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Pe D-l. Mistoffelees trebuie sã-l ºtiþi,
Acest Arhi-Motan Vrãjitor –
(Despre asta o clipã sã nu vã-ndoiþi)
Vã rog, ascultaþi-mã ºi nu zâmbiþi,
Face vrãji fãrã pic de-ajutor.
Ca el în metropolã nu mai e nime;
Cãci el monopolu-absolut îl deþine
Pe uluitoare iluzii
ºi cele mai stranii confuzii.
La prestidigitaþie
ºi-abile ºmecherii,
El fãrã explicaþie
Iar te va pãcãli.
ªi toþi magicienii-s nimic, de bunã seamã,
Faþã de modul straniu cum spiritele cheamã.
Presto!
Începe-oho!
ªi zicem O!
Cã nu se-aratã
chiar niciodatã
mai învãþatã
Decât Mistoffelees mâþã vreodatã!
E mic, tãcut ºi negru, ca un drac,
De la bot ºi urechi pân’la coadã.
Poate trece uºor prin urechea de ac
ºi se plimbã pe-orice balustradã.
Poate-alege uºor cãrþile din pachet
ºi la zaruri se zice cã-i ºi mai ºiret;
Dar mereu te-amãgeºte sã crezi cã voieºte
Doar ºoareci sã prindã, hoþeºte.
Cu un dop face mii de scamatorii,
Sau cu linguri, ori pastã de peºte.
Dar, de vreo furculiþã-þi dispare-ntr-o zi,
Sau din casã-un cuþit îþi lipseºte,
ºi crezi cã-l vei fi rãtãcit într-o doarã,
O clipã îl vezi, ºi-apoi, hooop!
Îl gãseºti peste-o lunã-n gazon, pe afarã.
ªi zicem O!
Cãci nu se aratã,
Chiar niciodatã,
Mai învãþatã
Decât Mistoffelees mâþã vreodatã
Purtarea-i e vagã, distantã ºi-aleasã;
Ai zice cã nimeni nu e mai sfios.
Dar ades auzit-am un glas, sus pe casã,
Pe când el dormea-ncolãcit, aici, jos.
Alteori ºi se pare cã-l simþi colo-n dos,
Când de fapt el se plimbã pe casã.
(Cel puþin auzisem un tors somnoros).
Deci, cui vrea sã vadã,
E certã dovadã
Cã e ceva miraculos.
Ades l-a chemat toatã casa, sã vinã,
Ore-n ºir, din grãdina din dos.
În timp ce-n antreu el dormea fãrã vinã.
ªi recent, mâþa fenomenalã de-aici,
Parcã dintr-un joben, a scos ºapte pisici
ºi-am zis O!
Cã nu se-aratã
Chiar niciodatã
Mai învãþatã
Decât Mistoffelees mâþã vreodatã!

Din tot ce-am zis despre pisici,
Reiese clar pânã aici
Cã-i inutil un translator,
Cãci firea le-o pricepi uºor.
Acuma ºtiþi destul de bine
Cã sunt ca voi ºi sunt ca mine,
Sunt ca toþi oamenii cuminþi,
Ca ei, diferã ºi la minþi:
Pot fi normale sau nebune,
Pot fi ºi rele ºi ºi bune,
Angelice, afurisite,
ºi-n versuri pot fi potrivite.
Le-am pus la joacã ºi la treabã
ºtim ºi ce nime pot sã aibã,
Nãravuri, habitat,
Dar, vezi,
La mâþã cum te a-dresezi?
Deci, ascultaþi întâi la mine:
O MÂÞÃ NU-I CÃÞEL, vezi bine.
Câinii-ar vrea, cicã sã se batã.
Rar muºcã, mai degrabã latrã.
Dar mai cu toþi sunt ce-aº numi
Sãraci cu duhu, -aºa sã ºtii!
Aici nu intrã Pekes, vezi bine,
Ori alte-anomalii canine.
Un câine-obiºnuit, de Piaþã,
Se poartã cam ca o paiaþã;
Departe de a fi solemn
ºi mândru, adesea-i chiar nedemn.
El e uºor de înºelat,
Sub barbã dacã-i scãrpinat,
Sau mângâie-l, sau ia-l de labã,
Cã-ncepe tumbele degrabã.
I-aºa de prost, încât oricine
De-l fluierã ori strigã, vine.
Vã amintesc, chiar de v-aþâþã:
Un Câine-i Câine; - o Mâþã-i Mâþã.
Cu Mâþele se-adevereºte:
Vorbeºti doar când þi se vorbeºte.
Eu nu subscriu, cum bine vezi,
Cãci poþi sã i te a-dresezi,
Dar ea urãºte pe cât poate
Orice familiaritate.
Scot clopul, mã aplec niþel
ºi spun „O, MÂÞÃ!”, nu altfel!
Doar dacã-i mâþa din vecini,
Cu care nu suntem strãini,
(La mine des a apãrut)
Cu „SERVUS, MÂÞÃ!” o salut.
O cheamã James, am auzit,
Dar încã nu ne-am tutuit.
Cãci pânã sã-ncuviinþeze
Ca pe-un amic sã te trateze,
Un semn de stimã-i necesar,
De pildã, friºcã-ntr-un pahar,
Sau sã gãseascã în incintã
Ori caviar, ori o plãcintã,
Ori potârnichi, ori somon fiert,
Cãci preferinþe are, cert.
(ºtiu personal o mâþã, ce
Mãnâncã numai iepure
ºi-ºi linge labele frumos,
Sã nu se prindã pic de sos).
ºi orice Mâþã are dreptul
Sã-þi manifeºti astfel respectul,
Ca împlinire-a scopului
S-ajungi pe NUME ca sã-i spui.
Una nu-i alta, precum vezi,
Astfel la MÂÞÃ TE-A-DRESEZI!
(traducere de Cristina Tãtaru)
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Anton Dumitriu - Jurnal de idei (VIII)
Descartes ºi Rose-C
Croix

E

ste de necrezut cât de amatori sunt
oamenii de senzaþional. De fascinaþia
„misterului” nu scapã nici oamenii cu
educaþie ºtiinþificã severã, care se complac în a
gãsi fel de fel de „taine” în viaþa oamenilor
mari. O astfel de situaþie gãsim la Descartes. O
serie de biografi, ba chiar de interpreþi ai
doctrinei lui cautã cu orice chip sã stabileascã o
legãturã între el ºi confreria Rosa-Croix. Am citit
în tinereþe, când ºi pentru mine, lucrurile
acestea erau foarte atrãgãtoare, ºi despre fraþii
Rosa-Croix, ºi despre apartenenþa lui Descartes
la aceastã organizaþie. Prima carte prin care am
luat contact cu aceastã legendã era aceea a lui
Maxime Leroy, Descartes le philosophe au
masque. Dupã aceea în lucrãrile mele am dat
mereu peste chestiunea „fraþilor Rosa-Croix, ºi
din când [în când] de povestea cu Descartes ºi
legãtura lui cu ei. În aceastã chestiune ce mi se
pare ºubred, de la început, este faptul cã
niciuna din cãrþile care se ocupã de problema
dacã Descartes era un Rosa-Croix, nu ne explicã
doctrina acestei confrerii. Fiindcã important în
toatã aceastã chestiune ar fi dacã în teoriile lui
Descartes s-ar gãsi influenþe din învãþãtura
„fraþilor” Rosa-Croix.
Este adevãrat cã Descartes s-a interesat de ei,
fiindcã în vremea lui se vorbea foarte mult
despre aceastã organizaþie. În corespondenþa lui
ºi în alte pãrþi, se vede cã el i-a cãutat, dar dupã
cum mãrturiseºte el singur, într-o scrisoare cãtre
biograful sau Baillet, nu a putut da de niciunul
(când se afla în Germania unde se presupunea
cã existau încã).
În ceea ce priveºte relaþiile lui cu aceastã
confrerie nu s-a putut afla nimic; avem ºi
mãrturia lui cã nu s-a întâlnit cu niciunul, deci
practic nu se poate afirma nimic. Rãmâne acum
sã vedem dacã din punct de vedere doctrinar
existã ceva în comun. Niciunul însã nu a expus
doctrina acestor Rose-Croix pentru a se putea
face o legãturã de idei între ei ºi ideile lui
Descartes ºi pentru a se putea stabili o
eventualã influenþã. Nici Maxim Leroy, nici
Henri Gouhier, nici chiar Ch. Adam etc., nimeni
nu ne face o istorie a organizaþiei Rose-Croix ºi
nici o expunere a doctrinei lor. Atunci la ce
servesc toate aceste speculaþii?
Într-un studiu intitulat Rose-Croix et RoseCrucial, René Guénon, bine cunoscut pentru
cercetãrile lui în domeniul esoteric, cu care s-a
ocupat toatã viaþa lui, ne spune cã „adevãraþii
Rose-Croix” nu au constituit nicio datã o
organizaþie, cu forme exterioare definite, dar
existã odatã cu începutul secolului al XVII-lea
numeroase asociaþii care pot fi calificate de
„Rosa-cruciene”.
Fraþii veritabili „Rose-Croix” nu erau
cunoscuþi de nimeni, fiind numiþi „Invizibilii”.
Doctrina lor se centra pe realizarea omului
primordial, aºa cum ar fi fost la creaþia lui, în
stare „adamicã” (când nu se „individea” adicã
nu se înmulþea). Aceastã realizare era posibilã
prin diverse tehnici. Dupã distrugerea Ordinului
Templierilor de cãtre Filip al IV-lea cel Frumos,
la începutul secolului al XV-lea, „fraþii” RosaCroix ar mai fi rãmas foarte puþin în Europa ºi
apoi s-au întors la „Orient”.
În timpul lui Descartes nu mai existau deci
maeºtri ai acestei confrerii, astfel cã el nu a
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putut sã întâlneascã pe niciunul din ei, aºa cum
spusese. Dar Guénon afirmã cã în Europa ei au
format ulterior niºte asociaþii (el neagã cã
confreria Rosa-Croix era o „asociaþie”) care
pãstrând oarecare fragmente de doctrinã a
„fraþilor” Rosa-Croix, au trecut drept „RosaCroix” autentici. Pe aceºtia Guénon îi numeºte
„Rosacrucieni”. Unei astfel de organizaþii
aparþinea Leibniz. Doctrina Rosacrucienilor era
incompletã în orice caz, ºi deci nu poate fi
vorba de o doctrinã coerentã ºi tradiþionalã
(studiul lui Guénon se gãseºte în cartea lui
Apercus sur l’initiation, Paris, 1964).
În rezumat, putem spune: Descartes nu a
cunoscut niciun veritabil Rosa-Croix fiindcã la
vremea aceea nu mai exista niciunul; dupã
afirmaþia lui el nu a cunoscut nici un
Rosacrucian (sau se referã el la faptul cã nu a
întâlnit niciun veritabil „frate”?) al doctrinei
confreriei.
Rosa-Croix nu are nimic de a face cu ideile
lui Descartes (la Leibniz se regãsesc urme). Prin
urmare aceastã legendã nu are niciun sens ºi
niciun scop.

Evoluþia omenirii
Ideea evoluþionistã a secolului trecut a
devenit o idee acceptatã de oricine, savant sau
om de pe stradã. Este un fel de idee cartesianã,
care face un bun comun, o valoare a modului
nostru de a concepe lumea ºi în special
omenirea. La început avem un om primitiv, care
dupã experienþa de un milion – sau trei
milioane de ani, dintr-odatã face un salt uriaº, ºi
apare ca homo sapiens, sau mai bine zis ca un
civilizat. Ideea este desigur atrãgãtoare fiindcã
ea exprimã apariþia civilizaþiei. Cu toate acestea
ea are un defect fundamental: nu explicã de ce
a apãrut atât de târziu omul civilizat?
În momentul când omul a descoperit prima
unealtã sau prima armã, nimic nu-l oprea sã
facã alte descoperiri. ªi totuºi nu le-a fãcut.
Timp de sute, ba chiar de un milion de ani, el
s-a mulþumit în [viaþa] rudimentara, cu unelte ºi
arme de piatrã ºi lemn. Nu, desigur aici lipseºte
ceva, în aceastã comparaþie. Ea simplificã
lucrurile atât de mult, încât lasã la o parte
elemente esenþiale. ºi mai este ceva. În tot
timpul de când avem urme precise, cel pu?in,
deci de la Ghilgamesh, gãsim douã categorii de
oameni, unii duc o viaþã ruralã, urmînd un stil
primitiv sau tradiþional, cam acelaºi pretutindeni
– diferenþa este de grad nu de naturã, ºi alþi duc
o viaþã „princiarã” cu un confort deosebit atât
în locuinþa lor, cât ºi în ansamblul aºezãrii
umane, în oraºe, cu palate ale conducãtorilor.
Chiar în timpul lui Ghilgamesh ni se
pomeneºte de palate. S-ar pãrea astfel cã „viaþa
primitivã” nu este un rezultat al înapoierii
individului pe scara evoluþiei, ci mai ales, un
rezultat al lipsei de interes al lui pentru o viaþã
mai complicatã cum era aceea a orãºenilor. De
altfel viaþa aceasta apare, în cursul istoriei, ca
fiind sincronicã: cele douã modalitãþi una
„civilizatã” ºi una „primitivã” sunt prezente
simultan pretutindeni, în vechea Chinã, în
vechea Indie, în Grecia, la Roma ºi în Europa
chiar pânã în zilele noastre. Acest fapt ne aratã
cã nu este vorba de o „evoluþie” în timp, pe
care o face omul printr-un salt de la un stil de
viaþã simplu, la un stil de viaþã complex, ci de o

lipsã de interes a unor grupe de oameni, faþã de
viaþa „civilizatã”.
Pe deoparte o viaþã tradiþionalã, în care
individul primeºte ºi pãstreazã o serie de
obiceiuri ºi de valori ºi nu înþelege sã le
schimbe, pe de altã parte alte grupuri de
oameni care nu respectã – sau nu considerã viaþa aceasta primarã ca satisfãcãtoare, ºi trãiesc
o altã viaþã plinã de valorile civilizaþiei.
Am putea merge chiar mai departe. În
timpul lui Homer existau cetãþi cu un stil de
viatã ridicat, dar existau ºi þãrani ºi sclavi cu o
viaþã simplã ºi lipsitã de cele mai multe valori
ale civilizaþiei timpului. Ceea ce este însã
remarcabil, este cã nici cei care duceau o viaþã
„civilizatã” nu doreau sã schimbe, ci trãiau tot
în tradiþia lor. Cu alte cuvinte cele douã
modalitãþi ale vieþii – primitivã ºi civilizatã –
erau pãstrate prin forþa tradiþiei, nu prin
imposibilitatea „primitivului” de a trãi o viaþã
civilizatã sau vice-versa.
Mai rãmâne sã ne referim la cele douã
moduri de viaþã paralele, dintr-un alt punct de
vedere. Concluzia actualã despre lume ºi valorile
ei este atât de înrãdãcinatã în mentalitatea
contemporanã, încât orice aport critic – oricât
de critic – nu poate [rezista] fascinaþiei
exercitatã de ea. E un fel de sugestie care se
exercitã subconºtient.
Într-adevãr, nimeni nu ar putea considera o
viaþã primitivã mai valoroasã decât viaþa omului
civilizat. Totuºi au existat anumite îndoieli, ºi
chiar un Rousseau va vedea viaþa omului
civilizat ca fiind coruptã ºi depravatã faþã de
viaþa omului primitiv.
Nu mã gândesc la o teorie în aceastã
chestiune. Dar sã considerãm viaþa primitivã pe
care a dus-o un Spinoza, în mod voit, refuzând
toate ofertele unei vieþi mai comode – sau ceea
ce socoteau ceilalþi cã ar fi o viaþã mai comodã
ºi civilizatã.
Sau mã gândesc la viaþa unui Shri Ramana
Maharishi, ducând o viaþã cu adevãrat primitivã,
în preajma unui mare oraº indian ca Madras. ªi
am putea da numeroase exemple de felul acesta.
ªi atunci ne putem imagina o colectivitate
de oameni, ca Spinoza de exemplu, trãind astãzi
în vecinãtatea unei supermetropole din zilele
noastre, cum ar fi Parisul, Londra sau Tokio …
O aºezare umanã de câteva mii de oameni
trãind în mod simplu în cãutarea adevãrului iar
alãturea un oraº cu milioane de locuitori, cu
fabrici, cu întreprinderi, cu o activitate febrilã,
complacîndu-se într-un tumult de nedescris.
Cineva care va veni dintr-o altã lume ºi vãzând
cele douã stiluri de viaþã pe care l-ar declara
primitiv?
ªi mai ales pe care l-ar declara util? Nu este
nicio îndoialã asupra rãspunsului. Viaþa
Parisului, a Londrei, a Tokio-ului etc., i-ar apãrea
unei inteligenþe extraterestre ca o viaþã de
nebunie, dezechilibratã cãutându-ºi în
permanenþã un echilibru pe care nu ºi-l poate
gãsi, oameni datori naturii ºi modalitãþii vieþii
pe care o duc.
Primitiv sau civilizat este numai o deosebire
de punct de vedere.
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cãrþi în actualitate

Ipostazele cãlãtorului
Vistian Goia
Iuliu Pârvu,
Jurnalul stãrilor de cãlãtorie, II (2010-2012),
Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2013

C

ând am recenzat primul Jurnal al stãrilor
de cãlãtorie (1968-2009), îmi exprimam
convingerea cã deopotrivã scriitorul ºi
cãlãtorul clujean Iuliu Pârvu nu se va opri. Iatã,
premoniþia mea s-a adeverit prin cartea recent
apãrutã, cu acelaºi titlu, fiind al doilea volum (de
366 p.), unde sunt consemnate „stãrile”
neastâmpãratului cãlãtor din anii 2010-2012.
Aºadar, celor 41 de þãri colindate ºi descrise în
primul volum li s-au adãugat acum câteva. Într-un
fel de „prefaþã”, autorul explicã geneza ultimei
cãrþi inversând cei doi termeni: cauza ºi efectul.
Apelând la un „paradox” cunoscut, el afirmã, pe
drept, cã „nu întotdeauna cãrþile sunt apanajul
celor care le scriu. Se poate întâmpla ca autorii sã
fie obligaþi sã le scrie, cea dinainte trãgând-o dupã
sine pe cea care urmeazã” º.a.m.d.
Þãrile pe care imprevizibilul cãlãtor le-a cãlcat
sunt atât de diferenþiate unele de altele încât
cititorul se poate întreba retoric oare ce l-a
interesat ºi cucerit pe autor privindu-le ºi
judecându-le: nivelul de civilizaþie?, mentalitãþile
ºi comportamentele?, priveliºtile pitoreºti ºi
ciudãþeniile oamenilor întâlniþi acolo?, istoria ºi
credinþele lor religioase? etc. E vorba de þãri din
Occident (Marea Britanie, Franþa, Germania,
Olanda ºi Belgia), apoi câteva din Orient (Turcia,
Grecia, Israel, Egipt ºi Iordania).
Putem afirma cã, sub toate aspectele
consemnate, cãlãtorului nu i-a scãpat nimic,
trecând cu uºurinþã de la un monument la altul,
de la peisajul alpin la deºertul asiatic, de la un
muzeu arhicunoscut la mici localitãþi (anonime)
care-ºi au ºi ele farmecul lor, de la religii la
pasiuni ºi conduite extravagante, încât se „sparie
gândul” cât de variatã e lumea din care facem
parte. Scriitorul trãieºte când frenetic cele vãzute
ºi simþite, când cu calmul înþeleptului pe care i-l
dã vârsta ºi cultura lui temeinicã.
În general, Iuliu Pârvu, însoþit de soþia sa (pe
scaunul ºoferului), este adeptul unor cãlãtorii
semiorganizate. Adicã are în vedere anumite
localitãþi ºi obiective turistice, dar fãrã a urma un
traseu robotic, ci unul plin de peripeþii, fiind
stãpânit de curiozitãþile ºtrengarului de altãdatã.
De pildã, nu-ºi fixeazã totdeauna hotelurile,
poposind la pensiunea care îi iese în cale. Nu-ºi
cautã hotel dinainte din simplul motiv cã nu ºtie
dacã ajunge acolo în seara respectivã. Astfel,
cãlãtorul întreþine mereu „suspansul”, caracterul
imprevizibil al cãlãtoriei, ceea ce-l face pe cititor
sã întoarcã pagina urmãtoare.
În colþurile de lume unde se aflã, cãlãtorul e
dublat de scriitor. Sub forma unor „scrisori”
adresate unui destinatar imaginar, el cautã sã
descifreze „intimitatea misteriosului Albion”,
pedalând când pe mãreþia imperialã a
monumentelor, când pe spiritul pragmatic al
englezului. De asemenea, face fine disocieri între
psihologia ºi conduita unor popoare de aceeaºi
limbã pe care nu le-a bãgat în seamã pânã acum.
De pildã, deºi austriecii vorbesc germana, ei sunt
altceva decât nemþii. Stãpânind mult timp
popoare slave ori latine, austriecii au fost
contaminaþi de feminitatea ºi lirismul acestora, de
aceea sunt mai boemi, mai artiºti, au plãcerea

„moliciunilor femeieºti”. De aceea Viena i se pare
cãlãtorului „frumoasã, cochetã ºi plinã de nuri”,
încât bãrbatul cade în ispitã când exclamã: „Te-ai
tãvãli în ea pânã uiþi de tine!” (Noroc cu soþia
cãlãtorului, care-l þine mereu pe verticalã!)
Istanbulul îl vede a doua oarã ºi nu-i scapã
niciuna din „minunile” lui: moschei, hiprodom,
palate, subliniind „bãrbãþia” unor conducãtori
militari ºi faimoºi arhitecþi. Dar, zicem noi, vai,
câtã suferinþã au semãnat oºtile otomane în Evul
Mediu românesc! Pe lângã muzee ºi palate,
literatul Iuliu Pârvu admirã albastrul Mãrii
Marmara, Cornul de aur ºi multe altele.
De la peisajul asiatic trece cu uºurinþã pe
malul Senei, pentru a cunoaºte „lumea bunã a
Parisului”, mijlocitã de fiica scriitorului, Tincuþa,
care-ºi susþine teza de doctorat chiar la Sorbona.
Românul, în postura tãticului, pregãteºte (din
umbrã) masa pentru sorbonarzii aristocraþi, dar în
stil românesc: cu þuicã de 60 de grade, cu caºul
Nãsal, ºniþele vieneze, vinul Merlot ºi Pelinul, iar
pentru desert – cozonacul ºi checul româneºti,
alunele ºi fructele – toate arãtând cã românii nu
sunt sãrãntoci ºi nu se fac de râs nici în lumea
academicã faimoasã a „oraºului-Luminã”.
Includerea unor astfel de momente de respiro
în memorialul cãlãtorului dã culoare
consemnãrilor, stãvilind avalanºa monumentelor
întâlnite, facilitându-i scriitorului clipe de reverie.
Astfel, împreunã cu soþia, se complac în postura
„oamenilor strãzii”, se simt în inima Parisului „ca
doi porumbei” (balcanici!), aºadar gustã din plin
„aventura”, chiar la vârsta frumoasã pe care o au.
Din sinceritatea lor totalã reþinem un adevãr:
dacã în cãlãtoriile lor anterioare dãdeau prioritate
obiectivelor culturale, acum (deci la maturitate)
sunt porniþi pe „frivolitãþi”. Astfel de momente

Pap Domokos

Castani în parc (1921)
Colecþie particularã, Cluj

sunt binevenite pentru orice cititor pretenþios.
Gustul artistului-cãlãtor iese în evidenþã cu
orice prilej. De pildã, a admirat la faþa locului
poduri celebre la Londra, San Francisco, New
York, Copenhaga, Lisabona, Budapesta º.a. Însã
cele de pe Sena se disting, spune vizitatorul, prin
„eleganþã”, francezii fac risipã de artã, voind sã
epateze: „toarnã uºor fonta în forme sculpturale
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ºi dau strãlucire aurului sau modeleazã meticulos
piatra în închipuiri mitologice”.
Pe de altã parte, cãlãtorul îmbracã sfios ºi
haina personajului hâtru care se amuzã copios de
„soþia” care constatã, la un moment dat, cã ºi-a
„pierdut” soþul, acesta lipsind din autocarul care
se îndepãrtase biniºor de hotel, spre stupefacþia
ghidului, obligat sã întoarcã maºina pentru a-l
recupera pe cel rãtãcit. Mã mir cã scriitorul nu s-a
întrebat dacã nu cumva „soþia” chiar dorea sã
scape de uitucul excursionist, din motive doar de
ea ºtiute.
Cãlãtoreºte apoi în Iordania, þarã cu totul
aparte între cele din Orient, prin civilizaþia ºi
seriozitatea locuitorilor de toate naþiile,
statorniciþi aici. Printre ei, cãlãtorul face
cunoºtinþã cu o moldoveancã, Georgeta, o fiinþã
„argint viu”, aflatã în fruntea unei societãþi a
româncelor cãsãtorite cu bãºtinaºi, fiind
deopotrivã o bunã româncã ºi o simpaticã
iordaniancã, mândrã de patria adoptivã.
Când calcã pãmânturile Israelului, cãlãtorul
devine un „analist” doct al istoriei ºi credinþei
evreilor din Vechiul ºi Noul Testament, pe care le
pune în corelaþie cu ceea ce vede la faþa locului:
Pãmântul Fãgãduinþei, Botezul lui Isus în apa
Iordanului, Muntele Mãslinilor º.a. Ca tot
românul creºtin, nu pierde ocazia sã-ºi „înmoaie”
ºi el picioarele în apa amintitã, fãrã sã dea
gestului conotaþii ritualice! Nici nu-ºi cumpãrã o
„cãmaºã de botez” (cu 15 dolari bucata!). Aceasta
pentru cã excursionistul se consoleazã cu ceea ce,
de obicei, se mulþumesc profesorii ºi pensionarii
nevoiaºi, care se hrãnesc în pelerinaj cu covrigi ºi
brânzã topitã pentru masa de prânz!
Cartea lui Iuliu Pârvu e consistentã (pe alocuri
cam prea „îndesatã” cu informaþii de tot felul),
scrisã cu un condei sigur ºi colorat, pe gustul
unui larg cerc de cititori, cu apetit de „petrecere”
intelectualã.

!
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Împreunã cu Yerutonga prin
astãzi-ieri
Cristian-Paul Mozoru

D

e-a lungul vieþii, de-a lungul locurilor ce
ajungem a le întâlni ºi a spaþiilor ce
ajungem a le ocupa, chiar ºi pentru scurt
timp, cu fiinþa sau spiritul, reuºim sã legãm
prietenii ce ajung totuºi a se pãstra indiferent de
faptul conºtientizãrii, într-o mãsurã deloc
neglijabilã, cã nu ne vom mai întâlni, poate,
nicicând, în acest spaþiu, în acest timp; reuºim sã
înrãdãcinãm legãturi cu oameni „de dincolo de
noi”, cu ploile lor ce la un moment dat ne-au
udat, cu pomii lor ce cândva ne-au hrãnit ºi
adãpostit, cu pãmântul ºi colibele lor ce ne-au
gãzduit ºi chiar cu focul „din piatrã” la care am
stat ºi ne-am încãlzit povestindu-ne unii altora
despre lumile din care venim. Se leagã, aºadar,
prietenii în colibe, pe cãrãri de munte, pe malul
apei sau în spatele copacilor, iar toate acestea vor
ajunge cândva sã alcãtuiascã albume încãrcate cu
fotografii, amintiri pãstrate în suflet, nostalgii ºi
lacrimi, sentimente de dor, arhive de tot felul ºi
uneori jurnale transformate în cãrþi ale cãror
pagini vor constitui, la rândul lor, o punte de
legãturã între ei, cititorii, ºi ei, oamenii „de
dincolo de noi”.
Tocmai acest lucru s-a întâmplat în cazul
Hannei Bota. Anticipând, poate, naºterea
jurnalului, Hanna Bota întocmeºte întâi o schiþã a
acestuia, urmând ca jurnalul propriu-zis sã aparã
mai târziu sub ceea ce se va numi Ultimul
canibal. Jurnal de antropolog (Editura Cartea
Româneascã, Bucureºti, 2011), schiþã ce treptat se
va concretiza, pornind de la un gest involuntar,
într-un volum de sine stãtãtor, care va purta titlul
Poeme pentru Yerutonga. Epistole exotice din
Vanuatu (Editura Brumar, Timiºoara, 2010). Chiar
aceste „schiþe” constituie nostalgiile ºi lacrimile
amintite mai sus, amintirile ºi sentimentele de dor
ce pãstreazã vie prietenia ce a aºteptat tãcutã ca
spaþiul dintre noi, cei care ne vom cunoaºte, sã
fie comprimat, pentru ca ea sã poatã avea loc,
pentru ca ea sã se nascã; amintiri ºi sentimente ce
pãstreazã vie legãtura de sânge ce a biruit timpul
ºi s-a scris pentru a nu mai fi ºtearsã.
Încã de la deschiderea volumului, încã de la
primele acorduri aºternute pe portativ, Hanna
Bota construieºte platoul unei poveºti, de fapt al
propriei poveºti trãite ºi simþite, pe parcurs
drumul dovedindu-se a nu fi altceva decât un
timp transpus în episoade, în aºteptãri, fiecare
dintre acestea având ca scop în sine adâncirea în
fiinþã, adâncirea în prieteniile predestinate
legãturii ºi în care timpul a stat în aºteptare. În
egalã mãsurã, întregul volum se dovedeºte a fi,
privit în ansamblu, un râu de gânduri ºi
simþãminte pur umane, un „caiet” plin de viaþã ºi
trãire, un „bilet”, chiar, spre „þara de dincolo de
timp”.
Întâlnirea dintre Nou ºi Strãvechi, întâlnirea
dintre douã lumi contemporane ºi care totuºi
trãiesc în timpuri diferite, ciocnirea dintre
civilizaþii, cum ar numi-o Samuel Huntington,
sunt elementele ce au dus la naºterea volumului
semnat de Hanna Bota. În acelaºi timp însã,
asemãnãrile existente (reciproca dorinþã de
cunoaºtere, naturala curiozitate, dorinþa de
explorare etc.), elementele comune ce ne leagã
unii de ceilalþi (muzica, dansul, miturile,
credinþele etc.), toate acestea adunate la un loc
transformã, în primul rând, Spaþiul evocat într-un
tãrâm al muzicii ºi al poeziei, în al doilea rând,
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Lumea, privitã ca Univers al parcurgerii timpului
dat, într-o trãire pur umanã, iar, în al treilea rând,
Spiritul, prezent în ºi din ambele pãrþi, într-o
entitate palpabilã, în cartea de faþã. Or, tocmai
acest lucru realizeazã versurile Hannei Bota: sã
aducã poezia din spaþiul poeziei în spaþiul
poeziei.
Totodatã, nu poate rãmâne neobservatã o altã
calitate exprimatã de volumul Poeme pentru
Yerutonga. Epistole exotice din Vanuatu, ºi
anume cãlãtoria spre eul interior, eul definitor al
fiecãrui individ în parte, cãlãtorie ce porneºte de
la formele simple de exprimare, cum ar fi a cânta,
a scrie, fiind finalizatã de forme mai complexe,
forme precum a simþi, a trãi, a transmite celui de
lângã. Fiind o cãlãtorie înspre goliciunea, sub
aspect interior, a trupului, dar mai ales a
sufletului, versurile Hannei Bota reuºesc a aduna
polenul vanuatez ºi umple, granulã cu granulã,
sufletul omului modern, sufletul omului ce a
uitat sã cânte, sã simtã, sã iubeascã, sã scrie, sã
trãiascã.
Pe de altã parte, volumul de poezii „insulare”,
purtat din depãrtãri de Hanna Bota, este un
volum care nu ºtie sã vândã ºi care nu ºtie sã se
vândã. Este un volum ce nu conþine substanþã
pipãibilã, este un volum ce nu conþine materie
primã, este lipsit de calitatea de a fi obiect. În
schimb, ceea ce ºtie sã facã este sã dãruiascã ºi sã
se dãruiascã. Prin urmare, volumul „poemelor
exotice” este o carte ce nu poate fi strânsã în
braþe, însã poate fi strânsã la suflet, este o carte
ce nu poate fi grãitã, însã poate fi simþitã, este o
carte nescrisã, dar este, în schimb, o carte trãitã.
Existã o multitudine de modalitãþi în care o
carte poate fi cititã, interpretatã, criticatã, simþitã
sau chiar categorisitã. Cartea de faþã, însã, îºi
pãstreazã privilegiul de a se pãstra atât de neutrã
încât fiecare cititor îºi poate crea, din sânul ei,

Dóczyne Berde Amál

Klein József

Mama cu copilul
Colecþia Székely Sebestyén György

propria lume, propria legãturã de prietenie,
propriul timp. Cartea de faþã poate fi cititã ca o
carte de versuri, dar ºi ca o carte de cãlãtorii; ca o
poveste, dar ºi ca o trãire; ca un jurnal, dar ºi ca
o declaraþie de iubire. Cum nu poate fi însã cititã
aceastã carte... ea nu poate fi cititã fãrã voce, în
gând sau doar pentru noi, ci trebuie cititã peste
timp ºi spaþiu, tocmai pentru cã de aici porneºte
ºi aici se întoarce.
Cum oare ar fi cel mai bine sã (re)devenim un
drum lateral, o existenþã paralelã, ºi totuºi
conºtient-realã, cu aceste legãturi umane, dacã nu
în ploaie, acolo unde lacrimile pot fi ascunse cu
uºurinþã spre a nu putea fi vãzute ºi cum sã
pãstrãm aceste prietenii dacã nu în suflet, acolo
unde ploaia nu rugineºte, acolo unde
anotimpurile nu veºtejesc, acolo unde timpul nu
altereazã?
Tu cum faci, Yerutonga?

!

