii de emigrare în funcţie de educaţie,
profil al emigrantului, remitenţe, etc. Cele două
părţi ale cărţii, Emergenţa noului sistem de migraţie
al României şi Valori, proiecte şi remitenţe în lumile migraţiei subliniază metodologia consistentă aleasă de Dumitru Sandu în elaborarea cărţii. Ca metodă de lucru, preferată de autor, este analiza cantitativă a comportamentului migraţionist al emigranţilor atât din ţară cât şi din străinătate, lista tabelelor
întocmite în urma acestui tip de analiză este una
consistentă, deloc neglijabilă.
Autorul acoperă în cartea sa o perioadă de aproximativ 20 ani, timp în care cercetarea sa cantitativă, calitativă, critică, etc. s-a îmbunătăţit, sedimentându-se în cele din urmă sub forma acestei cărţi,
Lumile sociale ale migraţiei româneşti în străinătate.
În prima parte a cărţii cititorul parcurge traseul
pe care orice migrant îl străbate atunci când este
vorba despre migraţia internaţională. Pornind de la
matricea de condiţionare a deciziilor de emigrare
temporară în străinătate, de la proiectele de plecare
în străinătate a migranţilor, ajunge la reconstituirea
etapelor, folosindu-se de memoria colectivă a
migranţilor. Interviurile realizate cu emigranţii
români aflaţi la muncă în străinătate, confirmă pen-
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tru încă o dată că nivelul redus de trai din
România, cu un PIB pe locuitor de numai 47% din
media UE, în 2008, a determinat mulţi români să
îşi părăsească ţara, familiile, temporar, în favoarea
unui trai, nu neaparat mai bun cât mai decent.
Astfel, sistemul migraţiei de după 1989 a fost destructurat, o dată din cauza trecerii la o economie de
piaţă dar şi din cauza exodului germanilor de la
începutul anilor `90, urmat fiind de recesiunea economică din anii 1997-1999. Migrările în străinătate
ale românilor au cunoscut în această perioadă de 20
de ani variaţii, atât ale fenomenului cât şi de formă.
Dacă în anii `90 predomina migrarea definitivă,
putând spune cu uşurinţă că a fost o emigrare
românească puternic selectivă, începând cu 2001
volumul acesteia se reduce considerabil, emigrarea
temporară pentru lucru în străinătate devenind mai
puternică în topul preferinţelor migranţilor.
Migrarea definitivă de la începutul anilor `90 a avut
o determinare politică în primul rând, începând cu
1994 predomină migrarea etnicilor românii şi nu
mai putem spune că a avut conotaţii politice.
Potrivit datelor sondajelor anuale de care dispunem, starea de nemulţumire socială din România
postdecembristă a atins cote maxime în perioada
1999 – 2000. Autorul subliniază acest aspect sensibil, pentru că ascensiunea emigrărilor temporare a
avut loc pe seama acestei stări de nemulţumire
socio-economică. Anul 2001 aduce schimbări semnificative în ecuaţia factorilor care condiţionau plecările românilor din ţară, un moment mult aşteptat de
majoritatea românilor, libera circulaţie în spaţiul
Schengen.
Un puternic punct de vedere al autorului în
ceea ce priveşte migraţia internaţională este dat de
importanţa migraţiei interne, care a jucat un rol
considerabil în procesul migraţionist extern.
Răspunsul pe care Dumitru Sandu îl oferă este unul
foarte simplu, dacă plecările temporare în străinătate la începutul anilor `90 au fost mai puternice din
mediul urban, pe parcursul anilor recesiunea afecetând foarte mult oraşele, migraţia oraş-sat a crescut
în intensitate iar ponderea emigrărilor temporare în
străinătate din mediul rural s-a accentuat.
Concluziile recensământului comunitar al migraţiei,
pe care l-a coordonat autorul acestei cărţi, în 2001,
în cadrul unui proiect iniţiat de Organizaţia
Internaţională pentru Migraţii, au scos în evidenţă
ipoteza potrivit căreia plecările în străinătate ale
migranţilor din mediul rural au fost mai intense
pentru satele cu pondere mai mare a revenirii de la
oraş la sat. Satele cu pondere mare de tineri au fost
cele mai vizate.
Cea de a doua parte a cărţii, Valori, proiecte şi
remitenţe în lumile migraţiei, ridică probleme interesante, legate de migraţia de revenire, ca un proiect
şi stare de spirit a emigranţilor, remitenţele -formă
de reorientare a acestora spre casă iar în cele din
urmă, mentalitatea foştilor migranţi. Momentul
aderării României la UE a însemnat o schimbare
semnificativă în cazul plecărilor la muncă în străinătate. Schimbările petrecute au fost de ordin structural - o reducere consistentă a emigrărilor definitive
de la peste 10 mii de persoane anual, la sub 9 mii
anual, pentru anii 2007-2008. Autorul a perceput
această libertate de a circula a românilor în UE ca
fiind un factor care a redus propensiunea pentru
emigrare definitivă. S-a modificat şi compoziţia
celor care plecau în străinătate, având loc o reduce-
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re a plecărilor celor cu o calificare medie în favoarea celor cu o calificare redusă sau ridicată.
Pe baza unui amplu sondaj spaniol, Encuesta
Nacional de Inmigrantes, 2007, studiat de către
autor, i-a permis acestuia să facă o comparaţie între
comunitatea românească din Spania şi alte categorii
de imigranţi, pentru a înţelege mai uşor ce explică
gradul de orientare spre casă pentru fiecare categorie de imigranţi aflaţi în acea ţară. Astfel Dumitru
Sandu, pe baza unor componente, precum, transmiterea de bani de către emigrant spre casă pe o perioadă dată, comunicarea frecventă cu cei rămaşi
acasă şi bineînţeles existenţa unui plan de revenire
acasă bine structurat, a realizat un indice al orientării spre casă sau locul de origine a migrantului.
Ceea ce autorul subliniază, potrivit acestui indice al
orientării spre casă, este că nu există un comportament specific românesc din punct de vedere al
orientării spre casă, fiind unele comunităţi la care
acest comportament este mult mai accentuat.
Orientarea imigranţilor spre casă are, în primul
rând, o determinare socială şi culturală diferită, în
funcţie de capitalul uman, social, cultural şi economic al migrantului.
De remarcat este importanţa pe care Dumitru
Sandu o acordă transnaţionalismului în migraţie, un
fenomen cât se poate de real, dependent de valurile
de imigrare. Transnaţionalismul pune accent foarte
mult pe modele socioculturale, care circulă dincolo
de graniţe, fiind de două feluri: fie marcat numai
prin orientarea spre casă; fie ambivalent, la nivelul
celor care se percep ca puternic încadraţi în societatea gazdă şi cu un puternic ataşament faţă de societatea de origine.
Bineînţeles, comportamentul migranţilor în străinătate, nu poate fi unul general, este influenţat de
calităţile lor socio-demografice sau culturale. Din
punct de vedere analitic, fiecare societate gazdă
acţionează diferit, având politici de imigrare diferite.
Nu în ultimul rând autorul cărţii Lumile sociale
ale migraţiei româneşti în străinătate ţine să precizeze, în cazul migraţiei româneşti s-a accentuat migraţia circulatorie. Emigrarea definitivă sau temporară
este înlocuită de o circulaţie tot mai intensă între
ţările gazdă şi România, am putea spune un gen de
euronavetism. În mod evident consecinţele procesului galopant al globalizării se răsfrânge şi asupra
migraţiei de revenire, care tinde să devină migraţie
temporară de revenire cu accente circulatorii.
Autorul nu ezită să reamintească şi problemele de
re/integrare ale migranţilor dar şi problemele pe
care le ridică migraţia circulatorie.
Aşadar Lumile sociale ale migraţiei româneşti în
străinătate nu este o simplă carte despre sociologia
migraţiei care abordează problemele specifice acestui fenomen. Dumitru Sandu analizează acest fenomen din perspectiva modelelor de gândire, de acţiune şi afirmare identitară, modele cuprinse în conceptul ,,lumilor sociale’’ dar şi efectele migraţiei asupra celor care fie au rămas acasă fie s-au reîntors.

* Dumitru Sandu, Lumile sociale ale migraţiei în
străinătate, Editura Polirom, Iaşi, 2010, 227 pagini
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structuri în mişcare

Universitare: foc!
Ion Bogdan Lefter
ineri 22 ianuarie. Examen cu Anul III, la
care am ţinut un curs despre modernitatea
românească, după ce în semestrul trecut
studenţilor li se vorbise despre bizara perioadă
numită „Sfîrşit de secol, început de secol” (sfîrşit
de XIX, început de XX, adică), mai nou rebotezată „Belle époque” (!). Am făcut o variantă a teoriei mele de reintegrare a modernităţii noastre, de
la simbolism şi pînă după al Doilea Război
Mondial, întreruptă de proletcultism şi reluată în
anii 1960-1970 (perioada căreia – cum se ştie – iam dat numele de „neomodernism”, emblemă
intrată între timp în uzul curent, inclusiv şcolar):
constituirea unei adevărate pieţe culturale în ultima parte a secolului XIX, pe fundalul transformărilor de societate din România carlistă, apariţia
limbajelor artistice simbolizante, metaforizante,
abstractizante ş.a.m.d. La seminar m-am înţeles cu
Catrinel Popa să analizeze un set de autori reprezentativi pentru tipologia modernismului, „aplicaţii practice” care, alături de ce mai făcuseră studenţii în semestrul trecut şi de lucrurile ştiute mai
de demult, să ofere o oarecare „materie primă”
pentru discuţia în termeni generali de la curs.
În fine… Ziua examenului. Dăm subiectele şi
îi „supraveghem” pe junii studioşi, plimbîndu-ne
prin sală. Din cînd în cînd, stau de vorbă cu
Catrinel, şuşotind cît de discret putem, nu cumva
să-i perturbăm pe examinaţi. La un moment dat
ajungem, inevitabil, la cestiunile crizei mondiale.
Guvernul nu pare capabil să facă faţă situaţiei.
S-au anunţat măsuri de austeritate haotice. În
replică, sindicatele ameninţă cu mari mişcări de
stradă. Primele forme de protest au fost deja organizate: pichete la Parlament şi la sediul guvernului
et caetera. La un moment dat, auzim de cine ştie
unde vagi vociferări şi ţiuituri de sirene ca de poliţie. „Poate că trec chiar acum manifestanţi pe
bulevard!”, ne spunem unul altuia (Catrinel şi cu
mine, deci una altuia sau unul alteia!). Sîntem în
Sala 408, la etajul IV, ultimul al vechii clădiri istorice a Universităţii, în „buricul centrului”; de fapt,
e ca un fel de al VII-lea nivel, fiindcă la primele
trei se ajunge urcînd nu cîte una, ci cîte două
spire ale scărilor gemene, fie pe la extrema stîngă,
fie pe la cea dreaptă a holului de marmură de jos,
după care de la III la IV e o singură rotaţie, dar
mai abruptă, ca spre un adaos mansardat – deşi
sălile de aici sînt multe şi destul de înalte şi ele,
ca-n toată clădirea, doar că sîntem deasupra cornişei, chiar sub acoperiş.
Detalii – se va vedea – cu tîlc. Încă unul: ferestrele Sălii 408 dau spre curtea interioară a
Universităţii, drept care sunetele pe care le auzim,
îndepărtate, ne aduc informaţii prea firave asupra
sursei. Studenţii, cam vreo sută la număr, de fapt
studente şi cîţiva băieţi, scriu concentraţi. Le-am
dat – cum obişnuiesc – întrebări tip test, cu doar
o oră pentru răspunsuri. Au trecut cam trei sferturi. Noi, Catrinel şi cu mine, continuăm să
şuşotim veseli. Cînd…
…simt un uşor miros de ars. Venind de unde,
oare? N-apuc să pun întrebarea cu voce tare: cum
nimic neobişnuit nu se-arată dincolo de ferestre,
în aerul limpede, geros al zilei, întorc privirea
spre intrarea în sală şi văd fum foarte fin pătrunzînd prin canatul uşii închise. Din cîţiva paşi sînt
acolo, apăs clanţa şi, cînd deschid, în locul firişoarelor de dinainte se rostogolesc înăuntru rotocoale
adevărate. Chiar arde undeva!
Nu putem şti unde. Trîmbele groase vin de

V

TRIBUNA •

NR.

jos, de pe casa scării. Sirenele erau – deci – de
pompieri. Două opţiuni: să stăm pe loc, însă am
putea rata şansa de a scăpa înainte ca focul să
urce pînă la noi; sau să coborîm prin fum, dar
am putea da peste flăcări. Nu e timp de dezbateri, fiecare secundă poate conta, drept care le spun
catindaţilor să întrerupă imediat scrisul, să-şi pună
pe loc lucrurile în genţi, să-şi ia hainele, să iasă
din sală şi să coboare în coloană, calmi, fără panică, nu cumva să se calce în picioare unii pe alţii.
Operaţiunea decurge în bune condiţiuni, în
linişte. Panica nu apare, mai degrabă o oarecare
derută liniştită, fără nervozităţi. Studentele/studenţii noştri ies cuminţi, în şir indian. Îi îndemn
să se grăbească. Doi băieţi, săritori, stau cu mine
pînă la sfîrşit. Ultima fată care se îndreaptă spre
uşă
n-are nici haină de iarnă pe ea, nici geantă în
mînă sau pe umăr. Unde-i sînt lucrurile? Le-a lăsat
în banca în care a stat la examen! O ajută băieţii
să le recupereze şi pichetul de ariergardă porneşte
la vale. Între timp, coloana celor circa o sută a
dispărut, înghiţită de fumăraia de pe scări. Cu
fularul la nas, se poate încă respira. Ajungem
într-o clipită la etajul III, unde se face, lateral,
culoarul – „pasarela” – spre scara cealaltă, de pe
partea cu secretariatele noastre, decanatul şi Sala
de Consiliu (toate la parter). Cu gîndul la suta
care coboară înaintea noastră, în ordine sau în
dezordine, le propun însoţitorilor mei să alegem
varianta a doua. O luăm în pas alergător pe
„pasarelă” şi… minune!: pe măsură ce avansăm
spre cealaltă casă a scării aerul se limpezeşte.
Fumul urcă – deci – doar pe dincolo. Coborîm în
fugă cele şase spire ale etajelor III, II, I. Peste tot –
pustiu: zi de vineri, în prag de weekend, în sesiune. Singura serie mare cu examen programat e a
noastră. Vom afla că mai fuseseră cîteva persoane
la biroul de francofonie, tot la IV, şi mici grupe
cu absolvente de cursuri pe ici, pe colo. În rest, în
uriaşa clădire – mai-nimeni.
Ajungem în holul de marmură de la parter.
Miros de ars, dar atît: aer curat, transparent.
Oarecare agitaţie, fără multă lume: cîteva dintre
secretarele facultăţilor de Litere şi Limbi străine,
cîţiva studenţi. Prin uşa care dă în casa scării din
dreapta, cea înecată în fum, pompierii scot fetele
noastre, grupuri-grupuri. Aflăm că s-au blocat cam
în dreptul etajului I, unde nu se mai vedea nimic
şi nu se mai putea respira. O fată şi un băiat au
mici sîngerări la mîini: au spart cu pumnul geamurile ca să aibă pe unde să iasă fumul. Cu alte
detalii vine Catrinel, care a coborît în fruntea
coloanei. Apar rînd pe rînd toţi, slavă Domnului!
Ieşim în stradă. Stări de spirit amestecate:
unele fete sînt confuze, speriate, cîteva tremură
înlăcrămate, în „stare de şoc”, altele sînt relaxate,
vesele, rîd, iau situaţia „în uşor” – dacă nu cumva
e tot o reacţie la spaima de adineaori, o „compensaţie”. „Răniţii” se duc la ambulanţa din capul
străzii Edgar Quinet. Pansamente simple. Fata,
Kerstin Botezatu, va merge la spital, la Urgenţă,
medicii ţinînd să se asigure că tăietura de la încheietura mîinii nu e periculoasă. Pompierii se
agită în dreptul unei ferestre de la nivelul trotuarului, de unde iese o trîmbă groasă de fum. Vom
afla că acolo a fost focul, într-o încăpere de la
subsol în care erau depozitate hîrţoage de arhivă
(nimic ireparabil: foi matricole care se pot reconstitui după arhiva centrală a Universităţii şi lucrări

de licenţă care oricum se dau la topit după cîţiva
ani). Apar cîţiva ziarişti, cîţiva cameramani care
încep să filmeze „declaraţii la cald”. De fapt, e
frig rău, sînt minus 10 grade sau şi mai jos.
Continuăm să discutăm situaţia, facem glume
pentru ridicarea moralului, însă… nu prea mai
avem ce căuta la faţa locului. Studentele/studenţii
ne întreabă ce facem cu examenul: îl continuăm,
îl reluăm?; „Să strîngem lucrările?!”. „Strîngeţi-le
şi daţi-le-ncoace, dacă tot v-a venit ideea!”, le zic
şi adaug că o să vedem dacă le dăm note pentru
ce au apucat să scrie sau îi mai convocăm o dată.
Foile se adună în teancuri, din om în om, pînă
cînd… o vedem pe cea mai conştiincioasă fată din
an ciucită lîngă o maşină parcată în faţa Facultăţii,
sprijinită cu spatele de portieră şi scriind de zor
pe genunchi, nu cumva să rămînă teza neterminată! Facem cu toţii haz, apoi, dîrdîind, ne lăsăm
goniţi de ger către case.
Aşa am scăpat „la mustaţă” de o tragedie. Cu
mai multe epiloguri. Primul – ştirile din orele
următoare şi din ziarele de a doua zi, pe care le
strîng într-un fişier din computer: o întreagă zăpăceală de informaţii pe jumătate adevărate, pe
jumătate false, în cel mai bun caz incomplete,
cam ca-n cunoscuta proză a lui Caragiale.
Universitatea ba are patru, ba şase etaje, pompierii au intervenit cînd cu trei, cînd cu patru „autospeciale”. Nimic despre seria noastră de o sută de
persoane: la un post de televiziune sînt menţionaţi „mai mulţi studenţi” care ar fi fost evacuaţi de
la etajul IV (de unde ne-am „evacuat” – de fapt –
singuri), alt canal vorbeşte despre „patru oameni
rămaşi blocaţi la etajul patru”!
Al doilea epilog: vom corecta lucrările aşa cum
sînt şi vom da note mai generoase, ca după trecerea cu succes printr-o teribilă probă. Teancurile de
hîrtii miros puternic a fum. Le pun deoparte şi
voi descoperi şi mai tîrziu, dînd iarăşi peste ele,
că paginile emană acelaşi „duh” persistent al
incendiului…
Al treilea: după vreo două săptămîni iese în
presă o informaţie despre un piroman care pune
foc în universităţi! Într-adevăr, mai fusese un mic
incendiu la ASE, înainte de „al nostru”. Poliţia
făcea cercetări. Cu ce urmări – nu ştiu.
În sfîrşit, după cîteva luni, în pragul verii, la
dentistul meu, prietenul Basarab (mare cititor de
literatură, interesat şi de istorie, de politică, de
polemicile intelectuale – un om minunat). Îmi
face semn să intru înaintea unei drăguţe domnişoare care-şi aştepta rîndul. Accept favorul, sînt
pe fugă, însă mai întîi îi cer scuze. „A făcut
Filologia la voi!”, îmi spune Basarab. „V-am fost
studentă, mă cheamă Andreea Gîdiuţă!” O recunosc şi, într-un fel, ca fost profesor, mă simt mai
puţin vinovat că mi se dă prioritate.
„Dumneavoastră ne-aţi salvat de la incendiu!”,
mai adaugă fata! Ceea ce e o exagerare, fireşte:
am avut cu toţii noroc…
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corespondenţă din Lisabona