Peisaj din Baia Sprie iarna, Colecþie particularã, Satu Mare
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Gnoseologia în viziunea lui
Anton Dumitriu
Lucian Gruia

C

artea regretatului profesor Anton Dumitriu,
Culturi eleate ºi culturi heracleitice (Ed.
Cartea Româneascã, Bucureºti, 1987), care
reia din perspectiva ultimelor teorii logicomatematice incitanta lucrare Orient ºi Occident,
ne permite sã încercãm descifrarea unei originale
perspective de teoria cunoaºterii, întrevãzutã de
altfel încã de la apariþia Eseurilor (care reunesc
cercetãrile anterioare: Aletheia, Cartea întâlnirilor
admirabile ºi o serie de articole apãrute în
periodice, adunate sub titlul ªtiinþã ºi cunoaºtere)
la Ed. Eminescu, Bucureºti, 1986.
Ideea fundamentalã care strãbate opera lui
Anton Dumitriu, alcãtuitã din cãrþile enumerate ºi
monumentala Istorie a logicii, este cãutarea
adevãrului: definiþia ºi sensurile sale în Grecia
Anticã (Aletheia); descoperirea sa ºtiinþificã
(ªtiinþã ºi cunoaºtere); hermeneutica textelor
literare (Cartea întâlnirilor admirabile); justeþea
principiilor culturale (Culturi eleate ºi culturi
heracleitice); limbajul formal al adevãrului (Istoria
logicii).
Adevãrul este un atribut aplicat gândirii
noastre, cunoaºterea este adevãratã dacã ea
corespunde obiectului cercetat. Existenþa supusã
investigaþiei fiind extrem de complexã, apare
structuratã în mintea noastrã pe mai multe
paliere/nivele succesive, situate pe douã
coordonate: anorganicã (cuanticã, astralã,
galacticã, metagalacticã etc.) ºi organicã
(biologicã, noeticã etc.). Determinismul devine
operant numai în cadrul elementelor aceluiaºi
palier (obiecte sau fenomene care se pot influenþa
nemijlocit), între paliere existând grade de
libertate. Pentru a le putea defini, împãrþim
elementele palierelor în clase (mulþimi, genuri).
Definiþiile corecte respectã regulile logicii clasice,
ele trebuie sã surprindã caracteristicile esenþiale
ale acestuia în cadrul genului proxim,
diferenþiindu-l de celelalte elemente; sã nu fie
tautologii; sã nu conþinã contradicþii; sã permitã
substituþia definit – definient. Majoritatea
paradoxelor logico-matematice, ne demonstreazã
Anton Dumitriu, se datoreazã definiþiilor
incorecte. Geometriile neeuclidiene nu infirmã
postulatul referitor la drepte paralele, întrucât pe
suprafeþe curbe nu e vorba de drepte ci de
geodezice.
Punctul de plecare al teoriei cunoaºterii, în
viziunea autorului Istoriei logicii, constã în
modelul dinamic al existenþei, care apare ca un ºir
de transformãri echivalente, conform legii
conservãrii materiei ºi energiei. Nu putem
cunoaºte materia în sine, infinitul ei potenþial, ci
manifestãrile concrete, ºirul acestor transformãri
echivalente. Conform principiului aristotelian – de
undeva trebuie sã începi –, fixãm o transformare
prin axiome nedemonstrabile ºi definiþii corecte
ale noþiunilor primare. Axiomele trebuie sã fie:
proprii, necesare, complete/suficiente.
Dezvoltarea teoriei ºtiinþifice se face silogistic,
pornind de la axiome ºi noþiuni primitive.
Teoremele, dupã demonstraþie, se pot reduce la
simple definiþii.
Obiectele ºtiinþei nu pot fi decât cele verificate
experimental. Problema principalã constã în

definirea corectã a noþiunilor ºi în adecvarea cât
mai exactã, pe mãsura evoluþiei cunoºtinþelor, a
axiomelor cu realitatea descrisã. ªtiinþa mai
trebuie sã þinã seama de influenþa experienþei ºi a
observatorului asupra obiectului cercetat.
Principiul de incertitudine exprimã tocmai aceastã
influenþã a metodei experimentale asupra
particulelor elementare. Datoritã acestor aspecte
cât ºi a necesitãþii eliminãrii cazurilor particulare
(accidente), legile ºtiinþei sunt statistice, ele scot
în evidenþã universalul, intangibilul aristotelian.
Ipotezele fanteziste, extraordinare,
spectaculoase, conduc la rezultate false: “Ar pãrea
astfel cã cele mai mari dificultãþi de care se
izbeºte inteligenþa umanã nu ar consta în
probleme insolubile, ci în probleme inexistente”.
Asemenea probleme ridicã sistemele formale
moderne, care pornind de la axiome arbitrare,
complete ºi noncontradictorii, dar nu ºi necesare,
ajung la denaturãri ale realitãþii.
Cãutarea sisificã a adevãrului se confundã cu
însãºi istoria ºi evoluþia spiritualã a omenirii. Kurt
Gödel a demonstrat cã adevãrul unei teorii este
întotdeauna relativ, valabil numai în condiþiile
axiomatice ºi logice ale teoriei respective.
Pretenþiile sistemelor filosofice individuale, sau ale
culturilor orientale închise (chinezeascã ºi
indianã), cã posedã adevãrul absolut, sunt false.
Progresul nu poate veni decât de la o teorie
deschisã, în continuã evoluþie pe calea nesfârºitã a
înþelegerii tot mai complete a realitãþii. Istoria
omenirii a cunoscut o singurã culturã deschisã,
cea europeanã (occidentalã), de sorginte grecoromanã, capabilã sã împlineascã aspiraþiile umane
ºi sã unifice omenirea pe cale raþionalã, ºtiinþificã.
Prin cercetare, tehnologie ºi creaþie, ea va schimba
înfãþiºarea lumii. Dacã va reuºi, în viitor, sã-ºi
asimileze idealurile umaniste ºi sã le integreze la
toate nivelele în structura societãþii, va fi posibilã
dezvoltarea paºnicã, armonioasã a întregii
omeniri.
Limitele actuale ale cunoaºterii se datoreazã
faptului cã nivelul actual de dezvoltare ºtiinþificã
nu permite explicarea mecanismului
transformãrilor existenþiale echivalente. Elucidarea
unui singur caz ar explica întregul ºir/lanþ al
transformãrilor.
Chiar dacã ºtiinþa ocupã rolul principal în
cunoaºtere, demersul ei trebuie completat cu o
atitudine umanistã privind utilizarea rezultatelor
tehnice ºi cu o atitudine esteticã în faþa lumii.
Adevãrul interpretãrilor estetice înseamnã
concordanþa acestora cu semnificaþiile transmise
de artist prin obiectul de artã. Pentru
decodificarea simbolurilor capodoperelor
literaturii europene, trebuie sã ne întoarcem la
sensurile noþiunii de adevãr în Grecia Anticã. În
aceastã concepþie, existenþa, pe treapta supremã,
se confundã cu viaþa zeilor. Starea divinã,
inaccesibilã minþii omului cãzut din starea de
graþie, se-nchide în mituri. O componentã a
mitului se petrece în viaþa sensibilã, a doua este
imaginatã în realitatea supremã. Hermeneutica
aplicatã de Anton Dumitriu descoperã miturile
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camuflate în simbolurile ºi alegoriile literare.
Analizele profesorului sunt exemplare pentru
orice critic, ele implicã dezbaterea tuturor
punctelor de vedere enunþate de exegeþi, degajarea
aspectelor esenþiale, clarificarea sensurilor,
stabilirea interpretãrilor/pasajelor
adecvate/adevãrate/juste, conforme cu intenþiile
artistului, sau cât mai apropiate lor. Sã
exemplificãm succint.
Comportarea aparent ridicolã a lui Don
Quijote apare în adevãrata ei luminã din
perspectiva mitului ciclurilor de aur, argint, bronz
ºi fier prin care trece omenirea dupã cãderea din
starea divinã. Cavalerului care trãieºte cu
închipuirea în epoca de aur, realitatea i se pare
absurdã, pe când contemporanilor sãi meschini,
trãitori în epoca de fier, faptele sale altruiste li se
par de un comic enorm.
Dincolo de peregrinãrile lui Ulysse apar
evidente urzelile parcelor: Cloto, Lachesis ºi
Atropos. În lumea sensibilã, alte trei femei þes
viaþa eroului: Calypso, Circe ºi Penelopa. Putem
continua gândul lui Anton Dumitriu identificândo pe Calypso – care îi oferã lui Ulysse nemurirea,
chemându-l pe insula Ogygia, amplasatã în axa
lumii, deci în afara timpului –, cu Lachesis,
croitoreasa lungimii firului vieþii; pe Circe – care-l
trimite pe erou în Infern –, cu Atropos, cea care
taie firul vieþii; iar Penelopa, cea care destramã
noaptea cãmaºa soþului pentru a-l aºtepta ºi a
anula urzelile diurne ale rivalelor, este desigur
Cloto, þesãtoarea faptelor noastre zilnice.
Cântecul lirei lui Orfeu sincronizeazã ritmul
sufletului omenesc cu cel cosmic, lumea
pãmânteanã cu divinul. Orfeu reprezintã esenþele,
universalul, pe când iubita sa Euridice
particularul, individualul incompatibil cu
inteligibilul, aºa cã dragostea lor este sortitã
eºecului.
Divina comedia descrie drumul iniþiatic al
spiritului spre lumina adevãrului absolut. Pe
aceastã cale, Infernul simbolizeazã revelaþia
luminii în lumea individualului, Purgatoriul
pregãteºte sufletul pentru înþelegerea esenþelor, iar
Paradisul înseamnã contopirea cu divinul.
Rebeliunea lui Faust împotriva raþiunii,
incapabile sã cunoascã adevãrul, reprezintã
opþiunea spiritului pentru acþiune în dauna
meditaþiei. Sufletul sãu este salvat când fapta sa
este pusã în slujba umanitãþii. Destinul eroului
ilustreazã parabola biblicului Iov.
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bloc notes

Scrisoare de la Festival
ªtefan Manasia

D

espre Bistriþa ºi poeþii ei mi-e întotdeauna
plãcut ºi agonizant sã scriu. Ceea ce
începuse – sau le putea pãrea unora – ca o
miuþã intrageneraþionalã, s-a amplificat constant,
a adãugat nume mari dupã nume mari
(Cãrtãrescu, Brumaru, Mureºan, Vlad, Es. Pop,
Kemény, Bartis, Acosmei), a cãpãtat o
binemeritatã valenþã internaþionalã, ajungînd –
deja celebru – la a V-a ediþie în 2013: Festivalul
Internaþional de Poezie ºi Muzicã de Camerã
„Poezia e la Bistriþa”, 18-21 iulie.
Am mai vorbit/ scris despre inteligenþa
domnului Gavril Þãrmure (principala autoritate
culturalã a judeþului) de a mixa, la Bistritz,
muzica tradiþionalã/ de camerã ºi poezia
contemporanã (experimentalã, neoavangardistã) în
cadrul unui festival unic, rãsunãtor, care-ºi
sporeºte anual pedigree-ul. La capitolul
evenimente literare organizate de foruri judeþene/
locale, Clujul (alãturi de alte surate transilvane)
este, prin comparaþie, rahitic. Lecturile ºi
recitalurile în spaþiul Sinagogii (deopotrivã
sãrbãtoresc ºi elegiac), lansãrile de carte, discuþiile
cu cititorii/ fanii în micile ºi elegantele librãrii
bistriþene monopolizeazã, însufleþesc, preþ de
cîteva zile, locul, lãsînd o amprentã puternicã în
conºtiinþa publicã/ poeticã. La cîte alte colocvii ºi
festivaluri nu am auzit vorbindu-se nostalgic,
laudativ, cu invidie despre evenimentul bistriþean?
Cîþi nu viseazã sã fie invitaþi aici? Sau sã aibã
concediu în perioada respectivã din iulie?
Care e, însã, formula asta intangibilã (de
neegalat) pentru, par egzamplu, culturnicii
napocani? Mai întîi, în mediul sãsesc de acolo
funcþioneazã logica omului potrivit la locul
potrivit: dl. Þãrmure susþine logistic, de ani buni,
scriitorii ºi artiºtii (nu numai muzicieni), formînd
– în consecinþã – echipa festivalului din patru
tineri scriitori eminenþi: Dan Coman, Marin
Mãlaicu-Hondrari, Ana Dragu ºi Domnica
Drumea. Fenomenul este mediatizat excelent în
presa localã (reþin articolele Ioanei Bradea), la

Radio România Cultural sau în paginile
sãptãmînalelor centrale, Dilema veche ºi
Observator cultural (anul acesta, de pildã, a fost
popularizat ºi în revista Marie Claire). Nu sînt
invitaþi, la ediþii succesive, aceiaºi participanþi,
evitîndu-se, astfel, aerul de chermezã naþionalã/
provincialã. Publicul are acces liber la toate
manifestãrile, interacþionînd – în modul cel mai
firesc – cu scriitorii/ artiºtii invitaþi. Anul acesta
am putut audia douã recitaluri camerale, tarafuri
tradiþionale (astea din urmã absolut demenþiale,
explozive, dînd de gîndit la ce mai semnificã, azi,
elita!), au citit poeþi din România ºi din
strãinãtate, am dialogat cu bulversantul prozator
maghiar Attila Bartis (nãscut el, în 1968, la TârguMureº) ºi cu excepþionalul fotograf Cosmin
Bumbuþ (care a lansat, în festival, cartea-obiect
Bumbata, o fotoepopee dantescã, inspiratã de
„clienþii” Penitenciarului Aiud...) La intrarea în
Sinagogã – devenitã, în timp,... Mecca literelor &
artelor bistriþene – au existat douã standuri ale
editurilor Charmides ºi Casa de Editurã Max
Blecher, specializate în promovarea celei mai noi
ºi performante poezii (nu doar) române: la
Bistriþa, poezia se cumpãrã natural, ca un produs
de uz domestic... În micul hol al Sinagogii,
mulþimea forfotea în jurul tarabelor cu volume de
poezie precum, în alte pãrþi, în jurul butoaielor cu
agheasmã... Am vãzut tineri ºi vîrstinci purtînd,
ca pe niºte trofee, volume de Ion Mureºan, Ioan
Es. Pop, Mihail Gãlãþanu, Daniel Bãnulescu, Dan
Coman.
Ce-mi mai amintesc de la ediþia cinci? Fireºte,
lansarea (prelungitã) cu Bonobo sau cucerirea
spaþiului, cartea la care am scris în ultimele ºase
luni (economisind, astfel, banii de psihoterapie),
sus, la Tãºuleasa Social, unde luna ºi noriºorii de
cartolinã þi se plimbã agale pe sub nas. Dimineaþa
cu Radu (Vancu) ºi Costicã (Acosmei) ºi micul
maidanez despre care Radu spunea – la fiecare
trei minute, glumind desigur – cã vrea sã-l
mãnînce. Îl luasem în braþe, potaia-ºi flutura

*
Teoria cunoaºterii, întrezãritã în lucrãrile
profesorului Anton Dumitriu, va rãmâne, din
pãcate, risipitã în cãrþile sale. Ea se constituie pe
baza logicii clasice, a teoriei aristotelice asupra
ºtiinþei ºi a viziunii personale asupra existenþei.
Realitatea nu poate fi cunoscutã în sine pânã la
ultimele consecinþe (pe verticalã), ci pe orizontalã
(istoric), fiind vorba de transformãrile echivalente
ale substanþei ºi energiei.
Cãutarea adevãrului este un proces continuu
de apropiere, heracleitic – pe mãsura evoluþiei
cunoaºterii noastre – de transformãrile existenþei.
Înþelegerea faptelor, identificarea lor cu adevãrul
nostru, mereu relativ, elibereazã spiritul
instaurând starea de katharsis aristotelian.
Justificarea existenþei omeneºti constã în aceastã
activitate sisificã de înþelegere ºi dezvãluire tot
mai adecvatã a adevãrului.

tipului uman superior, cãruia îi acordã rolul
dominant în viitor (mileniul III) (Homo
universalis, Ed. Eminescu, 1990). Acesta este, în
concepþia sa, tipul european occidental,
moºtenitorul direct al tradiþiei raþionale/dialectice
greco-romane, tradiþie devenitã astãzi spiritul
ºtiinþific indispensabil cunoaºterii. Specificul
occidentalului constã în disponibilitatea perpetuã
spre împrospãtarea cunoºtinþelor, în aceastã
strãdanie continuã spre perfecþiunea niciodatã
atinsã constând sensul existenþei ºi mãreþiei
omului. Cultura occidentalã europeanã este
singura culturã de tip deschis, raþional, heracleitic,
imaginatã de omenire pânã în prezent. Începutul
acestui miracol îl gãsim în strãduinþa filosofilor
Greciei Antice de a explica lumea raþional,
dezvãluind Adevãrul (Aletheia). Sensul de neuitare
atribuit termenului, poate fi actualizat prin
reconsiderarea importanþei tuturor elementelor
pozitive din istoria unei teorii. Îndrãgostiþii de
înþelepciune din Grecia Anticã atribuiau
intelectului douã funcþii, una de sesizare intuitivã
a esenþelor ºi alta de prelucrare raþionalã a datelor
obþinute nemijlocit (intuitiv). Logica clasicã a
asimilat aceste considerente în teoria axiomelor

Cu acestã metodologie de analizã literarã
sursologicã am completat, deloc întâmplãtor,
schiþa teoriei cunoaºterii desprinsã din lucrãrile
regretatului profesor Anton Dumitriu. Demersul
estetic a fost impus de necesitatea prezentãrii
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codiþa pe masã, la terasa hotelului „Diana”...
Muntenegreanul Vladimir Duriši?, cel mai tînãr
dintre masculii poeþi (nãscut în 1982), plonjînd
din calambur în calambur, construind douã
poeme gigantice, americano-balcanice, combinaþie
de Tarantino ºi Kusturica, vãzuþi prin lentila roºie
a fanfaronului Slavoj Jijek; flamandul Jan H.
Mysjkin, înviind pãsãri – Peacock! Peacock! – pe
scena Sinagogii, povestind vînãtoarea & practicînd
ritualuri de trib suprarealist; István Kemény,
narînd demn ºi autoironic, ca românul Andrei
Bodiu ºi ca orice copil-adult, personaj în basmul
(post)comunist; suedezul Henrik Nilsson, levitînd
pe aripile unui imens poem narativ pînã în inima
Levantului (la fel de bine ca, mai ieri, un William
Cliff); Gabi Eftimie, (p)refigurînd vocea
postumanului din ficþiunile houellebecqiene; Es.
Pop, autorul memorabilului vers de studenþie
bãimãreanã ºi ei erau adînci ca rozele, aºezîndu-ºi
noile poeme, docil, sub semnul XANAX; Marius
Chivu purtîndu-ºi charisma ca Ahile, coiful, dupã
bãtãlie, la subsuoarã; Bartis ºi Bumbuþ, prezentînd
obiectul-carte Bumbata (primul evocã, cu glasul
marelui romanicer, temniþa cotidianã ºi detenþia
comunistã a tatãlui sãu, trauma copilãriei; al
doilea survoleazã cu o eleganþã lipsitã de
infatuare, ce mi-l aminteºte pe Alex. Leo, peisajul
mental al penitenciarului Aiud). Ana Dragu ºi
umorul ei negru ºi comicãriile de amfitrioanã
emblematicã. Ion Mureºan, discutînd cu Vlad
Moldovan: un fel de jam-session poetic de zile
mari. Am vãzut o parte din recitalul Adei Milea,
prin ferestruica unei cabane, sus, la Tãºu.
Întors la Cluj, mi-a luat ceva timp sã îmi
revin, sã mã adun. Am pãrãsit spaþiul magic al
Pãdurii Pedagogice, al Bistriþei, adunarea bonomã
ºi pestriþã, amuzantã ºi înalt educativã a poeþilor.
M-am întors în Clujul neutru, indiferent, unde
scriitorii par sã trãiascã într-o dimensiune spaþiotemporalã diferitã de a concitadinilor. Port însã cu
mine o tolbã de poveºti mesmerizante, iar, dacã
nici aºa nu mã credeþi, n-aveþi decît sã veniþi vara
viitoare la Bistriþa, mãcar un week-end, printre
poeþi.

!

nedemonstrabile (stabilite intuitiv, dar în cât mai
bunã concordanþã cu realitatea) ºi dezvoltarea
silogisticã a teoriei ºtiinþifice (funcþia raþionalã a
minþii).
Înþelegerea fenomenelor instituie starea de
libertate ºi beatitudine – katharsisul aristotelian. ªi
numai gândirea neconstrânsã de nimic ºi de
nimeni poate descoperi Adevãrul.
Spiritul ºtiinþific ºi pragmatic rezultat de aici
va avea rolul hotãrâtor în modelarea cunoaºterii
omului viitorului. El este promovat de cultura ºi
civilizaþia Europei Occidentale.
Acest om universal, raþional, cult ºi moral, e
singurul capabil sã asigure supravieþuirea speciei,
în condiþiile în care, datoritã dezvoltãrii tehnice,
distrugerea planetei a devenit oricând posibilã.
Dacã profesorul Anton Dumitriu ne-ar fi lãsat
o gnoseologie sistematicã înainte de a trece în
nefiinþã, lucrarea ar fi avut o importanþã
deosebitã nu numai pentru cultura noastrã, dar ºi
pentru cea europeanã.

!
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elitele cetãþii

Profesor universitar doctor

Alexandru Rotaru
Chirurgia oralã ºi maxilo-facialã medicinã, artã, comunicare (I)

P

Cristian Colceriu

rofesorul universitar Alexandru Rotaru, nãscut în 4
mai 1938 în localitatea Diviciorii Mari, judeþul Cluj,
descinde dintr-o familie simplã de þãrani care pe
parcursul a douã generaþii a avut un respect aparte
pentru carte începând de la fascinaþia spiritului slovei în
conºtiinþã ºi pânã la rostul învãþãturii în a rãzbi în viaþã
din dorinþa aprigã de a-ºi depãºi condiþia socialã. Dupã
un concurs reuºit la Facultatea de Medicinã Generalã a
ajuns, fãrã voia sa, la Facultatea de Stomatologie a
Institutului Medico-Farmaceutic din Cluj, pe care a
absolvit-o în 1967, aflându-se printre vârfurile anului sãu
de studiu. La sfârºitul anului IV de facultate a concurat ºi
a obþinut un post de medic intern. Dupã terminarea
stagiului de internat printr-un concurs deosebit de dificil,
a obþinut un post de preparator la Catedra ºi Clinica de
Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã conduse de fondatorul
acestora, prof. dr. doc. Cornel Opriº. Aici a parcurs toate
treptele ierarhice profesionale ca medic specialist ºi, apoi,
ca medic primar ºi pe cele didactice, de la preparator la
profesor universitar. Din anul 1989, dupã pensionarea
pentru limitã de vârstã a prof. dr. Horaþiu Doroga, a
preluat conducerea Clinicii ºi a Catedrei de Chirurgie
oralã ºi maxilo-facialã în fruntea cãrora s-a aflat pânã în
2003, odatã cu pensionarea sa, continuându-ºi activitatea
ca profesor consultant.
Profesorului Alexandru Rotaru i se datoreazã
ridicarea nivelului profesional ºi ºtiinþific în chirurgia
oralã ºi maxilo-facialã, situându-se prin centrul de
excelenþã pe care l-a creat peste nivelul naþional, în
primul rând ca rezultat al unei repoziþionãri conceptuale
în privinþa cercetãrii ºtiinþifice bazate pe valorificarea
colaborãrilor multidisciplinare, inter-universitare ºi
internaþionale. În cadrul UMF Cluj a reuºit sã-ºi formeze
un colectiv valoros de colaboratori ºi cadre didactice cu
care a realizat schimburi de experienþã, a efectuat stagii
de perfecþionare ºi specializãri în strãinãtate: Valencia
(Spania), Wakefield (Anglia), Leeds (Anglia), Glasgow
(Scoþia), München (Germania), Basel (Elveþia).
Branºat la progresele din medicina mondialã, prof. dr.
Alexandru Rotaru a iniþiat cercetãri, unele reprezentând
prioritãþi naþionale, pentru dezvoltarea unor domenii de
mare actualitate ºi perspectivã în profilul oro-maxilo-facial
cum sunt: biomaterialele, stimularea osteogenezei cu
celule stem ºi factori de creºtere, chirurgia ortognaticã ºi
a deformitãþilor cranio-faciale, reconstrucþia scheleticã
cranio-maxilo-facialã asistatã de computer (3D),
diagnosticul ºi tratamentul sindroamelor dureroase orale
ºi cranio-faciale, aportul rezonanþei magnetice nucleare,
computer-tomografiei ºi ultrasonografiei în diagnosticul ºi
stadializarea tumorilor orale ºi maxilo-faciale etc. Prin
dezvoltarea ºi extinderea acestor preocupãri la Cluj de
cãtre discipolii sãi, specialitatea continuã sã fie bine
conectatã la actualitatea medicalã internaþionalã de profil
ºi, în acelaºi timp, îºi menþine poziþia de lider naþional în
aceste domenii.
Pe plan internaþional Alexandru Rotaru a iniþiat ºi
dezvoltat colaborãri ºtiinþifice cu diferite universitãþi:
Universitatea Tehnicã Recht der Isar, departamentul de
Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã – München (Germania);
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie Chiºinãu
(Republica Moldova); Institutul Oncologic Chiºinãu
(Republica Moldova); Centrul de cercetãri avansate din
Basel (Elveþia); Departamentul de Chirurgie Oro-MaxiloFacialã a Universitãþii Halim-Anyang-City din Seoul
(Koreea); Universitatea Naþionalã, Facultatea de
Stomatologie din Seoul (Koreea); Departamentul de
Chirurgie Plasticã ºi Maxilo-Facialã Marienhospital,
Stuttgart (Germania); Centrul de Implantologie Oralã

Prof. G. Takacs – Coburg (Germania).
Rezultatele colaborãrilor proprii ºi ale membrilor
colectivului pe care l-a condus au deschis porþile multor
societãþi profesionale ºi ºtiinþifice internaþionale între care:
Societatea Europeanã de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facialã,
Societatea Internaþionalã de Chirurgie Oralã ºi MaxiloFacialã, Societatea Internaþionalã de Chirurgie Esteticã,
Societatea Asiaticã de Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã.
Principalul câºtig a fost obþinerea unor importante
achiziþii ºtiinþifice cu finalitate practicã ce au fost
prezentate la peste 20 de congrese ºtiinþifice
internaþionale ºi la multe altele cu participare naþionalã.
Valoarea cercetãrilor prezentate cu ocazia acestor
evenimente ºtiinþifice a fãcut ca Alexandru Rotaru sã fie
ales membru în prezidiul multor congrese, conferinþe ºi
manifestãri ºtiinþifice de profil.
Adept al ideii de excelenþã, membru, membru
fondator, preºedinte sau membru onorific a peste 20
societãþi profesionale ºi ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale precum ºi membru în colectivul de redacþie
a numeroase reviste ºtiinþifice de specialitate, Alexandru
Rotaru a promovat direcþii noi în cercetarea ºtiinþificã
susceptibile de rezultate ºi performanþe mai ales pe latura
aplicativã a cercetãrii clinice.
Implicarea sa în procesul de învãþãmânt universitar ºi
postuniversitar ca om dedicat profesiei de medic ºi de
cadru didactic a determinat alegerea sa în Senatul UMF
pe toatã perioada funcþiei sale active de profesor.
Pentru întreaga sa activitate Alexandru Rotaru a
primit numeroase premii, distincþii, diplome ºi medalii
naþionale ºi internaþionale: Premiul „Gheorghe Bilaºcu” al
Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Iuliu Haþieganu”
(Cluj-Napoca, 1993); Medalia 75 de ani de Învãþãmânt
Medical ºi Farmaceutic a Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie „Iuliu Haþieganu” (Cluj-Napoca, 1994);
Distincþia pentru realizãri ale secolului XX (The 20th
Century Award of Achievements) acordatã de cãtre
International Biographical Center – Cambridge (Anglia,
1998); Diploma de onoare a direcþiei medicale a
Ministerului Apãrãrii Naþionale cu prilejul aniversãrii a 80
de ani de existenþã a Spitalului Militar Cluj-Napoca
(1999); Diploma de merit pentru contribuþie la fondarea
ºi activitatea Societãþii Române de Chirurgie Oralã ºi
Maxilofacialã cu ocazia a 10 ani de la înfiinþare (2002);
Diploma de Excelenþã pentru activitatea de excepþie
depusã pentru dezvoltarea Chirurgiei Orale ºi
Maxilofaciale în România, acordatã de Societatea Românã
de Chirurgie Oralã ºi Maxilofacialã sub egida European
Association for Cranio-Maxillofacial Surgery cu
semnãtura Prof. Dr. Bernard Devauchelle (2004),
preºedintele acestui for internaþional; Diploma de
excelenþã a Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Carol
Davila” (Bucureºti, 2006); Honorary Professor of the
International Course of Oral and Maxillofacial Surgery
2003-2006, Iaºi, sub egida European Association for
Cranio-Maxillofacial Surgery (2006); Medalia de aur a
Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Carol Davila”
(Bucureºti, 2006); Medalia de aur pentru România, secþia
Medicinã, oferitã de American Biographical Institute
(2006), pentru meritul de a fi fãcut cunoscute
personalitãþi româneºti din domeniu; International Expert
in Oral and Maxillofacial Surgery, American Biographical
Institute (2006); Senior al Cetãþii (Cluj-Napoca, 2010).

– Cum vã raportaþi la tradiþia medicalã, la
precursorii gândirii clinice clujene, mai cu seamã la
cei din specialitatea dumneavoastrã?
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Alexandru Rotaru

– Aº putea avea în vedere trei paliere: asistenþa
medicalã ºi învãþãmântul medical fundamental
(preclinic), apoi cel clinic ºi, în sfârºit, cel de
medicinã preventivã care include problemele de
igienã ºi sãnãtate publicã. În fiecare din aceste trei
mari domenii au existat personalitãþi ilustre,
precursori care au stabilit direcþii ºi orientãri,
influenþate de evoluþia pe plan mondial a ºtiinþei
medicale.
Domeniul ºtiinþelor medicale fundamentale, la
începutul învãþãmântului de la Universitatea Daciei
Superioare, a fost ilustrat de mari corifei ca Victor
Babeº, o copleºitoare personalitate care a fost
profesor de Anatomie Patologicã ºi Bacteriologie ºi
la alte universitãþi ºi care a participat la organizarea
Universitãþii româneºti din Cluj. Constantin
Levaditi, primul profesor de Patologie Generalã ºi
Experimentalã la facultatea de Medicinã din Cluj
împreunã cu Iuliu Moldovan ºi M.A. Botez, a
elaborat proiectul înfiinþãrii Institutului Pasteur din
Cluj. Academicianul Grigore Benetato, profesor de
Fiziologie, împreunã cu colaboratorul sãu de la
vremea aceea, conferenþiarul Cornel Opriº,
mentorul meu, au efectuat experimentul capului
izolat. Acest experiment aparþinea ca idee lui
Heymans, care nu a reuºit sã-l realizeze practic.
Dupã demonstrarea lui de cãtre Benetato ºi Opriº
la Bruxelles, lumea ºtiinþificã a fost atât de
impresionatã de rezultate încât l-a comparat, ca
importanþã, cu experimentul lui I.P. Pavlov.
Aceasta, deoarece în multe privinþe experimentul
pus în valoare de clujeni a deschis cãi noi ºi
realmente a schimbat modul de gândire în
Fiziologia mondialã. În privinþa învãþãmântului
clinic aº putea spune cã el a fost extrem de legat de
achiziþiile ºtiinþifice ale disciplinelor fundamentale
care au asigurat o gândire corelativã profundã,
aproape matematicã, cu manifestãrile clinice ale
bolilor ºi mai ales în absenþa investigaþiilor clinice
sofisticate existente în prezent. Pe de altã parte,
relaþia medic-pacient a fost fundamentalã în
stabilirea diagnosticului ºi în abordarea planului
terapeutic în baza unor concepþii specifice ªcolii
Medicale Clujene reprezentate în principal, dar nu
în exclusivitate, de Iuliu Haþieganu, Ioan Goia,
Aurel Moga.
Dar marea gândire clinicã clujeanã nu s-a limitat
exclusiv la învãþãmântul preclinic ºi la profilul
medicinei interne. Au mai funcþionat ºi alte profile
clinice precum cele chirurgicale sau stomatologice
etc. În chirurgie, profesorul Iacob Iacobovici,
fondatorul Clinicii Chirurgicale I, a fost unul dintre
cei mai performanþi chirurgi europeni de la acea
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vreme. Împreunã cu Popolizu a fãcut prima
sialografie din lume, în 1925, o investigaþie
radiologicã a glandelor salivare care ºi astãzi, dupã
atâþia ani, este imbatabilã în diferenþierea proceselor
inflamatorii de cele tumorale glandulare. În aceeaºi
ramurã chirurgicalã, dar mai târziu, meritã a fi
menþionat profesorul Ion Chiricuþã, care a fondat
Institutul Oncologic din Cluj ºi care a achiziþionat
tot ce era la vremea lui performant pe plan mondial
în acest domeniu. În 1987, cercetând cu un student
al meu din Germania problema unor markeri
tumorali în tumorile maligne ale capului ºi gâtului,
i-am trasat sarcina de a cãuta bibliografie prin
marile biblioteci germane. Spre surprinderea mea el
mi-a comunicat cã nu a gãsit pentru aceastã temã
decât puþine referinþe ºi dintre ele, cele mai
valoroase ºi mai ample au fost cele publicate de cãtre
colectivul Institutului Oncologic Cluj. Iatã un alt reper
de forþã al ªcolii Medicale Clujene.
În profilul stomatologic, profesorul Gheorghe
Bilaºcu a fost întemeietorul învãþãmântului
stomatologic al Universitãþii Daciei Superioare la Cluj
ºi primul în România de acest fel. Intrând în
stomatologie cu o zestre bogatã de cunoºtinþe
medicale chirurgicale, în special de oftalmologie,
O.R.L., chirurgie generalã a ajuns cel mai apreciat
medic stomatolog din Ungaria, la vremea respectivã.
A venit la Cluj în 1919, renunþând la privilegiile sale,
pentru a pune bazele acestui învãþãmânt, corelându-l
în mod ºtiinþific cu disciplinele fundamentale ºi
clinice. Prin aceasta a schimbat modul de gândire
asupra specialitãþii, creând astfel perspectivele de
dezvoltare ºi integrare a stomatologiei în medicina
clinicã. A editat la Cluj „Revista Stomatologicã”,
prima publicaþie de specialitate care apoi a devenit
revistã naþionalã cu sediul la Bucureºti. Dupã el a
urmat profesorul Ioan Aleman, promovat chiar de
cãtre prof. Iacob Iacobovici. La vremea aceea,
chirurgia oro-maxilo-facialã practicatã de Ioan Aleman
la Cluj rivaliza în bunã mãsurã cu cea practicatã de
marile personalitãþi în domeniu ale Europei de talia
profesorilor Wassmund din Berlin sau Pichler din
Viena. Protezele chirurgicale oro-maxilo-faciale
confecþionate de el aveau atâta ingeniozitate, încât
puteau sta alãturi de cele mai performante din
Europa. Ele au fost extrem de bine corelate
morfologic ºi funcþional cu segmentele anatomice pe
care le înlocuiau sau le activau. Aceste performanþe
protetice au fost apoi continuate de cãtre prof. dr.
Vasile Vasilescu ºi prof. dr. Felicia Prelipceanu, iar în
chirurgia oralã ºi maxilo-facialã de cãtre prof. dr.
Cornel Opriº, fondatorul acestei discipline.
– Ce traseu a parcurs biografia profesorului
Alexandru Rotaru pe ruta educaþie-formare-afirmare?
Cum aþi inventaria contribuþiile dumneavoastrã
relevante la dezvoltarea chirurgiei cranio-oro-maxilofaciale?
– Marile evenimente din viaþa mea au fost
marcate de forþa destinului. La momentele de
rãscruce, destinul mi-a scos în cale persoane
providenþiale care m-au dirijat pe alte cãi decât cele pe
care aº fi dorit eu sã merg. Abia dupã ani sau zeci de
ani mi-am dat seama cã destinul a lucrat prin ei în
favoarea mea.
Dupã un concurs de admitere cu opt concurenþi
pe un loc, promovat la Medicina Generalã, am ajuns
fãrã voia mea la Facultatea de Stomatologie pe care
am absolvit-o cu rezultate foarte bune. La sfârºitul
anului patru de studii, în urma unui concurs, am
obþinut un loc de intern. La sfârºitul stagiului de
internat s-a scos la concurs un post de asistent stagiar
(preparator) la Catedra ºi Clinica de Chirurgie Oralã
ºi Maxilo-Facialã. Cu toate cã mi se oferise un post la
o altã disciplinã, eu mã hotãrâsem sã aleg chirurgia
oralã ºi maxilo-facialã. Concursul extrem de dificil a
fost în favoarea mea.
Dupã ce mã pregãtisem aproape un an de zile la
Chirurgia I la profesorul A. Nana în probleme de
urgenþe chirurgicale, când m-am întors la Chirurgia
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Maxilo-Facialã m-am gãsit pe statul de funcþii al unei
alte secþii ce aparþinea profesorului
V. Vasilescu, cel care îmi oferise postul înainte de a
mã înscrie pentru chirurgie. Mi-a fost foarte greu sã
revin la chirurgie, din cauza opoziþiei rectorului ºi
secretarului de partid din vremea aceea, amândoi
fiind în relaþii deloc amicale cu profesorul Opriº, ºeful
catedrei de Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã. Cu
ajutorul profesorului Iuliu Cãpuºan, care ocupa ºi
funcþia de prorector didactic, am reuºit sã-mi reocup
locul la mult râvnita catedrã de Chirurgie MaxiloFacialã.
Dupã trei ani de stagiaturã mi-am susþinut
examenul de confirmare în chirurgie maxilo-facialã,
fapt care mi-a asigurat un traseu profesional stabil dar
nu fãrã obstacole. La scurt timp au început:
mi-am atras adversitãþi de care nu-mi reamintesc cu
plãcere. Ele au apãrut în conjunctura schimbãrilor
produse la conducerea clinicii. Convingerea mea era
cã a-i aduce laude ºi a-i crea noului ºef iluzia unui
mare chirurg ºi profesor doar pentru a obþine
anumite favoruri însemna nesinceritate faþã de el ºi
lipsã de demnitate faþã de mine. Aceastã lipsã de
servilism a mea a fost interpretatã greºit, ca lipsã de
respect ºi loialitate, ceea ce era departe de adevãr ºi
de sentimentele mele. Cert este cã din cauza acestei
interpretãri am ajuns sã fiu izolat, astfel încât de
multe ori mã regãseam singur în sala de operaþie sau
la stagiu cu studenþii. Situaþia s-a perpetuat fiind
întreþinutã ºi de unii colegi, fapt pentru care mi se
repartizau pentru rezolvare chirurgicalã, tratament ºi
îngrijire cazurile clinice cele mai stresante. Eu eram
trimis cel mai frecvent la cazurile interclinice
dramatice ºi aceasta, de regulã, se petrecea dupã
programul de la clinicã ºi din catedrã, dacã situaþia nu
impunea o urgenþã. Vrând nevrând, am devenit
cunoscut ºi apreciat de multe alte clinici, inclusiv de
profesorul Aurel Nana, cunoscut prin exigenþa lui,
care mi-a oferit o ºansã uriaºã pe care însã n-am
putut-o valorifica. ªansa a fost creatã de un status
maxilo-facial foarte dificil în care intrase fiica unui
demnitar de mare influenþã din Comitetul Central al
Partidului Comunist Român cu care profesorul Nana
era prieten. Am fost cãutat în toiul nopþii, am
rezolvat problema cu succes ºi drept rãsplatã am fost
întrebat cu ce mi-ar putea fi de folos. Am spus cã aº
dori o susþinere cu o bursã pentru un stagiu la
profesorul Obwegeser în Elveþia, care era considerat
somitatea numãrul unu în lume în chirurgia
ortognaticã ºi în alte ramificaþii ale chirurgiei orale ºi
maxilo-faciale. Rãspunsul demnitarului a fost pozitiv,
cu condiþia sã am recomandarea catedrei ºi aprobarea
Partidului. Pentru aceasta s-a fãcut o ºedinþã de
catedrã la care numai eu nu am fost invitat. Am aflat
ulterior ordinea de zi a ºedinþei de catedrã ºi a grupei
de partid. În absenþa mea se fãcuse o altã propunere
care însã nu avea referinþele mele profesionale ºi, în
consecinþã, oferta nu s-a mai validat. Am regretat tot
timpul cã am pierdut aceastã oportunitate deoarece,
dacã o puteam valorifica, o spun chiar dacã par lipsit
de modestie, era cu totul altul nivelul Chirurgiei
Maxilo-Faciale din Cluj ºi, probabil, în multe domenii
ºi cel din þarã. Dupã câþiva ani m-am prezentat la
Bucureºti împreunã cu un coleg de catedrã la
concursul de medic primar. A fost cel mai greu
examen din viaþa mea. La concurs s-au înscris 18
cadre didactice universitare pe patru locuri. Mulþi
dintre concurenþi au venit a doua, a treia sau chiar a
patra oarã. Obþinerea titlului de medic primar era ºi o
condiþie pentru avansarea didacticã. Pentru mine, nu
aceasta avea cea mai mare importanþã, ci valoarea lui
în eventualitatea cã aº fi ieºit din clinicã ºi din
învãþãmântul superior în reþeaua sanitarã. La finalul
concursului, trei dintre cei 18 concurenþi s-au detaºat.
Pe cel de-al patrulea loc, cu medii egale,
m-am clasat eu ºi un coleg de la catedra din Bucureºti
unde se þinea examenul. Urmarea? Examenul de
baraj. Am vrut sã renunþ la el, dar grupul colegilor
din Iaºi m-a încurajat ºi prin insistenþã m-au
determinat sã intru la confruntare. În acel moment
Dumnezeu m-a luminat. Rãspunsurile mele m-au