Expoziþia Arta sinagogalã în
Moldova prezentatã la
Lisabona
Anca Doina Milu-Vaidesegan
Printre instituţiile portugheze de prestigiu cu
care Institutul Cultural Român din Lisabona
întreţine optime relaţii se numără şi Muzeul
Naţional de Arheologie. Acesta este situat în
faimoasa Mosteiro dos Jerónimos, considerată
drept o contribuţie portugheză majoră la extinderea listei de „minuni ale lumii” (aici se află
mormintele lui Vasco da Gama, Dom Manuel
I, Camőes, Pessoa şi tot aici a fost semnat, în
decembrie 2007, Tratatul de la Lisabona).
Parteneriatul ICRL - MNA a continuat şi în
vara anului 2010, prin aducerea în acest spaţiu,
realmente privilegiat, a expoziţiei fotodocumentare Culorile timpului - arta sinagogală în
Moldova. Ea face parte dintr-un proiect iniţiat
de către ICR Tel Aviv, anvizajând punerea în
valoare a relicvelor culturale lăsate de către
comunitatea evreiască pe teritoriul jumătăţii
vestice a Moldovei. Latura strict documentară a
fost asigurată de către fotograful Teodor
Răileanu. El a parcurs numeroase sinagogi
(majoritatea aflate în stare de abandon), spre a
detecta frumuseţi ascunse - detalii arhitecturale,
obiecte de cult, decoraţiuni plastice etc. Cu alte
cuvinte, un adevărat tezaur ascuns, ce atestă
persistenţa cultului mozaic de-a lungul timpului, modul cum el s-a exprimat în plan estetic,
dar şi cum a interacţionat cu cultura populaţiei
majoritare. Tehnica de îmbinare a zonelor
alb/negru şi color din fotografiile lui Teodor
Răileanu - menită să reveleze specificul artei
sinagogale din Moldova în raport cu arta sinagogală europeană - le conferă valenţe picturale,
ce n-au scăpat neobservate avizatului public
prezent la inaugurare.
Cât priveşte armătura teoretică a proiectului,
aceasta a fost asigurată de către dr. Ilia Rodov
de la Universitatea din Bar Ilan (Departamentul
de Artă Iudaică), precum şi de dr. Madeea
Axinciuc, prima directoare a ICR Tel Aviv,
actualmente profesoară la Departamentul de
Studii Iudaice al Universităţii din Bucureşti.
Referitor la materialul selectat spre a fi redat
fotografic, profesorul Rodov notează:
„Chivoturile Sfinte înalte, din lemn, dintre care
unele ating înălţimea de opt metri, ies în mod
deosebit în evidenţă în interioarele sinagogilor.
Artiştii evrei, cu experienţa, talentul şi spiritul
lor generos, au împodobit Chivoturile Sfinte cu
minunate gravuri în lemn. Basoreliefurile şi
sculpturile, poleite cu aur sau pictate în culori
agreabile, încântau adunarea credincioşilor.
Imaginile cu păsări, animale şi detalii florale,
precum şi inscripţiile şi simbolurile gravate pe
Chivoturile Sfinte îi trimiteau pe credincioşi cu
gândul la Prezenţa divină (Shekhina) plutind
deasupra Sanctuarului (Mishkan) şi la Tora,
care promite celor care o stăpânesc viaţa veşnică (Proverbe, 3:18). Numeroase picturi împodobesc pereţii şi tavanele încăperilor destinate
rugăciunii şi ale galeriilor femeilor (Ezrot

ha’Nashim). Picturile înfăţişând pe plafon cerul
albastru, norii albi, stelele şi luna, precum şi
cele 12 semne ale zodiacului de jur împrejur,
creează o identificare simbolică a sinagogii cu
‘poarta raiului’ (Geneza, 28:17). Celelalte picturi au, de asemenea, un conţinut simbolic.”
Tocmai asupra acestui conţinut simbolic s-a
oprit, în prelegerea sa inaugurală de la Muzeu
Nacional de Arqueologia, Madeea Axinciuc, cu
referiri directe la frumoasele tablouri fotografice
expuse pe zidurile Mănăstirii Jeronimilor.
Cecetătoarea şi profesoara româncă a oferit şi
câteva binevenite explicitări referitoare la specificitatea religiei mozaice. Spre exemplu: „Dacă
tabernacolul (cortul mărturiei), şi mai târziu
Templul, configurau o geografie a parcurgerii
treptelor până la întâlnirea, în Sfânta Sfintelor,
cu divinitatea în chipul prezenţei divine, după
distrugerea celui de-al doilea Templu, spaţialitatea ca matrice de reprezentare a punctelor de
întâlnire cu sacrul este înlocuită de temporalitate ca accedere la divinitate prin interpretarea
textului. Cu alte cuvinte, Templul, având o geografie bine delimitată spaţial în Ierusalim, este
înlocuit de textul Cărţii Sfinte, ce interiorizează
treptele Templului, fără a păstra limitările unui

Secvenţă de la vernisajul expoziţiei Arta sinagogală în Moldova (de la stânga la dreapta): Luís Raposo, directorul
Muzeului Naţional de Arheologie din Lisabona, dl. Roberto Bachmann, preşedintele Asociaţiei de Studii Iudaice
din Portugalia, Madeea Axinciuc, conferenţiară la Facultatea de Studii Iudaice din Bucureşti, cercetătorul António
Carlos Carvalho - membru al antemenţionatei Asociaţiuni & Virgil Mihaiu, director al ICR Lisabona
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spaţiu anume. Textul poate circula. Nu mai trebuie să mergi la Templu, ci poţi lua Cartea cu
tine. Preotul care servea la Templu, având
funcţie liturgică, este înlocuit de rabinul care,
nefiind mijlocitor liturgic, devine un simplu
cunoscător înţelept al Torei. Prin Torah se reia
legătura pierdută odată cu dispariţia Marelui
Preot, iar rabinul este cel care excelează în studiu şi interpretare, dobândind autoritate în
cadrul comunităţii şi putând indica/da sfaturi
într-o ordine a virtuozităţii interpretării.”
Vernisajul a fost onorat prin alocuţiunile, de o mare densitate existenţială şi culturală,
datorate domnilor Roberto Bachmann, preşedintele Asociaţiei Portugheze de Studii Iudaice
şi colegului său, sagacele cercetător Antonio
Carlos Carvalho. Oficiile de moderatori le-au
revenit celor doi co-organizatori, dr. Luís
Raposo, directorul Muzeului Naţional de
Arheologie al Portugaliei, şi dr. Virgil Mihaiu,
director al Institutului Cultural Român de la
Lisabona. De remarcat că, deşi acţiunea propusă de ICRL avea loc în perioada marilor
vacanţe, numeroşi portughezi şi străini interesaţi de viaţa spirituală şi de o asemenea tematică multiculturală şi-au manifestat deschis
empatia şi admiraţia faţă de cele văzute.
n
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zapp media

Fidélité RFI
Adrian Þion
ncântată de lanţul nesfârşitelor răfuieli cu
guvernul, presa din România a trecut pe planul
secund monitorizarea expulzărilor romilor din
Franţa, ca şi cum asta n-ar apăsa greu pe umerii
guvernului român. Şi nici nu apasă din moment
ce premierul e ocupat cu tăierile veniturilor bugetare, cu remanierile şi cu revopsirea imaginii.
Câţiva reporteri au încercat să dialogheze cu primele grupuri venite „voluntar” din Franţa, dar n-a
fost chip. Au fost înjuraţi de voluntarii „taberelor
de creaţie” desfiinţate în Hexagon şi până la urmă
s-au lăsat păgubaşi. Au considerat că sunt mai
importante ascensiunea partidului OTV, identificarea unor personaje urcate din basme direct în
sondaje sau chiar petele apărute pe pielea capului
preşedintelui. Mai harnici, francezii s-au deplasat
în Rahova şi în satele din jurul Bucureştiului
informând despre adevărata situaţie a integrării
expatriaţilor în ţara de origine.
Dacă problema jenantă a romilor a fost subtil
evitată de media românească, evoluţia măsurilor
de securitate luate de preşedintele Sarkozy a primit girul deontologic informaţional la Radio
France Internationale. Organizarea repatrierilor şi
reacţiile stârnite în Franţa şi în lume sunt oglindite în largi comentarii şi interviuri la zi de echipa
dinamică de la RFI. Analiza comentatorilor ia în
discuţie şi sondajele, care-l arătau în martie 2010
pe Nicolas Sarkozy devansat cu 14% de premierul François Fillon în preferinţele francezilor pentru alegerile din 2012. Ca să-şi mai dreagă imagi-

Î

nea, în iulie, preşedintele francez a dispus desfiinţarea a şase sute de tabere de romi, din care 128
au fost stricate până la 31 august. Brice
Hortefeux, ministrul francez de Interne, a spus că
aproape un furt din cinci este comis de un cetăţean român. Pe contrapagină, este de apreciat
efortul lui Matei Vişniec
(dramaturg RFI-st) de a arăta, prin realizarea unor
convorbiri cu români integraţi în viaţa culturală
franceză, cealaltă faţă a medaliei. Deşi evidentă,
ea păleşte în faţa zgomotoasei ţiganiade. Cruda
realitate a nomazilor proveniţi din România şi
mai puţin din Bulgaria, aciuaţi pe la periferia
umanului, a dus la inflamarea relaţiilor francoromâne. Se face apel la voinţa de cooperare.
Teodor Baconschi spune că a convenit cu Bernard
Kouchner să revină „la un ton raţional”. Greu de
crezut atâta timp cât guvernul român pare a se
spăla pe mâini iar statele neafectate de invazia
balcanică nu se implică. Bune intenţii există, dar
nu sunt suficiente.
Decizia lui Sarkozy a înregistrat un prim val
de adeziune în rândul populaţiei, şi creşterea aferentă a procentului în sondaje, după care au început criticile din partea societăţii civile, a stângii şi
a Bisericii. S-a vorbit şi se vorbeşte în continuare
despre „stigmatizarea romilor”, despre rasism şi
despre nerespectarea legilor la libera circulaţie a
cetăţenilor din ţările Uniunii.
În aceste condiţii, Franţa îşi apără politica de

austeritate la Bruxelles. Într-un interviu pe RFI,
Eric Besson, ministrul francez al Imigraţiei a arătat amendamentele propuse pentru a modifica
proiectul de lege privind imigraţia, ceea ce ar duce
la înăbuşirea în faşă a înfiinţării de noi tabere de
nomazi. Mai întâi ar fi vorba despre „extinderea
posibilităţii de a-i expulza pe cei ce ameninţă ordinea publică”. Ar trebui sancţiuni mai eficiente
pentru cei ce abuzează de dreptul de şedere scurtă în Franţa, apoi, cu gândul la buget, ministrul
francez propune „expulzarea persoanelor care
reprezintă o povară prea mare pentru sistemul de
asigurări sociale din Franţa.” Echidistant, RFI a
dat posibilitatea socialistului David Assonline să
condamne politica lui Sarkozy şi să eşaloneze
drepturile constituţionale ale cetăţeanului, încălcate de actualul guvern francez.
Disputa dintre Sarkozy şi Fillon, creată în
jurul problemei romilor, îl arată câştigător pe
François Fillon, mai rezervat în privinţa măsurilor de austeritate. El pare a aduce pe moment
Uniunea pentru o Mişcare Populară la o dreapă
strunită, recuperând-o astfel din expansiunea spre
populism în care a fost împinsă de preşedintele
Sarkozy.
Franţa se agită, ministrul de externe francez
s-a gândit să demisioneze chiar din cauza situaţiei
romilor, opinia publică românească este oripilată,
guvernul român intră la tratative, doar cei în
cauză stau nepăsători aşteptând din cer un trai
mai bun. Evident, fără muncă şi, dacă se poate,
înapoi în Franţa.
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Fotbalistul Csik, poliþiºtii,
bãtaia, presa ºi deontologia
profesionalã
Demostene ªofron
Septembrie 2010... Începutul unui nou an universitar, un început care–mi oferă prilejul de a
aborda prin exemple concrete, deontologia profesională. De a scoate în evidenţă şi de a puncta
cîteva idei de bază ale meseriei noastre, de o
mare responsabilitate însă.
Există o motivaţie temeinică a rîndurilor de
faţă. Ea se regăseşte în studiile de jurnalistică,
meserie spre care se îndreaptă mulţi, foarte mulţi,
cu speranţe îndreptăţite de a-şi face un nume şi
încă în cel mai scurt timp. Că lucrurile stau altfel, este o cu totul şi cu totul altă poveste. Să
revin...
Sîntem în aprilie 1995. Derbiul Steaua - “U”
Craiova a avut din păcate, un final în coadă de
peşte. Final consumat mult după minutul 90, în
tunelul dinspre vestiarele stadionului din
Ghencea.
Încercînd să ajungă la colegi pentru a-i felicita
pentru victoria obţinută, accidentatul pe atunci
fotbalist stelist Tiberiu Csik a mai fost ‘accidentat’ şi de forţele de ordine care asigurau paza.
Modul în care s-a petrecut regretabilul incident, a
fost reflectat diferit de colegii de breaslă din
Bucureşti. Vă ofer patru ‘exemple’ de gazetărie
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sportivă la faţa locului.
Evenimentul zilei (luni, 10 aprilie, pagina 16,
autori Ioan Viorel şi Lucian Ioniţă): “... Cum din
cauza unei accidentări nu era nici măcar rezervă,
Csik, îmbrăcat în haine de stradă n-a fost recunoscut de soldaţii MI puşi să păzească intrarea în
tunel. Dintr-un exces de zel caracteristic acestei
categorii, unul din soldaţi i-a dat două bastoane
în cap inistentului “necunoscut”.
Gazeta sporturilor (luni, 10 aprilie, pagina 1,
autor Şerban Ionescu): “... Fotbalistul Cisk, îmbrăcat în treningul Stelei, vrea să intre în vestiar.
Poliţiştii care păzeau pe tunel îi interzic şi-l iau la
bătaie, lovindu-l cu bastoanele de cauciuc şi
aplicîndu-i pumni în plină figură (...) Cisk, lovit
brutal, este condus spre cabinetul medical. Poliţia
s-a dovedit că este campioană la singurul lucru pe
care ştie să-l facă : să bată bine !”
România liberă (luni, 10 aprilie, pagina 23,
articol nesemnat!): “Aflăm că după terminarea
partidei, la vestiare, jucătorul Csik a fost păruit de
poliţişti în timp ce încerca să intre la colegii lui de
echipă. Motivul? Lipsa unui bileţel care să-l acrediteze la vestiar”.
Sportul românesc (luni, 10 aprilie, pagina 1,
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autor Andrei Voichin): “La sfîrşitul jocului, un
poliţist l-a bătut pe fundaşul Tibi Csik (...) Cisk a
vrut să pătrundă la cabine pentru a-şi felicita
colegii. Numai că un locotenent major nu s-a
lăsat convins nici de numele lui, nici de figura lui,
aplicîndu-i cîteva bastoane în cap şi pe spinare!”.
Ce ştim sigur? Raportat că cele scrise de confraţi, ştim că Tibi Csik a fost bătut. E clar şi
demonstrat. Ce nu ştim sigur? După variantele
propuse, ştim că a fost bătut de, în ordine, “unul
din soldaţi”, “poliţişti” şi iar “poliţişti”, “un
locotenent major”. Mai departe... Cum era îmbrăcat Csik? Era “îmbrăcat în haine de stradă”, “în
treningul Stelei”. Cam puţine informaţii veţi
spune... O altă necunoscută a cazului nostru, o
constituie bătaia în sine. A fost bătut sau păruit?
Diferenţa e mare, trebuie să recunoaştem acest
lucru. Cazul este departe de a fi elucidat, cuvîntul “aflăm” accentuînd confuzia. Alte necunos
cute: unde a fost lovit Csik? (în plină figură?, în
cap?, în cap şi pe spinare?); cîte bastoane a primit?, de ce nu a avut Csik bilet de intrare la vestiare?, de ce manifestă poliţiştii atîta zel?, erau
bastoanele din cauciuc sau din lemn?, cîţi pumni
s-au împărţit?...
Ca întotdeauna în asemenea cazuri, adevărul e
undeva la mijloc. Între faptul real şi goana după
senzaţional, fie şi relatat după ... ureche !
Concluziile sînt uşor de tras, foarte uşor şi nu
trebuie citit printre rînduri. Sau poate ... trebuie.
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ştiinţă şi violoncel