situat fãrã echivoc deasupra contraconcurentului meu,
cu toate cã acesta avea informaþii despre bolnavii din
clinicã pentru subiectele de examen. Satisfacþia a
durat doar cât a þinut drumul de la Bucureºti la Cluj
pentru cã aici, spre marea mea surprindere, am fost
întâmpinat cu ostilitate. Îmi amintesc cum ºeful
clinicii m-a întrebat: „Ce-i, tovarãºe Rotaru, ai venit sãmi spui cã ai luat concursul?”. Am rãmas perplex ºi
am rãspuns: „Da. Am venit sã vã comunic faptul cã
am reprezentat onorabil catedra la concurs”. În
dimineaþa urmãtoare, dupã ºedinþa de raport, aceeaºi
distinsã personalitate s-a adresat medicilor invitându-i
în birou. Evident, eram ºi eu prezent. Cu o voce
rãspicatã a þinut sã sublinieze: „Tovarãºi, v-am chemat
aici sã-l felicitãm pe tovarãºul Rotaru pentru
concursul de la Bucureºti. Dar, tovarãºe Rotaru, sã
nu-þi închipui cã ai fãcut mare scofalã. Sã-þi iasã din
cap acest lucru ºi de aici înainte sã-þi vezi de lungul
nasului.” Aceasta a fost felicitarea, ºeful taxându-mã
pentru infatuare, o atitudine de care nu cred cã existã
cineva care sã mã fi bãnuit vreodatã dintre cei pe care
i-am întâlnit în viaþa mea. Astfel mi-a fost apreciat
rezultatul unui concurs la care unii colegi au fãcut
infarct. Dupã eveniment, ceilalþi colegi m-au felicitat
individual cãutând fiecare dintre ei sã o facã între
patru ochi. La câþiva ani dupã eveniment am aflat din
afirmaþiile ºefului de comisie cã mi-a fost pusã o
contrapilã pentru a favoriza pe altcineva din catedrã.
Din toamna anului 1983 conducerea catedrei ºi
clinicii s-a schimbat. Avansãrile pe linie didacticã erau
limitate politic pânã la suprimare. De la pensionarea
profesorului C. Opriº, în 1973, nu se mai fãcuserã
progrese reale, nici profesionale ºi nici ºtiinþifice. Ba
mai mult se ajunsese ca în mediul clinicilor
universitare similare sã se vorbeascã peiorativ de
Clinica de Chirurgie Maxilo-Facialã de la Apahida. În
tot acest timp am prestat onorific norma de ºef de
lucrãri pânã dupã evenimentele din 1989 când
lucrurile au luat o altã turnurã.
În anul 1990 am fost avansat la gradul de
conferenþiar, iar cu aceastã funcþie am preluat
conducerea clinicii ºi catedrei odatã cu pensionarea
predescesorului meu, prof. dr. Horaþiu Doroga, de o
valoare umanã absolut remarcabilã, dar obosit ºi
erodat de vicisitudinile epocii. Din 1991 am devenit
profesor universitar. Primele obiective pe care mi
le-am propus ca ºef de catedrã ºi clinicã, au vizat
stabilirea legãturilor cu Occidentul. Mi-am selectat
colaboratori valoroºi cu ajutorul cãrora sã reformez
învãþãmântul ºi asistenþa sanitarã de specialitate. Totul
s-a miºcat rapid, astfel cã în scurtã vreme ne-am
conectat la societãþile profesionale ºi ºtiinþifice
internaþionale în ale cãror activitãþi ne-am integrat
dupã schimburile de experienþã cu centre de prestigiu
în profilul nostru. Colectivul clinicii noastre a susþinut
numerose comunicãri ºtiinþifice la fiecare sesiune
naþionalã a societãþii noastre de specialitate sau la
altele înrudite la care a participat cu lucrãri privind
caracterul multidisciplinar al patologiei ºi interferenþa
cu: chirurgia generalã, ortopedia ºi traumatologia,
oncologia, neurochirurgia, ORL-ul, dermatologia,
chirurgia plasticã ºi reparatorie, oftalmologia etc., ceea
ce nu se întâmplase anterior. Totodatã, am schimbat
optica privind abordarea ºi elaborarea lucrãrilor
ºtiinþifice, numeroase dintre ele reprezentând rodul
unor colaborãri interdisciplinare. Am iniþiat cercetãri
pentru dezvoltarea unor domenii de mare actualitate
ºi perspectivã în profilul oro-maxilo-facial. Astfel, am
creat la Cluj-Napoca condiþiile pentru dezvoltarea a
douã profile clinice, iar ulterior individualizarea în
douã secþii a Clinicii de Chirurgie Oro-MaxiloFacialã: una cu profil clasic ºi alta cu profil plastic
ºi de reabilitare pentru deformaþiile orale ºi craniomaxilo-faciale, în prezent fiecare dintre cele douã
clinici fiind conduse de câte un profesor ºef de
clinicã.
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– În ce a constat patologia intervenþionalã de
care v-aþi ocupat? Cu ce afecþiuni v-aþi confruntat
cel mai frecvent de-a lungul carierei?
– Aº putea sã vã dau o cifrã care sã vã
impresioneze dar mi se pare nerelevantã.
Intervenþiile pot merge de la a face doar o incizie
pentru a extirpa un polip sau papilom pânã la o
operaþie complexã în care este abordat întregul cap
ºi gâtul cu toate elementele anatomice vitale.
Important este cã atunci cînd se îndepãrteazã
anumite structuri anatomice sã poatã fi ºi
substituite sau reconstruite pentru a nu lãsa un
spaþiu gol ºi nefuncþional. Imaginaþi-vã un astfel de
spaþiu în gurã. Aici s-ar aduna ºi ar stagna saliva ºi
alimentele care ar intra în putrefacþie ºi s-ar infecta,
ameninþând viaþa pacientului. Sau un spaþiu gol la
faþã care o deformeazã, creând asimetrii
morfologice sau funcþionale. Aici este marea
deosebire faþã de celelalte servicii chirurgicale,
marea iscusinþã ºi idealul care nu totdeauna poate fi
atins în întregime. Aici este ºi marea artã, aceea de
a reda fizionomiei umane forma, funcþia ºi
culoarea, lucru care conferã chirurgiei orale ºi
maxilo-faciale o particularitate ce nu se regãseºte cu
atâta pregnanþã în nicio altã specialitate
chirurgicalã.
Patologia traumaticã oralã ºi maxilo-facialã poate
fi dramaticã, în primul rând prin relaþia de prima
urgenþã cu cãile aeriene superioare, cu craniul sau
baza craniului ºi cu vasele mari ale gâtului.
Traumatismele de la acest nivel ameninþã viaþa. În
al doilea rând (a doua urgenþã) ele pot fi dramatice
prin leziunile nervoase ºi oculare asociate care nu
pun în pericol imediat viaþa, dar care dacã nu sunt
recunoscute ºi tratate de urgenþã pot deveni
ireversibile ºi sã creeze mari infirmitãþi. Existã apoi
leziuni orale ºi maxilo-faciale în contextul unui
politraumatism, când se asociazã cu leziuni toracice,
abdominale sau ale membrelor. În astfel de cazuri,
sub presiunea psihicã a stãrii de urgenþã la care este
supus medicul, în unele cazuri se pot comite erori
în eºalonarea intervenþiilor mai ales acolo unde
serviciile de urgenþã sunt repartizate pavilionar ºi
bolnavul trebuie transportat de la un serviciu la
altul. Cum desfigurãrile faciale sunt întotdeauna
impresionante, la prima vedere a cazului clinic
poate scãpa observaþiei o leziune mascatã, uneori
mai gravã, de naturã toracicã sau abdominalã care
ameninþã viaþa. Dramatismul aparent al leziunilor
faciale determinã medicul sã se ocupe prioritar de
aceste leziuni, fãrã sã-ºi dea seama de cele
abdominale, toracice sau ale membrelor care pot fi
mai ameninþãtoare.
Personal m-am confruntat cu astfel de situaþii,
dar una dintre ele are un istoric mai aparte. Eram
de gardã la Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã
la scurtã vreme dupã ce mã întorsesem de la
Chirurgie I, unde mã pregãtisem pentru situaþiile de
urgenþã. Din Maramureº, a venit salvarea cu un
politraumatizat la care leziunile aparent mai
dramatice erau cele maxilo-faciale. Cum însã eu
eram meticulos din fire, conform celor învãþate, am
examinat în întregime bolnavul ºi am suspectat
orientarea evoluþiei lui spre un abdomen acut posttraumatic, al cãrui tablou clinic îl þinusem bine în
minte de la prof. dr. Criºan Mircioiu. În consecinþã
l-am considerat urgenþa întâi, întrucât punea
probleme de risc vital ceea ce nu se întâmpla cu
leziunile maxilo-faciale. Am trimis salvarea cu
bolnavul la Chirurgie I. De acolo pacientul mi-a fost
returnat. L-am internat la noi. În dimineaþa care a
urmat am fost chemat la raportul de gardã de prof.
A. Nana cãruia i se raportase cã am purtat bolnavul
pe drumuri. Prof. Nana l-a cãutat ºi pe prof. Opriº,
ºeful meu, dar dânsul era plecat la un Congres la
Lisabona. În aceste condiþii l-a chemat pe prof.
Suciu, directorul Direcþiei Sanitare, cãruia i-a cerut
sã mã pedepseascã aspru. Însã, în acest timp, la noi
în clinicã abdomenul post traumatic evolua, se
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agrava. Am solicitat un chirurg din acelaºi spital
care a confirmat prezumþia mea ºi pacientul a fost
preluat. Astfel am scãpat de o sancþiune care în
mod eronat mi-ar fi fost aplicatã.
Prin frecvenþa ºi dramatismul lor, traumatismele
ocupã cea mai mare parte a specialitãþii ºi implicit a
preocupãrilor mele. Dar pe lângã ele specialitatea
are o extindere mult mai largã în care ca frecvenþã
urmeazã tumorile ºi din pãcate cele maligne au
crescut procentual alarmant.
Fiecare dintre aceste douã patologii (traumaticã
ºi tumoralã) creeazã încã o patologie secundarã ce
constã în diformitãþi orale, cu tot ce conþine ea ºi
faciale scheletice ºi/sau de pãrþi moi incluzând ºi
pereþii orbitei ºi piramidei nazale care cer
reconstrucþia sau reabilitarea, de cele mai multe ori
imediatã. Închipuiþi-vã cã dupã un traumatism facial
sau dupã o rezecþie tumoralã pacientul îºi pierde
planºeul orbitei, iar globul ocular fãrã sprijin
coboarã spre sinusul maxilar. Dacã nu am reface
planºeul orbitei pentru sprijinul ochiului pe lângã
faptul cã s-ar pierde vederea la acel ochi,
poziþionarea lui declivã ar crea o asimetrie facialã
respingãtoare.
Chiar dacã par lipsit de modestie, am fost
primul în þarã care am avut preocupãri mai ample ºi
am raportat cazuri clinice de reconstrucþie a
planºeului orbitei. Acum recunosc cã, în aceastã
problemã, fiul meu dr. Horaþiu Rotaru m-a depãºit,
la ora actualã fiind considerat cel mai bun din þarã
în reconstrucþia tridimensionalã a orbitei. Legat de
necesitatea reconstrucþiei imediate vã întreb retoric,
ce s-ar întâmpla cu un pacient cãruia i-am extirpa o
parte sau jumãtate din faþã pentru o tumorã
malignã fãrã sã-i reconstruim segmentul extirpat?
Impactul psihologic ºi social asupra lui ar fi atât de
mare încât pacientul ar trebui sã fie foarte puternic
astfel ca, uitându-se în oglindã, sã nu facã infarct
sau cel puþin sã nu se dezechilibreze mental. Iatã
unul dintre multiplele motive pentru care am agreat
ideea creãrii separate, la Cluj-Napoca, a unei secþii
de Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã, care sã
aprofundeze studiul asupra patologiei ºi reabilitãrii
diformitãþilor.
O altã patologie cu care ne confruntãm este cea
legatã de infecþii. Unele dintre ele sunt simple, altele
sunt de o gravitate inimaginabilã. Mã refer mai cu
seamã la infecþiile anaerobe care pot pleca ºi de la
dinþi ºi care pot sã evolueze rapid la baza craniului
sau pot coborî în mediastin. În ultimul timp au
apãrut fasciitele necrozante care lipseau ca entitate
clinicã în tinereþea mea ºi care în câteva zile, dacã
nu sunt recunoscute ºi tratate prompt ºi corect,
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decimeazã bolnavul. În astfel de cazuri tratamentul
cere o competenþã deosebitã. Prin urmare
traumatismele, tumorile ºi infecþiile sunt cele cu
care ne confruntãm cotidian. Pe lângã acestea existã
o arie foarte largã de afecþiuni ale gurii ºi feþei ce
include anomaliile ºi malformaþiile congenitale ºi ele
în grade diferite, de la cele mai simple la cele de-a
dreptul respingãtoare. ªi, nu în ultimul rând, tot ce
þine chirurgical de gurã, de dinþi ºi de substratul
osos sau de pãrþi moi ale protezelor dentare,
substrat care în multe cazuri trebuie reconstruit sau
reabilitat pe cale chirurgicalã ne aparþin tot nouã.
Traumatismele maxilo-faciale ºi malformaþiile
congenitale ale feþei au fost de la început, sã le
zicem, partea „forte” a clinicii noastre. Îmi
îndeplinesc o datorie moralã ºi de onoare
menþionând faptul cã fondatorul clinicii, profesorul
C. Opriº, a susþinut ideea utilitãþii imobilizãrii
rigide în tratamentul fracturilor maxilare, idee pe
care am regãsit-o oarecum sub o altã formã dar cu
acelaºi conþinut cu treizeci de ani mai târziu în
literatura internaþionalã de specialitate. De
asemenea, Domnia Sa a avut contribuþii originale în
tratamentul malformaþiilor congenitale ale feþei.
Predecesorul meu, profesorul Horaþiu Doroga a fost
primul în þarã care a introdus suspensiile scheletice
ca mijloace ortopedice de imobilizare în fracturile
scheletului facial.
În ce mã priveºte, m-am înscris în tradiþia
catedrei ºi am ºi avut rezultate. Unele dintre aceste
rezultate le-am comunicat la reuniuni ºtiinþifice
internaþionale. Prima lucrare cu titlul “Appreciation
on certain techniques of osteosynthesis more
frequently used in the treatment of gonion
fractures” a fost prezentatã la al IX-lea Congres
Mondial al Societãþii Internaþionale de Chirurgie
Maxilo-Facialã de la Thesalonik (Grecia, octombrie
1983), a fost bine primitã ºi apreciatã chiar de cãtre
profesorul W. Bethmann de la Universitatea KarlMarx din Leipzig (Germania), care a ºi recomandato pentru publicare în revista germanã
“Deutsche Stomatologie”. Din pãcate n-am putut
trimite materialul pentru publicare deoarece trebuia
însoþit de aprobarea ºefului departamentului nostru,
iar condiþiile vitrege din catedrã nu mi-au permis
atunci acest lucru.

!
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Aurel Rogojan

Faþa ºi reversul
Gogu Rãdulescu ºi «loja de la Comana»

Î

ncã din anii ’50-’60, în România a acþionat
o foarte importantã «lojã cominternistã».
Din aceastã lojã au fãcut parte
reprezentanþi de seamã ai vieþii politice
româneºti: Ana Pauker (Hannah Robinsohn),
Iosif Chiºinevschi, Vasile Luca (Luka Lázsló),
Walter Roman, Lev Oigenstein (Leonte Rãutu),
Leonid Tismineþki (Leonte Tismãneanu), Mihai
Florescu ºi fratele sãu, Theodor Blumenfeld,
Gogu Rãdulescu ºi alþii.
Deºi Nicolae Ceauºescu dorea sã aparã
întotdeauna ca echidistant faþã de Israel ºi de
lumea arabã, simpatiile sale arabe erau evidente. Israelul nu le putea accepta. În consecinþã, subminarea de sorginte israelianã a
regimului autoritar al lui Ceauºescu, a cãrui
esenþã naþionalistã a fost lesne reperatã, s-a
orientat, într-o primã etapã, înspre sabotarea
angajamentelor României pe linia lucrãrilor de
investiþii, în principal a lucrãrilor de construcþii-montaje ale unor importante utilitãþi
1economice, de producþie ºi de transport în
aproape toate þãrile arabe, cu excepþia zonei
saudite, aflatã sub o puternicã influenþã occidentalã.
O mare parte din responsabilii lucrãrilor de
investiþii din lumea arabã au fost evrei cu
foarte bune dosare de partid ºi de Securitate,
ceea ce pentru Mossad a însemnat o adevãratã
manã cereascã. Infiltrarea pe o asemenea
filierã a reþelelor Mossad-ului în þãrile arabe a
constituit un foarte mare afront pentru
conducãtorii acestor state. Afrontul s-a soldat,
în cele din urmã, cu intrarea în blocaj de plãþi
pentru serviciile prestate ºi accentuarea
deficitului balanþei externe a României.
În plan intern, Gogu Rãdulescu, Zigu
Ornea, Paul Georgescu, Idel Segal, Nicolae
Tertulian ºi alþii au asigurat îndeplinirea
obiectivelor cominterniste în ceea ce priveºte
propaganda ºi erodarea spiritului naþional
tradiþionalist al culturii româneºti. Trebuie
observatã în acest sens opoziþia tenace la
editarea integralei publicistice social-politice a
poetului Mihai Eminescu, în special a acelor
volume de scrieri politice din perioada sa de
editorialist la ziarul conservator Timpul, în
care erau analizate influenþele nefaste asupra
României în urma acaparãrii puterii financiarbancare, precum ºi cele exercitate în cultura
naþionalã de elementul alogen.
În plus, Gogu (Gheorghe) Rãdulescu a
patronat numeroase «reuniuni private secrete»
la una dintre reºedinþele sale de vacanþã
(Comana, judeþul Giurgiu). Tudor Postelnicu,
ºeful Securitãþii (1978-1987), a fost informat în
detaliu asupra conþinutului subversiv al unora
dintre reuniunile respective. Gogu Rãdulescu
acþiona ºi ca «agent recrutor» asupra unora
dintre invitaþii sãi. Cele mai consistente
informaþii fuseserã obþinute de un ofiþer de
elitã din serviciul de contraspionaj pentru
S.U.A. Urmarea: ofiþerul de contraspionaj a
fost aspru mustrat (aflase ceva ce nu trebuia
sã ºtie!), scos din serviciul operativ ºi trecut la
munca de birou.
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Gogu Rãdulescu a exercitat o influenþã
covârºitoare orientând acþiunile contestatare
ale unor tineri poeþi ºi scriitori. Unii dintre ei
au devenit în anii ’90 figuri proeminente ale
unor formaþiuni politice sau civice din
România. Meritã sã amintim aici cã
oficializarea prigoanei împotriva
«protocronismului» s-a produs în 1988 prin
articolul de denunþ semnat de Gogu Rãdulescu
în publicaþia România literarã. Articolul, scris
în maniera clasicã a demascãrilor din Scânteia
anilor ’50, a produs un puternic efect în epocã
ºi a statornicit ideea cã aceastã teorie culturalã
ar fi periculoasã ºi trebuie înlãturatã. Aceeaºi
viziune exista ºi în cercurile «ocultei» care
controla România la acea datã (ºi care a ieºit
la suprafaþã dupã 1990), iar «manifestul
antiprotocronist», semnat de bãtrânul agitator
al Cominternului nu numai cã a dat un foarte
important semnal, dar era ºi o sfidare a
miturilor fondatoare ale naþionalismului
promovat de Nicolae Ceauºescu.
Gogu Rãdulescu era o rara avis printre
înalþii nomenclaturiºti. Afiºa un spirit boem,
independent, deºi era un oportunist rafinat.
ªi-a creat ºi cultivat imaginea unui om care
niciodatã n-a pregetat sã-i ajute atât cât putea
(ºi putea mult!) pe cei aflaþi în nevoie. De
reþinut este ºi faptul cã în rarele ocazii în care,
în calitate de vicepreºedinte al Consiliului de
Stat, asigura interimatul unor chestiuni ce-i
prilejuiau contacte cu ºefi ai Securitãþii, cãuta
sã ºi-i apropie pe aceºtia ºi sã-i îndatoreze.
În anii ’50, în perioada în care a avut
responsabilitãþi pe linia comerþului exterior,
dupã îndepãrtarea troicii Ana Pauker-Teohari
Georgescu-Vasile Luca, Gogu Rãdulescu a fost
implicat într-o anchetã pentru fapte
circumscrise subminãrii economice, spionajului
ºi, respectiv, trãdãrii în favoarea Israelului. A
scãpat. Mai mult, a fost ºi promovat.
Intervenþia în favoarea fostului ofiþer N.K.V.D.
Gogu Rãdulescu s-a fãcut din afara partidului
ºi din afara þãrii.
În 1981, membri ai lojei l-au manipulat pe
Constantin Pîrvulescu, membru fondator al
P.C.R., pentru ca acesta sã se ridice împotriva
lui Ceauºescu în plenul lucrãrilor celui de-al
XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
Dupã 1985, membrii lojei s-au dovedit a fi
adepþi ºi promotori ai reformelor
gorbacioviste, susþinând necesitatea înlãturãrii
lui Nicolae Ceauºescu ºi readucerea la putere a
unor persoane din «vechea gardã», cãrora sã li
se alãture tânãra generaþie reprezentatã de
membri ai familiilor celor pe care Ceauºescu îi
îndepãrtase din primele eºaloane ale puterii. În
interiorul Partidului Comunist Român se
crease un altul, secret, ai cãrui exponenþi la
vârf (în Comitetul Politic Executiv) erau Gogu
Rãdulescu ºi Constantin Dãscãlescu. Primul a
fost considerat «creierul» Elenei Ceauºescu.
În preajma evenimentelor din decembrie
1989, unii membri ai «lojii de la Comana»
erau preocupaþi de întocmirea listei cu noua
echipã conducãtoare din România. Printre cei

selectaþi figurau: Gheorghe (Gogu) Rãdulescu,
ªtefan Andrei (în funcþiile executive supreme);
Constantin Mitea, Paul Niculescu-Mizil, Ion
Dincã (secretari ai C.C. al P.C.R.); Corneliu
Mãnescu (ministru de Externe); Alexandru
Bârlãdeanu (ministrul Economiei); Mihail
Florescu, Ioan Ursu, Vasile Pungan ºi alþii, cu
portofolii neindicate. Pe o altã listã au fost
trecuþi cei ce-ar fi putut fi propuºi pentru a fi
arestaþi, condamnaþi, inclusiv la moarte.
În perspectiva întâlnirii secrete de la Malta
dintre George Bush ºi Mihail Gorbaciov, un
grup de 40 de intelectuali de origine românã
stabiliþi în strãinãtate, dintre care peste 30 de
etnie evreiascã, a adresat o scrisoare celor doi
lideri mondiali, precum ºi preºedintelui
Franþei, François Mitterrand, sugerând o
intervenþie sovieticã în România pentru
înlãturarea lui Ceauºescu. Realitatea – s-a
constatat ulterior – este cã o asemenea
înþelegere s-a realizat ºi a fost cunoscutã de
unele figuri importante ale evenimentelor din
decembrie 1989.
Dar sã revenim la Gogu Rãdulescu. În
timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, el a
fost ºi în atenþia serviciilor secrete britanice,
fiind tatonat atât prin emisari de la Londra,
cât ºi prin cei ai Rezidenþei pentru Europa de
Sud-Est de la Istanbul. Sensul acestui interes
britanic nu a fost descifrat. Dupã cum nu s-a
lãmurit nici relaþia soþiei sale, Dorina Rudich,
cu aceleaºi servicii, care au menþinut-o în
legãturã pânã în 1947.
Cu ajutorul preþios al lui Eugen Jebeleanu,
Dorina Rudich a devenit membrã a Uniunii
Scriitorilor. Apoi, prin ea ºi prin Gogu
Rãdulescu, a fost asiguratã o protecþie specialã
pentru aºa-ziºii disidenþi din rândul
intelectualitãþii evreieºti, pe lângã care ºi-au
gãsit loc ºi alþii. Aºa s-a construit justificarea
adoptãrii lui Gogu Rãdulescu de cãtre
comunitatea evreiascã.
Se spune cã Gogu Rãdulescu ar fi decedat
în cãminul-spital al comunitãþii evreieºti din
Calea Griviþei (Bucureºti). Cunoscãtorii acestei
mari afaceri internaþionale de spionaj susþin cã
sfârºitul fostului agent recrutor al N.K.V.D. în
lagãrele de prizonieri din U.R.S.S. în timpul
rãzboiului ºi unul dintre monitorii importanþi
ai Moscovei din apropierea lui Ceauºescu nu a
fost cel declarat. Un voluntar al enciclopediei
libere Wikipedia consemneazã lapidar: «Se
spune cã a murit la începutul anilor 1990 ca
pacient al Spitalului Comunitãþii Evreieºti (deºi
nu era evreu).» Nimãnui nu i s-a permis sã-l
vadã în sicriu.
Numele de cod al lui Gogu Rãdulescu era
«Marcel». «Marcel» a fost ºi numele misterios
pe care Elena i l-a evocat lui Nicolae
Ceauºescu în ultimele momente ale vieþii lor.
Parcã spunea (citez aproximativ): «Întotdeauna
trãdarea vine de lângã tine... ºi i-am avut
aproape... lângã noi... Marcel [...].»
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ªcoala de la Pãltiniº

Constantin Noica

"

«ªcoala de la Pãltiniº» nu poate fi expediatã
prin notaþii lapidare. În ultimã instanþã, Noica,
în calitate de «agent formator ideologic» sau de
«rãzboi politic» al Intelligence Service, ºi-a
asumat misiunea de a forma zece propagandiºti
ai sistemului de valori occidentale (în cazul
celui britanic, nu se poate vorbi nici mãcar de
unul catolic!). Fiecare din cei zece, la rândul
sãu... ºi tot aºa, mai departe, pânã la coagularea
unei elite conducãtoare.
Acum, sã nu ne închipuim cã Noica i-a
adunat pe cei zece ºi le-a þinut prelegeri... Adept
fervent al teoriei elitelor, filosoful a fost uºor de
sugestionat sã creeze o ºcoalã în care sã-ºi
formeze discipoli. Noica spunea: «Visez o
ºcoalã în care sã nu se predea, la drept vorbind,
nimic. Sã trãieºti liniºtit ºi cuviincios, într-o
margine de cetate, iar oamenii tineri, câþiva
oameni tineri ai lumii, sã vinã acolo spre a se
elibera de tirania profesoratului. Cãci totul ºi
toþi dau lecþii. Totul trebuie învãþat pe dinafarã
ºi de dinafarã, iar singurul lucru care le e
îngãduit din când în când e sã punã întrebãri.
Dar nu vedeþi cã au ºi ei de spus ceva, de
mãrturisit ceva? ªi nu vedeþi cã noi nu avem
întotdeauna ce sã le spunem? Suntem doar
mijlocitori între ei ºi ei înºiºi... Stãri de spirit,
asta trebuie dat altora; nu conþinuturi, nu
sfaturi, nu învãþãturi.» Asta trebuia sã devinã
Noica, un creator de stãri de spirit...
Se ajunsese la un pelerinaj al discipolilor,

câteva zeci. O listã aproximativã ar cuprinde
între 30 ºi 50 de nume. Constantã, importantã
ºi, cel mai adesea, fãrã martori a fost prezenþa
în preajma lui Noica a doi dintre aceºtia:
Gabriel Liiceanu ºi Andrei Pleºu. La Pãltiniº se
organizau periodic ºi seminarii. Acestea au fost
frecventate, mai mult sau mai puþin constant,
de (în ordine alfabeticã): Paul Anghel,
Constantin Barbu, Francisca Bãltãceanu, Aurel
Brumaru, Andrei Cornea, Alexandru Dragomir,
Marta Guþu, Andrei Justin Hossu, Dan Iacob,
Thomas Kleininger, ªerban Nicolau, Octavian
Nistor, Ion Papuc, Monica Pillat, George
Purdea, Victor Stoichiþã, Alexandru Surdu,
Mihai ªora, Marin Tarangul, Sorin Vieru, Vasile
Dem. Zamfirescu.
Noica credea sincer cã, dacã va reuºi sã
creeze o elitã, aceasta se va impune în
structurile de conducere a societãþii ºi va
«schimba la faþã România». Idealismul lui Noica
a fost abil speculat. În cazul sãu, i s-au avut în
vedere profilul moral ºi convingerile filosofice,
efectele directe ale valorii sale intrinseci în
formarea unor personalitãþi care sã determine
evoluþii social-politice cu sens ºi semnificaþii
istorice. Cam aºa lucra spionajul politic strategic
în epoca Rãzboiului Rece. E bine de ºtiut cã
atât Noica, cât ºi alte mari personalitãþi nu au
respins nimic din ceea ce ei percepeau ca fiind
constructiv, benefic ºi necesar, potrivit
convingerilor lor.
Gabriel Liiceanu ºi Andrei Pleºu – mi-a
relatat coordonatorul contraspionajului britanic

12

12

din acea perioadã – ºi-au sporit frecvenþa
vizitelor la «Vila 23» atunci când Noica le-a pus
în evidenþã posibilitãþile sale de a-i sprijini sã
obþinã burse de studii în Occident. Lunar, la
sfârºit de sãptãmânã, îi duceau alimente, presã,
veºti. În mansarda rezervatã filosofului sau în
plimbãrile prin împrejurimi, ascultau
expozeurile lui Noica pe teme aparent
întâmplãtoare ºi se legau dialoguri. Noica le
punea probleme filosofice ºi le evalua opiniile.
Andrei Pleºu era discipolul ascultãtor ºi silitor.
Gabriel Liiceanu era mai îndrãzneþ, uneori chiar
uºor impertinent, ceea ce isca ºi contradicþii.
Desigur, se pune întrebarea: «Prin cine ºi
cum a lucrat Noica pentru obþinerea ºi
nominalizarea celor doi discipoli?». Foarte
ingenios, fãrã nicio implicare oficialã, Noica le-a
dat un semnal unor fundaþii germane din zona
de ocupaþie britanicã a R.F. Germania. Acestea,
în numele interesului reciproc al dezvoltãrii
bunelor relaþii româno-germane, au fãcut toatã
treaba. Filiera nu au ºtiut-o nici beneficiarii
burselor.
Acum, firesc este sã fiu interpelat în legãturã
cu modul în care Noica, izolat la Pãltiniº, putea
comunica în exterior. Legãtura lui Noica cu
oamenii serviciilor speciale ale Maiestãþii Sale
Elisabeta a II-a a fost obiectul constatãrii
flagrante. Ataºatul aero al Marii Britanii la
Bucureºti obiºnuia – asemenea altor membri ai
Ataºaturii Militare sau ai ambasadei – sã se
deplaseze în zona Sibiului. În aceste deplasãri,
britanicii fie aveau «supraveghere discretã de
protecþie», fie erau filaþi ostentativ, dupã caz,
sau «pe bazã de reciprocitate», în raport cu
tratamentul la care erau supuºi diplomaþii
români în Marea Britanie. Astfel a fost
identificat interesul ataºatului aero de a ajunge
la Pãltiniº ca explorator singuratic, cu hartã ºi
busolã, pe versantul opus celui pe care se afla
drumul de acces. Intuindu-i-se direcþia, s-a
instituit un «post de filaj montan», care a
documentat întâlnirea ataºatului militar britanic
cu Noica la o stânã. O întâlnire, pentru
neavizaþi, în condiþii absolut în afara oricãror
bãnuieli. Baciul stânei i-a primit ºi i-a omenit,
le-a cântat din fluier ºi i-a vestit cu tulnicul
atunci când au dat sã plece, ca sã ºtie ajutoarele
de pe coclauri sã-i apere de câini ºi de lupi...
Legãtura lui Noica cu serviciile speciale
britanice data de dinaintea celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Prima sa soþie, Wendy Muston
(fostã miss Sinaia), s-a aflat la post în România
ca trimisã a Intelligence Service. Împreunã cu
pãrinþii (Walter ºi Carola, nãscutã Ungarth, fiica
unui hotelier sinaian), a locuit la Sinaia; pãrinþii
sãi se aflau printre fondatorii Secþiei Alpine a
Bucegilor, care reunea importante personaje din
elita politicã ºi militarã a României. Secþia era o
continuatoare a Societãþii Carpatina Sinaia,
fondatã în 1893 de fostul stareþ al Mãnãstirii
Sinaia, arhimandritul Nifon, Take Ionescu ºi
prima sa soþie, cetãþeana britanicã Bessie
Richards. Fondarea unor asemenea societãþi
turistice, sportive, cultural-ºtiinþifice fãcea parte
din buna ºi generoasa tradiþie a spionajului
britanic.
Noica a fost inclus ºi într-un celebru «lot al
spionilor britanici în România», cunoscut ca
«reþeaua Tomaziu», dupã numele ºefului ei,
agent al spionajului englez în România, care a
primit gradul de colonel ºi o rentã viagerã drept
recunoaºtere a serviciilor aduse Coroanei
Imperiului Britanic. Tomaziu a fost extras din
România dupã ce s-a intervenit pe canale
oficiale (Julian Amery-Emil Bodnãraº) pentru a i
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se aproba plecarea din þarã.
În raporturile cu autoritãþile, Noica era, cel
puþin aparent, de un conformism exemplar,
întotdeauna receptiv ºi stãruitor dacã putea sã
contribuie la îmbunãtãþirea percepþiei
Occidentului asupra þãrii sale. Îl vizita frecvent
la Sibiu pe Aurel Cioran, care îl invita duminica
la bisericã, apoi îl reþinea la masã. «Relu»
Cioran menþinea legãturile fireºti cu fratele sãu
aflat la Paris, cãruia i-a relatat despre prietenia
legatã cu Noica. Emil Cioran comunica, la
rândul sãu, cu Mircea Eliade, George Palade ºi
cu alþi mari români de peste Ocean. Aºa a
apãrut contextul favorabil unei «operaþiuni de
recuperare» a filosofului Emil Cioran ºi a celui
mai mare istoric al religiilor, profesorul Mircea
Eliade. Acesta din urmã dorea sã revinã în þarã,
unde trãia mama sa, înaintatã în vârstã ºi aflatã
în întreþinerea profesorului. ªi Cioran, ºi Eliade
aveau reþineri ºi temeri. Noica, cu exemplul
ªcolii de la Pãltiniº ºi contactele sale
«nestingherite» în lumea occidentalã, i-a
îmboldit sã dea curs demersurilor regimului
pentru întoarcerea lor în þarã. Exista ºi
precedentul savantului Henri Coandã.
Numai imixtiunea factorului politic ºi
obtuzitatea Elenei Ceauºescu, în faþa cãreia
secretarul C.C. al P.C.R. cu propaganda a þinut
sã se scoatã în evidenþã cu «recuperarea», au
fãcut ca aceasta sã eºueze. Mircea Eliade pusese
o condiþie de bun-simþ: «Donez biblioteca mea
Academiei Române, unde sã fie amplasatã în
„Aula Mircea Eliade“.» Elena Ceauºescu nu a
fost de acord. Apoi a fãcut ocol ºtirea lipsei de
fair-play a aceleiaºi Elena Ceauºescu în cazul
Fundaþiei «Henri Coandã», care trebuia sã fie
constituitã dupã moartea savantului, avându-ºi
sediul în Palatul Coandã. Mai mult, s-a
desfiinþat ºi Institutul Naþional de Creaþie
ªtiinþificã ºi Tehnicã, al cãrui preºedinte fusese
marele savant.
Unii dintre «discipolii» lui Noica au fost
deranjaþi de ceea ce maestrul a lãsat scris
posteritãþii despre ei. Aºa se face cã, atunci
când au pus mâna pe «caiete», le-au publicat
cenzurate. Apoi, într-o etapã ulterioarã, au fost
preocupaþi de «toaletarea» redãrilor din
numeroasele volume ale dosarului Noica ajunse
la C.N.S.A.S. (e vorba doar de cele care nu
prejudiciazã interesele britanice apãrate de
Intelligence Service).
Noica nu a fost un rezistent. S-a
autodenunþat ca moºier, s-a bucurat cã scapã de
grija administrãrii averii. S-a autoizolat,
dezamãgit cã între intelectuali existau ºi multe
conflicte de interese, cel mai adesea personale,
egoiste, ariviste, care favorizau delaþiuni politice
cu scopuri mizerabile: blocarea la delegãrile
externe, ocuparea funcþiilor vizate dar luate de
alþii, obþinerea premiilor ºi titlurilor, sesizarea
pârghiilor cenzurii pentru a împiedica
publicarea confraþilor adversari de idei, chiar
ajutor dat cenzorilor pentru a descifra «mesajele
subversive ascunse». Toate acestea fãceau parte
dintr-o realitate sociologicã pervertitã ideologic.
Noica nu a fost nici vreun anticomunist.
Toleranþa lui ideologicã era la fel de profundã
ca idealismul convingerilor sale filosofice. Nu
puteam decela în cazul sãu, cel puþin în ultima
parte a vieþii, nici o divizare a loialitãþii între
România ºi Anglia. Comportamentul sãu afiºa
neutralitatea promotorului de idealuri pure. A
unor idealuri pe care se puteau grefa obiective
politice alternative... Dar cine putea sã-l
valorifice pe Noica în astfel de scopuri cu cele
mai mari ºanse? Regimul politic din România
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anilor ’80 nu avea nevoie de «creatori de stãri
de spirit», alþii decât cei ai unanimitãþii, ca
expresie a «unitãþii monolitice dintre popor,
partid, stat, societate ºi conducãtor [...]».
Existã tentaþia de a-l considera pe Noica un
port-drapel al «rezistenþei». Nimic mai fals!
România anilor ’80 era arhiplinã de «cluburi de
reflecþie». Multe erau oficializate pe lângã
uniuni, asociaþii, institute sau centre de
cercetãri, inclusiv pe lângã redacþii privilegiate,
care aveau aprobarea de a scoate suplimente
culturale ºi literar-artistice cu un serios rabat de
la dogma oficialã. Proliferaserã modalitãþile de
expresie artisticã «simbolisticã» rezervatã
iniþiaþilor. Jebeleanu în poezie, alþii în plasticã ºi
tapiserie...
Mai degrabã trebuie observat cã Noica a
fost un ilustru exemplu pentru export în ceea
ce priveºte toleranþa ideologicã ºi libertatea
opiniilor pe care le asigura regimul, cu
deosebire în cazul foºtilor condamnaþi pentru
infracþiuni politice. Prima lui soþie, Wendy
Muston, este activã la Secþia Românã a B.B.C..
Fiul sãu, Rafael Noica-Muston, a ales calea
creºtinismului ortodox, ca ºi cum ar fi ºtiut cã
peste ani va reveni stareþ la o mãnãstire din
Transilvania. Familia Muston era strâns legatã
de România de la începutul secolului trecut.
Mulþi alþi britanici, unii deja pomeniþi, au
îndrãgit natura, limba, tradiþiile ºi sufletul
locuitorilor României, condiþie fãrã de care nu
puteau sã promoveze aici interesele politice ºi
cele economice ale Imperiului Britanic. Dacã
i-am numi pe unii, i-am nedreptãþi pe alþii.
Totuºi, se impune o menþiune specialã pentru
sir Julian Amery.
Locotenentul Julian Amery, în anii ’40, controlat de filajul S.S.I.-ului, îndeplinea misiuni de
legãturã cu agenþi din România ºi din Balcani la
Hotel Athénée Palace din Bucureºti... Sir Julian
Amery, în anii ’60-’70, îl frecventa pe Emil
Bodnãraº, cãutând o poartã care sã deschidã
relaþiile Marii Britanii cu China. Ulterior, în anii
’90, îi frecventa pe Ion Iliescu, Adrian Nãstase,
Ovidiu Muºetescu... în cu totul alte scopuri.
Sir Julian Amery a fost primit ºi de Nicolae
Ceauºescu, împreunã cu o delegaþie a Camerei
Lorzilor, pe care a condus-o. În timpul întâlnirii
cu Ceauºescu, Amery trebuia sã-i prezinte liderului român o listã de douãsprezece probleme.
Dupã schimbul de amabilitãþi protocolare ºi
retragerea presei, dupã expozeul lui Ceauºescu,
Amery a început sã-i prezinte problemele pe
care le avea pregãtite «de acasã». Pe mãsurã ce
Nicolae Ceauºescu rãspundea, delegaþia
Camerei Lorzilor era tot mai surprinsã, uimitã,
admirând în acelaºi timp rapiditatea ºi precizia
cu care reacþiona liderul român. Avea rãspunsuri imbatabile la toate problemele ridicate.
Dupã întrebarea a unsprezecea, lordul Amery
s-a oprit. Ceauºescu, dupã o pauzã de aºteptare,
a intervenit: «Cred cã v-ar mai interesa ºi urmãtorul aspect...». ªi Ceauºescu continuã cu
rãspunsul la problema a douãsprezecea, pe care
Amery nu o mai pusese. Lista problemelor delegaþiei britanice se aflase în permanenþã într-o
servietã elegantã, legatã cu un lãnþiºor de mâna
secretarului lordului Amery, de care acesta nu
se despãrþise nicio clipã...
Agenþi de nãdejde au avut serviciile britanice
ºi în lumea teatrului ºi a cinematografiei, dar ºi
în rândul ideologilor de partid, pe care în
decembrie 1989 i-a distribuit în roluri-cheie, iar
apoi le-a asigurat parcursul politic parlamentar
ori guvernamental, în lumea afacerilor, la
conducerea bãncilor, în staff-ul unor organisme