A murit Nessie
Mircea Opriþã
omânii au reacţionat în fel şi chip la perspectiva de-a vedea implantat pe teritoriul
naţional mitul Dracula. Probabil că majoritatea au rămas oarecum indiferenţi – reacţie placidă de tipul: „Ei, şi ce dacă? Să fim noi sănătoşi…”, prea puţin dispuşi să-şi lase deoparte preocupările şi grijile zilnice, pentru a aclama o istorioară ce tocmai coboară dintr-o carte de senzaţie
în castele şi în mentalităţi de la porţile Orientului.
Alţii, mai puţini, au reacţionat cu entuziasm, jubilând la perspectiva unei afaceri prospere care ar fi
rezultat din turism şi chiar lansând planuri măreţe, instalate la pompa de fonduri europene, pentru transpunerea ficţiunii în viaţă şi a câştigurilor
în diverse buzunare. Din câte îmi amintesc, au
existat şi destule reacţii pasionale, exprimând
public un spirit ofensat: cum, adică, să ne predăm
fanaticei curiozităţi anglo-saxone, încurajând o
bazaconie străină de spiritul naţional şi care amestecă istoria „curată” cu obiceiuri vampirice din
curtea contesei Báthory? Ce mai rămâne din imaginea exemplară a voievozilor noştri luptători pentru neatârnare?!
În fine, dacă Dracula o să-şi facă loc în realitatea unei Românii viitoare (încă timid, a şi început), rămâne să vedem. Alte neamuri se arată
mult mai receptive la miturile senzaţionale, fie că
e vorba de Yeti, omul zăpezilor, de Bigfoot, primitivul păros din pădurile canadiano-americane (în
existenţa căruia credeau până şi unii dintre mai
vechii locatari de la Casa Albă), de misteriosul
Chupacabra, care goleşte de sânge caprele latinoamericanilor, sau, în fine, de celebrul monstru din
Loch Ness. Cel alintat cu numele de „Nessie”.
Scoţienii îl iubesc, i-au şi dedicat un club de fani,
adoratori ai respectivei creaturi, indiferent ce-o fi
ea, plesiozaur-relicvă, ori simplu buştean legănat
de apele lacului, cum susţin scepticii. Aceştia din
urmă sunt şi criticii înverşunaţi ai ideii de enigmă
perpetuă într-un spaţiu terestru năpădit de toată
tehnica de observare şi urmărire din arsenalul
societăţii contemporane. Cred că e de prisos să
adaug că monstrul scoţian are parte de tratamentul
OZN-urilor, în sensul că toate „apariţiile” sale în
câmpul vizual al celor ce le raportează, traduse în
relatări consemnate de presă, în fotografii de amator (trucate sau nu), în filme subacvatice şi în
diverse alte forme de investigare ştiinţifică (radiolocaţie, sonar), sunt supuse unei analize meticuloase care, ca un făcut, nu poate tranşa în privinţa
prezenţei reale sau pur fabulatorii a simpaticului
personaj amintit. A ajuns şi el, ca atâţia alţi eroi
din cultura populară, subiect de bandă desenată.
Evident, monstrul din Loch Ness este mai
mult decât o necunoscută a lumii contemporane,
la intersecţia dintre realitatea plauzibilă şi mitologie. El este şi o afacere bine pusă la punct de
decenii, instalată treptat în topul atracţiilor din
Marea Britanie. Turismul regatului unit se bazează
nu doar pe momentul pitoresc al schimbării gărzii
regale, ori pe vizite la Westminster, British
Museum şi în Hyde Park. El include pe lista ispitelor sale şi enigmaticul lac scoţian, cu mici localităţi ajunse la o oarecare prosperitate de pe urma
găzduirii şi hrănirii unor cohorte de curioşi.
Vizitatorii speră să fie ei înşişi martori ai minunii,
iar unora chiar li se întâmplă, dovadă că în decursul timpului au apărut atâtea semnalări. De la o
vreme încoace, Nessie a decis să se arate însă tot
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mai rar, ceea ce reprezintă, pentru industria locală
a turismului, un lucru cât se poate de neplăcut.
Şi într-adevăr, singura apariţie „credibilă” consemnată în decursul întregului an 2009 pare, prin
comparaţie cu numeroasele mărturii mai vechi, un
fel de început al sfârşitului: sau interesul publicului pentru monstru a scăzut în ultima vreme, ceea
ce s-ar explica întrucâtva printr-o oboseală a privirii, incapabilă să mai surprindă pe suprafaţa lacului forme suspecte. Sau, poate că acela care a
obosit este însuşi monstrul, sătul să mai facă, precum într-un număr de circ, publicului pe plac. Ori
pur şi simplu sătul de viaţă, ca orice dinozaur
bătrân şi bolnav, aşa cum cred cei ce, salvând
totuşi legenda, s-au grăbit să-l declare deja mort.
Gary Campbell, preşedintele clubului oficial
de fani ai monstrului din Loch Ness (dacă există
un „club oficial”, putem presupune că mai sunt şi
alte asociaţii rivale, concurente, recunoscute doar
ca disidenţe nesemnificative), pare pe bună dreptate alarmat de raritatea rapoartelor din aceşti ani.
Asta chiar dacă, aşa cum recunoaşte el însuşi, persoana care o vede pe Nessie e întâmpinată de
regulă cu întrebarea stânjenitoare: „Ai băut ceva
azi?” Un răspuns negativ, util în contextul disputelor ştiinţifice, ar fi de-a dreptul suspect pe terenul natural al whisky-ului scoţian. Dar, pentru
fanii aceştia profund specializaţi, întrebarea în
sine n-are nici o relevanţă. Singurul lucru important rămâne observaţia însăşi. Lunga pauză instalată după ultima „apariţie” încurajează rumorile
privitoare la moartea lui Nessie. Iar un recent episod din seria documentară TV În căutarea
monştrilor tinde să transforme rumorile în certitudine.
Lucru catastrofal pentru mulţi, în caz că i s-ar
da crezare. Întrucât ştiinţa n-a putut produce
dovezi clare privitoare la existenţa reală a monstrului din Loch Ness, putem afirma, fără teamă
de greşeală, că suntem martori doar la moartea
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unei ficţiuni. Domnul Campbell crede însă cu
tărie că Nessie alunecă mai departe, ca o nălucă,
prin apele adânci ale lacului, întârziind, din pur
capriciu, ori din raţiuni ce nu ţin seama de aşteptările umane, momentul când va face noi dovezi
de prezenţă. Ar fi bine să fie aşa. Altfel ne dispare şi ultima speranţă de a vedea cu ochii noştri
un dinozaur contemporan cu energia atomică.
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Evocare la vernisajul
Darkó László la
Muzeul de Arta Cluj
Viorica Guy Marica
Nostalgic, chiar elegiac, adagiul horaţian de la
începutul Odei a XIV-a, către Postumus, sună ca
un oftat existenţial: “Eheu, Postume, Postume,
fugaces labuntur anni. /Vai, Postumus, Postumus,
trec anii în fugă”. Devenit un truism, stârneşte
inutile aprehensiuni din partea oricărui muritor
osândit de-a valma la inevitabila trecere a timpului. Într-o existenţă imprevizibil prelungită, nicicând nu mi-aş fi imaginat să fiu invitată la inaugurarea expoziţiei memoriale, dedicată unui atât
de vechi şi bun prieten, cum mi-a fost Darkó
László.
Ne-am cunoscut în 1949 prin Rudolf Schuler,
om de întinsă cultură, care frecventa neabătut
şedinţele Cercului Literar de la Sibiu, transferat la
Cluj. Era un literat extrem de promiţător. Îmi
citea săptămânal câte un capitol din primul său
op, care era un roman în roman, extrem de
interesant printr-o dublă temporalitate. Avea şi o
bibliotecă grozavă, în stare a ademeni spre cleptomanie orice iubitor pasionat de carte. Era prieten cu Darkó, devenit temporar titularul catedrei
de istoria artei, după ce fusese adjunctul profesorului de notorietate, Felvinczi Takács Zoltán.
S-a angajat apoi la Muzeul de Istorie. Destinele
noastre universitare erau paralele, eu însămi eram
preparatoare la Profesorul Vătăşianu, apoi
muzeografă la Arad. Deocamdată eram plini de
optimism şi de superbia tinereţii, nevisând măcar
la apropiatele noastre maziliri.
Încerc să îl evoc. Un tânăr frumos alcătuit în
toate sensurile. Zvelt şi chipeş, bine proporţionat,
înzestrat cu o distincţie nativă, elegant cu discreţie. Îndeosebi ochii întunecoşi, migdalaţi ca ai
unui oriental. Privire uneori uşor fixă, concentrată, foarte expresivă. Îşi purta nonşalant eternul
costum gri care, prin nu ştiu ce miraj, părea întotdeauna impecabil şi proaspăt călcat. Atitudine
modestă, uşor reţinută, plină de tact, niciodată
ostentativă ori grevată de străvechea origine
secuiască a familiei sale, de care era atât de mândru. Privea cu o curiozitate detaşată oscilaţiile
vieţuirii noastre, cu excepţia vocaţiei pictoriceşti,
căreia i-a rămas fidel. Deşi înclinat spre o relativă
singurătate, era întotdeauna foarte prevenitor cu
semenii.
Prima lui lucrare pe care am contemplat-o a
fost portretul lui Ion Negoiţescu. Stil neorenascentist, cum dorise modelul cu alură severă, revendicându-se parcă din Mediceii Florenţei, al căror
talar roşu îl şi îmbrăcase. Poate ştie bunul său prieten, dl. Hurezeanu, unde se mai află tabloul. Ar
fi fost păcat să se piardă. În aceaşi perioadă pictase portretul Adrianei Drimba, soţia lui Ovidiu
Drâmba. Este unul dintre cele mai sensibile
portrete feminine ale lui Darkó. L-a fermecat pe
Lucian Blaga, al cărui asistent mai era Ovidiu
Drâmba, înainte ca Pavel Apostol (cunoscut la
Arad ca Erdös Pali) să fi devenit înlocuitorul său
la catedra de filosofia culturii. Impresionat de
portret, Blaga a dorit să-l cunoască pe pictor şi
mi-a trimis vorbă să i-l aduc pentru o întrevedere.
Se gândea la două lucrări, propriul său portret, şi
un altul, al iubitei sale fiice Dorli. Ne-am dus
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aşadar să-l vizităm pe filosoful exilat în aşa-zisul
“bârlog al lui Faust”, un soi de coşmelie cu scări
de lemn în curtea bisericii Bob. S-au înţeles în
principiu. Pentru un portret Darkó primea 5000
lei, eşalonaţi în rate lunare, atât a costat şi propria mea efigie. Pus pe liber, pictorul trăia într-o
cămăruţă de nimeni ştiută, fără să crâcnească
împotriva soartei, suportată cu stoicism. Din
păcate frumosul proiect s-a spulberat, Blaga
pierzându-şi famelica slujbă ca “bestie idealistă” ce
era, şi devenind insolvabil.
În 1950 a fost rândul portretului meu. Pictorul
Incze Ferenc, acest interesant suprarealist, dublat
de un om jovial şi primitor, ne-a îngăduit în
aterierul său aerat şi luminos. Eram de pe atunci
buni prieteni cu artistul, chiar dacă Nego privea
cu oarecare suspiciune relaţia noastra strict intelectuală, situând invariabil sub semnul lui Eros
apropierea dintre cele două sexe. Dacă am avut
vreodată noroc cu sexul tare s-a datorat unor
înţelegeri, ab ovo, a unei tacite situaţii clare, fără
implicaţii sentimentale.
Ne plimbam seara prin centrul urbei şi uneori
Darkó, întodeauna gentleman, mă conducea acasă
în cartierul Grigorescu. Era firesc aşadar să oferim
unele pretexte celor sceptici. Vorbeam mult
despre artă, despre critica creatorului şi a criticului, nu bârfeam. Ne făceam mai rar confidenţe
referitoare la afecţiunile noastre tăinuite, fiecare
dintre noi fiind ancorat în alte chemări liricoide.
Îmi amintesc de episodul petrecut pe peronul
gării din Teiuş, de unde aveam să ne schimbăm
direcţiile de mers. Avea o mare iubire secretă şi
cred că l-a urmărit de-a lungul vieţii. Din nefericire i se părea imposibilă căsătoria din motive de
castă, ea fiind născută baroneasă, iar el doar un
gentry. Însemna să o condamne pe adorată la o
mezalianţă. Eu nu vedeam cine ştie ce impedi-

ment, dar el stăruia în prejudecata lui aristocratică. Ceea ce mi se părea o ipoteză romantică, dar
cam şuie. Dar, mă rog, poate că şi Dulcineea cultiva consensul.
În 1968, la câţiva ani după ce revenisem cu
familia la Cluj, ne-am întâlnit întâmplător. Aflând
că eram pe picior de plecare spre München, ca
norocoasă beneficiară a unei burse DAAD, m-a
rugat să-i duc o scrisoare vechii sale doamne,
despre care credeam că o cufundase de mult în
uitare. Deşi mi-am anunţat telefonic şi la modul
cel mai protocolar vizita şi mobilul său inocent,
am fost primită cu ceva reţinere, doar de mama
doamnei. Întrevederea scurtă, cam retractilă,
banală, deşi muream de curiozitate să văd cum
arată obiectul unei atât de interminabile adoraţii.
Între timp, artistul se căsătorise, poate că şi
divorţase, ceea ce nu se cuvenea să-l întreb.
Căsătoria lui eşuată final în dramă a fost fructul
unui coup de foudre din partea ei. Potriviţi nu
păreau, dar, ca în oricare mariaj, fiecare are
însuşiri bune şi bâz-bâzuri.
Ştiu însă că la întoarcerea din Danemarca,
unde îşi vizitase fratele şi suferise o cotitură apreciabilă în viziunea lui artistică, s-a oprit la
München. Iar restul a fost tăcere, sihăstrie creatoare.
Ursita nu l-a alintat şi poate i-a fost, în toate
sensurile, prea puţin fastă. Merita mai mult.
Caracter integru, prieten statornic şi fidel, artist
dăruit cu har şi extrem de productiv, a fost
recunoscut încă din timpul existenţei, prea scurtă,
prea nemilos curmată.
Portretist şi peisagist înzestrat, a meritat cu
prisosinţă omagiul ce i se aduce azi, odată cu
inaugurarea acestei expoziţii memoriale. Mai mult
decât toate cuvintele din lume, oricât de elogioase
ar fi, talentul său, contemplat într-o amplă
expunere creatoare, vorbeşte de la sine. Se cuvine
aşadar să aducem mulţumirile noastre organizatorilor şi instituţiei-gazdă, tuturor celor care au făcut
posibilă desfăşurarea acestui eveniment cuvenit,
prin care sunt evocate plenar atât fiinţa pierdută,
cât şi etapele unui destin creator, ce reînvie şi îşi
află iar locul legitim în cadrul vieţii artistice clujene.
Cluj, 2 septembrie 2010
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Felicia, înainte de toate
Ioan-Pavel Azap & Lucian Maier
umele scenaristului Răzvan Rădulescu este
indisolubil legat de afirmarea „Noului val”
din filmul românesc încât trecerea la regie
este firească, de mirare fiind doar faptul că s-a produs
abia acum. Coscenarist al unora dintre cele mai
importante filme româneşti ale deceniului (Marfa şi
banii, Moartea domnului Lăzărescu - Cristi Puiu,
Hârtia va fi albastră, Boogie, Marţi, după Crăciun Radu Muntean), Răzvan Rădulescu i-a oferit o şansă
de reabilitare şi lui Lucian Pintilie prin excelentul scenariu, scris împreună cu Cristi Puiu, la Niki Ardelean,
colonel în rezervă, şansă de care veteranul regizor nu
a profitat atât pe cât s-ar fi putut. Felicia, înainte de
toate (România, 2010; sc. şi r.: Răzvan Rădulescu,
Melissa de Raaf; cu: Ozana Oancea, Ileana Cernat,
Vasile Mentzel) se înscrie în acelaşi registru „intimist”
din filmele amintite: o dramă personală, individuală
ori a unui grup restrâns care prin extrapolare devine
exemplară, colectivă.
Felicia (Ozana Oancea) este plecată de aproape 20
de ani în Olanda. În fiecare an vine acasă pentru a-şi
vedea familia rămasă aici: părinţii şi o soră. O altă
familie, un ex-soţ care întârzie sistematic cu plata pensiei alimentare şi un copil minor, o aşteaptă - mai
mult sau mai puţin - „dincolo”. În atâţia ani, drumurile în România s-au rutinat până la monotonie, exasperare chiar. Acum se grăbeşte spre aeroport, pentru a
nu ştiu câta plecare-revenire. Evident, pierde avionul,
apoi câteva ore în aeroport încercând să găsească o
soluţie pentru ca în final să-şi amâne plecarea pentru
a doua zi. Orele petrecute în aeroport sunt, paradoxal, un prilej de introspecţie şi de confruntare cu sine
şi cu cei apropiaţi: fostul soţ, sora şi mai ales mama.
Dramatismul rezidă nu în dezvăluiri senzaţionale ori
despre o presupusă promiscuitate a relaţiilor dintre
părinţi şi copii sau dintre soţi, ci tocmai în banalitatea
acestora, în senzaţia de déjà vu. Este vorba de dramele cotidiene, ale altora, pe lângă care trecem zilnic
ignorându-le din neştiinţă sau dintr-un instinct de conservare, ca şi de problemele personale - la fel de banale ca ale oricui, defel eroice - cu care ne obişnuim să
trăim, fără de care aproape că nu am mai putea trăi.
Nimic extraordinar în viaţa trecută şi prezentă a
Feliciei: părinţi care doreau - pentru sine şi pentru
copii - o viaţă calmă şi sigură; o mamă care nu pricepe că propria ei fiică nu o poate înţelege; o soră cam
buimacă, uşor egoistă; un fost soţ care îşi ignoră propriul copil, complăcându-se în posibila tandreţe a noii
familii; micile neajunsuri ale cotidianului cu nimic
mai spectaculoase decât ale altora... Momentul de
maximă tensiune al confruntării dintre fiică şi mamă
nu este de fapt decât un act de defulare al Feliciei; ea
îşi adresează sieşi toate acele reproşuri, îşi recunoaşte
indirect eşecul şi, mai ales, realizează că este imposibil
să se sustragă imperativelor sistemului: conformism,
rutină, omogenizare, uniformizare, depersonalizare. În
final nimic nu pare să mai aibă importanţă: nici unde
ne întoarcem, nici (de) unde plecăm.
Felicia, înainte de toate este - discret, în plan
secund - şi un extraordinar film al dragostei părinteşti.
Filmul începe cu tatăl care îşi priveşte fiica dormind,
şi pare că aerul camerei vibrează de dragoste paternă,
şi se încheie cu acelaşi tată ce închide uşa în urma fiicei sale pe care o mai poate avea lângă sine pentru
încă o zi. Deşi decrepit, bolnav, tatăl (Vasile Mentzel)
este personajul cel mai uman al filmului pentru că
încă mai crede în bucuriile simple ale vieţii - cum ar fi
afecţiunea pentru copiii săi.
În ciuda unor lungimi, impuse oarecum şi de
„rigorile” decupajulului „feliei de viaţă” - acţiunea se
petrece aproape în timp real -, Rădulescu şi de Raaf
demonstrează prin acest debut că ştiu să povestească
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veridic prin imagini, că au un acut simţ cinematografic. Dar pentru a nu cădea în manierism, următorul
lor film ar trebui să fie altceva. Antologică interpretarea Ozanei Oancea, de o naturaleţe „suprarealistă”;
urmărind-o pe parcursul celor două ore ale filmului
am avut senzaţia că privesc un om care sfidează legea
gravitaţiei. (I.-P. A.)

Presiunea asupra Feliciei este imensă. Felicia trebuie să se întoarcă în Olanda după o vizită de o
săptămînă la părinţi, în Bucureşti. Ea trăieşte acolo de
douăzeci de ani (a plecat înainte de Revoluţie), a fost
căsătorită cu un olandez, Maarten, de care a divorţat
de ceva vreme. Au împreună un băiat, Marc, pe care
Felicia trebuie să îl ia din tabără în ziua următoare. În
ceea ce priveşte întoarcerea în Olanda, lucrurile nu
decurg ca la carte, Felicia pierde avionul, astfel că are
de rezolvat o serie de chestiuni stringente.
Problema filmului stă în felul în care îşi derulează
povestea: se artificializează necontenit prin minuţiozitatea pe care o etalează în fiecare secvenţă. Discuţii
de familie, cicăleli necontenite, contre, atît de atent
luate sub lupă, cu o dorinţă de cuprindere a universalului atît de mare (altfel spus, cu o dorinţă atît de
mare de a cuprinde toate situaţiile umane posibile în
imaginile de pe ecran), încît secvenţele se rup precum
un puzzle aruncat în aer fără a avea piesele lipite
unele de altele.
Aparatul de filmat are înscrisă între posibilităţile
sale tehnice scrutarea peisajului care se afla în faţa
obiectivului său. Percepţia umană este selectivă, dacă
avem în faţa ochilor un obiect şi un cadru general în
care se află obiectul, nu vom percepe simultan cadrul
şi obiectul. Le vom percepe succesiv. Aparatul de filmat înregistrează totul dintr-o dată, şi obiectul şi
cadrul. Felul în care funcţionează percepţia umană
poate fi văzut în acest caz în studierea unei secvenţe
de film: pentru a observa toate detaliile posibile, trebuie să rulăm secvenţa de mai multe ori. Dar detaliile
sînt deja acolo. Aşadar, filmul are o capacitate imensă
de a pătrunde şi de a descompune realitatea. De
aceea în cinema poate fi alunecoasă încercarea de a
surprinde situaţii din realitate în cît mai multe (şi mai
generale) linii ale desfăşurării lor. De cele mai multe
ori realitatea copiată pe ecran sfîrşeşte prin a fi un
clişeu. Nu e cazul Feliciei, aici nu vorbim de clişee.
Însă vorbim despre altceva: despre o supralicitare a
realului care devine deranjantă. Şi sărăcia detaliilor,
adică o punere improprie a unor personaje într-un
cadru posibil real, precum şi abundenţa detaliilor în
relaţie cu un personaj duc la un rezultat similar: realitatea de pe ecran nu este credibilă.
În Felicia fiecare secvenţă e lungită fiindcă mai e
de semnalat ceva detaliu (posibil) al relaţiei părintecopil. Fiecare secvenţă e ca o frază care se tot întinde
şi, în esenţă, nu aduce aspecte noi în comunicare.
Situaţiile de pe ecran sînt extrem de banale, ceea ce ar
putea fi în regulă, fiindcă prin asta nu face decît să
simuleze bine realitatea unor întîmplări de acest gen.
Însă, fie prin lungirea excesivă a fiecărui moment, fie
prin repetiţia aceleiaşi atitudini sau aceloraşi replici,
fie prin izbucniri deplasate ale personajelor, deplasate
în relaţie cu restul întîmplărilor de pe ecran, secvenţele filmului aduc în prim plan personaje bigger than
life, personaje pe care nu le poţi crede întotdeauna în
situaţiile prezentate. Paradoxul pe care l-am trăit la
această proiecţie e de a înţelege (şi de a şti) că în realitate ideile despre care vorbeşte filmul sînt valide, însă
în povestea de pe ecran, în felul în care curge ea, sînt
dificil de acceptat.
Şi mai deranjant e că aceste acumulări de detalii
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Ozana Oancea