internaþionale. Cât de onorantã poate fi aceastã
consideraþie, dacã ei nu au fãcut nimic pentru a
opri degradarea generalizatã a condiþiei
poporului ºi a patriei lor? Nu cumva
dimpotrivã...?
Nu trebuie sã-i omitem nici pe Dennis
Deletant ºi Jonathan Eyal, specializaþi în
intelectualitatea româneascã ºi având o manierã
temerarã de a acþiona, care, începând din 1990,
i-a impus atenþiei celor avizaþi ºi nu numai.
Revenind la mentorul ªcolii de la Pãltiniº,
trebuie spus cã în înalta ierarhie a Partidului
Comunist Român au existat persoane de o
bunã facturã intelectualã, care puteau avea
dialog cu Noica. Filosoful era sensibil la aceºtia.
Dupã cum a apreciat ºi «revoluþia calitativã»
care a condus la «negarea negaþiei Securitãþii».
Dupã ce a fost eliberat din închisoare, avea sã
constate cã anchetatorii din Securitate au fost
înlocuiþi cu «cetãþeni ale cãror aparenþe de
onorabilitate nu ar trebui suspectate, dacã
idealurile declarate nu le sunt negate de
materialitatea lucrurilor sãvârºite [...]».
În ultimii ani ai vieþii lui Noica, pelerinajul
discipolilor la «Vila 23» devenise oarecum
deranjant ºi se dorea o limitare a vizitelor ºi a
frecvenþei acestora, dar nu s-au luat mãsuri
efective de interzicere. Nici starea de sãnãtate
nu-i mai îngãduia sã gãzduiascã ori sã participe
la seminarii.
Dacã ar fi sã-l încadram pe Noica – cel din
anii ’70-’80 – într-o tipologie de agent al
serviciilor secrete, el ar putea fi clasificat ca
operator involuntar într-un joc dublu, cu ºanse
sporite pentru serviciul care fãcea mai multã
investiþie de inteligenþã în menþinerea iniþiativei
ºi în controlul agentului. Iniþiativa le-a aparþinut
de la bun început, dar controlul ni l-am
rezervat.
Dacã Noica ar mai trãi ºi ar auzi ce a dorit
sã afle un discipol al sãu din volumele
dosarului maestrului (cele rãmase clasificate),
ºi-ar revizui demersul iniþial, iar Fundaþia Noua
Europã, prin care continuã sã fie subvenþionat,
ar putea fi exclusã de la finanþarea externã.
Un alt discipol îi datoreazã lui Noica
moºtenirea Editurii Politice, cãci acest cadou nu
i-a venit de la Frontul Salvãrii Naþionale, ci ca
urmare a unei solicitãri externe cãtre un lider
marcant al Frontului din partea organizaþiei
secrete Pinay Circle (mai cunoscutã sub numele
de «Cercul»), fondatã în anii ’50 de Antoine
Pinay (fost prim-ministru al Franþei), împreunã
cu fostul cancelar german Konrad Adenauer, ºi
condusã la început de Jean Violet (o celebrã figurã a S.D.E.C.E., echivalentul francez al
C.I.A.). Printre membrii de bazã ai Cercului sau numãrat Julian Amery (responsabil cu operaþiunile Intelligence Service în România ºi în
Balcani), Brian Crozier, Nicholas Elliot (M.I.-6),
William Colby (C.I.A.), generalul D. Stilwell
(U.S. Defense Intelligence Agency), Edwin
Feulner (The Heritage Foundation). Iar printre
oaspeþii acestui club secret se aflã Richard
Nixon, Henry Kissinger, sultanul Omanului,
Ion Iliescu ºi regele Hussein al Iordaniei. (Nu
demult, la conducerea Cercului s-a aflat lordul
Lamont, coordonator al grupului Balli, care a
achiziþionat combinatele de aluminiu de la
Oradea ºi Tulcea. Lamont a venit în România
însoþit de Julian Amery, girantul lui Ion Iliescu
la Cercul.)
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Istoria eticii moderne în viziunea
lui Eugène Dupréel
Concepþia eticã a lui David Hume (I)

P

Petru Ardelean

otrivit lui Eugène Dupréel, spiritul care
animã de fapt gândirea modernã, îºi are
originea în progresele ºi performanþele
realizate de cãtre Newton1. A fost un fapt nou,
decisiv, prin care gândirea modernã s-a emancipat
de sub tutela tradiþiei antice. Pentru gândirea
clasicã, filosofia fondatoare a întregii ºtiinþe ºi
morale trebuia sã furnizeze, atât specialiºtilor cât
ºi oamenilor de acþiune, principiile din care sã fie
derivate adevãrurile particulare ºi regulile practice
de conduitã.
Însã, odatã cu apariþia lui Newton pe scena
istoriei, lucrurile se schimbã. Gândirea este
animatã de un spirit cu totul diferit. Newton a
constrâns practic filosofia sã recunoascã faptul cã
ºtiinþa nu mai este la începuturi, cã ºtiinþa existã
ºi cã face progrese plecând de la fundamente
demonstrabile, fundamente independente de
principiile de la care plecau disputele metafizice2.
Kant însuºi este un admirator al fizicii lui
Newton. Oamenii de ºtiinþã ºi-au gãsit ei înºiºi
principiile de care aveau nevoie. Din acel
moment, filosofii nu mai sunt consideraþi ca
oameni care creeazã ºtiinþã, ci ca oameni care
reflecteazã asupra a ceea ce savanþii au stabilit ºi
asupra a ceea ce ei au descoperit.
Aceeaºi schimbare – susþine Dupréel – s-a
produs ºi în sfera moralei. Aici se va produce
tendinþa de a substitui o reflecþie asupra moralei
existente, faþã de pretenþia clasicã de a crea o
moralã perfectã sau de a demonstra posibilitatea
unei ordini morale mai bune. O schimbare care
nu s-a produs brusc, printr-un singur om de
geniu, ci lent ºi laborios, prin aportul mai multor
gânditori.
Ieºirea din cadrele gândirii medievale ºi
atingerea performanþei semnificative a reflecþiei
etice reprezentatã prin David Hume a fost
posibilã prin existenþa unor precursori importanþi.
În fruntea acestei serii de gânditori este aºezat de
regulã Antony Ashley Cooper Shaftesbury (16711713). Anterior lui Shaftesbury, în tot Evul Mediu
creºtin, exista o singurã modalitate de întemeiere
a eticii, întemeierea teonomã (normele morale
provin de la Dumnezeu), iar despre o a doua
întemeiere, despre o întemeiere autonomã
(normele morale pot fi derivate din raþiunea
umanã), s-a putut vorbi abia de cãtre Kant, spre
sfârºitul secolului al XVIII-lea, Critica raþiunii
practice apãrând în anul 1788. Dar între
întemeierea teonomã ºi Kant se interpune
demersul lui Shaftesbury. În anul 1709 apare
lucrarea Moralistul a lui Shaftesbury, care a
contribuit decisiv la formarea spiritului iluminist,
în care se susþine cu putere autonomia moralei
faþã de religie3. Existã în om – crede Shaftesbury –
un simþ moral înnãscut, care se manifestã ca
iubire faþã de ordine ºi frumuseþe, ordine care se
manifestã în univers ºi în societate ca perfecþiune
în Dumnezeu. Afectele naturale, pozitive, care
tind cãtre binele universal, sunt însoþite de afecte
egoiste sau contra naturii, din care ia naºtere
toatã nefericirea oamenilor. Aceastã perspectivã
asupra ordinii universale, în care dispar toate
dezordinile aparente, este principiul prin care se

soluþioneazã problema rãului4. Simþul moral
înnãscut, existent în chip natural în om, face
posibilã percepþia imediatã a binelui ºi a rãului ºi
furnizeazã criterii pentru judecãþile morale.
Datoritã afimãrii acestei capacitãþi naturale a
omului de a distinge între bine ºi rãu, Shaftesbury
s-a pus la adãpost de eventualele acuzaþii de
relativism moral, care ar fi putut sã se abatã
asupra sa, ca urmare a renunþãrii de a mai folosi
religia ca fundament al acþiunii morale.
Shaftesbury a negat cã virtutea s-ar forma pe
baza revelaþiei divine. În fapt, omul este în mod
natural virtuos ºi acest lucru inspirã credinþa în
Dumnezeu5. În concluzie, la Shaftesbury nu
morala se fundamenteazã pe religie, ci
dimpotrivã, religia se fundamenteazã pe simþul
moral înnãscut, natural al omului.
Revenind la naturalism în genere, putem
spune cã „moraliºtii au gãsit o inspiraþie ºi un
sprijin în ºtiinþele particulare”6. Un Carl Linné, de
exemplu (1707-1778), a consacrat un procedeu de
clasificare ºi un sistem de numire a tuturor
fiinþelor vii în genuri ºi specii, ºi a alcãtuit un
inventar de plante ºi animale care a servit ca bazã
pentru naturaliºtii timpurilor moderne. Se poate
observa cã iniþiativa moraliºtilor precum
Shaftesbury nu este decât un aspect al elaborãrii
acestui spirit naturalist, care mai târziu va rivaliza
cu cel raþionalist. „ªtiinþa” moraliºtilor devine o
parte a ceea ce se va numi mai târziu psihologie7,
care, în ansamblul tendinþelor ºi înclinaþiilor
noastre, descoperã sentimente morale, o înclinaþie
instinctivã cãtre bine, precum ºi o aptitudine
naturalã de a recunoaºte acest lucru. Strãlucitul
amator care a fost Shaftesbury considerã
moralitatea în acelaºi timp ca pe un fapt de
conºtiinþã, dar ºi ca un fapt social. În aceastã
relaþie cu semenii noºtri, simþul nostru moral este
acela care ne face capabili de a discerne binele de
rãu.
Apoi, lui Joseph Butler (1692-1752) îi revine
meritul de a observa ºi proclama independenþa
reciprocã a punctelor de vedere al moralitãþii ºi al
fericirii. El remarcã faptul cã ceea ce noi ne
propunem nu este fericirea în general, ci
conformitatea cu cerinþele conºtiinþei noastre.
Conºtiinþa moralã este un element al naturii
noastre umane, faþã de care toate celelalte trebuie
sã fie subordonate. Aceasta constã într-o facultate
primitivã de intuiþie, care ne aratã nouã ce este
demn de aprobare sau reprobare, o luminã la fel
de evidentã ca ºi raþiunea care ne aratã ce este
adevãrat ºi ce este fals8. Prin aceastã teorie a
primatului conºtiinþei morale naturale, conceputã
ca o intuiþie imediatã a binelui în care grija
pentru fericirea individului nu joacã un rol
determinant, Butler se impune ca unul dintre
precursorii lui Rousseau ºi Kant.
David Hume (1711-1776) este, dupã Dupréel,
cel mai important filosof al secolului al XVIII-lea,
înainte de Kant9. David Hume este cel care a
înþeles cel mai bine schimbarea punctului de
vedere care a condus la inaugurarea moralei
moderne: este vorba de a studia ceea ce este, nu
de a crea un sistem de moralã perfectã ºi
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demonstrabilã. Hume nu s-a mulþumit sã descrie
doar condiþiile vieþii morale, ci a ºi fãcut-o chiar
mai bine decât clasicii. „Hume este gânditorul
care a formulat întrebãri filosofice vitale, ce
rãmân pânã astãzi actuale”10.
David Hume admite faptul cã pot exista ºi
sentimente morale dezinteresate. Existã, e
adevãrat, o iubire de sine însuºi, totuºi iubirea
faþã de celãlalt nu este mai puþin fundamentalã.
Dar adevãrurile psihologice de acest fel nu sunt
suficiente pentru a explica ordinea moralã în
întregul ei. Mai important este faptul cã oamenii
se adunã ºi se pun de acord pentru a institui
anumite reguli. La David Hume explicaþia
formelor de conduitã umanã este dublã. Pe de o
parte, avem psihologia, care studiazã tendinþele ºi
înclinaþiile noastre naturale, egoismul ºi simpatia,
iar pe de altã parte trebuie sã facem loc ºi unei
alte discipline, care sã studieze relaþiile dintre
indivizi11.
În altã ordine de idei, Hume se ambiþioneazã
sã punã în evidenþã o lege generalã, care sã
condiþioneze fenomenele în acelaºi fel în care
legea gravitaþiei a lui Newton regleazã ordinea
corpurilor cereºti. Dupã Hume, în plan psihologic
tendinþele noastre naturale se ordoneazã dupã
dupã legea „asociaþiei de idei”, din care asociaþie
rezultã conºtiinþa ºi raþiunea, iar în cazul relaþiilor
sociale legea fundamentalã este datã de principiul
„utilitãþii”12. Astfel, morala se explicã în mod
„natural”, prin echilibrul care se realizeazã între
sentimentele noastre opuse de amor propriu ºi de
simpatie faþã de alþii, între conºtiinþã ºi raþiune pe
de o parte ºi regula evidenþei utilitãþii, care ne
conduce sã observãm un acord comun între
oameni. Fapt pentru care putem spune cã Hume
nu este numai un moralist psiholog, ci ºi un
precursor al „moralei sociologice”13.
Refractar faþã de raþionalismul etic de facturã
metafizicã, Hume a preferat sã preia tezele unei
fundamentãri emotiviste a eticii, punând în
evidenþã raþiuni utilitariste ºi hedoniste ale
acesteia. Pasiunile ºi actele de voinþã nu derivã
din judecata raþionalã, ci dimpotrivã. În acest
sens, Hume scrie tranºant: „Nu ne exprimãm în
termeni riguroºi ºi filosofici când vorbim despre
conflictul dintre raþiune ºi pasiune. Raþiunea este
sclava pasiunilor ºi nici nu poate pretinde sã aibã
un alt rol decât acela de a le servi ºi de a li se
supune lor”14. La baza emotivismului lui Hume se
aflã aºa-numita lege care îi poartã numele.
Aceastã „lege” stabileºte imposibilitatea de a
deriva un enunþ prescriptiv dintr-un alt enunþ de
tip afirmativ sau descriptiv. Deci, judecata moralã
nu se poate baza pe altceva decât pe simþul
moral. Acesta, simþul moral, la fel ca ºi cel estetic,
se bazeazã pe gust ºi metoda cea mai utilã pentru
a studia morala este cea experimentalã. Noi
descoperim anumite circumstanþe, datoritã cãrora
atribuim „merite” sau „defecte” unor acþiuni
morale15.
Prin aceastã metodã a sa, Hume a
contrabalansat prezentarea exageratã a
dimensiunii egoiste a omului în gândirea lui
Hobbes. Hume a reuºit sã readucã în prim plan
trãsãtura umanã a „simpatiei” privitã ca virtute
altruistã, pentru cã: „Nicio calitate nu are mai
multe drepturi de a fi primitã ºi aprobatã de
omenire decât spiritul de bunãvoinþã ºi de
omenie, de prietenie ºi de recunoºtinþã, o
afecþiune sincerã ºi dorinþã de mai bine pentru
toþi, o caldã simpatie faþã de ceilalþi ºi un interes
generos faþã de specia umanã”16.
O altã luare de poziþie criticã în raport cu
eticile întemeiate metafizic se gãseºte ºi în
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atitudinea lui Hume faþã de religie. Faþã de
fenomenul religios, Hume practicã aceeaºi
atitudine empiristã, dar nu cu scopul de a deriva
morala din religie, ci pentru a studia o constantã
a naturii umane, anume fundamentul psihologic
al credinþelor, care, în ciuda eforturilor teologiei
raþionale, nu poate fi tratat cu limpezimea
raþiunii. Baza credinþei religioase este, dupã
Hume, frica de necunoscut, iar ipoteza unei
divinitãþi dãtãtoare de legi ºi arhitect al lumii va
continua sã impresioneze puternic mintea umanã,
în ciuda inconsistenþei logice a analogiei.
Dupã Hume, existã o judecatã moralã care, la
fel ca ºi judecata asupra cauzalitãþii, are o
anumitã universalitate, care însã trebuie explicatã.
Explicaþia rezultã, dupã Hume, din aprobarea sau
dezaprobarea pe care actele noastre o întâmpinã
la cei care ne înconjoarã17. „Virtutea” de exemplu,
nu este altceva decât o acþiune sau o calitate a
sufletului, care produce un sentiment de plãcere
ºi aprobare la cei care ne sunt martori. La fel ca
ºi virtutea, „sentimentul moral” nu are sens decât
dacã se referã la o societate care judecã dupã
mãsura sa. Acestei teze i se opun variaþiunile ºi
incoerenþa judecãþilor pe care le emite societatea.
S-a vãzut, de exemplu, cã societãþile antice
aprobau sinuciderea sau pruncuciderea, prin
„expunerea” copiilor nou-nãscuþi. În schimb,
Hume susþine cã acordul generalizat subzistã în
câteva puncte principale, asupra sinceritãþii sau a
curajului de exemplu, ºi cã diferenþele de
moravuri provin din felurite circumstanþe.
Patriotismul nu poate fi acelaºi într-o þarã liberã ºi
într-o þarã în care patriotismul ca manifestare
trebuie sã se reducã la iubirea despotului, curajul
nu poate avea aceleaºi nuanþe la popoare
rãzboinice sau pacifiste etc. În definitiv,
sentimentele primordiale rãmân aceleaºi.
Recunoaºterea originalitãþii gândirii lui Hume
nu exclude în acelaºi timp observarea influenþelor
pe care concepþia dominantã a timpului le-a
exercitat asupra sa, contextul ideatic a ceea ce cu
o expresie germanã se numeºte „Die geistige
Situation der Zeit”. Aºa cum observa un exeget
român contemporan18, în teoriile epistemologice,
etice ºi politice ale lui Hume îºi gãsesc o expresie
particularã câteva mari teme, care conferã gândirii
secolului al XVIII-lea o structurã spiritualã aparte.
Fundalul comun al acestor teme este concepþia
potrivit cãreia ar exista o naturã umanã
universalã, neschimbãtoare, invariabilã.
Cunoaºterea acestei naturi umane imuabile
constituie, dupã aceastã concepþie, scopul
ºtiinþelor umaniste ºi fundamentul oricãrui proiect
de organizare a societãþii sau de ameliorare a
acestei organizãri. Abia spre sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi-a fãcut loc în mentalitatea europeanã
concepþia contrarã, anume aceea potrivit cãreia nu
existã o naturã umanã unicã, anistoricã ºi
imuabilã, ci natura umanã este determinatã socialistoric ºi ca atare schimbãtoare spaþio-temporal19.
Perspectiva filosoficã a secolului al XVIII-lea
englez ºi implicit a lui Hume se întemeia pe
distincþia naturã-convenþie ºi era, la fel ca ºi
iluminismul francez, caracterizatã printr-un
optimism epistemic evident. În linii mari, acest
optimism consta în urmãtoarea idee exprimatã
silogistic: e adevãrat, societatea umanã are multe
neajunsuri ºi rãul existã în lume, dar aceste
neajunsuri existã ºi persistã, deoarece oamenii nu
cunosc adevãrul ºi nu ºi-au însuºit prin educaþie
lumina raþiunii; pe mãsurã ce oamenii vor
cunoaºte adevãrul ºi îºi vor lumina raþiunea,
societatea se va autocorecta ºi rãul din lume va
dispãrea. Aceasta este, în formã rezumatã, esenþa
iluminismului. Totul treabuia supus examenului
critic al raþiunii, iar raþiunea se impune prin însãºi
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lumina sa strãlucitoare. „A fost ca un rãsãrit de
soare”, aceasta este o binecunoscutã definiþie a
iluminismului datã de cãtre Hegel20.
Deci acest optimism atât de dominant în
gândirea epocii „exprimã încrederea în
posibilitatea realizãrii unei reforme radicale a
instituþiilor, formelor de organizare socialã ºi
moravurilor, þinând seama de cerinþele naturii
omeneºti”21. Toate tradiþiile sociale ºi convenþiile
morale vor trebui sã fie examinate critic, prin
prisma raportãrii la idealul iluminist al naturii
umane raþionale. Natura umanã, unicã ºi
imuabilã, este pretutindeni aceeaºi, ea trebuie
doar sã fie descoperitã de cãtre filosofi ºi mai
apoi aplicatã. Cuvintele de ordine ale epocii sunt:
morala naturalã, dreptul natural, religia naturalã.
„Morala naturalã” este opusã moralei tradiþionale
a bisericii, „dreptul natural” este opus dreptului
de origine divinã ºi „religia naturalã” este opusã
celei revelate. Morala, dreptul ºi religia trebuie sã
fie întemeiate pe cunoaºterea naturii omeneºti.
Morala devine astfel o „ºtiinþã experimentalã”, o
ramurã a ºtiinþei naturii omeneºti. Din punct de
vedere etic, consecinþele sunt relevante. Binele nu
constã în altceva, decât în cunoaºterea
raporturilor naturale dintre oameni, iar rãul
constã în necunoaºterea sau în ignorarea voitã a
acestor raporturi.
O altã componentã a spiritului veacului al
XVIII-lea englez este orientarea non-metafizicã ºi
chiar antimetafizicã a discursului cultural, în
speþã filosofic. Este de notorietate faptul cã
filosofia de expresie englezã, fie britanicã sau
americanã, este în genere nominalistã ºi înclinatã
spre empirism22. În spiritul Filosofiei timpului
sãu, David Hume manifesta o anumitã aversiune
faþã de speculaþia metafizicã incontrolabilã
experimental. El împãrtãºea proiectul implicit de
reconstrucþie a ºtiinþelor omului independent de
speculaþia filosoficã ºi teologicã, prin analiza
atentã ºi obiectivã a faptelor, respectiv prin
raþionamentul controlat de experienþã. Dupã cum
s-a spus în mod repetat ºi de cãtre autori diferiþi,
în gândirea filosoficã ce a urmat fizicii lui
Newton s-a încetãþenit ideea cã, iatã, existã deja o
ºtiinþã riguroasã a naturii, iar misiunea filosofilor
ar fi aceea ca sã edifice ºi ºtiinþa naturii omeneºti,
luându-o ca model pe cea dintâi.
Dupã cum s-a remarcat23, un punct de
convergenþã a tendinþelor de gândire inspirate din
ºtiinþa newtonianã l-a constituit elaborarea unei
reprezentãri strict deterministe asupra universului
natural ºi uman, o concepþie opusã imaginii
finaliste tradiþionale. Problema dacã trãim într-o
lume guvernatã de o inteligenþã divinã, absolutã,
conºtientã de sine ºi urmãrind ca scop final o
aristotelicã miºcare a lumii spre mai bine, sau
dacã nu cumva dimpotrivã, trãim într-o lume
strict deterministã, laplaceanã, guvernatã de legi
naturale, în care Dumnezeu poate fi o simplã
ipotezã ne-necesarã, aceastã problemã a frãmântat
ºi modelat conºtiinþele ºi disputele filosofice ale
epocii. Sau, în rezumat, avem confruntarea între
teiºti ºi deiºti. Un deism care înlocuieºte
Dumnezeul puternic ºi activ al lui Newton, activ
fizic ca Primum movens, ca impuls iniþial cum
s-ar putea traduce azi, cu un Dumnezeu inactiv,
care nu mai proniazã lumea, un Deus otiosus,
care odatã ce a creat universul cu legile sale fizice
nu mai are nimic de fãcut. Naturaliºtii au creat
astfel o veritabilã „religie a raþiunii”24, în care de
fapt nu se mai fãcea nicio deosebire între
credincioºi ºi atei, o religie care recunoºtea
existenþa unui Dumnezeu în calitate de creator al
unui Univers guvernat apoi de legi naturale
proprii, eterne ºi imuabile, un Dumnezeu garant
al nemuririii sufletului ºi al datoriei morale. Dar

totodatã o religie a raþiunii care respingea ca nenecesare raþional, sau în cel mai bun caz lãsa pe
din afarã pur ºi simplu, dogmele esenþiale ale
creºtinismului, precum: providenþa, revelaþia,
credinþa în miracole, Sfânta Treime, pãcatul
originar, întruparea lui Hristos, Judecata de Apoi,
ritualul ºi fastul liturgic etc. Evident,
tradiþionaliºtii nu vor privi o atare concepþie ca
fiind religie, ci mai degrabã ca pe o filosofie care
submineazã credinþa ºi bazele moralitãþii.
În ansamblul sãu, teoria eticã a lui Hume
poate fi caracterizatã ca fiind o prezentare
originalã a marilor motive, care au dominat
gândirea filosoficã înaintatã a secolului sãu.
Concluzionând asupra concepþiei etice a lui David
Hume, Eugène Dupréel îl situeazã printre
eudemoniºtii de facturã epicureanã25. Potrivit lui
Dupréel, Hume gãseºte utilitatea generalã în
fericirea persoanelor particulare. Grija pentru
fericirea proprie este ceea ce îl face pe fiecare sã
conceapã reguli sociale ºi morale comune ºi sã li
se supunã. Valorea unei reguli este în funcþie de
fericirea pe care ea o poate procura. Astfel Hume
se plaseazã în lista eudemoniºtilor naturaliºti la
fel de bine ca în aceea a naturaliºtilor psihologiºti.
Originalitatea sa constã în a recunoaºte cã existã
sentimente naturale non-egoiste, dar acestea nu
merg pânã la depãºirea punctului de vedere al
fericirii26.
Note:
1. Eugène Dupréel, Traité de Morale, Tome I,
Presses Universitaires de Bruxelles, 1967, p. 134.
2. Idem, p. 135.
3. Emile Bréhier, Histoire de la Philosophie, La
philosophie moderne, Tome II, Felix Alcan, Paris,
1932, p. 203.
4. Idem.
5. *** L’Enciclopedia della Filosofia e delle Scienze
Umane, Instituto De Agostini, Novara, 1996, p. 1001.
6. Eugène Dupréel, op. cit., p. 137.
7. Idem, p. 139.
8. Idem, p. 140.
9. Idem, p. 141.
10. Mircea Flonta, “Studiu introductiv” în: David
Hume, Cercetãri asupra intelectului omenesc, ESE,
Bucureºti, 1987, p. 8.
11. David Hume, Enquete sur les pricipes de la
morale, Paris, Garnier-Flammarion, 1991, p. 35.
12. Eugène Dupréel, op. cit., p. 142.
13. Ibidem.
14. David Hume, Enquete sur les principes de la
morale, ed. cit., p. 121.
15. *** L’Enciclopedia della Filosofia, ed.cit., p. 457.
16. David Hume, Enquete sur les principes de la
morale, ed. cit., p. 135.
17. E. Brehier, op. cit., p. 285.
18. Mircea Flonta, „Studiu introductiv” la David
Hume, Cercetare asupra intelectului omenesc, ESE,
Bucureºti, 1987, p. 30 sq.
19. Cãtãlin Zamfir, Spre o paradigmã a gândirii
sociologice, Polirom, Iaºi, 2005, p. 259.
20. G.W.F. Hegel, Prelegeri de filosofie a Istoriei,
Ed. Academiei RSR, Bucureºti, 1968, pag. 413.
21. Mircea Flonta, op. cit., 31.
22. Andrei Marga, Reconstrucþia pragmaticã a
filosofiei, Polilrom, Iaºi 1998, p. 55.
23. Mircea Flonta, op. cit., p. 32.
24. Idem, p. 33.
25. Eugène Dupréel, op. cit., p. 142.
26. Ibidem.
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polemicã

„Tabla de valori acceptate?!”
Cum sã te respecte cei din afara castei
scriitoriceºti, dacã scriitorii înºiºi nu se
respectã?

Î

Aura Christi

n “România literarã”, nr. 25-26 din iunie 2013,
la rubrica Ochiul magic, citim câteva texte
axate pe cazul “Tribuna”, texte, între altele fie
spus, antologice din mai multe puncte de vedere.
Nu ºtim din ce motive pare cã acele articolaºe au
un straniu aer stalinist ºi nu pricepem din ce
cauze acesta prinde teren în România, la acest
început de mileniu al III-lea, inclusiv în mediul
scriitorilor. Prinde, uimitor, în plinã libertate,
laolaltã cu strategiile folosite nu fãrã succes, e
adevãrat, în plin stalinism: dezinformarea,
calomnia, jumãtãþile de adevãr ºi, nu în ultimul
rând, intimidarea manipulatorie. „În vreme ce
numeroºi scriitori protesteazã contra abuzurilor
administrative ºi a atitudinii incalificabile a nu de
mult numitului redactor-ºef al “Tribunei” clujene
(“Observator cultural” ºi “Steaua” au consacrat
pagini întregi scandaloasei comportãri a lui
Mircea Arman, obligând autoritãþile locale sã
deschidã o anchetã, iar Consiliul USR a decis
excluderea acestuia din rândul membrilor sãi) – se
afirmã în unul din articolaºele din RL, un fel de
comentarii-diversiune nesemnate; prin urmare,
conducerea “României
literare” ºi le asumã – douã voci izolate sar,
repetat, în apãrarea celui responsabil de toatã
tevatura. E vorba de Aura Cristi [Aura Christi – n.
red.] ºi de Nicolae Breban, membri ei înºiºi ai
USR, dar care nu par câtuºi de puþin impresionaþi
de atacurile la baionetã ale lui Arman contra
breslei scriitoriceºti, mai mult, îi preiau
«argumentele» ºi “tonul necuviincios”. Atacurile
dlui Arman contra breslei scriitoriceºti? Atât de
puternic sã fie dl Arman, încât sã atace ºi sã
clatine o întreagã breaslã scriitoriceascã,
zdruncinatã biniºor de vreo douãzeci de ani
încoace de lipsa solidaritãþii între membrii USR ºi
de lipsa respectului faþã de meseria de scriitor?
Cum sã te respecte cei din afara castei
scriitoriceºti, dacã scriitorii înºiºi nu se respectã?
Te pomeneºti cã dl Arman atacã de mai bine
de douãzeci de ani, prin breasla scriitoriceascã, ºi
identitatea naþionalã a poporului român, iar noi
nu aflãm decât acum! Identitatea naþiunii române,
considerate de dl acad. N. Manolescu, critic ºi
istoric literar, preºedinte al USR, un fel de…
melanj. Te pomeneºti cã „numeroºi scriitori” au
protestat ºi „contra abuzurilor”, a „atitudinii
incalificabile” ºi a limbajului manolescian din editorialul dedicat cazului “Tribuna”, editorial care…
ni se pare scris în limbajul caracteristic, pe timpurile dictaturii, prozatorului Eugen Barbu, care
înfiera unii membri ai breslei scriitoriceºti în oficina securisto-ceauºistã – “Sãptãmâna”? (Nicolae
Manolescu, Noua direcþie a Tribunei din Cluj, în
“România literarã”, nr. 6/2013)
„Douã voci izolate”?
Nicolae Breban ºi Aura Christi?
Doi scriitori, care scriu ºi publicã ritmic, conduc o revistã de un prestigiu recunoscut în þarã ºi
în strãinãtate, “Contemporanul”, indexatã de instituþii de un prestigiu greu de tãgãduit? Doi scriitori care conduc Editurile “Contemporanul” ºi

“Ideea Europeanã”, edituri ce au publicat peste
trei sute de titluri, nu puþine dintre acestea
regãsindu-se în mari biblioteci ale lumii?
Voci izolate de cine?
Existã instituþii oculte în România europeanã,
care izoleazã anumite voci, dupã principii la fel
de oculte?
„În numãrul pe mai al revistei CONTEMPORANUL. IDEEA EUROPEANÃ, Nicolae Breban îi
calificã drept «oportuniºti culturali» ºi «condeieri»
de douã parale (în termenii lui Arman) pe
Cãrtãrescu, Pleºu, Patapievici ºi pe alþi «acoliþi» ai
lor, care ar avea «în spate televiziunea (probabil
Antena 3! – n.n.) ºi sacii cu bani ce vin de la
guverne, e drept, dar ºi de la firmele Soros ºi
Microsoft, multe, multe zeci de miliarde de lei
vechi»”. Ce legãturã vede ochiul magic – sã-i
spunem aºa autorului cu identitatea ascunsã,
asumatã însã de “România literarã” – între eseul
domnului acad. Nicolae Breban despre câþiva
oportuniºti culturali postdecembriºti ºi… cazul
“Tribuna”? În realitate, nu existã nicio legãturã
între cele douã paliere, era sã zicem paralele, pe
care ochiul magic le vrea, nu ºtim de ce, unite
într-un fel… era cât pe ce sã spunem ilogic ºi am
fi spus-o, dacã nu ar fi fost la mijloc un neadevãr
grosolan; unul dintre principiile manipulatorii predate în universitãþi este urmãtorul: cu cât un
neadevãr este mai grosolan, cu atât va prinde mai
iute teren – principiu familiar ºi dlui Liiceanu,