în relaţie cu unul dintre personajele filmului (mama
Feliciei), dau o dimensiune arhetipală caracterului de
pe ecran. Din mama Feliciei, personajul devine
Mama. Filmul vrea să fie uman, vrea să reprezinte
intimitatea relaţiei părinte-copil - pentru a-i arăta
adevărata natură (una negativă) - şi vrea să pună spectatorul faţă în faţă cu viitoarea nemernicie (într-o zi
cu toţii s-ar putea să fim părinţi). Din perspectiva
ipostazei arhetipale în care este dusă mama Feliciei, e
cu atît mai problematică discuţia finală dintre mamă
şi fiică. În această secvenţă de final, mama Feliciei
este absolut terminată ca personaj fără ca filmul să
ofere motivaţia necesară pentru a valida această atitudine. Dacă personajul acesta devine atît de Mare,
demolarea lui trebuie să aibă o construcţie pe măsură,
altfel demolarea va părea o acţiune gratuită.
Nu poţi cere spectatorului să umple cu situaţii
exterioare filmului diferenţa sentimentală negativă
care să ducă la o asemenea izbucnire (a Feliciei), prin
care nu numai personajul este desfiinţat, ci însăşi
ideea de mamă. Felicia îi reproşează faptul că a intervenit în viaţa ei în fiecare moment important, că a
căutat necontenit să o subjuge şi să o doboare, mai
ales în relaţie cu sora ei, care întotdeauna a părut că
este copilul preferat. Acuzelor grave pe care le aduce
Felicia mamei sale nu le găsim un suport în ceea ce
vedem pe ecran şi, mai ales, aceste acuze nu reies
nicidecum din ceea ce observăm că a trăit Felicia: cît
timp a plecat în Olanda, s-a căsătorit cu persoana
aleasă de ea, a divorţat cînd lucrurile au luat-o razna
în familia ei, cîtă vreme şi-a edificat viaţa pe alegerile
sale, revolta Feliciei împotriva mamei e exagerată!
Din cauza aceloraşi considerente, şi cheia realistă
a filmului e alterată. Autorii proiectului, Răzvan
Rădulescu şi Melissa de Raaf, lucrează cu timpul şi
ritmul real al întîmplărilor prezentate, vor să surprindă faptele aşa cum ar fi ele în realitate. Doar că
în măsura în care situaţiile sînt lungite, cîtă vreme resimţim supralicitarea de care vorbeam mai sus, metoda nu va convinge nici atît. Ci va sublinia şi mai tare
artificialitatea istoriei de pe ecran. (L. M.)
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aide-mémoire

Network
Dorin David
ecunosc că nu sînt chiar un adept al filmelor
vechi, chiar dacă mai vizionez uneori un film
clasic, mai mult sau mai puţin celebru. Însă
filmul acesta mi-a atras atenţia de la primele secvenţe văzute, „citate” într-un alt film, un fel de documentar, celebru şi controversat, despre care poate
vom avea ocazia să vorbim altădată: Zeitgeist. După
ce l-am văzut în totalitate, am fost mulţumit de
decizia luată. Network (SUA, 1976; regia: Sidney
Lumet; scenariul: Paddy Chayefsky; cîştigător, printre multe alte premii şi nominalizări, a patru Oscaruri şi a patru premii Globul de Aur) este un film
care merită văzut; mai mult, reflectat la ceea ce s-a
văzut.
Povestea care stă la baza filmului este una simplă în sine: este povestea televiziunii. Complex este
însă felul în care aceasta ne conduce viaţa, fie că
sîntem în faţa sau în spatele ecranului. Povestea
este spusă prin intermediul mai multor altor
poveşti, unele care se delimitează mai clar decît
altele, mai încîlcite.
Prima: un prezentator de ştiri, Howard Beale
(interpretat de Peter Finch în penultimul său rol),
de-acum bătrîn şi, după ce îi moare soţia, devenit şi
alcoolic, cu un rating în cădere liberă, este dat afară
de televiziunea UBS aflată în criză financiară. Ce
declanşează acest fapt este prezentat într-un mod
absolut briliant. Prezentatorul îşi anunţă intenţia de
a se sinucide în direct în ultima seară în care va
mai prezenta ştirile, anunţ pe care colegii din studio
nici măcar nu-l aud, ocupaţi fiind cu orice altceva.
Sinuciderea aceasta, spune Howard, cu siguranţă o
să obţină un rating mare!

R

A doua este o ciudată poveste de dragoste dintre o tînără şefă de departament mai mult decît
ambiţioasă, care va ajunge vicepreşedintele reţelei,
prin ale cărei vene nu curge sînge, ci televiziune,
Diana Christensen, interpretată de Faye Dunaway,
şi Max Schumacher (William Holden), şi el la vîrsta
senectuţii, şef al departamentului de ştiri proaspăt
transformat dintr-o divizie independentă într-un
„departament al Reţelei”. Max va fi el însuşi concediat fiindcă îl va lăsa pe Beale să-şi exprime punctul
de vedere, în locul a ceea ce se dorea să fie o ieşire
din scenă politicoasă, în care acesta să-şi exprime
regretul faţă de anunţul făcut şi cuvintele folosite.
Ei bine, punctul acesta de vedere al lui Howard
este cheia şi totodată face deliciul întregului film.
Sînt idei pe care nu le-am mai întîlnit de mult atît
de clar şi răspicat spuse. Howard se ia de cîteva
paradigme ale vieţii noastre şi răstoarnă astfel un
întreg sistem clădit pe acestea, cum ar fi omul ca
fiinţă nobilă şi liberă sau însăşi ideea de
Dumnezeu. Cuvîntul original folosit de el este cel
mai potrivit: bullshit. Minciuni. Porcării. Cuvînt
care va atrage ca un magnet creşterea ratingului. Or,
ratingul este tot ceea ce preocupă o televiziune.
Aşadar, în loc să mai fie dat afară, lui Howard
Beale i se oferă un show în care să fie „profetul”
nebun pe care şi-l doresc telespectatorii. Pentru că ei
nu o pot face, au nevoie de cineva care să le exprime ura şi să o strige în locul lor. Şi o va face el: ştie
că este criză, că lumea îşi pierde slujbele, că băncile
falimentează, că mîncarea nu este bună de mîncat
şi că aerul este irespirabil, ştie că lucrurile stau
prost, dar este sincer şi recunoaşte că nu ştie ce este

de făcut în legătură cu toate acestea. El, Howard
Beale ştie doar atît: că telespectatorii trebuie se se
înfurie, să realizeze că sînt oameni şi că viaţa lor
are valoare. Să înceteze să se uite la el, respectiv să
stingă naibii televizorul, să citească cărţi şi să înceapă să gîndească pentru că atunci nu vor mai putea
fi manipulaţi.
O altă poveste este cea a corporaţiilor, corporatocraţia cum o va numi în cartea sa John Perkins (v.
Confesiunile unui asasin economic, Litera
Internaţional, Bucureşti, 2007. A corporaţiei care
conduce acum UBS, şi a tuturor celorlalte care conduc lumea. Cu corporatocraţia nu te poţi pune,
pentru că este imposibil să-i cunoşti sursa şi să-i afli
graniţele. Acestea de fapt nici nu mai există. Atîta
timp cît gîndeşti în termeni de popoare şi naţiuni,
eşti pe o cale greşită. Există doar companii, nu ţări.
Există doar afaceri. Doar bani. Atîta timp cît vor
exista bani, nu va exista democraţie, nici libertate.
Cînd se va lua la trîntă cu o corporaţie, Howard
Beale va fi învins. Şi nu prin forţă, ci prin argumente; va avea o revelaţie de-a-ndoaselea, seculară în loc
de una religioasă, ce-l va face să predice viitorul
sumbru al omului, în folosul corporatocraţiei, iar
asta nu-i va aduce din nou decît un rating din ce în
ce mai mic. Iar asta îl va ucide, pentru că Networkul nu putea accepta aşa ceva, iar corporaţia nu voia
să-l concedieze pentru că avea nevoie de el. Şi cînd
spun „îl va ucide” nu vorbesc în metafore, ci la propriu. Rezultanta: Omul, individul nu mai contează
deloc, ci este oricînd înlocuibil.
Ce vom învăţa noi de aici şi, mai ales, ce vom
face? Probabil nimic, pentru că ce am putea face?
Dar poate vom începe să gîndim. Iar aceasta ar fi
destul.
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colaţionări

Mormântul conjugal
Alexandru Jurcan
cum la noi tinerii pleacă precum păsările în
ţările calde, să depăşească supravieţuirile
penibile. Acolo unde nu totul e roz. În
Japonia vreo 600 de tineri refuză contactul cu
lumea, din prea multă bunăstare şi se izolează
între patru pereţi. Ţiganii din Franţa sunt poftiţi
să se întoarcă aici la... ei acasă. Un aspect: a
murit un ţigan şi, de o săptămână, nu mai pot
dormi, deoarece jalea lor devine spectacol.
Muzică tristă, microfoane, cântăreţi celebri, nopţi
albe... Deodată realizez că eu nu am dreptate, că
la noi prea se consumă rapid şi superficial evenimentul, că oricine şi-ar dori mai mult... tam-tam
la plecarea definitivă. Se scriu mailuri speriate de
concedieri... Nu, nu vreau să minimalizez, eu
însumi sunt revoltat, doar că reamintesc faptul că
şi la case mai mari vin zile grele. Polanski nu a
fost scutit de necazuri.
În 2010, iată, poate fi văzut filmul Ghost
Writer de Polanski, unde există un scriitor ratat,
specializat în prelucrarea biografiilor unor celebrităţi. Să nu-l uităm pe Oscar din filmul Luna
amară, realizat de Polanski după romanul Luni de
fiere de Pascal Bruckner, anul 1992, cu Hugh
Grant (Nigel), Kristin Scott Thomas (Fiona),
Emmanuelle Seigner (Mimi), Peter Coyote
(Oscar). Da, Oscar nu reuşeşte să publice, însă
ştie să-şi relateze diabolic povestea bizară de iubire.

A
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Romanul Luni de fiere a apărut în 1981. La
noi a fost tradus în 1991, la Editura Babel, de
Vasile Zincenco. Mottoul cărţii e din Scott
Fitzgerald: „Veghează să nu dispari în personalitatea altcuiva, femeie sau bărbat”. Deşi Mimi şi
Oscar cred că tot ce se petrece între ei e sfânt,
depăşirea unor frontiere îi va distruge, îi va duce
spre un faliment sexual. Vine vremea când Oscar
îşi apăsa buzele de ale ei „precum striveşti o ţigară în scrumieră”. Biciul, sângele, obiectele de la
sex-shop, jocul de-a purceluşul, tăierea hainelor,
legarea la gură... întreg Rubiconul lor sexual a fost
tratat în film cu o decenţă meritorie. De la
romantism la violenţa jucată nu sunt decât paşi
mici. Se simte o neoprire, o goană spre un deşert
otrăvit de fiere. Aşadar nici vorbă de o dezordine
amoroasă, care să ducă la o emancipare tonică.
Oscar îi povesteşte totul lui Nigel, ca să-l scoată
din mormântul conjugal. Cu toate că fiecare îşi
are secretele nespuse, oricine „are un cadavru
îngropat în grădină”. Nigel recunoaşte: „Mă face
să gust din soţia lui prin cuvinte”. Cine e Mimi
cu adevărat? Aceea povestită de Oscar, confecţionată prin retrăire? Oscar ajunge la otrava convieţuirii, vedea „bărbaţi şi femei pe care viaţa în doi
îi făcuse serbezi”. Nu suporta mimetismul concubinilor, retragerea în „puşcăria conjugală” de spaima largului mării.

Evitând vulgarul, facilul, senzaţionalul de duzină, Polanski luminează oarecum povestea, păstrând suspansul şi oferindu-i lui Peter Coyote o
partitură mai mult decât fascinantă. Poate că
Nigel a înţeles mesajul. Orice infern trăit duce la
purificare.
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Cluj-Napoca şi ornamentele sale

Cluj-Napoca ºi ornamentele
sale neºtiute
Nicolae Sabãu
n itinerar de sârguinţă şi dăruire l-a parcurs
maestrul Szabó Tamás care a adunat de-a lungul unei vieţi o arhivă fotografică la fel de valoroasă, mai puţin cunoscută şi datorită modesiei creatorului ei, reţinut şi circumspect în faţa unor laude interesate. Domnia Sa este un adevărat dirijor al datului
artistic, un poet al imaginilor delectându-ne cu o veritabilă Odă a ornamentului1. Privindu-le i-am da în
parte crezare esteticianului John Triling care opinează
că „Ornamentul este singura formă de artă vizuală a
cărui scop principal, dacă nu cumva exclusiv, este plăcerea”. Intuitiv acestor concepte le corespunde şi repertoriul ornamental al artefactelor clujene ce însufleţesc
şarpantele caselor şi palatelor (cap. Acoperişuri) în
formă de turnuleţe piramidale sau de fleşe încoronate
cu un pseudofleuron şi inflorescenţe vegetale stilizate
sau cele în trunchi de piramidă marcat de parapet
metalic şi punctat de o barocă giruetă, amintind de
turnurile arhitecturii medievale transilvane, parapete
metalice pe coama acoperişului, cupole alungite marcate cu motivul „solz de peşte” şi surmontate de un
mic lanternou, frontoane cu epigrafe ce consemnează
anul construcţei înfrumuseţate de feronerii în formă
de suliţă. Calea spre Lumea interioară e străjuită de
Porţile oraşului, cu canaturi de o diversitate lăudabilă,
de la cele baroce la cele neoclasice (empire – str.
Avram Iancu, 17), continuând cu cele eclectice în
reluări de prolifică imaginaţie a formelor decorative
neorenascentiste, neomanieriste, neobaroce, neorococo
până la Secessionul de factură transilvană uşor identificabil în motivele florale tradiţionale dar şi acela de
ascendenţă vieneză, porţi cu deschiderile bine ferecate
prin canaturi metalice masive dar şi porţi cu grilaje
generoase, echidistante, care îngăduie însă privirii să
cuprindă ansamblul arhitectural din spatele lor.
Ascensiunea în fapt şi privire, Drumul spre înalturi e
înlesnit de Casa scărilor itinerar spre locuire (habitaclu) de o mare varietate a schemelor axonometrice şi a
decorului parapetelor, de la cele geometrice şi vegetale
la cele fantastice naturale. Dialogul cu lumea exterioară, comuniunea cu strada însufleţită de om e asigurat
de Balcoanele şi cursivele edificilor oraşului, preţioase
horbote în metal forjat de la cele cuminţi în traseele
decorative la cele orchestrate într-o neînfrănată dezlănţuire a ornamentului. Asistăm în acest caz la o voită şi
conştientă mise en scčne a „spectacolului” faţadelor ce
trebuiau să se impună privitorului asemenea decorului
şi reprezentaţiei
dintr-o sală de spectacol. Aceluiaşi principiu al unei
„opere complete” (Gesamtkunstwerke) i se supun şi
celelalte componente ale repertoriului feroneriei decorative: Dantelăriile metalice ale Grilajelor, Gardurile
perimetrale, pavăză simbolică asigurată mai degrabă
de cinstea şi bunul simţ civic a locuitorului educat din
cetate, Decoraţiile intrărilor în care protomele substituite anticilor larii, ornamentele artificiale (lire, trofee),
decoraţiile naturale (soare, stele, frunze, scoici, păsări),
clanţele, şildurile şi zăvoarele porţilor reprezintă, dincolo de rolul lor funcţional, un bun pretext de exerciţiu
artistic. Plămădiri desăvârşite ornamentale le găsim şi

U

Note:
1. Cluj-Napoca şi ornamentele sale neştiute.
Vârsta de fier
Ioan Aurel-Pop, Szabó Tamás.
Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2010.
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în siluetele lampadarelor sau volumetria înfoiată a lustrelor care în pofida barochismului lor apar mai firesc
integrate în ansamblul urban decât exemplele contemporane, fade, lipsite de sentimentul meşteşugului, a
lucrului bine făcut, simţit şi împlinit de maestrul de
odinioară. Farmecul detaliului irumpe în seria restrânsă a Rarităţilor din fier: console decorative pentru corpuri de iluminat, grilaje pentru „ochiul” porţilor, balamale, coliere pentru burlane, vazoane din tablă groasă
zincată, ultimele supravieţuitoare ale unui gust cultivat, înlocuite azi din păcate cu jgheaburi şi burlane
din PVC maro, nituri, console pentru steaguri, firme
sau clopote. E bine de ştiut că în arta clopotelor, fiindcă este vorba de o pretenţioasă şi de înaltă meserie a
genului, Clujul a jucat un rol excepţional vreme de
aproape un secol - secolul XIX, - prin atelierul familiei
Andraschovski, maeştrii campanari imigraţi din Brünn,
Brno-ul morav, în Claudiopolisul anului 1805 (Andrei,
Daniel I, II, III, Efraim I, II, Johann I, II, III, IV), cei
care prin măestria artei lor au depăşit datul formaldecorativ al obiectului înzestrându-l cu harul angelic al
muzicii divine ce reverberează impresionant şi astăzi
precum odinioară din clopotniţele bisericilor catolice,
reformate, evanghelice, ortodoxe şi greco-catolice din
toată Transilvania. Unele dintre aceste clopote, cele
mici, sunt însă şi vestitoarele sau semnalele sonore
spre lumea de dincolo. Epilogul cărţii, ca de fapt şi al
existenţei umane, un adevăat memento se regăseşte în
cultul şi locul morţilor şi încercarea – deşertăciunea
deşertăciunilor – de eternizare prin monument a celor
petrecuţi. Este o artă sumbră aceasta dar inevitabilă în
existenţa noastră. Probabil un subcapitol optimist ar fi
încheiat mai încurajator această cronică artefactică,
anume prin chemarea acelor personaje zglobii, surâzătoare, bune păzitoare şi atent însoţitoare ale noastre
care sunt îngerii, mai precis îngerii din argint sprijinitori ai Maicii Domnului Îndrumătoare din biserica piaristă a Clujului, căci aşa precum spunea un mare poet
italian, poate şi noi oamenii „Suntem îngeri – izgoniţi cu o singură aripă/, iar Ca să zburăm trebuie să ne
îmbrăţisăm”! Dar şi aşa trebuie să le fim recunoscători
autorilor, maestrului fotograf Szabò Tamás cu precădere, pentru acest act deosebit de creaţie, care suntem
convinşi că dincolo de plăcerea ochiului va dăinui
reprezentând în timp şi o carte de modele asemănătoare cu acele Ornamentenbuch utilizate de maeştrii
europeni de odinioară, un Opus eximium tam mirum
tam pretiosum!
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