Pe câmp (1927) Colecþia Somlói Budapesta

Thorma János
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care a lansat hilara afirmaþie conform cãreia
H.R. Patapievici este un Kierkegaard al României:
„Te îmbrãþiºez, dragul meu Kierkegaard
bucureºtean. De fapt nu, greºesc, spunându-þi cã
eºti un Kiekegaard al nostru: am sã spun mai
degrabã despre Kierkegaard cã este un fel de
Patapievici danez”.
În citatul articol brebanian, drept oportuniºti
culturali sunt consideraþi dnii Liiceanu, Pleºu,
Patapievici, giraþi de doi scriitori care au o operã:
Nicolae Manolescu ºi Mircea Cãrtãrescu. Punct.
Ochiul magic se face cã nu înþelege. Atunci sã
mai citeascã o datã articolul autorului
Buneivestiri. Iar dacã ochiul magic þine cu tot
dinadinsul sã-i califice pe cei invocaþi de
romancierul Breban – Liiceanu, Pleºu, Patapievici,
Manolescu ºi Cãrtãrescu – drept oportuniºti culturali, nu are decât, ºi îi dorim succes, mai ales cã
ar gãsi ºi nu puþine argumente. L-ar servi ºi
definiþia datã, în aceastã ordine de idei, de fermecãtorul Alecu Paleologu: oportunismul e dexteritatea cuiva de a folosi o oportunitate, adicã o
seamã de condiþii favorabile realizãrii unui scop
dat. De exemplu, dnii Liiceanu ºi Pleºu au folosit
excelent oportunitatea de a privatiza fosta Editurã
a PCR, botezând-o Humanitas. Doar cã în graba
mare, pe când era Ministru al Culturii, dl Pleºu a
uitat sã publice ordinul de înfiinþare a editurii
respective în Monitorul Oficial, nu-i aºa? Dar sã
nu fim pedanþi, sã nu ne cramponãm de fleacuri.
Numit la cârma ICR, dl Patapievici, autorul
unei opere impunãtoare, comparabile, în opinia
dlui Liiceanu, cu cea a gânditorului danez
Kierkegaard sau invers, a folosit oportunitatea de
a promova pe toate canalele valorile de vârf ale
literaturii române, care este o literaturã majorã,
datã de un popor aºezat între câteva imperii,
popor faþã de care dl Patapievici, acest
Kierkegaard al României, ºi-a manifestat nu o datã
empatia, rãdãcinile identitare ale naþiunii române
constituind, fãrã îndoialã, o prioritate tematicã
patapievicianã. Între valorile recunoscute în plan
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naþional ºi propagate asiduu de ICR-ul patapievician, se aflã, straniu, înaintea tuturor – o coincidenþã, nu-i aºa? –, nu rareori de altfel, unii corifei
ºi/sau simpatizanþi ai Grupului de Dialog Social,
o mare instituþie naþionalã, care ºi-a format un
prestigiu ºi o deschidere imposibil de tãgãduit:
marea romancierã Gabriela Adameºteanu, care a
dãruit literaturii române un raft de romane
recunoscute ºi apreciate la justa lor valoare de
critica de specialitate; marele romancier Lucian
Dan Teodorovici, care cel puþin prin volumul
Atunci i-am ars douã palme, a revoluþionat proza
româneascã; Dan Lungu, un precursor al romanului experimental, care se pare cã a bãtut toate
recordurile prin ultraelogiatele ºi hipertradusele
romane Sunt o babã comunistã ºi Raiul gãinilor;
marea scriitoare Cecilia ªtefãnescu etc. Din
aceeaºi listã a titlurilor româneºti traduse pe bani
publici ºi publicate la case editoriale din strãinãtate, putem cita ºi alte câteva nume: Lucian
Blaga, Mircea Eliade etc. Un sondaj rapid aratã
numãrul de titluri traduse din autorii Lucian Dan
Teodorovici (7), Cecilia ªtefãnescu (3), Andrei
Pleºu (2), Lucian Boia (2), Andrei Oiºteanu (2),
Gabriel Liiceanu (1), Vladimir Tismãneanu (1),
Nina Cassian (3), Filip Florian (11), Gabriela
Adameºteanu (10), Mircea Cãrtãrescu (20) sau
Dan Lungu (13), Norman Manea (9), Ana
Blandiana (5), Dumitru Þepeneag (11), Nora Iuga
(4), Lucian Blaga (3), Constantin Noica (5), Mihai
Eminescu (1); George Bacovia (0), Tudor Arghezi
(0), Ion Barbu (0), Max Blecher (7), Mircea Eliade
(11), Camil Petrescu (3), Nichita Stãnescu (3),
Mihail Sebastian (4), Emil Cioran (2), Nicolae
Manolescu (1), Angela Marinescu (1), Alexandru
Ecovoiu (2), Ioan Groºan (1), Panait Istrati (3),
Liviu Rebreanu (0), Hortensia Papadat Bengescu
(0), Dumitru Radu Popescu (0), ªtefan Bãnulescu
(0), Sorin Titel (0), Augustin Buzura (0), Nicolae
Breban (0), Paul Goma (1), Adrian Marino (0),
Marin Preda (0), Eugen Ionescu (0), Cezar
Ivãnescu (0), Nicolae Balotã (0), Eugen Uricaru
(0), George Bãlãiþã (0), Ileana Mãlãncioiu (0),
Eugen Negrici (0), Eugen Simion (0), Valeriu
Cristea (0), Marin Sorescu (1).
Vladimir Tismãneanu ºi Gabriel Liiceanu sunt
la egalitate cu Mihai Eminescu – unul dintre

fondatorii literaturii române moderne.
Adameºteanu, Teodorovici, Lungu, Cãrtãrescu
sunt mai promovaþi decât Lucian Blaga. Vârfurile
romanului românesc – romanul denotã maturitatea unei culturi – lipsesc cu desãvârºire! Dacã
întocmeºti un top al celor mai traduse cãrþi în
perioada patapievicianã sub egida ICR, te alegi cu
o imagine a literaturii române aflatã la mii de
kilometri distanþã de imaginea ei realã… Cel puþin
acestea sunt rezultatele cãutãrii pe
www.cennac.ro, unde pot fi gãsite traducerile
subvenþionate de ICR-ul patapievician. Nu puþini
scriitori promovaþi excesiv prin intermediul
ICR-ului condus de Kierkegaard al României sunt,
interesant, autori publicaþi ºi promovaþi de
Editurile Humanitas ºi Polirom, revistele USR,
revistele “22”, “România Literarã”, “Suplimentul
de culturã”. Editurile Humanitas ºi Polirom publicã tomuri din vasta operã a dlui Patapievici, un
fel de filosof fãrã operã specificã. Ca ºi dl
Liiceanu.
Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Liviu
Rebreanu, Hortensia Papadat Bengescu, Dumitru
Radu Popescu, Augustin Buzura, Nichita
Stãnescu, Leonid Dimov, Nicolae Breban, Marin
Preda, Paul Goma, George Bãlãiþã figurau, din
câte ne aducem aminte, pe lista scriitorilor
„învechiþi”, „depãºiþi”, listã publicatã pe vremuri
în presã. O bunã parte din scriitorii „depãºiþi”,
„expiraþi”, enumeraþi adineaori figureazã pe poziþii onorante în ancheta iniþiatã de revista
“Observator cultural”, nr. 45-46, 3-15 ianuarie,
2001. Prin opera acestor vârfuri ale literaturii
avem o imagine a României eterne, cãci o parte
din aceºti scriitori abordeazã teme majore, având
astfel acces la universalitate. Ce ne aratã lista scriitorilor favorizaþi de ICR-ul patapievician ºi,
respectiv, de reprezentanþele din strãinãtate ale
ICR-ului? Prin politica culturalã dusã de ICR-ul
patapievician, valorile de vârf ale culturii scrise
româneºti au fost tãiate cu brutalitate.
Putem continua, fãrã efort, enumerarea performanþelor dlui Patapievici, un mare disident ºi un
susþinãtor de anvergurã mondialã a identitãþii
naþiunii române, respectiv, a culturii scrise de performanþã din România ultimei jumãtãþi de secol.
Chiar ne mirã cum de imaginea României în

L. Bitay Árpad

Baia Mare cu Turnul ªtefan (detaliu)
Colecþie particularã

lume, dupã activitatea laborioasã a echipei
Patapievici la ICR, este preponderent mizerabilistã; atunci, desigur, când se poate vorbi de o
imagine a României existentã în strãinãtate. Nu
spun cã literatura ce propagã imaginea mizerabilistã a României nu e necesarã ºi, uneori, valoroasã; dacã însã este favorizatã exclusiv aceastã
imagine, fãrã îndoialã, România este calomniatã
astfel din interior, epicentrul caricaturizãrii, denigrãrii României ºi a imaginii acestei þãri aflându-se
la Bucureºti. Nu strãinãtatea este vinovatã de
propagarea unei imagini-caricaturã a României în
lume, ci statul român, care, în lipsa unei strategii
culturale solide ºi eficiente, prin nu puþini
oamenii numiþi în funcþii de conducere ale instituþiilor culturale, creeazã o imagine de þarã
second hand, de þarã bananierã, cum am aflat în
vara de foc a anului trecut. Oare pe oamenii
politici – puterea executivã – nu-i intereseazã
aceastã imagine negativã, destabilizatoare? Acum,
când încercãm sã creãm o imagine de încredere ºi
prestigiu a þãrii pentru instituþiile europene ºi
investitorii europeni…
Ne oprim aici, cãci teamã ne este cã, dupã
schiþarea acestei imagini-caricaturã, cu exagerãrile
inevitabile genului, vom relua, fragment de fragment, manifestul literar Resurecþia modernismului (“Contemporanul” nr. 1/2013), din care ne
amintim, între altele, cã, sã auzi ºi sã nu crezi,
cultura este incorectã politic ºi alte perle din
retorta cãrturarului mitteleuropean de anvergurã
cosmicã: Horia-Roman Patapievici. Iar într-o
viitoare replicã marele ºi ubicuul ochi magic va
considera, într-o altã pornire diversionist-stalinistã,
cã ºi acel eseu polemic, Resurecþia modernismului, a fost scris în apãrarea revistei “Tribuna”.
(text preluat din revista “Contemporanul”)

!

Femei la scãldat (1926-1933) Colecþia Bay, Budapesta

Thorma János
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scriitori afirmaþi dupã 1989

Un profesionist al scrisului:
Stelian Þurlea
Alex. ªtefãnescu

S

telian Þurlea a fost ºi a rãmas un ziarist
profesionist. A lucrat peste douãzeci de ani
la revista Lumea (ca simplu redactor,
pentru cã evita sã scrie articole omagiale despre
Nicolae Ceauºescu), a condus la un moment o
revistã de mare tiraj, Zig-Zag (creatã ºi
abandonatã de Ion Cristoiu), a lucrat apoi la
postul de televiziune Antena 1, unde a impus
un stil modern, occidental în conceperea
emisiunilor informative (abandonat, din pãcate,
dupã plecarea lui), iar în prezent se numãrã
printre oamenii de bazã ai PRO TV, impetuosul
(în stil americãnesc) post de televiziune condus
de Adrian Sârbu.
Ca publicist, Stelian Þurlea îºi supravegheazã
scrisul ºi nu cultivã exaltarea. Tocmai de aceea
se face imediat crezut în rarele cazuri când
devine patetic. Un articol publicat în Lumea,
din 28 decembrie l989, înregistreazã într-un
mod convingãtor trãirea intensã pe care i-a
provocat-o revolta românilor împotriva dictatorului comunist:
„Una din cele mai emoþionante imagini pe
care le-am vãzut în viaþa mea a fost câmpia
Albei Iulia, unde, la 1 decembrie 1918, sute de
mii de ardeleni au fãcut Unirea cu Þara. Unul
din cele mai emoþionante momente pe care leam trãit a fost al mulþimii de sute de mii de
oameni adunaþi, la 22 decembrie 1989, în Piaþa
Palatului, hotãrâþi sã doboare dictatura ºi sã
redea libertate Þãrii. Inima tremurã când evocã
fiecare din evenimentele acestea ºi cuvintele nu
sunt atât de inspirate pe cât ar voi sã fie.”
Acelaºi Stelian Þurlea este ºi un prozator
experimentat. A debutat cu un roman al adolescenþei, de o naivitate intenþionatã, plinã de
farmec? Pavanã în peisaj marin, Bucureºti,
Ed. Cartea Româneascã, 1988 – care însã a fost
prea puþin luat în considerare în atmosfera dramaticã din acei ani. Dupã 1989, prozatorul s-a...

dezlãnþuit, publicând un numãr mare de
romane ºi povestiri, pentru maturi ºi pentru
copii, deloc asemãnãtoare între ele, într-un ritm
care i-a istovit pe cititorii sãi fideli.
În paginile romanului Pavanã în peisaj marin
autorul descrie lumea „celor mari” aºa cum se
înfãþiºeazã unor adolescenþi aflaþi în vacanþã la
mare, fãrã ºtirea pãrinþilor. Asemenea cunoscutului personaj al lui Stendhal, Fabrizio del
Dongo, care, rãtãcit pe un câmp de luptã, nu
înþelege nimic din logica rãzboiului ºi înregistreazã doar secvenþe disparate, fãrã legãturã
între ele, eroii lui Stelian Þurlea contemplã, consternaþi, agitaþia oamenilor maturi, la fel de misterioasã ºi inaccesibilã pentru ei ca un complot.
Remarcabilã este în acest context relatarea tentativei eºuate a adolescenþilor de a participa la un
spectacol al cenaclului lui Adrian Pãunescu
(numele lui Adrian Pãunescu nu este menþionat,
dar în mod evident la el se referã autorul).
Spectacolul respectiv rãmâne pentru ei un fel de
miraj, în timp ce în prim-plan se situeazã, strivitor de reali, impresarii ºi paznicii care nu-i lasã
sã intre în spaþiul magic.
Romanul Iubire interzisã, Bucureºti (apãrut
în 1995 la Ed. Intact din Bucureºti, în condiþii
grafice precare, care fac volumul confundabil cu
o broºurã despre protecþia muncii) cuprinde o
tulburãtoare poveste de dragoste, consumatã în
ultimii ani ai dictaturii comuniste. I s-ar fi
potrivit ºi titlul (lui Marquez) Dragostea în
vreme de ciumã. Protagoniºtii sunt Petru Sala,
cercetãtor ºtiinþific la un institut-fantomã, unde
se fac „sinteze” pentru un ministru niciodatã
vizibil, ºi Maria, traducãtoare la acelaºi institut.
Cu douãzeci de ani în urmã cei doi au fost colegi de facultate, dar atunci au ratat prilejul de a
trãi o mare dragoste. O trãiesc abia acum, când
nu mai sunt risipitori, când ºtiu sã preþuiascã o
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raþie de pasiune intensã smulsã cu greu vieþii.
Petru Sala ºi Maria se întâlnesc pe ascuns, în
locuinþa celui dintâi, care ani la rând a trãit singur, înconjurat de cãrþi. Aici nu pãtrunde, deocamdatã, nimic din urâþenia vieþii „de afarã”.
Îndragostiþii se consacrã unul altuia, explorânduºi reciproc trupurile ºi comunicând fãrã prea
multe cuvinte (autorul este un expert în imaginarea unor dialoguri sobre ºi totuºi încãrcate de
electricitatea dragostei).
Treptat, însã, bãrbatul ºi femeia decad din
condiþia de „Adam ºi Eva” ºi capãtã o nedoritã
identitate socialã. Petru Sala are un ºef care îl
cheamã de câteva ori la el ºi îi sugereazã sã
renunþe la legãtura lui clandestinã sau sã se
împace cu ideea transferului în alt oraº. Maria
are, în afarã de un copil de paisprezece ani, un
soþ tiranic ºi cinic, care îi cere sa opteze definitiv pentru Petru Sala ºi sã-i lase lui copilul. La
un moment dat, soþul înºelat discutã personal
cu Petru Sala, într-un mod din care reiese cã
vrea sã controleze totul, inclusiv adulterul soþiei
sale. O dragoste trãitã în condiþii dictate de propriul sãu rival, aceasta este tot ce îi mai oferã
viaþa lui Petru Sala. La rândul ei, Maria nu are
curajul sã-ºi schimbe soarta ºi se întoarce, cu un
automatism de victimã, la cãlãul ei.
Naraþiunea poate fi consideratã un love-story
est-european. Dragostea este învinsã tot de cancer, însã de un cancer al societãþii, generalizat.
Stelian Þurlea conduce simplu ºi subtil
istorisirea, alternând persoana a treia cu persoana întâi (în cazul acesta naratorul este Petru
Sala). Cum se vede întreaga poveste de dragoste
din perspectiva Mariei nu vom afla niciodatã,
iar aceastã omisiune face femeia „enigmaticã”,
în tradiþia prozei româneºti.
Romanul Martorul (Bucureºti, Ed. Albatros,
2000), de o ºocantã originalitate (aºa cum va fi
Zogru de Doina Ruºti), este pe locul întâi în
topul preferinþelor mele. Romanul aduce în
prim-plan un personaj grotesc ºi înfricoºãtor, un
fel de „cocoºatul de la Notre Dame” în variantã
româneascã. Scriitorul ºi-a propus nici mai mult
nici mai puþin decât sã ne facã sã-l iubim pe
acest monstru. Este vorba, sã recunoaºtem, de
un pariu greu de câºtigat, cu atât mai greu cu
cât Stelian Þurlea nu mai are libertatea pe care
o avea Victor Hugo de a folosi o retoricã
romanticã pentru a-i înduioºa pe cititori.
O altã dificultate derivã din faptul cã personajul
joacã ºi rolul de narator, cã romanul este scris,
deci, la persoana întâi, din perspectiva unui
pitic diform, marginalizat de oamenii normali.
Îþi trebuie multã imaginaþie ca sã te substitui
unui asemenea personaj.
ªi totuºi, Stelian Þurlea câºtigã pariul. Mai mult
decât atât, el participã dezinvolt la aceastã cursã
(narativã) cu obstacole, creând impresia cã
nimic nu e mai simplu decât sã le depãºeºti
unul dupã altul ºi sã treci surâzãtor linia de
sosire.
Personajul-narator ni se prezintã singur, de la
început, într-un stil direct ºi ºocant:
„Sunt mic, urât, diform, ghebos. ªi rãu. Mi s-a
spus întotdeauna, aproape de când reuºesc sã-mi
amintesc despre mine, cã sunt urât ºi rãu. Am
început sã cred cã este aºa. Mai ales cã niciodatã n-am fost în stare sã rãspund, nici chiar
celor despre care ºtiam cã fac o nedreptate
acuzându-mã. Sunt mut din naºtere, doar mut,
nu ºi surd, dar foarte puþini ºtiu cã aud ce se
petrece în jurul meu ºi tot ce se spune despre
mine, ba chiar cred cã ºi puþinii care ºtiau asta
cândva au ºi uitat, ºi încã de multã vreme.”
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Pe mãsurã ce istorisirea nefericitului personaj
înainteazã, ne dãm seama cã nu este vorba în
cazul lui nici pe departe de rãutate, ci de o
înrãire, care nu reuºeºte nici ea sã stingã o tandreþe înnãscutã. „Pocitania” (cum îi spun mulþi)
are un suflet fãcut pentru dragoste. Însã mesajul
ei nu poate ajunge niciodatã la semeni. În
primul rând, din cauza muþeniei. ªi în al doilea
rând din cauza caricaturalei alcãtuiri trupeºti,
care perturbã ºi comunicarea prin gesturi:
„Semnele mele, jocul mâinilor mele subþiri ori al
falangelor prelungi, jocul muºchilor chipului
meu sunt caraghioase ºi ridicole ºi par, celorlalþi, strâmbãturi penibile, uneori greu de suportat, prea rar amuzante.”
Romanul are, deci, ca principalã sursã de tensiune drama imposibilitãþii de a comunica.
Aceastã dramã ajunge la paroxism în momentul
în care personajul asistã la violarea unei fete,
într-o magazie, ºi apoi la gãsirea cadavrului ei,
pe jumãtate carbonizat, în magazia distrusã de
un incendiu. El este un martor (de aici ºi titlul
romanului) care nu poate povesti nimãnui ce a
vãzut. Romanul reprezintã depoziþia lui virtualã,
inutilizabilã de cãtre justiþie.
Sã fii de faþã când se petrece ceva îngrozitor,
sã încerci, fãrã succes, aºa cum face protagonistul romanului, sã te opui rãului, iar ulterior sã
nu îi poþi denunþa pe vinovaþi iatã o situaþie
tragicã, descrisã fãrã emfazã stilisticã de autor.
Întrucât romanul a fost scris în perioada martieseptembrie 1979 ºi doar revizuit în martie 1999,
ne gândim, inevitabil, la el ca la o parabolã
despre tragedia trãitã de poporul român în timpul comunismului, când nimeni nu avea voie sã
povesteascã, mãcar, ce se întâmplã.
Celelalte personaje care apar în roman mama
adoptivã a cocoºatului, cãlugãrul care îl ia cu el
la un schit în munþi, muncitorii care îi dau
iluzia cãldurii sufleteºti ºi apoi îl alungã etc. au
consistenþa unor umbre chinezeºti. În primplanul naraþiunii se aflã mereu, dominant, personajul-narator, cu copleºitoarea lui dorinþã de a
comunica. Scriitorul exploateazã cu mare randament estetic subiectul pe care ºi l-a ales. El se
dovedeºte ºi un specialist în „estetica urâtului”,
în practicarea cãreia dovedeºte rafinament.
Secondându-l, la un moment dat, pe un pictor
care lucreazã în aer liber, cocoºatul descoperã în
mapa acestuia desene care reprezintã: „ºopârle
cu douã capete ºi limbile bifurcate, ºuierând
pale de foc albãstrui care macinã carnea unor
trupuri omeneºti fãrã s-o ardã, pitici cu capete
cât corpul ºi o gaurã ca un ochi fãrã fund în
mijlocul frunþii, scorpioni bãloºi strecurându-se
printre scârnãviile unor broaºte cu spinãrile
pleznind de umflãturi de puroi care se prelinge
în lungul labelor” º.a.m.d. Toate aceste forme
halucinante, desprinse parcã din picturile lui
Bosch, amplificã rezonanþa pe care romanul o
are în conºtiinþa cititorului. Stelian Þurlea ºtie
sã prelucreze artistic materia epicã brutã. ºi dã
dovadã ºi de un gust sigur, evitând alunecarea
în melodramã.
De altfel, orice text scris de mâna lui Stelian
Þurlea este inteligent ºi captivant, are ritm ºi un
patetism þinut sub control, în limitele bunuluigust.
Acestea sunt ºi însuºirile romanului Darul
Ioanei, scris în 1976, revizuit în 2006 ºi publicat
în 2007 la Ed. Polirom din Iaºi. În centrul
romanului se gãseºte un tânãr ziarist Andrei
Vlãdescu, personaj romantic, cuceritor, asediat
de meschinãria ºi grotescul modului de viaþã
comunist. Iubita lui, Ioana Sandi, mai realistã
decât el ºi, prin aceasta, mai prozaicã, rateazã
ocazia de a-l înþelege ºi îl abandoneazã. În
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schimb, Andrei Vlãdescu comunicã perfect cu
bãtrâna doamnã Marga Pop, care vine din altã
lume, aceea dinaintea instaurãrii comunismului
în România.
Complicata poveste de dragoste a celor doi,
pitorescul personajelor secundare (cele mai
multe – din lumea presei) aduse succesiv în
prim-plan, subtilitatea analizelor psihologice,
autenticitatea situaþiilor descrise – totul face ca
romanul sã se citeascã integral, cu interes, ºi nu
pe sãrite, dintr-o curiozitate capricioasã, aºa
cum se citesc romanele multor autori de azi.
Stelian Þurlea este, prin formaþie ºi sensibilitate,
un autor din vremea noastrã, care scrie însã
atrãgãtor ca autorii de altãdatã.
Scriitorii valoroºi scriu ºi cãrþi pentru copii
valoroase. Este ºi cazul lui Stelian Þurlea. În
Cavalerul spaþial (aventuri cu Daniel), Bucureºti,
Ed. Fundaþiei PRO, 1999 (cu ilustraþii realizate
de arhitectul Victor Creþulescu), el face o adevãratã risipã de talent literar pentru a-i încânta
pe micii sãi cititori. Iar drept rezultat, îi
cucereºte ºi pe maturi, bineînþeles dacã aceºtia
au cultura literarã necesarã pentru a sesiza complexitatea unui text aparent simplu.
Este vorba de un roman picaresc, a cãrui acþiune se petrece în zilele noastre. Personajele principale sunt un copil, Daniel, ºi unchiul sãu, Don
Pedro, un bãrbat solitar ºi excentric, care merge
pe stradã cu patine cu rotile ºi locuieºte într-o
cabanã din munþi, dupã ce a fost un parlamentar neconvenþional, gata sã spunã oricând ce
crede, indiferent de reacþiile asistenþei.
Daniel îºi petrece vacanþa la unchiul sãu, care,
cu o dragoste austerã, îl iniþiazã în frumuseþile
naturii, obligându-l sã se spele dimineaþa în
curte, cu apã rece, de munte ºi luându-l drept
partener într-un zbor de neuitat cu parapanta.
Treptat, în viaþa lui Daniel îºi fac loc tot mai
multe experienþe de neuitat. Printr-un fel de
dezlãnþuire progresivã a imaginaþiei, prozatorul
introduce în cartea sa ºi elemente de SF, ºi
referiri la viaþa politicã româneascã de azi, ºi
reprezentãri onirico-satirice ale rãzboiului din
Iugoslavia. Ca ºi Micul prinþ al lui SaintExupéry, Cavalerul spaþial are o irizaþie umanistã, autorul raportând mereu totul la o lume idealã ºi totuºi verosimilã, în care oamenii s-ar
putea înþelege.
Prozator experimentat ºi înzestrat cu un
remarcabil bun-gust, Stelian Þurlea nu face
greºeala de a crede cã-i poate încânta pe copii
maimuþãrindu-i. Stilul sãu rãmâne mereu firesc
ºi elegant. Descrierile de naturã sunt, în cartea
sa, pline de poezie, deºi lipseºte orice tentativã
de poetizare. Dialogurile au un ritm alert ºi captivant, ca schimbul de mingi într-un joc de pingpong. Iar explicaþiile pentru cã existã ºi explicaþii nu alunecã niciodatã în didacticism. Don
Pedro îi explicã, de pildã, la un moment dat lui
Daniel ce este parapanta, dându-le prilejul ºi
multor... adulþi sã înþeleagã, în sfârºit, cum
funcþioneazã acest aparat de zbor despre care se
tot vorbeºte în ultimii ani:
„E un fel de paraºutã, mai specialã, cu care te
lansezi întotdeauna de pe o culme spre o vale,
pluteºti ºi te laºi purtat de curenþii de aer, pânã
atingi din nou pãmântul. Pânza cu o suprafaþã
de vreo zece metri este legatã cu niºte fire din
nylon special, numite suspante, de un scãunel
în care se aºeazã zburãtorul ºi se leagã cu o centurã de brâu ºi harnaºamente. În timpul zborului stã în fund, ca pe ºaua unei biciclete, doar
cã îºi þine mâinile pe un fel de mânere, în dreptul umerilor, în care se adunã legãturile de control, ºi acestea niºte fire de nylon, legate de
pânza de deasupra, cu care pilotul dirijeazã tot

timpul zborul parapantei. Lansarea este foarte
simplã. Parapanta se întinde pe pãmânt, exact
pe culmea unui deal, iar zburãtorul, prins deja
cu centura ºi harnaºamentele, porneºte la vale,
alergând. În fugã, trage dupã el parapanta, pe
care aerul o þine ridicatã. Zburãtorul continuã
sã alerge ºi, la un moment dat, se întâmplã ca
la decolarea unui avion, se va simþi deja în aer,
dar el trebuie sã simuleze fuga încã vreo zece
paºi, sã evite un eventual accident. Când s-a
ridicat în aer, parapanta ajunge deasupra capului
sãu ºi zburãtorul pluteºte aºezat în harnaºament
ca într-un scãunel. Trãgând de mânere, zboarã
spre dreapta sau spre stânga, dupã plac.”
Cavalerul spaþial este o poveste cuceritoare, pe
care o pot citi ºi copiii, ºi maturii, dar pe care
numai copiii, cu nevinovãþia lor, o meritã.
Cãrþile pentru copii ale lui Stelian ?urlea sunt
scrise cu o mânã neezitantã, de povestitor exersat. În plus ele se remarcã prin simþ publicistic.
Prozatorul imagineazã tot felul de aventuri
plecând de la evenimente care au preocupat ºi
chiar au obsedat presa: eclipsa de soare, Jocurile
Olimpice, trecerea într-un nou mileniu, însoþitã
de spaima cã va avea loc sfârºitul lumii etc.
Peisajul însuºi este actualizat: în locul pãdurilor
tenebroase, al palatelor, apar blocuri de
locuinþe, restaurante, pieþe publice din diferite
oraºe ale lumii.
Din realitatea vieþii de fiecare zi se alunecã
aproape pe neobservate în fantastic. În Cãlãtorie
fantasticã în vreme de eclipsã, (Bucureºti, Ed.
Fundaþiei Pro, col. „Cartea copilãriei”, 2000),
doi dintre eroii-copii ai cãrþii, Alexis ºi
Alexandra, se suie într-un balon ne-destinat
zborului, folosit doar ca element de atracþie de
organizatorii unui târg anual. În mod neaºteptat, balonul se desprinde totuºi din legãturi ºi se
ridicã în înaltul cerului, cu cei doi copii în
nacelã. Astfel începe un lung ºir de peripeþii,
comparabile cu cele din Cinci sãptãmâni în
balon de Jules Verne, dar mai puþin verosimile,
de fapt, în mod intenþionat neverosimile, ca în
orice poveste.
Istorisirea este atrãgãtoare datoritã ºi ideii
ingenioase a lui Stelian Þurlea de a-l prezenta
pe Daniel, personajul sãu predilect din alte cãrþi,
„un bãiat de nouã ani, voinic, tuns scurt, cu un
nas mic ºi cârn”, strãduindu-se sã... intre ºi el în
poveste, împotriva dorinþei autorului.
În Virusul mileniului (Bucureºti, Ed. Fundaþiei
Pro, col. „Cartea copilãriei”, 2000), simpaticele
personaje strãbat întreaga lume în cãutarea
„virusului mileniului”, pe care vor sã-l nimiceascã pentru a salva umanitatea de un mare
pericol, cu atât mai mare cu nimeni nu ºi-l
reprezintã clar. De altfel, nici inamicul public
nu are identitate: „Nu ºtie nimeni nici mãcar
cum aratã, dacã e mic sau mare, scund sau
înalt, slab sau gras, rotund sau filiform, ca o
bilã sau ca un bãþ, cu braþe, crengi sau frunze
sau neted ca o foaie de hârtie, cu ochi sau fãrã
ochi, cu limbã sau fãrã limbã, cu voce sau fãrã
voce, alb sau negru, colorat, sau strãveziu, plin
sau gol, urât sau frumos, luminos sau întunecat,
tânãr sau bãtrân.”
Descifrãm aici (noi, maturii) o finã comedie a
psihozei care a cuprins umanitatea la sfârºitul
mileniului doi. De altfel, în general, cãrþile pentru copii ale lui Stelian Þurlea se adreseazã ºi
maturilor, prin discreta ºi prietenoasa satirã de
moravuri din subtext.

!
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Vintilã Ornaru
(1927 - 2013)
Iubirea e o pasãre
Iubirea e o pasãre zurlie,
Nu ºtii cînd vine ºi nu ºtii cînd pleacã...
Te þine într-o nemiloasã joacã,
acum e-a ta, acum o vezi cã nu e!
Cînd o rãsfeþi e mutã ºi posacã
ºi rece ca o iarnã plumburie...
Cînd dur te porþi cu ea se face vie
ºi-n cîntece nebune te îmbracã!
Iubirea e o pasãre ciudatã...
Am hotãrît asemeni unui rege
Sã fie din regatu-mi expulzatã!
O, de atunci tot sper neghioaba lege
Sã fie cu trufie încãlcatã.
Pãsãri mai vin, zurlia niciodatã!

Desigur
Desigur vom muri ºi noi, a moarte
Miroase carnea noastrã chiar de prunci...
E-o lege-a firii, asprele-i porunci
Ne urmãresc ca lupii de departe!
Oricît de-ngrozitor þi-o fi în munci,
hulitã de-þi va fi ilustra carte,
încrede-te în tine ºi te-mparte
ca soarele ºi-n munþi ºi-n vãi adînci!
Nu lãsa viermii sã te cotropeascã
’nainte de-a intra în slujba lor...
Alungã-i cu o faptã omeneascã,
Din ºopru scoate plugul în ogor
ca-ncremenirea-n veci sã te gãseascã
împovãrat de munci de viitor...

Am un sertar
Am un sertar cu fel de fel de gume
Capabile sã ºteargã-orice greºealã,
Comisã cu creionul, cu cernealã,
Ori mai ºtiu eu cu ce destin anume...
C-o gumã aº putea, fãrã-ndoialã,
Ca din aºa cum trec acum prin lume,
Sã m-anulez ºi sã-mi gãsesc anume,
Mai de temut sau de mai mare falã...
C-o gumã doar, vã jur, îmi stã-n putinþã
Sã mã ucid ºi sã mã nasc din nou...
Dar dac-a doua oarã-aº lua fiinþã
Tot celui care sînt m-aº vrea ecou;
Mustang ne-ngenunchiat de umilinþã,
De-acest teribil ºi nedemn lasou...

Tristeþea, bucuria
Tristeþea, bucuria-n mine-s una;
Se lumineazã hohotind în tainã
ªi-n garderoba sufletului hainã
Pe trupul lor gãsesc întotdeauna!
Mã bîntuie îngrozitoare spaimã,
Adîncã, nesfîrºitã, ca furtuna,
Cînd nu-ºi aratã chipul clar niciuna
Ci-n bîlbîieli îºi trec pretinsa faimã...
La amîndouã le cunosc fãptura,
Încrîncenarea, grava-nþelepciune,
ªi dacã una-ºi sclifoseºte gura
Ori alta pe tãciuni mai mult mã pune,
Le sudui grav pînã-ºi gãsesc mãsura;
Domneºtile, strãvechile cutume!

Cred cã
Cred cã vreun strãbunic mi-a fost ienupãr
Ori vreo bunicã rãbdãtoare tisã
Cã prea ºi peste regula admisã
Mi-a fost ades îngãduit sã sufãr...
Pornit dintr-o asemenea premisã
Mã mir cum de mai am surîs de nufãr
ªi dacã-l pierd, fac eu ce fac ºi-l cumpãr
Cu o dezinvolturã serenisã!
Aºa cum cred cã sînt, mã þin în stimã
ªi nu-mi blestem pãrinþii, nici destinul.
Din toate rãzvrãtirile de climã
Ies luminos, ca din furtuni, seninul;
Nu mã desþarã niciun vînt din vatrã,
Ca brazii-am rãdãcini înfipte-n piatrã.

Iatã-l pe zeu în frac pe gustul modii,
Gonind precum o flacãrã, mereu,
Pe strãzi uitate-n iad de Dumnezeu,
Dupã-o iubire ce-i vorbeºte-n dodii...
Într-un amurg pe-o stradã-ngenunchiem,
Castanii cîntã trist un recviem
ªi Georges mi-aratã-un felinar banal:
„Aici ºi-a scris ultimul vers Nerval!...”
ªi-o mare umbrã piere pe o poartã,
Etern tîrînd, cu ea, o lirã spartã...

Caii mi-aau fost ºi-m
mi sînt
Mãi, vinule
Mãi, vinule, mi-ai fost prieten, frate,
poate mai mult decît atît: pãrinte!
Cînd mut eram mi-ai dãruit cuvinte,
fãrã-adãpost fiind, mi-ai dat palate...
Din tine frumuseþea mea descinde:
tu mi-ai desvãluit cu bunãtate
candori în inimi roase de pãcate
ºi m-ai fãcut sã vãd în ele Sfinte!
Dar cîte-odatã, ca o vulpe hoaþã,
mi-ai sugrumat cocoºii la beþie
ºi m-ai secãtuit, absurd, de viaþã
în clipele de rarã bucurie...
De ce-ai fãcut-o, cîrja mea drumeaþã?
– „Pesemne din prosteascã gelozie!”

Caii mi-au fost ºi-mi sînt prieteni buni...
Un cal, la Perºi, m-a-nscãunat ca rege,
Un altul, în pustiuri tuarege,
M-a scos din ghiare de ºacali nebuni...
De multã vreme calul mã protege...
Credinþa-n el mã scoate din genuni,
Tot el mi-aduce-ai soarelui pãuni,
Iubirile, tot el mi le alege!
Tot el mã þine la Paris de-o lunã
Pe-ovãzul lui ales, ca de cristal...
Cu el beau Beaujolais ºi împreunã
Cu el trãiesc ca într-un carnival!
ªi calul nu îºi vrea nicio cununã!
Lãsaþi-mã, vã rog, sã cred în cal.

!

Într-u
un amurg
Mã rãtãcesc cu Georges – Vergiliul meu –
Într-un Paris menit de rele zodii
Sã vîndã-n veci, ascuns în miez de rodii,
Veninul dezolãrii lui Orfeu.
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Cine conduce România?

I

Petru Romoºan

atã întrebarea care þi se pune în orice întîlnire
cît de cît semnificativã cu strãinii, fie ei
potenþiali investitori, ziariºti, scriitori sau
oameni doritori sã înþeleagã ceva din þara asta
ciudatã de la margine de continent : cine conduce
România ? Preferi sã rãspunzi evaziv. De fapt, n-o
mai conduce nimeni de multã vreme. Pentru cã,
într-adevãr, România seamãnã cu un vapor în
derivã pe o mare învolburatã – crizã economicã,
politicã, moralã, poate chiar criza finalã a unei
naþiuni. Gãlãgie, haos, furt generalizat,
debandadã, imposturã, minciunã, amatorism ºi
vorbe, foarte multe vorbe. Cine este acest nou
„Ceaucescu” al vostru, acest „Bashescu”? Ce sã le
raspunzi fãrã sã-þi vorbeºti þara de rãu! ªi totuºi,
pentru noi, românii, lucrurile sînt destul de
simple. Ca ºi Cuba fraþilor Castro – doi
octogenari cu un picior un groapã –, România e
condusã de o gerontocraþie care are toate
motivele sã rãmînã invizibilã.
Mulþi pictori folosesc, dupã o anumitã vîrstã,
culori din ce în ce mai þipãtoare, devin involuntar
niºte „foviºti”. Pentru cã nu mai vãd bine, dar vor
sã retrãiascã senzaþiile pe care li le procura arta
lor cînd erau mai tineri ºi în plinã forþã. Paleta
unui pictor de peste 80 de ani poate fi la fel de
stridentã ca aceea a unui copil, dar fãrã

ingenuitate infantilã ºi, de multe ori, de un vãdit
prost-gust, de un kitsch evident. Urmãresc
fenomenul de peste 30 de ani cu amuzament, dar
ºi cu tristeþe. Sic transit... La fel, invizibilii
gerontocraþi români lucreazã cu un material uman
prea de tot vizibil, þipãtor, vulgar, simplist :
Traian Bãsescu, Elena Udrea, Marian Vanghelie,
Dan Diaconescu, Gigi Becali, pînã nu demult
Corneliu Vadim Tudor etc. Aceleaºi preferinþe
marcate de senectute le au ºi pentru ziariºti,
teleaºti, comunicatori. Bogdan Chiriac, de pildã,
atinge perfecþiunea : rotund, mare, în tuºe groase
ºi directe, fason „sã fim sinceri”, inofensiv, copil
bãtrîn, om de încredere, recunoscãtor, bine
crescut ºi bine informat, ºi cu sare, ºi cu mac, ºi
pentru, ºi contra, ºi aici, ºi acolo, este idealul
purtãtor de cuvînt al dictaturii invizibile. Dar nici
Ion Cristoiu nu e de lepãdat : azi aici, mîine-n
Focºani, cu sentinþa care înlocuieºte orice analizã,
ca la Traian Bãsescu sau ca la Ion Iliescu, capabil
sã susþinã orice ºi contrariul sãu, fãrã dureri de
cap sau drame de conºtiinþã. Artiºtii ºi scriitorii
preferaþi de sfatul bãtrînilor sînt tot din categoria
„mare public”, fiinþe simple, senzaþii imediate –
de la Stela Popescu ºi Arºinel la Adrian Pãunescu,
Sergiu Nicolaescu etc., etc.
Dar sã revenim la exemplele principale :

Traian Bãsescu ºi Elena Udrea. Nu vi se pare
ciudat cît de mult seamãnã cei doi, pînã la
caricaturã, cu Odiosul ºi Sinistra? Ca la fabrica de
maºini de cusut de la Cugir, oricum ai asambla
piesele, tot kalaºnikov îþi iese. ªi ca în expertiza
tablourilor: dacã Traian ºi Elena seamãnã atît de
bine cu Nicolae ºi Elena, n-or avea ei acelaºi
„autor”? Cine sînt deci vîrstnicii pãpuºari
invizibili? Ei sînt foarte greu de localizat fie ºi
pentru cã România are aproape 800 de generali,
iar coloneilor ºi locotenent-coloneilor cred cã li s-a
pierdut ºirul. ªi, în plus, cine nu e bãiat sau fatã
de general dintre cei pe care-i vedem peste tot în
rîndul din faþã?
Bunicuþii nu mai au nevoie de ºosele pentru
cã nu prea circulã. Ei nu au nevoie nici de ºcoli
de þinutã pentru cã nepoþii lor, oricum, sînt
trimiºi la marile universitãþi, mai ales americane.
Deºi bãtrîni ºi bolnavi, gerontocraþii bãºtinaºi nu
au nevoie nici de spitale performante. Dupã cum
s-a vãzut, în frunte cu preºedintele lor vremelnic,
preferã Viena sau alte capitale vestice. ªi dacã ei
nu au nevoie nici de ºosele, nici de ºcoli, nici de
spitale, nici de justiþie, nici de media
independentã, nici de culturã, restul populaþiei nare altã soluþie decît sã se alinieze. Doar n-o sã-i
deranjãm pe binefãcãtorii noºtri !
Cine conduce România? Despre clasa politicã
nu e mare lucru de spus. E destul sã ne uitãm
spre Parlament. Pînã ieri majoritãþile fiind foarte
fragile, ordonanþele de urgenþã l-au ridiculizat.
Acum, o majoritate zdrobitoare face opoziþia
ridicolã, iar aceastã majoritate, ca în vremurile
bune, poate hotãrî orice, oricît de aberant, la o
comandã invizibilã, imposibil de demonstrat,
imposibil de probat.
În 1988-1989, singurele comparaþii pertinente
pentru Ceauºescu ºi clica lui erau Coreea de Nord
a lui Kim Ir Sen ºi Cuba lui Fidel Castro. Cu
toate aparenþele schimbãrilor revoluþionare
începute în iarna lui 1989, nucleul puterii de la
Bucureºti nu a fost dislocat. Clasa dominantã s-a
îmbogãþit nemãsurat ºi ºi-a adãugat pe faþã lumea
interlopã, pentru cã interlopii o slujeau încã
dinainte de 1989 : informatori la Miliþie ºi la
Securitate, furnizori de valutã sau de produse
rare. Oligarhia comunistã ºi-a mai modificat
gusturile, occidentalizîndu-le, a acceptat sã joace
tontoroiul democraþiei – dacã trebuie, trebuie ! –
ºi, mai ales, a îmbãtrînit. Dar puterea ei de tip
democraþie popularã, dictatura proletariatului,
dictaturã pur ºi simplu n-a cedat-o, ºi nici n-a
admis vreo modificare esenþialã în sensul vreunui
autentic proiect democratic.
O discuþie serioasã despre Justiþie
independentã, fãrã de care stat de drept nu prea
existã, poate începe doar de aici. De la
recunoºterea puterii deþinute de o gerontocraþie
invizibilã, moºtenitoare ilegitimã a României
comuniste, þarã furatã românilor încã din 1945.
Cine conduce deci România? Aceiaºi !
(Text preluat de pe blogul Editurii Compania)
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Dincoace de noul conformism
Andrei Marga

D

upã cum se ºtie, reflecþia lui Max Weber,
mereu preocupat sã explice ºi sã înþeleagã
societatea modernã, a înaintat uneori pânã
la anticiparea tendinþelor. În Die protestantische
Ethik und der «Geist» des Kapitalismus (19051920) el ne-a lãsat imaginea tulburãtoare a
„carcasei tari ca oþelul (stahlhartes Gehause)” a
supunerii, în care societatea modernã va intra:
bunurile exterioare ale acestei societãþi, produse
prin mecanismele proprii, vor câºtiga „putere
asupra oamenilor ca niciodatã în istorie” (Max
Weber, Schriften 1894-1922, Alfred Kroner
Stuttgart, 2002, p.224). Asceza, care a jucat un
rol crucial în geneza modernitãþii, nu va mai fi
necesarã pentru punerea în miºcare a producþiei.
Pe de altã parte, „ iluminismul (Aufklärung) pare
sã fi pãlit (im Verbleichen) ºi, ca o fantomã a
conþinuturilor de credinþã religioasã de altãdatã,
ideea datoriei profesionale (Berufsethik) se
stinge”. Chiar ºi acolo unde motivarea religioseticã a fost mai mare, societatea capãtã caracter
agonal, din care se alimenteazã ceva analog
competiþiei sportive. „Specialiºti fãrã spirit,
oameni ai satisfacþiei fãrã inimã: acest nimic se
formeazã pentru a ocupa o treaptã niciodatã
atinsã de umanitate” (ibidem, p.225). Max Weber
nu s-a hazardat în a pretinde vreo certitudine, dar
a înclinat sã dea credit acestei alternative de
evoluþie a societãþii moderne.
Putem discuta dacã anticiparea lui Max Weber
s-a confirmat. În fapt, a mai rãmas, totuºi, loc
pentru comunicare ºi democraþie în societate,
ceea ce ne îndreptãþeºte sã spunem cã ilustrul
sociolog a captat în diagnoza sa dramaticã doar
tendinþele rezultate din dinamica economiei
bazate pe profit. Pe acestea, însã, sã recunoaºtem,
le-a sesizat cu o perspicacitate rarã. Patru decenii
mai târziu, printr-o interogare de ºi mai largã
respiraþie filosoficã a soartei iluminismului,
Horkheimer ºi Adorno (Dialektik der Aufklarung,
1947) aveau sã sesizeze în profunzime cum, din
înseºi „prescurtãrile (Verkürzungen)”
iluminismului, avea sã rezulte convertirea acestuia
dintr-un mijloc de emancipare a oamenilor într-un
instrument de dominaþie.
Dar nu urmãrirea noului rol preluat de
iluminism în societatea modernã ne intereseazã
aici, ci schimbarea intervenitã ulterior, chiar
înãuntrul tematizãrii maxweberiene. Nu numai cã
asceza ºi-a încetat rolul motor în economia
modernã, nu numai cã aceasta a trecut în seama
competiþiei de pe pieþe ca principal motor
propulsor, dar chiar hedonismul a devenit
mecanismul dinamicii sociale. De la Giles
Lipovetsky (L’ere du vide. Essai sur
l’individualisme contemporain, 1983), la HansJoachim Maaz (Die narzisstische Gesellschaft. Ein
Psychodiagram, 2012) s-a strâns o argumentare
bogatã ce atestã univoc faptul cã s-a ajuns în
situaþia în care individul este solicitat sã se asume
pe sine în mod nelimitat de însãºi societatea ce
vrea sã-l integreze. Nu ar mai fi nevoie de
socializare prin mecanismele economiei, dreptului
ºi educaþiei; ar fi suficient de acum sã se
stimuleze pulsiunile ºi pornirile de orice fel ale
individului,
A fost mereu o figurã de gândire ce a
impresionat gânditorii, de la Hegel la Fukuyama:
atunci când indivizii se pot asuma nelimitat pe
sine, se încheie istoria luptei pentru libertate cu

triumful deplin al acesteia. Cu alte cuvinte, am
asista la „sfîrºitul istoriei”. Or, astãzi, odatã cu
trecerea pe scarã tot mai mare de la „guvernare”
la „guvernanþã”, comunitãþile ºi indivizii au
prilejul asumãrii de sine – cel puþin aºa aratã
aparenþele – ºi se pot instala într-o realitate nouã,
acceptabilã ºi acceptatã. Nu ar mai fi cazul
schimbãrii ei. Totul este ca de acum sã fie
exploatate posibilitãþile ce stau la dispoziþie într-o
lume în fine pacificatã ºi permisivã pentru
iniþiative. Realismul poate sã devinã, fãrã nicio
reþinere, conformism.
Conformism numim acele situaþii ºi, corelat,
atitudini prin care oamenii tind sã nu mai
sesizeze limitele ºi, cu acestea, istoricitatea
organizãrilor, reperelor, criteriilor de evaluare
actuale, ci le iau drept realitate definitivã. Sau se
lasã târâþi de ele de parcã acestea ar fi adevãrul
ultim al istoriei! O astfel de situaþie se trãieºte
astãzi odatã cu extinderea „guvernanþei” pe seama
„guvernãrii”. Indicatorii noului conformism sunt
deja mulþi ºi se lasã reperaþi pînã ºi pe planul
limbajului conceptual în care se vorbeºte ºi se
gândeºte.
În economie, se considerã cã ceea ce numim
„capitalul financiar” este cheia hotãrîtoare a
dezvoltãrii. Competiþia pe piaþã este luatã drept
cadrul exclusiv al recunoaºterii valorii, valoarea de
schimb surclasând mereu valoarea de
întrebuinþare. Dezvoltarea economicã este fãcutã
dependentã de restructurãri, care înseamnã, în
primã linie, trimitere în ºomaj ºi calmarea
creºterilor salariale ºi a pensiilor. Se crede cã orice
creºtere economicã vine dupã austeritatea
bugetarã, iar echilibrul bugetar este sacrosanct,
chiar dacã este realizat la un nivel jos.
În politicã, scade dezbaterea publicã, deciziile
se personalizeazã cât se poate de mult, iar
politica este înþeleasã mai curând ca aranjare de
grupuri, decât ca rezolvare de probleme în interes
public. Se promoveazã mitul uzãrii vechilor
partide ºi al nevoii de partide noi, populare, care
este dublat de mitul dupã care tinerii ar putea

Thorma János

(din volumul Andrei Marga, Guvernanþa ºi
guvernarea, în curs de apariþie)
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gestiona mai bine statul, încât confuzia de valori
este dusã pânã la ultimele consecinþe.
În administraþie, se dã prevalenþã aºa
numiþilor „manageri”, fãrã a se chestiona
capacitatea acestora de a rezolva problemele de
viaþã ale oamenilor. Decenþa se înlocuieºte cu
cinismul, rãspunderea personalã este diluatã, fiind
transferatã procedurilor. Pe mãsurã ce se urcã în
ierarhiile administrative, adeziunea la valori scade.
Justiþia se reduce la ceea ce se pronunþã în
tribunale pe baza unor legi cu valabilitate mai
mult contextualã, ce se modificã frecvent, odatã
cu ascensiunea la decizie a unui alt grup. Buna
credinþã a intrat în crizã, iar continua calculare
pentru a stoarce avantaje în situaþia datã trece
drept înþelepciune.
În culturã, competenþele devin þinta exclusivã
a formãrii, iar ºtiinþa este confundatã cu ceea ce
se publicã. Nu mai conteazã gândirea, ci
inteligenþa (la noi „isteþimea”) descurcãrii în
situaþie. Nu mai au importanþã convingerile, ci
aranjamentele cu cei cu care intri în contact. Nu
mai impresioneazã omul aflat în stare criticã, ci
calitatea socialã a aceluia. Se trãieºte continuu în
prezent, viitorul devenind o dimensiune vagã.
Toleranþa faþã de a nu face nimic sporeºte. Se ºtie
cã „regele este gol”, dar fiecare se mulþumeºte cu
sentimentul cã ºtie aceasta. „Minciuna de sine”
este asumatã aproape cu voioºie, în caz de crizã
apelându-se la „terapeuþii” ce prolifereazã în varii
domenii. Falsificarea mediaticã, în numele luat în
deºert al libertãþii de opinie, ºi, în acelaºi timp,
falsificarea oarecum pretenþioasã, prin
conceptualizãri ce se autoîntituleazã „ºtiinþifice”,
se extind nestingherite de critici.
La acest nou conformism – care sintetizeazã în
societatea modernã tîrzie dificultãþile semnalate
ale vieþii (deopotrivã în economie, administraþie,
drept, politicã, culturã) – este de gãsit acum
alternativa, începînd cu alternativa conceptualã. El
este parte a ideologiei dominante astãzi, încît
trecerea dincoace de acest conformism presupune
o deschidere mai amplã de noi orizonturi de
gîndire, la care filosofia este din nou solicitatã.
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Recuperarea lui Hippothales

Î

Oana Pughineanu

n zilele acestea de semi-varã clujeanã (mie mi-e
încã frig), alungite ca un machiaj scurs ºi
rostogolite ca un scroll inutil, interminabil, în
tãceri care te absorb ca o sugativã, reducându-te la
un ameþitvoiajorprintremegabiþii care
înfulecãmajoreleprobleme ale lumii (foametea,
stânga din dreapta, dreapta din stânga, cine cu cine
mai face copy-paste ºi de ce) m-am gândit sã scriu
despre prietenie. În general, de-a lungul anilor am
scris despre lucruri „imposibile” precum lenea,
tãcerea, plictiseala, prostia, ratarea, blândeþea,
singurãtatea etc. Imposibile pentru cã ele aparþin
unui univers care ar putea fi catalogat drept
„solipsist” (deºi, e vorba de unul monadologic),
pentru cã ele izvorãsc din acel „corp condamnat la
imaginar”, învãlmãºind senzaþii cu idei primite de-a
gata, pentru cã nu fac parte din acea lume greacã
ce bântuie cultura noastrã cel puþin într-o formã
nostalgicã. Revenim mereu la ea (sau eu, cel puþin,
o fac tot mai des) ca la exponatul preferat dintr-un
muzeu, admirând încã acei este ºi nu este
solidificaþi, de dragul logicii ºi al unei anumite
concepþii despre demnitatea umanã, fãrã nicio
posibilitate de a-i negocia, de a-i alungi într-o
gâlceavã comunicaþionalã nesfîrºitã.
M-am gândit cã poate, de dragul acestei veri
care ruleazã încet ºi zdrobitor ca zalele rotitoare de
tanc, ar trebui sã-mi încerc forþele ºi cu subiecte
care, la fel, combinã idei primite de-a gata tot cu un
corp imaginar, dar care presupun o „deschidere”, îl
presupun pe celãlalt ºi pe Celãlalt, prezent ºi
Fabulat. A vorbi despre prietenie e cu atât mai
dificil, cu cât ea este legatã de stabilirea unui soi de
echilibru, de armonie între subiecþi care nu se
canibalizeazã nici conform unor reþete mai mult
sau mai puþin romantice sau pornografice de
consumare a excesului amoros ºi nici nu eºueazã
într-o totalã lipsã de percepþie a Chipului. Prietenia
este un subiect atât de delicat ºi important în
acelaºi timp, încât, nu numai cã e legatã de
naºterea filosofiei, dar este iremediabil prinsã între
pârghiile Rãului ºi Binelui. În Lysis, Platon trebuie
sã punã în miºcare tot universul pentru a spune
ceva despre prietenie, într-un dialog în care Socrate
se declarã „ameþit de dificultate”, un dialog care se
terminã cu eºecul de „a spune ce este prietenia”.
Dupã o anevoioasã maieuticã pe care unii au
catalogat-o drept sofisticã, aflãm cã prietenia este
posibilã în lume doar dacã admitem grade diferite
de rãu, de la cel care posedã (ºi care ucide, mai
inainte de orice, dorinþa), la cel care este un impuls
pentru cãutarea binelui. Însã, în mod ºi mai
profund, atât de profund încât pare nejustificat,
Platon are nevoie sã facã din dorinþã un soi de
unealtã neutrãi pentru a salva prietenia („...dorinþele
care sunt nici-bune-nici-rele, vor dãinui chiar dacã
dispar lucrurile rele”) sau, mai degrabã, pentru a o
putea purifica de necesitatea rãului ca prim motor,
cel puþin în lumea idealã. Cãci odatã Binele atins,
prietenia ar deveni inutilã. Binele, asemeni Rãului
ar avea acelaºi efect aneantizant asupra prieteniei.
Binele pentru cã este întreg, autosuficient, iar Rãul
pentru cã, în extremis, nu este. Ajungem la
momentul în care, pentru a putea susþine
posibilitatea prieteniei, însuºi Binele trebuie puþin
„ciuntit”, devenind ceva care se joacã între apropiat
ºi asemãnãtor. Binele ne este apropiat conchide
Socrate, doar pentru a continua sã fie nelãmurit.
Poate nicãieri nu iese mai mult în evidenþã decât în
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Lysis greutatea de a putea susþine logic o relaþie
armonioasã între indivizi (nu între forme ºi idei)
aflaþi pe trepte diferite în drumul cãtre „ordine” (ºi
cum s-ar putea mãsura oare gradul lor de apropiere
de Bine?). De fapt, cum poþi susþine o relaþie de
echivalenþã ºi echilibru într-o lume ierarhic
ordonatã, decât impunând o „tiranie” a familiarului,
a „apropierii prin suflet, prin vreo înclinaþie
sufleteascã, prin obiceiuri sau chip” ºi presupunând
din start ca fiind pe acelaºi palier, vârsta, rangul ºi
averea prietenilor? Cred cã aceastã imposibilitate (ºi
chiar necesitatea) de a fixa altfel treptele
intermediare ale realitãþii, ale nici-bunului-nici-rãului
ºi a atracþiei dintre cele nici-bune-nici-rele îl duce pe
Socrate la eºec. Pânã la urmã, tot ceea ce poate sã
facã este sã constate prietenia dintre Menexenos ºi
Lysis ºi sã-l excludã de la beneficiile prieteniei pe
Hippothales. Sã-l excludã, în primul rând pentru
cã-ºi idealizeazã prietenul asemuindu-l cu zeii,
pentru cã nu are abilitatea de a-ºi „îmblânzi
vânatul”, ci din contrã îl face mai greu de prins
prin uzul poeziei, dar spunând, în acelaºi timp,
”ceea ce spune toatã lumea”. Dupã cum observã
Noica, Hippothales e dojenit pentru cã nu reuºeºte
sã înþeleagã cã „obiectul dragostei tale, trebuie sã fie
al dragostei tale, nu o fiinþã legendarã”. Dar a-þi
gãsi prietenul nu înseamnã doar a-l aproxima în
relaþia cu tine, ci a aproxima pe ce treaptã spre bine
vã aflaþi amândoi ºi, mai ales dacã vã aflaþi pe
aceeaºi treaptã. Un mic dereglaj, ºi globul de cristal
în care Socrate-i vede pe prieteni apropiindu-se de
dragul a aceea ce pot sã devinã se sfarmã. Peste tot
în Lysis, prietenia este legatã de acest proces al
aproximãrii ºi cu greu putem sã nu-i observãm
sterilitatea (ºi poate chiar o dozã de „snobism”, de
cruzime a exclusivismului. Parcã mai înainte de
orice, prietenii sunt definiþi prin apartenenþa la
acelaºi ”club”). Prietenii nu par realmente sã
comunice, în ciuda hârjoanei rivalitãþilor permise.
Ca doi lujeri, cresc cu aceeaºi vitezã, din acelaºi sol,
împãrtãºind aceleaºi caracteristici în virtutea unei
genetici obscure ºi a unei educaþii identice, dar nu
cresc împreunã. Se pot oglindi sau identifica, se pot
chiar întrece ca între egali, dar nu împãrtãºesc decât
aceste imagini pe care ºi le trimit pentru
autoconfirmare. Aristotel a simþit poate acest
neajuns, aceastã lipsã de intimitate între prieteni ºi
a mutat datele problemei: dacã prietenii la Palton
nu fãceau decât sã-ºi reconfirme gradul de fiinþã
prin jocul de oglinzi fãcut posibil prin apartenenþa
la o anumitã comunitate, Aristotel vede în
comunitate posibilitatea unei comuniuni speciale,
ca „mod de a participa la conºtiinþa de a exista a
prietenului nostru”. Pentru Aristotel, prietenie
înseamnã a simþi faþã de celãlalt ceea ce simþi faþã
de tine. Mai înainte de orice, identitatea acestei
simþiri (aisthanetai) ºi nu o aproximare în termeni
de familiar ºi asemãnãtor face posibilã prietenia
întemeiatã pe virtute (pe lângã cea întemeiatã pe
utilitate sau plãcere). În plus, prietenia face „plãcutã
conºtiinþa existenþei prietenului” (s.m.). Ceea ce este
important, dupã cum observã ºi Agamben, e faptul
cã Aristotel deduce posibilitatea prieteniei din
senzaþia fiinþei pure. Cu alte cuvinte, îl simþi pe
prieten la fel cum îl simþi pe „a trãi”ii. Comunitatea
existã mai degrabã (pentru cei virtuoºi, specificã
Aristotlel) pentru cã noi putem con-simþi, ºi nu
invers.
Cu siguranþã, trecuþi prin scepticisme moderne

ºi postmoderne gãsim dificil de acceptat un astfel
de apriorism (atât de greu de demonstrat chiar ºi
prin cazne fenomenologice). Metanaraþiunile au
þinut la un loc „fiinþa” reuºind sã o facã mereu,
într-un final, identicã cu sine. Vedem cum, ºi în
acest caz, al prieteniei, ceea ce o garanteazã este
spectrul lui Acelaºi, fie plasat într-o ordine a
comunitãþii, fie într-o intimitate a comuniunii (o
intimitate care, din nou, nu este construitã în
relaþie de subiecþi, ci este mai degrabã consecinþa
modului în care fiinþa se dispune în lume). Cel
puþin pentru greci, prietenul nu este un Celãlalt. ªi
a devenit cu greu un Celãlalt. Pentru asta stã
mãrturie o întreagã istorie.
Dacã ar fi sã mai pãstrãm ceva din
înþelepciunea vechii filosofii ar fi poate tocmai
decuparea prieteniei de excesul amoros iluzoriu,
care funcþioneazã, cel puþin de la romantici ºi
precursorii lor dupã celebra formulã a cristalizãrii.
Grecii ºtiau cã prietenia din virtute (în sine) are
nevoie de o anumitã dozã de „realitate”, într-atât
încât sã devinã grijã, dar nu într-atât încât sã devinã
loialitate medievalã picatã în oportunism. Pe la
1180, con-simþirea aristotelicã suferã serioase
”alterãri” dacã e sã ne luãm dupã Peter din Blois,
arhidiacon de Berlin: „Nu sunt prietenii mei sinele
meu lãuntric, pe care-l preþuiesc ºi care are grijã de
mine într-un dulce negoþ al slujirilor, într-o
identitate a afecþiunii?”.
Cu siguranþã, genul de idealitate pe care forma
de prietenie greacã o presupune gãseºte cu greu
ecou într-o lume lipsitã de „exterioritate” (o formã
oareºicare de transcendenþã). Acel Bine vizat de
prietenie, acea con-creºtere spiritualã întru
înþelepciune ºi, finalmente, întru Idee riscã sã sune
anacronic. Nu m-aº erija într-un discurs apocaliptic,
care sã vãduveascã de impulsuri spirituale omul
postmodern ºi mai tinerele generaþii, dar cu
siguranþã, prietenia nu se mai susþine pentru a viza
ceva ce depãºeºte fiinþa prietenilor. Îmi pare cã
prietenia este legatã acum, mai mult decât oricãnd
de o formã, oarecum disperatã, de petrecere a
timpului. Trãim într-un mare cub rubic al muncilor
ºi zilelor, pe care de mici trebuie sã învãþãm sã-l
mânuim (de la interviul pentru admiterea la
grãdiniþã, mai nou), dedicându-ne cv-urilor perfecte
ºi punctajelor care ne atestã existenþa, al
birocraþiilor care deºi sunt din ce în ce mai
inventive (veritabile pagini de prozã SF), practic, ne
„devirtualizeazã” viitorul, reducându-l la moduri
disperate de a gãsi cea mai optimã cale de trecere
de la piaþa muncii la „pachetele de pensii” (o
ultimã testare a abilitãþii de a ne transforma fiecare,
în parte, în propriul „produs verde”iii). Prietenia,
dacã e sã ne luãm dupã unele constatãri
sociologiceiv, pare sã fie un soi de emolient, de
ºedinþã gratuitã de psihanalizã menitã sã ne
ajusteze o imagine de sine ºchiopãtândã, care s-a
împiedicat, nu a rulat bine pe/în faþetele cubului
rubic. Jonglând cu nevoia noastrã sentimentalã de
comunitate ºi necesitatea de a ne integra anonimfuncþional în societate, prietenii performeazã parcã
niºte ºedinþe de spiritism, în cãutarea unui aºa-zis
eu al nostru sau al lor, pierdut, uzurpat, dar care îºi
va reveni la maxima capacitate cu ajutorul câtorva
egomasaje bine plasate. Folosim pritetenii pentru a
ne rebranºa la ”sistem” sau la realitate (ca fiind
ceea ce rezistã voinþei noastre) sau, din contrã,
pentru a-l eluda într-un evazionism mai mult sau
mai puþin copilãresc unde prietenul este un
partener de loisir, un must have pe lângã toate
ustensilele producãtoare de plãcere (fie cã e vorba
de „trusa de picnic”, trusa de prim ajutor, paletele
"
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de badmington sau nevoia de a regãsi pe peretele de
facebook sau messenger un emoticon prefabricat,
expeditiv ºi oarecum alegoric. Smile-uri simple, pline
de candoare, smile-uri care rânjesc comprimând
ambivalenþe mai mult sau mai puþin abisale, smileuri care te pupã cu buze stilizate, oscilând intre
Betty Boop ºi starurile porno. Pânã la urmã te
mulþumeºti ºi cu atât. Începi sã semeni din ce în ce
mai mult cu Mr. Bean care se bucurã când primeºte
la întoarcerea în Europa o felicitare pe care ºi-a
trimis-o din America. Te calmezi cu refresh-uri ºi cu
senzaþia, corect identificatã teoretic, ca spectralã, cã
trãieºti un secret, fãrã intimitate ºi o intimitate fãrã
secrete.
Asta e tot? Probabil cã nu. Cu siguranþã nu.
Prietenii pot scãpa de fatalitatea lui Acelaºi care în
zilele noastre funcþioneazã dupã formula ”seducþiei
isterice”, masculine ºi feminine, un soi de cristalizare
photoshopatã ºi ”ajutatã” masiv de modelele de
consum care exclud orice stranietate a celuilalt.
Prietenia poate scãpa de ”producþia Altului”, ca
femeie sau bãrbat ideal, ca formã de autoerotism
mascat, ca ”invenþie istericã a celuilalt sexual ca frate
sau sorã geamãnã”v. Prietenul poate sã nu fie un
mulaj turnat peste dorinþele noastre, la rândul lor,
turnate. Poate sã nu fie un simplu PR de buzunar.
Aº vedea în prezenþa lui o invitaþie la alterarea de

Thorma János ºi
colegii, discipolii sãi
(urmare din pagina 36)

generale anuale ale Societaþii Pictorilor din Baia
Mare ºi expoziþiile colective ale comunitãþii, la
care au luat parte printre alþii: Ferenczy Noémi,
Ziffer Sándor, Krizsán János, Mikola András, Rátz
Péter, Kádár Géza. Cu ocazia expoziþiei de la Cluj
trebuie sã prezentãm succint relaþia Coloniei de
Picturã din Baia Mare cu instituþiile de artã ºi
viaþa artisticã din pãrþile ardelene. Dupã Primul
Rãzboi Mondial aceste relaþii au devenit mai
importante ºi din ce în ce mai intensive, moment
când Baia Mare a fost oraºul cel mai apropiat,
unde studenþii ardeleni au putut sã beneficieze de
îndrumãri artistice într-un sistem de învãþãmânt
tradiþional, cu funcþionare permanentã.
Ács Ferenc ºi Papp Gábor au fost primii discipoli clujeni, care au ajuns la ªcoala de la Baia
Mare. Ei au sosit împreunã cu studenþii lui
Hollósy Simon, direct din capitala bavarezã,
München. Papp Gábor era mai atras de persoana
lui Thorma, fascinat fiind de creaþiile monumentale ºi personalitatea deosebitã a maestrului.
Astfel, nu este întâmplãtor faptul cã el a fost persoana, care l-a cãlãuzit pe Thorma la Cluj, când
pictorul vroia sã se documenteze la Muzeul
Relicvelor din 1848, în vederea detaliilor privind
pictura sa istoricã: 15 Martie. Studenþii români ºi
maghiari au început sã frecventeze într-un numãr
mai mare ªcoala din Baia Mare, dupã ce Thorma
a acceptat conducerea taberelor de varã ale academiilor de artã din þarã. Aceastã parte a activitãþi
pedagogice a lui Thorma reprezintã perioada dintre 1919 ºi 1927. Era o muncã eroicã, þinând
seama de faptul cã evidenþele ºcolii din aceea
perioadã prezintã chiar ºi 100-150 de discipoli
anual. Au sosit aici studenþii academiilor de artã
din Bucureºti, Iaºi, Chiºinãu. Mulþi dintre aceºti
studenþi au devenit mai târziu personalitãþi renumite ale artei românesti, cum ar fi: Marcel
Olinescu, Romulus Ladea, Tzony Miltiade, Elena
Chiffa, Alexandru Ciucurencu, Octavian
Angheluþã, Arnold Cecinschi, Lucian Grigorescu,
Traian Bilþiu-Dãncuº, Maria Cabadaiev. Apoi,

sine. O recuperare a lui Hippothales. Cu siguranþã
nu va duce la Cunoaºtere sau la Lumea Ideilor.
Prietenul este un martor al tristeþilor ºi bucuriilor de
a înlãtura destine. Este privirea care te confirmã fãrã
sã te comprime. Nostalgie a privirii materne
însoþitoare într-un infinit stadiu al oglinzii sau nouã
formã de spectralitate? Despre toate acestea ºi multe
altele, într-un episod viitor, post-estival.

Note:

iÎn concepþia greacã dorinþa este fatalmente legatã de
lipsã. Nu are valenþele destabilizatoare ºi antagonice pe
care modernitatea i le atribuie ºi, nici pe departe, pe cele
dizolvante ºi schizoide ale postmodernitãþii.
ii”Nu existã aici nicio intersubiectivitate – aceastã
himerã a modernilor –, nicio relaþie între subiecþi: mai
degrabã fiinþa însãºi e împãrþitã, e non-identicã cu sine,
iar eul ºi prietenul sunt cele douã feþe – sau cei doi poli –
ai acestei împãrtãºiri”, Giorgio Agamben, Prietenul ºi alte
eseuri, traducere de Vlad Russo, Humanitas, 2012, p. 18.
iiiProbabil cititorii mai tineri nu cunosc provenienþa
expresiei pe care o folosesc. Ea face referire la filmul
Soylent green, 1973. Filmul imagineazã o lume suprapopulatã, în imposibilitate de a produce hrana ”adevãratã”
decât ca produs de lux. Celebrul produs verde aruncat
maselor de înfometaþi este de fapt, o reciclare a
cadavrelor umane.
iv „Graham Allan ºi Rebecca Adams: prietenii noºtri,

dupã înfiinþarea ªcolii de Arte Frumoase din Cluj,
în anul 1925, studenþii români ºi maghiari de aici
au urmat ºi ei aceeaºi cale, ca: Petre Abrudan,
Cornel Cenan, Tasso Marchini, Letiþia Muntean,
Fülöp Antal Andor, Bene József, Szervátiusz Jeno,
Mohy Sándor.
Acum, în cadrul acestei expoziþii clujene în
ansamblul exponatelor - maestrul ºi discipolii sãi prezentãm ºi din lucrãrile lor. Documentele
fotografice rãmase din aceste perioade evocã
scenele corecturilor, grupurile de studenþi din parcul coloniei, excursiile organizate pe Dealul
Florilor sau în meleaguri mai îndepãrtate, cu
motive artistice spectaculoase. Figura maestrului
Thorma apare peste tot în aceste fotografii de
grup, cu pãrul lui cãrunt, sau purtând palaria lui
de paie. Astfel apare ºi printre colegii lui de
colonie, corpul pictorului înãlþându-se întotdeauna, atrãgând toate privirile.
Corespondenþa între Thorma János ºi
Inspectorul general de artã, poetul ºi politicianul
Emil Isac, documenteazã clar înþelegerea reciprocã
ºi apropierea socialã dintre studenþii români,
maghiari ºi alte naþionalitãþi, ce s-a realizat prin
creaþiile în comun ºi excursiile, deplasãrile petrecute împreunã. „Am organizat ºi excursii, unde
au fost invitaþi toþi artiºtii prezenþi aici. Am reuºit
sã fac sã se cunoascã ºi sã se împrieteneascã. Ãsta
a fost cel mai important lucru, ce am putut realiza pe tãrâmul social.” - relateazã în 1924
maestrul bãimarean lui Emil Isac, supraveghetorul
taberelor de varã ale studenþilor.
Acum este momentul, sã prezentãm pe scurt
expoziþiile care au dat prilejul, ca iubitorii de artã
din Cluj sã cunoascã mãcar parþial arta lui
Thorma János. Pictorul nu obiºnuia sã organizeze
expoziþii personale, dar el a trimis bucuros din
lucrãrile sale la expoziþiile colective. La Cluj, în
primavara anului 1930, cu ocazia amplei expoziþii
realizate din lucrãrile membrilor coloniei, a fost
vãzutã prima oarã o colecþie reprezentativã din
creaþiile maestrului, retras deja din fruntea
coloniei. Expoziþia, adevãrat eveniment al
oraºului, a fost organizatã de pictorul Krizsán
János în Sala de sticlã a prefecturii. „Aºa de
aproape se auzea mormãitul Sãsarului – se entuziasma autorul unei cronici a expoziþiei - parcã ar fi
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în multe feluri, ne provoacã pretenþiile ºi ne evalueazã
revendicãrile, confirmându-ne tot timpul idenitatea structuralã ºi personalã. Printr-o asemenea validare a sinelui,
semnificaþia prieteniei în zidirea cãrãmizilor construcþiei
sociale laolatã poate fi uºor recunoscutã. Le fel cum prietenia dobândeºte caracteristicile factorilor culturali, economici ºi sociali în care se formeazã, aceste legãturi sunt
la fel de semnificative în a ajuta la susþinerea ordinii dintre factorii respectivi”.
vCred cã analizele lui Baudrillard în ceea ce priveºte
sexualitatea se pot aplica cu succes ºi altor roluri mai
mult sau mai puþin sociale, mai mult sau mai puþin fantasmatice, pe care ni le asumãm: ”Ceea ce se produce la
cotitura romantismului ºi a secolului al XIX-lea este
intrarea în joc a unei isterii masculine (...) Nu mai e
vorba în iubirea romanticã, de a cuceri femeia, de a o
seduce, ci de a o crea din interior, de a o inventa, când
ca utopie realizatã, ca femeie idealizatã, ca star, încã o
metaforã istericã ºi supranaturalã. Erosul romantic a
inventat printr/un întreg travaliu acest ideal de armonie,
de fuziune amoroasã – femeia ca resurecþie proiectivã a
aceluiaºi -, artefact hãrãzit de-acum iubirii, adicã unei
practici a asemãnãrii ideale a fiinþelor ºi a sexelor – confuzie pateticã înlocuind alteritatea dualã a seducþiei”, Jean
Baudrillard, Marc Guillaume, Figuri ale alteritãþii, traducere de Ciprian Mihali, Paralela 45, 2002, p. 128.

!
undeva aici, în locul Someºului-Rece.” În toamna
aceluiaºi an, la iniþiativa pictorului Aurel Ciupe,
s-a organizat la Cluj expoziþia colectivã a artiºtilor
ardeleni români, maghiari ºi germani, unde
maestrul Thorma a fost reprezentat, de asemenea,
printr-o lucrare. În anul 1932 Thorma a participat
cu cinci picturi la expoziþia colectivã clujeanã,
organizatã de Societatea Literarã Reformatã
„Károli Gáspár”. Dupã decesul maestrului bãimarean, în toamna anului 1938, vãduva artistului,
Kiss Margit, a organizat o expoziþie comemorativã la Cluj, apoi la Budapesta.
Cu ocazia acestor expoziþii, mai multe lucrãri
ale lui Thorma au ajuns în posesia colecþionarilor
clujeni, astfel au achiziþionat lucrãri: Diamant
Izsó, celebrul colecþionar din Cluj, Alexandru
Culcer, dr. Lusztig Jeno, ºi nu în ultimul rând
episcopul unitarian, Kiss Elek. Cinci lucrãri din
colecþia lui Kiss Elek sunt expuse acum, printre
care câteva capodopere din ultima perioadã de
creaþie a lui Thorma. Deþine câteva din lucrãrile
maestrului ºi Muzeul de Artã din Cluj: un portret
de femeie ºi douã schiþe ale compoziþiei monumentale 15 Martie.
Din presa ºi din memoriile ardelene se pot
spicui relatãri interesante despre personalitatea lui
Thorma, anturajul atelierului sãu, aprecierile ºi
criticile privind creaþia lui artisticã, pictura lui.
Tabéry Géza, Komives Nagy Lajos, Tessitori
Nóra, Vásárhelyi Z. Emil, precum ºi artiºtii Mohy
Sándor ºi Szopos Sándor ne-au lãsat descrieri valoroase, actuale ºi azi despre Thorma, oferind
totodatã informaþii despre situaþia coloniei de picturã în perioada interbelicã.
Se evidenþiazã din aceste relatãri deosebitul
talent diplomatic al lui Thorma, cu care a reuºit
sã menþinã în viaþã colonia ºi ºcoala de picturã în
cele mai dramatice situaþii.
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historia

Arheologia crimelor comunismului

Execuþia lui Alecsa Bel din
satul Cufoaia, jud. Maramureº
Gheorghe Petrov

Mormântul lui Alecsa Bel. Vedere dinspre rãsãrit

A

lecsa Bel a fost un român maramureºean
care s-a nãscut la 5 decembrie 1897 în
satul Cufoaia, o localitate situatã în
apropierea oraºului Târgu Lãpuº1. Fiul unor
oameni simpli, Iov ºi Iuliana, Alecsa Bel fost un
þãran agricultor care avea în posesie anumite
suprafeþe de teren arabil, fâneþe ºi pãdure, o
batozã pentru treierat ºi multe animale2. A fost
cãsãtorit cu Susana, nãscutã Latiº, împreunã
având doi copii, Maria3 ºi Valer, în prezent
amândoi fiind decedaþi. Dintre urmaºii direcþi ai
defunctului astãzi sunt în viaþã doi nepoþi, fiii
lui Valer, Mircea Bel ºi Dan Bellu, ambii fiind
domiciliaþi în oraºul Tg. Lãpuº.
Alecsa Bel deþinea o poziþie de prestigiu în
sat, fiind un gospodar harnic ºi inventiv4. A fost
ºi cantor la biserica greco-catolicã din sat, iar
datoritã acestui lucru oamenii îi mai spuneau ºi
Diacul. A fãcut politicã liberalã, iar între anii
1940 ºi 1946 a fost primar în comuna natalã.
Datoritã stãrii sociale, autoritãþile comuniste l-au
catalogat drept chiabur. Pe fondul ascensiunii
Partidului Comunist, Alecsa Bel ºi-a manifestat
frecvent nemulþumirea faþã de noile stãri de
lucruri din societatea româneascã în discuþiile
avute cu diferite persoane din comunã ºi din
zonã. Delaþiunile venite din partea unor
consãteni au fãcut ca persoana lui Alecsa Bel sã
intre în atenþia autoritãþilor, care l-au acuzat în
primul rând de rãspândirea unor ºtiri cu
caracter duºmãnos, în principal fiind vorba de
sloganul „Vin americanii”. A mai fost acuzat ºi
de sabotaj economic, deoarece a fost denunþat
cã în timpul campaniei agricole din vara anului
1948 nu a declarat cantitãþile reale de cereale
treierate la batoza sa. Astfel, autoritãþile
comuniste l-au învinuit cã i-a favorizat pe
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consãtenii sãi, care în acest mod au predat cote
mai mici de cereale cãtre stat. Cunoscând faptul
cã era supravegheat de Jandarmerie ºi
Securitate5, arestarea sa fiind iminentã, în
toamna anului 1948 Alecsa Bel ºi-a pãrãsit
gospodãria ºi familia, devenind fugar. A stat
ascuns prin pãdurile ºi satele din zonã, fiind
ajutat de foarte mulþi oameni. Autoritãþile l-au
dat în urmãrire, fiind organizate mai multe
acþiuni de cãutare în Cufoaia ºi în satele de
unde proveneau informaþii despre apariþia lui
Alecsa Bel. Acestuia i s-a intentat ºi un proces,
în cadrul cãruia a fost judecat în absenþã de
cãtre Tribunalul Militar din Cluj. Prin sentinþa
penalã nr. 1748, emisã la începutul anului 1949,
Alecsa Bel a fost condamnat la un an de
închisoare corecþionalã ºi la plata unei amenzi.
Cu toate acestea, Alecsa Bel a refuzat sã se
predea, alegând sã rãmânã în continuare fugar,
sperând în schimbarea regimului politic din þarã.
Se ºtie cã a avut o armã militarã pentru
autoapãrare, însã nu a acþionat niciodatã, în
niciun fel, împotriva nimãnui. De asemenea, nu
se cunoaºte sã fi avut legãturi cu grupãrile sau
organizaþiile anticomuniste care acþionau în acea
perioadã în zona Maramureºului. Aceastã
situaþie a durat pânã în seara zilei de 24
decembrie 1949, în Ajunul Crãciunului, când a
fost capturat în propria casã, fãrã a opune
rezistenþã. Supravegherea în acea zi a locuinþei
ºi a satului a survenit unor informaþii dupã care
Alecsa Bel urma sã vinã acasã de Crãciun. Dupã
unele surse documentare, la acþiunea de
prindere a lui Alecsa Bel au fost mobilizaþi circa
20 de miliþieni din cadrul Circumscripþiei de
Miliþie Târgu Lãpuº, care au fost conduºi în
teren de plutonierul Augustin Boar. Dupã

arestare Alecsa Bel a fost maltratat, fiind apoi
transportat cu o sanie trasã de cai la sediul
Miliþiei din Târgu Lãpuº. Din ordinul Securitãþii,
transmis telefonic, a fost readus a doua zi la
Cufoaia, unde a fost executat prin împuºcare în
apropierea gospodãriei sale. Pretextul crimei,
consemnat în actele Securitãþii, a fost fuga de
sub escortã. Crima a fost sãvârºitã chiar în ziua
Crãciunului, pe la orele amiezii, dupã ce sãtenii
au ieºit de la slujba bisericeascã. Iniþial, familiei
i s-a impus sã îngroape cadavrul în aceeaºi zi,
însã în urma unei intervenþii s-a obþinut din
partea autoritãþilor ca înhumarea defunctului sã
se facã conform tradiþiei, dupã douã zile de
priveghere.
Conform surselor documentare, plutonul de
execuþie a fost alcãtuit dintr-un numãr de ºase
subofiþeri de miliþie, conduºi de cãtre sergentul
major Fabian Trif. Din pluton au mai fãcut
parte Aurel Coc6, Luþu Florea, Vasile Paºca, Ioan
Satmari ºi Gheorghe Vârtig. Se cunoaºte faptul
cã dupã ce asupra lui Alecsa Bel s-a executat un
foc de grup, acesta a cãzut la pãmânt plin de
sânge, dar fiind încã în viaþã. Moartea a
survenit imediat dupã ce subofiþerul Vasile
Paºca a mai tras din apropiere un foc de graþie
asupra muribundului. Dupã consumarea faptului
relatat, un alt subofiþer a intrat în casã ºi s-a
adresat soþiei celui ucis cu urmãtoarele cuvinte:
„Hai scroafã puturoasã ºi ia-þi porcul din
grãdinã cã a fost lichidat”.
Împuºcarea acestei persoane s-a fãcut
arbitrar, nefiind bazatã pe vreo sentinþã emisã
de o instanþã judecãtoreascã. Omorul a fost
comis la ordin, din motive politice ºi pe timp de
pace. Crima a fost înfãptuitã din ordinul direct
al fostului maior Nicolae Briceag7 (1916-1998),
care în anul 1949 deþinea funcþia de ºef al
Securitãþii fostului judeþ Someº, cu reºedinþa la
Dej. Acesta era direct subordonat unui alt
cunoscut criminal, fostul colonel Mihai Patriciu
(Grünsperger dupã numele real), pe atunci ºeful
Direcþiei Regionale a Securitãþii Poporului Cluj.
Informaþii despre împrejurãrile sãvârºirii
acestei crime precum ºi stabilirea unor vinovãþii
individuale se regãsesc într-un raport datat 19
februarie 1969, rezultat în urma unei anchete
oficiale întreprinse în anul 1968 de cãtre
Comitetul Central al fostului Partid Comunist.
Aceastã anchetã de partid a vizat cercetarea mai
multor omoruri înfãptuite în perioada anterioarã
de anumite cadre ale Securitãþii, inclusiv de
cãtre Nicolae Briceag. Nimeni nu a fost însã tras
la rãspundere ºi nu a suportat rigorile legii de
atunci sau de astãzi.
Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului ºi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER)8 în parteneriat cu Muzeul Naþional
de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca
(MNIT), au organizat în zilele de 26 ºi 27 iunie
2013 o acþiune de investigaþii arheologice în
localitatea Cufoaia, scopul acesteia fiind
descoperirea ºi deshumarea osemintelor lui
Alecsa Bel9. În urma unor cercetãri preliminare
pe care le-am efectuat în zonã în toamna anului
2011, am identificat locul unde a fost înhumatã
aceastã victimã. Mormântul lui Alecsa Bel se
aflã pe terenul fostei sale proprietãþi, la o
distanþã de 95 metri spre sud-vest faþã de fosta
casã. Construcþia este astãzi ruinatã, pãstrânduse doar la nivelul fundaþiei. Conform celor
afirmate de urmaºii defunctului, mormântul a
fost amenajat de familie cândva pe la sfârºitul
"
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anilor `60 ai secolului trecut. Atunci
s-a construit un cadru dreptunghiular din beton,
iar în partea vesticã a acestuia a fost încastrat
un monument funerar turnat în beton mozaicat,
modelat la partea superioarã în formã de cruce.
Acesta a fost confecþionat în localitatea Gâlgãu
din jud. Sãlaj. În corpul pietrei funerare10, pe
faþa dinspre rãsãrit, se aflã încastratã o placã din
marmurã albã, semicircularã la partea
superioarã. Pe suprafaþa acesteia, repartizat pe
ºase rânduri, este inscripþionat prin incizie
urmãtorul text: AICI ODIHNEªTE / ÎN /
DOMNUL / BEL ALECSÃ / 1897 – 1949 /
DORMI ÎN PACE. Mormântul se aflã amplasat
într-un ºir de cinci morminte dispuse în linie pe
direcþia nord-sud. În apropiere se mai aflã încã
patru morminte, toate acestea aparþinând unor
persoane decedate care au fost în legãturã de
rudenie cu Alecsa Bel ºi cu soþia acestuia. Locul
respectiv este cunoscut cu toponimicul de
Pãvãleºti.
Cadrul din beton al mormântului se aflã
poziþionat cu laturile mai lungi pe direcþia estvest, dimensiunile acestuia la exterior fiind de
2,60 x 1,26 metri, iar în interior de 2,14 x 0,92
metri. Sãpãtura arheologicã a fost executatã pe
întreaga suprafaþã delimitatã de cadrul din
beton al mormântului. Scheletul defunctului a
fost descoperit la adâncimea de – 1,40 metri de
la nivelul actual de cãlcare, sau la – 1,59 metri
de pe suprafaþa cadrului de beton. Poziþionarea
scheletului în groapã nu corespundea cu
orientarea generalã pe care o avea mormântul la
suprafaþã, care era pe direcþia est-vest, acesta
fiind dispus pe direcþia SEE-NVV cu capul spre
NVV. Lungimea scheletului era de 1,74 metri, iar
starea de conservare a osemintelor era precarã.
Groapa de înmormântare a avut o formã
dreptunghiularã cu colþurile rotunjite,
dimensiunile acesteia fiind de 1,94 x 0,85 metri.
Datoritã faptului cã poziþionarea scheletului
depãºea secþiunea iniþialã, care a fost sãpatã
strict pe dimensiunile interioare ale cadrului din
beton al mormântului, pentru dezvelirea
integralã a osemintelor a fost necesar sã se
execute niºe adâncite în profilurile de sud ºi de
vest ale secþiunii pe laturile corespondente ale
gropii de înmormântare. Defunctul a fost depus
în mormânt într-un sicriu din lemn de brad la
care s-au folosit cuie cu cap de fabricã. Corpul a
fost aºezat în poziþia culcat pe spate cu braþele
pe lângã corp. Antebraþul stâng era îndoit din
cot în unghi drept cu palma aºezatã pe
abdomen, iar antebraþul drept era îndoit oblic,
fiind adus sub cel stâng ºi cu palma aºezatã pe
bazin.
Solul este alcãtuit dintr-un lut gãlbui-maroniu
cu tentã roºiaticã, compoziþia chimicã a acestuia
determinând ºi descompunerea rapidã a
sicriului, veºmintelor precum ºi degradarea
accentuatã a scheletului. Sicriul a putrezit
aproape în întregime, acelaºi lucru fiind valabil
ºi pentru vestimentaþia ºi încãlþãmintea
defunctului, de la care nu au mai fost sesizate
niciun fel de urme. Singurele obiecte care au
fost descoperite ºi recuperate sunt trei nasturi
mici cu diametrul de 11 mm, fiecare fiind
prevãzut cu patru gãuri de prindere. Doi dintre
ei sunt de culoare neagrã ºi au fost gãsiþi pe
mijlocul bazinului, iar unul este de culoare albã,
acesta fiind gãsit sub maxilarul inferior. În
dreptul pãrþii inferioare a braþului stâng a fost
gãsitã o canã confecþionatã din porþelan alb,
care a fost spartã intenþionat la înhumarea
defunctului prin aruncarea ei deasupra sicriului
înainte de astuparea gropii. Acest fapt reprezintã

Scheletul victimei. Vedere generalã dinspre nord-est

un obicei care aparþine ritualului de
înmormântare, care se practicã ºi în prezent în
multe zone ale þãrii.
Dupã înregistrarea ºi fotografierea tuturor
detaliilor de sãpãturã a urmat demontarea
scheletului ºi recompunerea lui în afara gropii
de cãtre medicul legist, care a fãcut examinarea
medico-legalã la faþa locului. Deºi osemintele se
aflau într-o stare avansatã de degradare, totuºi
în omoplatul stâng au fost observate douã
orificii provocate de gloanþe, lucru care
confirmã pe deplin faptul cã moartea
defunctului a survenit prin împuºcare. Aceastã
constatare completeazã mãrturiile
contemporanilor ºi informaþia cuprinsã în
documentele oficiale.
Dupã încheierea operaþiunilor de cercetare ºi
a procedurilor oficiale, rãmãºiþele pãmânteºti ale
lui Alecsa Bel au fost depuse într-o lãdiþã de
lemn, dupã care a urmat o slujbã religioasã de
înmormântare oficiatã de cãtre preotul grecocatolic Silviu Hodiº din Târgu Lãpuº.
Osemintele au fost apoi reînhumate în aceeaºi
groapã de înmormântare11.
Restabilirea faptelor, depistarea eventualilor
martori ºi culegerea depoziþiilor acestora,
analiza documentelor existente precum ºi
stabilirea vinovãþiilor în cazul execuþiei lui
Alecsa Bel reprezintã de acum o problemã care
aºteaptã rezolvare din partea instituþiilor
abilitate ale statului.

Note:
1 Începând din anul 1968, localitatea este subordonatã pe linie administrativã oraºului Târgu
Lãpuº din judeþul Maramureº.
2 Familia lui Alecsa Bel poseda o avere de 82 de
iugãre de pãmânt, dintre care 12 iugãre erau
teren arabil. O parte a suprafeþelor de teren
proveneau din zestrea soþiei.
3 Maria a fost cãsãtoritã cu Gavrilã Bel, având
împreunã un bãiat, Valer, care este decedat.
4. Este cunoscut faptul cã în perioada interbelicã ºi-a confecþionat o moarã acþionatã de un
motor, apoi ºi-a construit singur un aparat de
radio cu galenã, pentru a se informa despre ce
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se mai petrece în lume.
5. În 30 august 1948 a luat fiinþã Securitatea
Poporului în locul Siguranþei Statului, care se
desfiinþeazã. În 23 ianuarie 1949 se desfiinþeazã
Poliþia ºi Jandarmeria, în locul acestora fiind
înfiinþatã Miliþia Popularã.
6. Despre acesta se cunoaºte cã nu a participat
efectiv la execuþie deoarece a rãmas sã se îngrijeascã de cai.
7. O biografie a acestui nefast personaj vezi în
lucrarea lui Marius Oprea, Banalitatea rãului. O
istorie a Securitãþii în documente (1949-1989),
Iaºi, 2002, p. 544.
8. IICCMER a fost instituþia care a finanþat în
întregime aceastã acþiune.
9 Înainte de începerea acþiunii, din partea IICCMER a fost întocmitã o sesizare penalã, care a
fost înaintatã Parchetului Militar de pe lângã
Tribunalul Militar din Cluj-Napoca.
10 Monumentul funerar are dimensiunile de
1,08 m pe înãlþime, 0,45 m pe lãþime, grosimea
fiind de 0,10 m.
11. Cercetarea arheologicã a fost realizatã de o
echipã specializatã în astfel de acþiuni, coordonatã de cãtre Gheorghe Petrov, arheolog expert
la Muzeul Naþional de Istorie a Transilvaniei din
Cluj. Din colectiv au mai fãcut parte Paul
Scrobotã ºi Horaþiu Groza, arheologi la muzeele
de istorie din Aiud, respectiv Turda. Din partea
IICCMER a participat istoricul Marius Oprea,
directorul Departamentului de Investigaþii
Speciale. În activitãþile oficiale privitoare la acest
caz de crimã au mai fost implicaþi prim
procurorul militar colonel-magistrat Viorel
Siserman de la Parchetul Militar Cluj, medicul
legist Alin Cãpâlneanu de la Spitalul Judeþean
din Baia Mare precum ºi ofiþeri criminaliºti de
la Inspectoratul de Poliþie al judeþului
Maramureº.
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agenda
Concursul Naþional de
Literaturã
„Agatha Grigorescu Bacovia”
Asociaþia Culturalã „Agatha Grigorescu
Bacovia”, revista Fereastra ºi Primãria Oraºului
Mizil organizeazã ediþia a VII-a a Concursului
Naþional de Literaturã „Agatha Grigorescu
Bacovia”.
Pot participa toþi creatorii de literaturã,
indiferent de vârstã sau afilierea la U.S.R. sau
alte asociaþii ale scriitorilor. Concurenþii vor
trimite, pânã la data de 15 septembrie 2013
(data poºtei):
– pentru poezie - maximum 15 poezii, format
A4 (cel mult 8 pagini culese cu Times New
Roman, corp 14, obligatoriu cu diacritice), pe
suport electronic (e-mail sau CD);
– pentru prozã - maximum 12 pagini format
A4, culese cu Times New Roman, corp 14.
Pentru ambele secþiuni textele se semneazã
cu numele real (dacã autorul doreºte sã fie
publicat sub pseudonim va specifica acest lucru).
Se anexeazã un CV, care va cuprinde ºi adresele
de corespondenþã (poºtalã, e-mail, nr. de telefon)
ºi o fotografie în JPEG sau TIF.
CD-urile expediate prin poºtã se trimit pe
una din adresele: Asociaþia Culturalã Agatha
Grigorescu Bacovia, str. Agatha Bacovia, nr. 13A,
Mizil, judeþul Prahova, sau Lucian Mãnãilescu,
str. Unirii, bloc 35 C, ap. 14, Buzãu, cod poºtal
120237.
Textele prin e-mail vor fi expediate la adresa:
lmanailescu@yahoo.ro
Juriul, format din: preºedinte Virgil Diaconu
(redactor-ºef al revistei Cafeneaua literarã),
membri: Emil Proºcan, primarul oraºului Mizil,
Niculai Tãicuþu, Emil Niculescu, Lucian
Mãnãilescu (membri U.S.R), va acorda Marele
Premiu (1000 lei) ºi câte trei premii pentru
fiecare secþiune (I – 700 lei, II – 500 lei, III – 300
lei; valorile respective sunt cele minim estimate,
ele putând sã creascã, în funcþie de resursele
bugetare obþinute pentru concurs). De asemenea
vor fi acordate premii speciale ºi menþiuni ale
unor reviste literare sau instituþii de culturã.
Câºtigãtorii vor fi anunþaþi din timp pentru a
participa la festivitatea de premiere din luna
octombrie. În cazul neprezentãrii la festivitate
premiile se redistribuie.

Concursul Naþional de
Design de Carte
Asociaþia pentru Performanþã ºi Culturã în
parteneriat cu Federaþia Editorilor din România
lanseazã concursul naþional de design de carte,
ediþia a 2-a. Competiþia este parte a proiectului
„Cele mai frumoase cãrþi din România”, iniþiat
ca o platformã de dezbatere pe tema designului
de carte, atât pentru profesioniºtii din lumea
editorialã, cât ºi pentru designeri, graficieni
independenþi ºi publicul larg, care oferã un cadru
de apreciere ºi o perspectivã internaþionalã.
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Ediþia 2013 a proiectului „Cele mai frumoase
cãrþi din România” cuprinde: Concurs naþional
de design de carte; Premii speciale: cea mai bunã
ilustraþie, cea mai frumoasã carte pentru copii;
Master-class pentru profesioniºtii din domeniul
cãrþii despre rolul „fabricantului” într-o mare
editurã, susþinut de Géraldine Lay (Franþa);
Expoziþie cu cãrþile câºtigãtoare ºi o selecþie de
cãrþi frumoase din Franþa, la Bucureºti
(UNAgaleria).
Editurile, graficienii sau designerii de carte
din România ºi Republica Moldova pot înscrie
cãrþi apãrute în ultimul an în concursul naþional
de design de carte. Termenul limitã pentru
înscrieri este 10 septembrie 2013. Jurizarea va
avea loc în perioada 10-24 septembrie, iar juriul
va selecta un numãr de minimum 25 de cãrþi
frumoase care vor fi prezentate publicului într-o
expoziþie în perioada 4-8 noiembrie la
UNAgaleria. Toate cãrþile câºtigãtoare vor
reprezenta România în competiþia internaþionalã
de design de carte „Best Book Design from All
Over the World” – Târgul de Carte de la Leipzig,
ediþia 2014, ºi vor fi incluse în expoziþiile
organizate de Stiftung Buchkunst.
Juriul din acest an va acorda ºi 6 premii –
Premiul I, Premiul II ºi Premiul III ºi 3 premii
speciale: Premiul pentru cea mai bunã ilustraþie,
Premiul pentru cea mai frumoasã carte pentru
copii, Premiul pentru carte bibliofilã (pentru
categoria specialã a acestor lucrãri care vor fi
jurizate separat, în acest an). Membrii juriului
sunt: Matei Câlþia, Radu Manelici, Alexe
Popescu, Raluca Bem Neamu, Anamaria
Pravicencu ºi Géraldine Lay (Franþa).
Mai multe informaþii despre concurs:
Asociaþia pentru Performanþã ºi Culturã (Adina
Pasca – 0726.181.341,
acasa@celemaifrumoasecarti.ro)
Cei interesaþi vor gãsi imagini cu cãrþile
câºtigãtoare în 2012 ºi mai multe detalii despre
proiect pe www.celemaifrumoasecarti.ro.

Concursul de creaþie literarã
„Vasile Voiculescu”
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã Buzãu, în
colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România,
Centrul Judeþean pentru Culturã ºi Artã,
Biblioteca Judeþeanã „Vasile Voiculescu” Buzãu ºi
Primãria comunei Pârscov, organizeazã
Concursul Naþional de creaþie literarã „Vasile
Voiculescu”, pentru lucrãri de poezie, prozã ºi
publicisticã, publicate în volume în perioada 1
septembrie 2012-1 septembrie 2013.
La concurs pot participa toate persoanele
fizice cu cetãþenie românã. Autorii interesaþi vor
trimite câte trei exemplare din cãrþile lor pe
adresa: Direcþia Judeþeanã pentru Culturã Buzãu,
Bulevardul Nicolae Bãlcescu nr. 48, Buzãu, câte
trei exemplare din volumul/volumele care
îndeplinesc condiþiile menþionate, cu precizarea
„Pentru Concursul de creaþie literarã Vasile
Voiculescu”. Volumele vor fi însoþite, în mod
obligatoriu, de datele biografice ale autorului,
datele de contact (telefon, e-mail), date despre

editura care a tipãrit lucrarea (adresa editurii ºi
data publicãrii volumului/volumelor).
Lucrãrile vor fi trimise prin poºtã pânã la
data de 15 septembrie 2013.
Se vor acorda trei Premii naþionale „Vasile
Voiculescu”, în valoare de 1000 de lei fiecare,
câte unul pentru fiecare secþiune (poezie, prozã
ºi publicisticã). Premierea va avea loc în luna
octombrie, la Casa memorialã „Vasile Voiculescu”
din comuna Pârscov.
Informaþii suplimentare la tel.: 0238.723.050;
0238.710.383; 023.721.509.

Festivalul-concurs naþional
de poezie
,,Costache Conachi”
În zilele de 4-5 octombrie 2013, Casa de
Culturã a Municipiului Tecuci organizeazã cea de
a XXI-a ediþie a Festivalului-concurs naþional de
poezie ,,Costache Conachi”.
Pot participa tineri creatori de poezie în
vârstã de pânã la 35 de ani, care nu au publicat
în volum. Concurenþii vor trimite un numãr de
ºapte poezii în câte cinci exemplare, care vor
purta fiecare acelaºi motto de identificare.
Într-un alt plic închis, pe care va fi înscris mottoul poeziilor, participanþii vor introduce o fiºã cu
date personale: nume, prenume, data ºi locul
naºterii, domiciliul, ocupaþia, studii, distincþii
literare, telefon, e-mail etc.
Plicurile cu fiºa personalã se vor deschide
dupã jurizare ºi stabilirea premiilor.
Lucrãrile vor fi expediate pânã la data de 20
septembrie 2013, pe urmãtoarea adresã: Casa de
Culturã a Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie
1918 nr. 62, cod 805300, jud. Galaþi, cu
menþiunea Pentru concursul naþional de poezie
„C. Conachi”.
Se vor acorda urmãtoarele premii: Marele
premiu – 600 lei; Premiul I – 400 lei; Premiul II –
300 lei; Premiul III – 200 lei. Vor mai fi oferite
premii ºi din partea unor edituri sau reviste
literare, partenere ale evenimentului. Juriul îºi
rezervã dreptul de a redistribui, în mod
excepþional, anumite premii. Cazarea, transportul
ºi masa (diurna) invitaþilor vor fi asigurate de
organizatori.
Laureaþii sunt rugaþi sã fie prezenþi personal
la Tecuci, pentru a primi premiile ºi pentru a
participa la manifestãrile organizate cu prilejul
Festivalului.
Informaþii la tel.: 0236.820 449; 0767.902876;
0723.289 695.
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muzicã

Gãrâna Jazz
ediþia a XVII-a, 11-14 iulie 2013
Lucian Maier

A

ºa cum ne-a obiºnuit deja de ani buni
prin recitalurile programate pe scena din
Poiana Lupului, Gãrâna e un etalon în
România – unde Festivalul de Jazz de la Sibiu
nu mai are strãlucirea de altãdatã, iar Satu
Mare ºi recentele Festivaluri de la Alba Iulia ºi
Timiºoara mai trebuie sã acumuleze experienþã
– ºi în Europa de Est pentru ceea ce înseamnã
festival de jazz. Ediþiile din 2003, 2005 ºi 2007
– aceasta din urmã fiind prima la care eu am
asistat – au consemnat prezenþe internaþionale
de marcã (Eberhard Weber, Mike Stern, Stanley
Jordan, Jan Garbarek, Nguyen Le, Scott
Henderson) ºi, ca nume prezente în festival, au
pus bazele unei tradiþii dificil de egalat de cele
mai multe festivaluri de profil din aceastã zonã
europeanã. Doar Bosnia se poate lãuda cu un
festival mai consistent ca întindere ºi
recunoaºtere internaþionalã (Sarajevo Jazz, care
are o vîrstã similarã Gãrânei), dar nu neapãrat
ca nume pe care le aduce pe scenã an de an,
Gãrânei nefiindu-i ruºine la acest capitol sã
stea lîngã cele mai multe festivaluri de profil
din lume. ªi cum anul trecut – prin mutarea
spaþiului cu mîncare în spatele curþii festivaliere
– a fost rezolvat cel mai important neajuns al
festivalului (fumul de grãtar care bãtea spre
spectatori ºi spre scenã ºi dãdea festivalului un
aer de tîrg popular provincial), am avut toate
motivele sã aºteptãm nerãbdãtori deschiderea
acestei noi ediþii – a ºaptesprezecea, care s-a
desfãºurat de joi, 11 iulie, pînã duminicã, în 14
iulie. Ca eveniment cultural postrevoluþionar
de þinutã, doar Festivalul de film documentar
Astra are mai mulþi ani decît Gãrâna, chiar
dacã nu mai multe ediþii, Festivalul Astra avînd
o derulare bianualã o bunã bucatã de timp.
Playlist-ul actual de la Gãrâna a cuprins
urmãtoarele nume din jazz-ul mondial: Bill
Frisell, Charles Lloyd, Zakir Hussain, Arild
Andersen, Tommy Smith, Paolo Vinaccia, John
Surman, Bugge Wesseltoft, Ilhan Ershain, Joe
Claussell, Magnus Ostrom, Nicolas Simion,
Eugen Gondi sau Sorin Romanescu. Lor li se
adaugã o serie de muzicieni pe care eu nu i-am
cunoscut atît de bine înainte de festival, dar
acesta e un alt farmec al Gãrânei, faptul cã îþi
oferã prilejul de a descoperi artiºti noi de pe
scena naþionalã sau internaþionalã de jazz.
Cum se va fi întîmplat acum în a treia searã de
festival, sîmbãtã searã, cînd, în afara lui Bugge
Wesseltoft, i-am ascultat în premierã pe
muzicienii care au urcat pe scenã, iar concertul
pianistului polonez Pawel Kaczmarczyk ºi a
trupei sale, Audiofeeling, a fost excelent. Sau
cum a fost anul trecut întîlnirea cu
acordeonistul român Emy Drãgoi.
Cele mai consistente recitaluri – ca
propunere muzicalã, ca densitate conceptualã
sau inovaþie – oferite de Gãrâna în acest an au
fost cele susþinute de Arild Andersen Trio ºi de
trupa suedezului Magnus Ostrom. Arild
Andersen colaboreazã cu bateristul italian
Paolo Vinaccia (rezident în Oslo de o bunã
vreme) de aproape un deceniu, acesta fiind
parte din grupul cu care Andersen a înregistrat
ilustraþia muzicalã (18 scene) pentru montarea

Electrei lui Sofocle la Teatrul Spring din Atena
(în anul 2005). Trei ani mai tîrziu, Andersen,
Vinaccia ºi Smith concertau împreunã, istoria
expusã în clubul Belleville din Oslo fiind
editatã de casa de discuri ECM. În prezentarea
de la Gãrâna au interpretat compoziþii de pe
viitorul proiect al acestui trio, Mira (steaua
binarã din constelaþia Cetus), ce va apãrea în
toamna aceasta. În trãinicia acestui proiect
intrã calitatea fiecãrui instrumentist ºi, foarte
important, capacitatea fiecãruia de a renunþa la
prim-plan în favoarea grupului.
Vinaccia mînuieºte tobele cu o degajare
rãpitoare. Priveam cu invidie complexitatea
miºcãrilor sale ºi firescul pe care-l degaja în
interpretare, acel firesc care te face sã crezi cã
interpretarea la tobe e simplã precum o
plimbare cu bicicleta în parc. Andersen oferã
tactul metronomic al compoziþiilor – dar ºi
fondul celest al suitelor interpretative, atunci
cînd pune arcuºul pe coardele contrabasului ºi
porneºte programatorul de sample-uri.
Saxofonistul scoþian Tommy Smith umple
suitele muzicale cu sondãri sufleteºti de o
profunzime ºi de o delicateþe greu de descris.
Ca ofertã intelectualã – cu o preocupare clarã
pentru cercetarea posibilitãþilor propriilor
instrumente, cu interes faþã de armonii
modale, farã ornamente muzicale expozitivteribiliste, cu execuþii de ansamblu extrem de
coerente – grupul condus de Arild Andersen e
o referinþã în post-bop-ul ºi avangarda jazz
contemporanã.
Arild Andersen Trio a fost primul grup care
a ridicat publicul de la Gãrâna în picioare, în al
doilea recital al zilei secunde de festival (vineri,
12 iulie).
Magnus Ostrom a închis a 17-a ediþie a
Gãrânei Jazz. În primul rînd þin sã remarc
latura umanã a acestui muzician. Felul în care
a pus mîna pe cabluri, tobe, monitoare de
sunet, s-a aºezat în genunchi pe scenã pentru aºi poziþiona tobele, microfoanele. A cîntat fãrã
vreo rezervã, chiar dacã recitalul sãu a început
cãtre orele douã ale nopþii. Tonusul trupei a
crescut treptat, odatã cu reacþiile publicului,
care au mers de la cald la foarte fierbinte.
Trupa lui Ostrom (Thobias Gabrielson la
chitarã bass ºi sintetizator, Andreas Hourdakis
chitarã electricã ºi Daniel Karlsson la pian) a
interpretat cele mai bune piese de pe primul
sãu disc post-Esbjorn Svensson Trio, Thread of
Life (Ballad for E., Weight of Death, Piano
Break Song) ºi o bunã parte – dacã nu chiar
toate – piesele de pe noul sãu disc, ce va fi
lansat în 28 august, Searching for Jupiter,
acestea din urmã în premierã europeanã, dupã
cum a menþionat bateristul. Din ceea ce am
ascultat la Gãrâna, Searching for Jupiter e (va
fi) un disc (considerabil) mai bun decît Thread
of Life, un disc care oferã cel mai inovativ rock
alternativ post-Radiohead ascultat de mine. În
fapt, cred cã e primul disc de fusion/rock
alternativ (instrumental) care miºcã acest
spaþiu muzical dupã ce, de cincisprezece ani
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încoace, pe scena muzicalã europeanã urmãrim
doar imitaþii sau aproximãri a ceea ce au
realizat Radiohead de la The Bends la
Amnesiac. Foarte fresh muzica ºi interpretarea,
în acelaºi timp un post-E.S.T. în care rolul de
solist deþinut de pian e luat de chitara electricã
(vezi ºi piesa program ce deschide discul
anterior – Piano Break Song), tumultul liric sau
turnurile experimentale gîndite de Esbjorn
Svensson fiind acum apanajul lui Andreas
Hourdakis, întregul sound al grupului fiind
construit încît sã potenþeze (liric, electro,
experimental) miºcãrile acestui instrument.
Reprezentaþia s-a încheiat în uralele celor
prezenþi, aproape de orele 3 ale dimineþii de
luni (15 iulie).
Unul dintre recitalurile pe care le aºteptam
cu ardoare a fost cel susþinut de John Surman.
Acesta a urcat pe scenã împreunã cu Erlend
Slettevold, pian, Terje Gewelt, bass electric ºi
Tom Olstad la tobe. Un nou proiect al sãu,
Valhalla. Cu o muzicã puternic ancoratã în
spaþiul jazz – cu influenþe folclorice locale –
norvegian. Surman a avut o poziþie discretã în
grup – faþã de statutul sãu în lumea jazz-ului –
fiind mai degrabã dirijor al trupei, nu neapãrat
un conducãtor ultra-implicat instrumental.
Totuºi, am avut parte de cîteva ieºiri la rampã
(pe saxofon sopran ºi clarinet bas) care mi-au
mers direct la suflet(ul încîntat de Private City
sau Simon Simon), încadrate frumos într-un
peisaj sonor seren, armonios, dezvoltat de cei
trei colegi de proiect ai lui Surman. Recitalul
lor a fost cît se poate de onest muzical, fãrã sã
te lase cu gura cãscatã, dar fãrã sã fie vorba de
vreo dezamãgire. Însã e posibil ca entuzismul
generat de muzica lor sã fie diminuat de orele
tîrzii la care muzicienii se desfãºurau pe scenã
(povestea s-a încheiat cãtre orele douã ale
nopþii). Pe de altã parte, e posibil ca
entuziasmul lor sã fi fost redus din cauza
problemelor de organizare (programarea
recitalurilor pe ore, ceea ce a ºi provocat un
incident în care Luiza Zan s-a arãtat destul de
obraznicã faþã de John Surman, anunþînd pe
scenã faptul cã acesta nu i-ar mai da voie sã
susþinã un bis) ºi de trecerea spectatorilor prin
faþa scenei, spre case ori corturi, datã fiind ora
tîrzie ºi frigul instalat în Poianã.
Sîmbãtã searã, la Gãrâna, a avut loc ceva ce
nu ºtiu cîþi dintre spectatori ar fi anticipat
înainte de festival. ªi ceva ce pe mine, dupã ce
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am ascultat o datã (acum, acasã) discul
polonezului Pawel Kaczmarczyk – Complexity
in Simplicity (care nu egaleazã ca þinutã live-ul
de la Gãrâna), – mã þine încã extrem de plãcut
surprins (în altã ordine de idei, au trecut trei
ani de la apariþia acestui disc, perioadã în care
muzicienii – încã foarte tineri – au trecut la un
alt nivel de prestanþã muzicalã, de unde ºi
faptul cã live sînt mai captivanþi decît pe disc).
Pawel Kaczmarczyk Audiofeeling Band (Pawel
Kaczmarczyk la pian, Grzech Piotrowski la
saxofon, Maciej Adamczak la contrabass ºi
Dawid Fortuna la tobe) are ceva din farmecul
unei trupe rock, are siguranþã în prezenþa
scenicã, datoritã cãreia pot trece prin diverse
registre interpretative (E.S.T. like, Jarrett like,
Child of Vision like) cu o naturaleþe
copleºitoare. ªi mai presus de toate, sînt atît de
sudaþi muzical încît ar putea ridica stadioane
în picioare. Jumãtate de stadion au ridicat ºi la
Gãrâna. ªi nu m-ar mira dacã peste zece ani ar
ridica un stadion întreg, chiar pe un stadion.
Inventivitatea (ironicã) prezentã pe coperta
discului semnat de acest grup – o roatã de
bicicletã realizatã prin „lipirea” mai multor
discuri de vinil – vorbeºte exemplar despre
capacitatea protagonistului(ºtilor) de a emula
diverse chipuri celebre în jazz-ul contemporan,
de a se juca în stilul lor ºi de a construi – mai
departe – în accepþiuni proprii. Un recital
intertextual, care
mi-a plãcut foarte mult ºi care a þinut publicul
de la Gãrâna minute în ºir în picioare, pentru
un bis.
Un alt moment plãcut al festivalului a fost
cel oferit de Peter Wertheimer Quartet, primul
recital de sîmbãtã searã, a treia zi de festival.
Wertheimer trãieºte în Israel din 1977, de la
vîrsta de treizeci de ani. S-a nãscut la
Timiºoara ºi a urmat ªcoala de Muzicã localã.
A colaborat cu numeroase personalitãþi din
jazz-ul românesc - Johnny Rãducanu, Marius
Popp, Eugen Gondi; cu compozitorul Adrian
Enescu ºi cu diverºi artiºti israelieni. La Gãrâna
a condus un grup din care au fãcut parte
pianistul Nachum Pereferkovich, Edmond
Gilmore la chitarã bass ºi bateristul Guy Ben
Barak. Acesta din urmã avea un stil aparte de a
evolua la baterie. Fãrã sã priveascã tobele, cu
miºcãri largi, nervoase, cu grimase aferente, ca
un luptãtor de box în flãcãrile inspiraþiei
sportive. Israelienii au cîntat cu dãruire, în cel
mai contrastant recital al festivalului. Primele
douãzeci ºi cinci de minute am cãutat sensul
muzicii lor, una foarte fragmentatã, cu multe
evoluþii individuale scurte, cu punþi comune în
care pãrea cã artiºtii nu se regãsesc, cã nu
ajung la unison. Ca într-o fugã în care subiectul
e uitat în expunerea urmãtoare, astfel cã
tonalitatea învecinatã nici nu mai e cãutatã. În
partea a doua a recitalului, însã, cvartetul a
legat cîteva piese cu un entuziasm ºi o
coerenþã rãpitoare, cu ritmuri care m-au smuls
din nedumerire ºi mi-au miºcat corpul dupã un
desen clar conturat. Final cu publicul în
picioare, aplaudînd pasajul bãnãþean interpretat
de Wertheimer la saxofon ºi gustînd vorbele
spuse de acesta într-o românã curatã.
Cel mai slab recital din festival a fost cel
semnat de Bill Frisell ºi prezentat în prima
searã, Big Sur. Ascultasem discul înainte de a
ajunge în Poiana Lupului. O înregistrare Sony
Music, distribuitã sub una dintre mãrcile sale
readuse pe piaþã în anii ’90 – OkeH Records,
care la mijlocul secolului trecut i-a avut sub
contract pentru cîteva proiecte pe Louis
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Armstrong sau pe Duke Ellington. Ceea ce e
realizat exemplar în acest caz – vorbim de
discul Big Sur – e înregistrarea tehnicã. Spaþiul
muzical e redat exemplar, tonalitatea
instrumentalã, ritmul, totul a fost atent
surprins din punct de vedere tehnic pentru
aceastã apariþie discograficã. Muzica, însã, nu
depãºeºte valoarea unei coloane sonore a unui
film hollywoodian cu irlandezi care vin pe
Coastele Pacificului, în California, mînaþi de
frumuseþea visului american. O compoziþie
destul de pretenþioasã ca aºezare în spaþiul
muzical – cvartet de coarde care, ca idee, prin
înlocuirea unei viori cu o chitarã, deschide un
spaþiu de improvizaþie incitant; prin alãturarea
tobelor, ne îndreptãm spre un spaþiu jazz-poprock ce poate cãpãta valenþe interesante dacã e
conceput cumsecade. Aici, însã, piesele sînt cît
se poate de banale. Tobele descriu un spaþiu
comod, sigur, iar intervenþiile violonistei Jenny
Scheinman ºi ale violoncelistului Hank Roberts
sînt fie de un lirism deseori desuet, fie denotã
– atunci cînd încearcã sã dialogheze – lipsã de
inventivitate în ceea ce priveºte întreprinderea
sau provocarea muzicalã. În notele muzicale
ale lui Bill Frisell, Glen Deven Ranch din
þinutul Big Sur, Monterey, California, nu pare
un loc special, sãlbatic ºi rãpitor ca înfãþiºare.
Lucru vizibil ºi la Gãrâna.
Nu m-a impresionat nici recitalul susþinut
de Charles Lloyd. Nãscut în 1938, cu o
descendenþã amerindianã, Lloyd are în
portofoliu o serie de evenimente marcante în
istoria jazz-ului. Prin cvartetul pe care l-a
condus din 1965 i-a lansat în jazz-ul mondial
pe Keith Jarrett sau pe Jack DeJohnette. A fost
primul cvartet care a concertat la Fillmore
Auditorium din Los Angeles, pe o scenã pe
care a împãrþit-o cu Janis Joplin, Jimi Hendrix
sau Jefferson Airplaine. A înregistrat alãturi de
The Doors, The Grateful Dead sau Miles
Davis. A concertat alãturi de Michel
Petrucciani, Bobby McFerrin, iar în anii ’90 a
înregistrat discuri alãturi de Brad Mehldau,
John Abercombie, Jason Moran sau Zakir
Hussain.
La Gãrâna a fost prezent cu proiectul
Sangam, o întîlnire muzical-culturalã între
Lloyd (saxofon, flaut), Zakir Hussain (tabla) ºi
Eric Harland (baterie). Zakir Hussain a þinut
prim-planul întîlnirii de la Gãrâna, avînd cele
mai multe intervenþii solo în cadrul prezentãrii
muzicale. Reprezentarea a urmat o scalã
interpretativã de acest gen: intro împreunã,
intervenþii din partea fiecãrui muzician cu
treceri prin pasaje redate de întreg trio-ul,
dueluri de final. În timpul ieºirilor la rampã ale
lui Zakir Hussain (cele mai inspirate în acest
concert), Harland trecea uneori la pian, Lloyd
mergea la baterie, mai mult de atmosferã ºi
pentru distracþia personalã decît în vederea
obþinerii unei þinute muzicale aparte.
Eu nu am fost impresionat de prezenþa
scenicã a acestor muzicieni. Hussain a fost
destul de repetitiv, Lloyd a intervenit – fie la
saxofon, fie la flaut – fãrã un entuziasm
deosebit, Harland la fel. Duelul de final dintre
Harland ºi Hussain, în care cel dintîi oferea o
partiturã pe tobe pe care Hussain o executa pe
tabla, nu a trecut prin prea multe etape.
Publicul pãrea mai bucuros de faptul cã îi vede
pe muzicieni decît cã l-ar încinta nespus ceea
ce ar interpreta aceºtia. Dar poate cã ideea asta
e doar o extrapolare a propriei trãiri din timpul
concertului. La final publicul i-a cîntat lui
Lloyd un happy birthday scurt. Artistul e

nãscut în martie, dar festivalul de la Gãrâna a
gãzduit un concert din turneul aniversar al lui
Lloyd (75th Aniversary Tour).
Revenind la poveºtile frumoase, în a treia
istorie a serii ultime a festivalului au urcat pe
scenã Bugge Wesseltoft, Joe Claussell ºi Ilhan
Ersahin, formula The Electric Trio. Recitalul –
o sesiune de muzicã electronicã (de club) – a
fost o mostrã de fusion jazz, hip-hop, beat-uri
techno care ar face sã roºeascã cele mai multe
evenimente de gen din cluburi. Spontaneitate,
vibraþie ºi miºcare, un groove forjant, intens,
LSD, Ancient of Days, cu flash-uri ºi scîntei.
Un val nestãvilit ºi o sincronie cu adevãrat
electricã între pianistul norvegian Bugge
Wesseltoft (aici poziþionat în faþa unui Fender
Rhodes, cu programatoare de sample, laptop ºi
intrumente de percuþie alãturi), DJ-ul newyorkez Joe Claussell (cu miºcãri, ritmuri ºi
beat-uri de poveste) ºi saxofonistul turc Ilhan
Ersahin, ale cãrui intervenþii au dus recitalul
într-o zonã plinã de fiori.
Al doilea recital al ultimei seri i-a adus pe
scena de la Gãrâna pe Nicolas Simion
(saxofon), pe Sorin Romanescu (chitarã) ºi pe
Eugen Gondi (baterie). Reprezentaþia lor a
oferit unele dintre cele mai zbuciumate clipe
de jazz românesc. Momentul de vîrf al
recitalului a fost dat de intepretarea piesei
Transylvanian Wood, piesa ce deschide discul
din 2009 al lui Simion, Transylvanian Jazz. Pe
disc, piesa are ºase minute. În prezentarea de
la Gãrâna a avut în jur de cincisprezece
minute, cu un expozeu ambiental-psihedelic
fenomenal. În care Sorin Romanescu a
construit sample-uri live ºi a oferit riff-uri ºi
solistici substanþiale, în care Nicolas Simion a
intervenit la pian (înainte de a relua
saxofoanele) pentru a întãri execuþia lui
Romanescu, iar Eugen Gondi a venit în siajul
celor doi pentru a vrãji audienþa cu o
atmosferã hipnoticã, pãtrunzãtoare.
ªi ca ultimã provocare venitã dinspre
Gãrâna, aici a fost lansat primul numãr al
revistei Jazz Compas (print, aºadar). Editatã de
o echipã condusã de Cãtãlin Milea, cu Mircea
Tiberian ºi Virgil Mihaiu editorialiºti, cu
Florian Lungu colaborator (prezent pe scena de
la Gãrâna, simpatic as usual, cu bancuri ºi
replici auto/ironice în introducerea
recitalurilor) curatã din punct de vedere grafic,
revista este mai mult decît binevenitã în spaþiul
cultural autohton, într-un timp în care
instituþiile de reper (cultural) sînt tare absente.
În spatele revistei existã ºi un site,
www.jazzcompas.com, unde vã puteþi abona
pentru a primi numãrul doi al revistei (care va
apãrea în septembrie). Evan Parker, Eugen
Gondi, Lucian Ban ºi Mat Maneri, Mihai
Iordache ºi a sa Fever House Records þin prim
planul acestui numãr “princeps”, axat în special
pe interviuri. Acest numãr are cincizeci de
pagini ºi dacã va aduce, treptat, ºi cronici de
discuri ºi relatãri de la festivaluri de jazz, pe
lîngã ºtiri ºi interviuri, vom avea un meniu
consistent pe profil jazz ºi motive suficiente sã
aºteptãm fiecare numãr al revistei.
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Neiertarea viorii

Î

Mugurel Scutãreanu

mi place sã mã plimb agale prin târgul de
vechituri. Arareori cumpãr câte ceva dar mã
fascineazã scâncetul lucrului care trage sã
moarã, învãlmãºeala caleidoscopicã,
imprevizibilã, de obiecte ajunse netrebuincioase,
fiecare cu povestea sa mutã. Mã înfioarã
cearºafurile sãrmanilor, „tejghele” mototolite ºi
slinoase întinse pe marginea drumeagurilor
lãturalnice, cu ºurubelniþe ºi chei fixe ruginite,
lãmpi de carbid, scrumiere cu cenuºa intratã în
porþelan, furculiþe de alpaca coclite verzui,
veioze de pe vremea bunicii – tot ce mai gãsesc
prin ungherele cãmãruþelor sau magaziilor
dãrãpãnate nevoiaºii ori împãtimiþii, în nãdejdea
câtorva bãnuþi, de-o pâine sau de-un gât de
rachiu. Mi se întâmplã sã dau doi-trei lei pe
câte-un disc de vinil zgâriat irecuperabil, numai
ca sã prind scînteierea stinsã din ochii
vânzãtorului ponosit, nebãrbierit, dormit în
hainele de pe el, cu buza uscatã dinaintea
zorilor... Câteodatã vãd viori ºi sufletul mi se
strânge ghem, ca un animal încolþit, în spaima
morþii. Le cer ºi-mi trec mâinile peste
rotunjimile de femeie, într-o mângâiere surdã,
încrâncenatã, aºa cum îþi treci degetele peste
obrazul brãzdat al unei iubiri de tinereþe ºi
inima, secatã de simþire, nu-þi tresaltã. Mã fac
a-ntreba de preþ ºi de pe unde se trage ºi, de
bunã seamã, toate sunt foarte vechi, cel puþin
de la bunicu’, care era popã sau învãþãtor ºi
cumpãrase cetera de la nuº’ ce evreu plecat în
Israel. Zãresc prin îngustãtura f-urilor etichete
prãfuite, mincinoase, multe cu Antonius
Stradivarius Cremona fecit anno.., din acelea
care s-au imprimat cu miile
de-a lungul ultimelor trei veacuri. Aºez încet, cu
milã, scripca în tocul scorojit – nu-mi trebuie,
nu-mi va mai trebui niciodatã, niciuna, am acasã
vreo câteva, dosite prin locuri pe unde nu
umblu, ca sã nu le mai vãd, sã nu-mi mai aducã
aminte cã am nouã degete ºi jumãtate.
Lângã o asemenea târguialã amarã m-am
întâlnit, nu de mult, cu un prieten de altãdatã,
ceteraº ºi el, om îndrãgostit, la fel ca mine, de
muzicile neîngãduite în ºcolile de pe timpul
nostru. Abia ne-am recunoscut, cãlcaþi de vreme
cum suntem dar într-o clipã ne-am simþit
aproape, legaþi de aceeaºi soartã nemiloasã: eu
schilod, el fugit din raiul comunist, într-o
pribegie în care n-a putut trãi de pe urma
strunelor ºi arcuºului. Zice omul, la o vreme,
vorbind rar, cu o oarecare greutate: caut o
vioarã, n-ai pe-acasã vreuna de care te-ai putea
despãrþi? N-am rãspuns îndatã (nici de femeile
trãdãtoare nu te rupi uºor), pe urmã am rostit
cu glas scãzut: am. Hai, dã-mi-o mie, zice el; te
plãtesc cinstit, cum sunã, nu de bani duc lipsã,
cât stau pe-acasã nu-mi trece timpul nicicum.
Nu-i aºa uºor, rãspund, nu trag de preþ dar,
crede-mã, trebuie sã mã mai gândesc. Te-nþeleg,
zice, n-or intrat zilele-n sac, dã-mi un semn dacã
te hotãrãºti. Am mai flecãrit preþ de câteva
minute, ne-am juruit o întâlnire tihnitã, lângã
un pahar (cum altfel, între ceteraºi?) ºi ne-am
despãrþit. M-am uitat în urma lui ºi-atunci i-am
vãzut mersul ºovãitor (era treaz calendar),
trupul împuþinat, capul cãzut, de cal de povarã.
Auzisem cã, în hedonismul sãu, încercase tot
felul de plãceri în noua þarã a fãgãduinþei însã
mi-am zis cã-s doar zvonuri rãutãcioase. Acum
mi se pãrea cã vãd pe el urmele de gheare ale
morþii albe.
Au trecut câteva zile. Într-un târziu am ales,

cu destul greu, o vioarã cu fire ºtearsã, ca
oamenii care þi se-ncurcã printre picioare de-a
lungul vieþii, am feþuit-o cu miºcãri reci, am pus
pe ea toate cele de trebuinþã, apoi am acordat-o
piºcând des corzile. La gât n-am strâns-o, nici
n-am tras cu arcuºul pe ea. Nu mai pot face
asta fãrã urã ºi rãzvrãtire. Ghimpele din
rãrunchi sângereazã la fiecare al patrulea sunet,
care nu mai vine, nu mai poate veni. Peste încã
vreo sãptãmânã, l-am sunat pe prietenul
reîntâlnit în talcioc. Ne-am înþeles sã ne vedem
la el. L-am gãsit pe-o bancã, în micul parc din
faþa blocului de garsoniere, abulic, cu o
cãutãturã învinsã. Uite-aºa stau zile-ntregi, îmi
mãrturiseºte, nu-mi trebuie sã fac nimic; parcã,
totuºi, aº încerca sã mai cânt, dac-oi mai
putea... Am urcat în cãmãruþa strâmtã, cu
lucruri aruncate peste tot, întocmai ca la mine.
Stau aici numai când sunt la Cluj, acasã, ºtii de
unde mã trag, nu?, avem grãdinã, casã mare,
da’ l-am lãsat pe frate-miu sã stea acolo.
Frate-miu care m-o furat, m-o-nºelat cât am fost
plecat, în sfârºit... Scoate vioara, o cântãreºte
din ochi, o-ntoarce pe toate feþele, apoi zice:
trage puþin pe ea, sã vãd ce glas are. Îi fac un
semn scurt din cap, cum cã nici vorbã nu poate
fi. Mã-nþelege ºi mi se pare cã i se umezesc
ochii. Încearcã el ºi mã cutremur – arcuº
scârþâit, pipãit strãin, fãrã vlagã (ºi ce ton, ce
susþinere avea bãiatul ãsta - ºtiu toþi cei din
generaþia mea!), degete puse la-ntâmplare, duble
coarde groteºti, amintiri de pasaje de
nerecunoscut. Lasã braþele sã-i cadã pe lângã
trup. Ne privim lung, fãrã o vorbã, se aude
foºnetul copacilor de sub geam ºi stãm aºa, nu
ºtiu cât, mult oricum. Vioara nu te iartã. N-o
laºi, sã te-ntorci la ea din când în când, ca la o
târfã. Nici nu ºtiu de câþi ani n-am mai pus
mâna pe arcuº, cu viaþa de-acolo, din nebunia
aia de peste ocean (ºi trage-o sudalmã). Ia-o, nu
cred cã... E rândul meu sã-l înþeleg. Strâng
instrumentul, îl învelesc în bucata de catifea, ca

Câmpia claustrului

într-un giulgiu, mai vorbim, dau sã plec. Nu,
las-o, las-o, hai sã-þi dau banii. Las-o!...
N-am numãrat hârtiile, puþine oricum, nu
simþeam nimic, pãºeam în ceaþã, în ascensor am
apãsat butonul pentru etajul I, nu pentru parter.
Zeiþã rãzbunãtoare! Abia dacã þi-am zãrit
goliciunea olimpianã, dupã o trudã de-o viaþã
iar când nu te-am mai putut dezmierda, tu,
ne-ai asmuþit câinii, sã ne sfâºie. N-a þinut mult
efuziunea, m-am îngreþoºat iute de felul în care
smiorcãiam de mila noastrã - doi jalnici Acteoni.
Hai sictir, ratatule! Vezi de-o crâºmã. Am ºi
intrat în primul birt de cartier. În fundul
paharului neiertarea viorii s-a mai înmuiat. Pânã
a doua zi.

!

Pe câmpia claustrului (anii ‘30), Colecþia Bay Budapesta
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opera

Opera barocã ºi regia.
Villégier. ªerban. Carsen.
Alba Simina Stanciu

T

eatralizarea operei baroce se aliniazã
eforturilor muzicienilor de a descoperi ºi
actualiza lucrãrile “uitate”, þinute departe
de repertoriile teatrelor de operã. Începând cu
finalul anilor ’80 sunt puse în scenã partituri
cum sunt Atys (regia Jean Marie Villégier), Les
Boreades (regia Robert Carsen, 2003), Platée
(regia Laurent Pelly, 2002), Les Paladins (regia
José Montalvo, 2004), La Calisto (regia Philipp
Himmelmann, 2010), Sant’ Alessio (regia
François Roussillon, 2007) etc. Eleganþa ºi
rafinamentul muzicii ºi stilului secolului XVII
stimuleazã neîncetat nu numai virtuozitatea
interpretãrii, ci mai ales fantezia regizoralã.
Decada este marcatã de importanþa regizorului
de operã, care trece în prim-planul consistenþei
spectacolului. Este al doilea moment crucial în
istoria regiei de teatru muzical, dupã explozia
teatralizãrii spectacolului venitã din direcþia
„ºcolii” Felsenstein, ale “rezultatelor” ºcolii
Brecht ºi activitãþii lui Wieland Wagner de la
Bayreuth (declanºator al curentelor Regietheater
ºi Regieoper). Însã opera barocã este un caz
aparte.
În 1979 este fondatã Les Arts Florissants
(dupã numele operei lui Charpentier) de cãtre
William Christie. Jean-Marie Villégier, un colaborator activ, are o pregãtire complexã, filosofie ºi
studii teatrale. Intervine creativ în operã dupã o
impresionantã ºi pasionatã experienþã a teatrului
secolului XVII (compania L’illustre Théâtre fondatã în 1985), monteazã Molière, Corneille ºi
Racine. Creaþiile sale sunt evenimente de referinþã ale regiei de operã, mizanscene în care muzica, imaginea, miºcarea, gestul ºi expresia, compoziþia vizualã ajung la numitorul comun, stilul.
Atys (1986) de Jean-Baptiste Lully demonstreazã
cercetãri ale autenticitãþii, stilizare, coduri corporale ºi subtilitãþi cromatice, calitãþi picturale
demne de François Boucher, personaje din commedia dell’arte ca traduceri scenice ale pânzelor
lui Antoine Watteau sau ale gravurilor lui Jacques
Callot. Textura imaginii lui Villégier este înzestratã cu autenticã fineþe. Gestul, braþele, înclinaþia capului sunt “coregrafiate” sub semnul
graþiei ºi picturalitãþii într-o formulã de interpretare extaticã ºi sculpturalã ca a personajelor
lui Lorenzo Bernini. Alura este diafanã, argintie,
”gravatã” pe fundal întunecat. Intervenþia regizorului este echivalentã unei creaþii picturale.
Drama este centratã pe expresia ºi eticheta
regalã. Costumele sunt încãrcate de materiale ºi
drapaje cu exces de dantelãrie. Spaþiul este eliberat de arhitecturã ºi “decorat” cu sfeºnice gigante,
cu fiorituri ce reliefeazã pânze de fundal pictate
în culori difuze (efecte de perspectivã ale unor
peisaje bucolice, sugestii arhitecturale). Corul este
dispus deasupra planului scenic, într-un balcon
semicircular (în maniera lui Jean-Pierre Ponnelle
pentru legendarul L’Orfeo de Claudio
Monteverdi din 1978). Preocuparea lui Villégier
pentru barocul operistic continuã cu Médée de
Marc-Antoine Charpentier (1993) de la Théâtre
de Caen, iar în 1996 pune în scenã la Opera
Garnier spectacolul Hippolyte et Aricie de JeanPhillipe Rameau. Regia este combinatã cu coregrafia Anei Yepes - care aduce în spectacol stilul
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dansului baroc -, oferind o operã în lumina tragicã racinianã, cu personaje de dimensiuni statuare, susþinute de monumental armonic ºi convenþia unei clasice tragédie en musique. Urmeazã
Rodelinda de Georg Friedrich Haendel (1998) de
la Glyndebourne (în care reformuleazã cadrul ºi
anturajul, adapteazã muzica stilului art deco) ºi
tragedia-balet Métamorphoses de Psyché (1999)
de Jean-Baptiste Lully pentru Scène Nationale de
Cherbourg, lucrãri mizanscene care înclinã spre o
expunere convenþionalã.
O personalitate marcantã a regiei de teatru
care monteazã operã este Andrei ªerban, un regizor elogiat, pe de o parte, ºi sever criticat, pe de
alta, în sfera muzicalã. În 2003 pune în scenã la
Opera Garnier spectacolul Les Indes galantes de
Jean-Phillipe Rameau, lucrare care etaleazã poziþia regizorului ce se “desparte” de partitura ºi
dramaturgia muzicalã ºi se îndreaptã spre
umoresc ºi parodic. Compoziþiile vizuale sunt
copleºitoare, pline de strãlucire ºi densitate situaþionalã. Momentele de virtuozitate vocalã sunt
reduse la funcþiunea de background al registrului
vizual. Jocurile de forme abstracte geometrice,
cromatica intensã creeazã un dialog inedit între
baroc ºi exotic. Materialul uman este gândit în
formule de teatralitate ce speculeazã expansivitatea corporalã, acrobaþia ºi dansul. Coregrafia
este semnatã de versatila Blanca Li, care mizeazã
pe latura sculpturalã a corpului în stilul sãu original ºi provocator (miºcãri de gimnasticã ritmicã
amestecate cu elemente de baroc, gesturi repetitive în maniera stilului Versailles etc). Situaþiile
dansante sunt pline de senzualitate naivã, de
forme accentuate. Dansul combinã miºcarea contemporanã cu pantomima ºi dansul clasic
francez, cu maniera ºi expresia timpului.
Uvertura este susþinutã de o procesiune de personaje mitologice, într-o compoziþie pastoralã
stilizatã, un decorativism insistent naiv cu culori
complementare. Folosirea liniei, a cercului care
formuleazã spaþiul dã o conotaþie abstractã.
Peisajul ºi decorurile au precizia unui desen, contururi precise care accentueazã imaginea graficã
în care intervin elemente de decor, piese mici,
pasagere (simbolul anotimpurilor). Spaþiul
faciliteazã trecerile în perimetre geografice ºi timpuri variate. Apar trimiteri egiptene, simboluri,
tiare, piramide ºi semnul solar în nuanþe de auriu
pe fond incandescent. Spectacolul presupune un
joc al “Indiilor” cum este marcat de final, de la
India asiaticã pânã la noile Indii ale Americii de
Nord.
Regizorii ultimei perioade preocupaþi de opera
barocã aduc viziuni noi ºi provocatoare, actualizate ºi “teatralizate”. Robert Carsen este un
nume de vârf pentru regia muzicalã, cu o altã
manierã de mixare a experienþei de teatru cu
muzica, într-un mod diferit de stilul nonconformist muzical al lui Andrei ªerban. Începuturile
teatrale - antrenamentul ca actor la Old Vic
Theatre din Bristol - stabilesc baza gândirii
teatrale a muzicii. Regizorul canadian respectã
sensul dramei ºi muzicii, gãseºte mereu formule
inedite de dinamizare a statismului operei baroce
ºi a numerelor instrumentale din corpus-ul acesteia. Teatralitatea lui Carsen încarcã scena cu ele-

ganþã ºi culoare. Baza regiei sale rezidã în raportul dintre cuvânt ºi fluxul muzical din care
decurg imaginile ºi legãturile dramatice.
Deºi are o bogatã activitate în scena de operã
încã din anii ’90 (Haendel, Monteverdi), anii
2000 înseamnã o ascensiune fulminantã a creativitãþii regizorului canadian. În 2003 monteazã
opera lui Jean-Phillipe Rameau, Les Boreades, la
Opera Naþionalã din Paris, în stilul sãu caracteristic. Spaþiu ce mizeazã pe cromaticã ºi compoziþii
în tonuri de alb ºi negru, luminã ºi linie ce contureazã patru teme vizuale pentru patru anotimpuri. Atmosfera este continuu redefinitã de
vibraþii de culoare ºi siluete construite dupã legi
ale plasticitãþii. Contemporaneitatea clasicã a
þinutelor ºi coafurilor este provocator suprapusã
timpului mitologic ºi texturii muzicale a partiturii. Muzica este în armonie cu spaþiul ºi cu
întreaga arhitectonicã regizoralã. Dansul contemporan redefineºte identitatea fiecãrei fraze muzicale fãrã a fi alteratã specificitatea barocã a
operei.
Opera Armide (2008) de Jean-Baptiste Lully
aduce o viziune uimitoare, coregrafie modernã
încadratã în sugestii de cadru contemporan-baroc.
Scena implicã toate sursele contemporane de producere de teatral, proiecþii filmice cu dans în aer
liber, o vizitã turisticã la Versailles, un elogiu
adus regalitãþii ºi stilului Ludovic al XIV-lea,
scene de exterior ºi sala oglinzilor etc. Regia este
concentratã pe miºcare, gest, expresia în relaþie
cu textul libretului. Interpretarea artistului liric
este stilizatã prin miºcãri coregrafice. Compoziþia
miºcãrii este asiguratã de Jean-Claude Gallotta,
care oferã o concepþie abstractã. Forma corpului
ºi compoziþiile umane sunt susþinute de manevre
de decor, gestul ºi “textul” instrumental se completeazã reciproc. Culoarea ºi textura spaþiului
par o traducere a muzicii ºi o decorare a acesteia.
Stilul regizoral al lui Carsen este emblematic
prin naturaleþe ºi stilizare. Cadrele subliniazã
ideea de teatru ºi scenã, fundalele din cortine ºi
drapaje desfãºurate din abundenþã, luxul ºi
lascivitatea (Încoronarea Popeei de Claudio
Monteverdi, Semele de Haendel) sunt veritabile
leitmotive de design. Opera seria Încoronarea
Popeei, montatã la Glyndebourne, 2008, poartã
clar semnãtura regizorului canadian, fondul în
penumbrã, cadre ºi situaþii scenice contemporane,
materiale senzuale, catifea ºi satin în roºu
purpuriu. Erotismul, ambiþia ºi crima au aceeaºi
candoare ºi strãlucire. Elementul erotic este cel ce
coordoneazã întregul demers al acþiunilor.
Perversiunea eroticã ºi mentalã, imaginea de lux
ºi lascivitate (Nero este bisexual, iar Popeea
excesiv senzualã) sunt explorate în contrast cu
figura sterilã ºi nonsensul prezenþei lui Seneca
(vid spaþial, cãrþi împrãºtiate).
De la respectul pentru stilul muzical pânã la
interpretãri nonconformiste, scena vest-europeanã
insistã asupra valorii muzicale ºi a valorii regizorale. Regizorii sunt formaþi în scena teatrului,
aduc noi coordonate de teatralizare, însã dansul
contemporan apare ca un nou alfabet al teatralizãrii, retextualizeazã potenþialul spaþial al
muzicii. Este una dintre cele mai importane
direcþii ale teatralitãþii spectacolului muzical, care
cu siguranþã va câºtiga amploare în perioada
urmãtoare.

!

31

263 • 16-31 august 2013

Black Pantone 253 U

Black Pantone 253 U

teatru

O varã teatralã fierbinte (I)
Ariel InterFest, Râmnicu Vâlcea, 18-28 iulie 2013
Claudiu Groza

Cãsãtoria

F

ierbinte nu doar prin temperatura exterioarã,
ci ºi prin cea indusã de program, a fost a
treia ediþie a Ariel InterFest, unicul festival
estival de teatru din România, organizat cu o
admirabilã tenacitate ºi un remarcabil
profesionalism de echipa Teatrului Ariel din
Râmnicu Vâlcea. Coordonatã de Doina Migleczi,
directorul teatrului, ºi Aura Popescu, directorul
economic, echipa „arielescã” – adicã actorii,
tehnicienii, voluntarii, colaboratorii – a reuºit ºi
anul acesta sã dea oraºului subcarpatic un aer de
metropolã teatralã.
Sã fac un inventar? Vreo 23 de spectacole
pentru adulþi, 4 pentru copii, recitaluri de muzicã
ºi poezie, dans, lansãri de carte, ateliere teatrale
(cu Silviu Purcãrete, Mihai Mãlaimare ºi Aurel
Palade), invitaþi din Scoþia, Italia, Franþa,
Republica Moldova, interacþiuni profesionale,
proiecte, contacte, petreceri ºi câte ºi mai câte.
Este sãrac acest inventar sec faþã de atmosfera pe
care a avut-o acest minunat festival, unul din
puþinele din România unde regizorii, actorii,
criticii au avut timp ºi sã se întâlneascã, nu doar
sã vinã ºi sã plece, cum se întâmplã de obicei.
E un efort lãudabil al echipei Teatrului Ariel,
care a pus deja Vâlcea pe harta teatrului bun ºi
mare, meritând sprijinul autoritãþilor. ªi nu e un
sprijin gratuit, ci un serviciu adus comunitãþii,
pentru cã am vãzut în sãlile de teatru, de-a lungul
festivalului, sute, mii de oameni care s-au bucurat
de spectacole, au cumpãrat cãrþi, au cerut
autografe, au aplaudat ºi ovaþionat, s-au simþit
bine în lumea culturii. Pentru ei, pentru vâlceni,
se organizeazã în primul rând acest eveniment. E
bine s-o repetãm pânã se înþelege.
Sã trecem însã la partea artisticã.
Regizorul Aurel Palade îºi continuã periplul
prin dramaturgia clasicã rusã. Dupã Livada de
viºini prezentatã în festivalul vâlcean anul trecut,
a venit rândul unei montãri dupã Cãsãtoria de
Gogol, tot o producþie a Teatrului Municipal
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”Ariel”. Ca ºi în Livada..., Palade rãmâne fidel
textului dramatic, dar de aceastã datã cu o anume
libertate ludicã, aici adaptând piesa într-o limbã
românã vie, contemporanã, care nu ocoleºte
expresiile colocviale sau chiar un lexic de argou,
calibrat însã cu atenþie, pentru a nu depãºi o
limitã rezonabilã. Astfel, spectacolul capãtã o
dimensiune comicã accesibilã ºi gustatã de marele
public, fãrã a trãda însã spiritul textului gogolian.
Spaþiul scenic e amenajat de scenografa Elena
Cozlovschi într-o notã clasicã, de locuinþe
burgheze, dar dinamica e datã de instalarea
decorului pe turnantã, care eliminã timpii morþi
din reprezentaþie – construcþia unei turnante în
sala din Ostroveni a Arielului mi se pare una din
cele mai bune investiþii ale teatrului, care meritã
lãudatã ºi exploatatã, în condiþiile în care din ce
în ce mai puþine teatre din România mai posedã
o asemenea structurã. Detaliile scenografice –
ligheanul mereu plin cu zoaie sau patul aºternut
neglijent din casa burlacului Podkolesin versus
atmosfera de cofetãrie din casa fetei de mãritat
Agafia Tihonovna – potenþeazã ºi ”cãrniþa” pusã
de regizor ºi actori pe eroii piesei, fiecare conturat
cu o ”istorie” în spate.
Cunoscuta poveste gogolianã – fata de mãritat
cam ”trecutã” (are 27 de ani!), curtatã de tot felul
de ”moºi” din funcþionãrime sau foºti ofiþeri
inferiori ba frustraþi, ba cabotini, dar ºi de un
burlac cam mototol ºi indecis – e cititã regizoral
în cheie cvasi-caricaturalã. Întreaga intrigã e
impregnatã de astfel de elemente, de la
comportamentul lui Kocikariov, prietenul lui
Podkolesin, care vrea musai sã-l însoare pe placidfricosul funcþionar ca sã guste ºi acela ”deliciile”
conjugale, la ticurile ºi obsesiile pretendenþilor –
unul emfatic-sfãtos, altul cam tãntãlãu ºi
nedeprins cu ”socializarea”, al treilea ”vorbã
lungã”, încântat de propria persoanã, ºi pânã la
personajele feminine – prostuþa Agafia ºi mãtuºile
sale snoabe ºi bârfitoare. Însuºi momentul final,
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când nedumeritul mire dã bir cu fugiþii înaintea
nunþii, accentueazã nota caricaturalã, cãci acela
fuge ascuns sub rochia de mireasã a unui
manechin, adicã fuge cu o mireasã ”idealã”,
întrucât fãrã viaþã.
E o întreagã faunã în piesa lui Gogol,
dezvãluitã frust de montarea lui Aurel Palade. În
ciuda acestei priviri acute, însã, spectacolul
pãstreazã o notã de emoþie romanticã, ca un fel
de contrapunct, în excelentele melodii ruseºti ce
compun coloana sonorã, cu versuri minunate.
Remarc, în context, ºi frumoasele costume
imaginate de Maria Dore, în aceeaºi cheie
burghezã ce dominã partea vizualã a
spectacolului, marcând fractura dintre aparenþa ºi
esenþa vieþii protagoniºtilor.
Actorii vâlceni ºi-au asumat cu o admirabilã
energie ºi fineþe partiturile scenice ºi ”istoria”
personajelor jucate. Andreea Roxana Filip a fost o
Agafia Tihonovna ruptã de realitate, simpluþã la
minte, naivã, dar ºi înduioºãtor-îngrijoratã de
schimbãrile aduse de mariaj, ca orice tânãrã fatã.
Pentru rolul mãtuºii ei, Arina, regizorul a optat
pentru douã actriþe, Camelia Constantin ºi Julliet
Attoh, care ºi-au construit rolurile pe canavaua
unei familii niþel cam scãpãtate, dar cu pretenþii,
femei de lume dar de fapt þaþe, formal-ipocrite
social. Tot un rol în dublã distribuþie a fost ºi cel
al slujnicei Duniaºa, jucatã de Inga Marcu –
”strãina” ce vorbeºte numai ruseºte ºi din cauza
cãreia apar tot felul de încurcãturi – ºi Alecsandru
Dunaev, un fel de alter-ego mai cu picioarele pe
pãmânt al acesteia; ambii tineri actori s-au
descurcat excelent în acest rol savuros de
amuzant. Tot un pivot al acþiunii, ca ºi
Kocikariov, a fost peþitoarea Fiokla, jucatã de
Adriana ªtefãnache precum o mahalagioaicã de
vulgarã sinceritate, dar îndeajuns de vicleanã
pentru a scoate un ”ce profit” dintr-o cãsnicie
aranjatã. De partea cealaltã s-a aflat galeria
”pretendenþilor”: funcþionarul Jumarov,
întruchipat de Dan Constantin ca un tip ”serios”,
interesat foarte temeinic de zestre, fostul ofiþer de
infanterie Anucikin, prefãcut de Gabriel Popescu
într-un personaj ce gafeazã mereu, de un ridicol
de care nu-ºi dã seama, fostul locotenent de
marinã Mestecãu – pe care Alin Pãiuº l-a jucat

Ana Turos
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gongoric-vorbãreþ, lãudãros, încântat de propria-i
persoanã, dar mereu ratând prilejurile de mariaj,
în fine Podkolesin (Radu Niculescu), ºi el
funcþionar, flãcãu bãtrân cu ritualuri de burlac,
temându-se sã-ºi punã ”jugul conjugal”, retractil ºi
mototol, împins de la spate de prietenul
Kocikariov – excelent jucat de Ionuþ ªtefan ca
adevãratul ”peþitor” ºi ferment al intrigii, cu o
debordantã risipã de energie. Peisajul a fost
completat pitoresc de Roger Codoi în rolul
servitorului lui Podkolesin, Stepan, parcã ºi el un
burlac mai troglodit.
Interpretarea actoriceascã ºi lectura regizoralã,
în primul rând, au fãcut din Cãsãtoria o comedie
cu puls vital, la care publicul vibreazã entuziast,
adaptatã cu o bunã mãsurã – cele cîteva stridenþe
lexicale se pierd în ansamblul bine reglat –, un
spectacol bun – încã unul – al teatrului din Zãvoi.
Un spectacol pe o piesã a iconoclastei Sarah
Kane a adus la Vâlcea regizorul scoþian Scott
Johnston, un om de teatru care a lucrat ºi în
România, pe care o viziteazã mereu de vreo 20
de ani. Crave/Aºteptând cu nerãbdare a fost jucat
de patru foarte tineri actori, reuniþi în compania
Scottworks. Piesa a fost scrisã în 1998, fiind
penultima creaþie dramaticã a Sarei Kane, ºi are
forma unui poem cu replici ne-personalizate; cele
patru personaje cu sex neprecizat se cheamã A, B,
C ºi M. Textul – care nu poate fi modificat ori
decupat – e o provocare scenicã, tocmai datoritã
schematismului sãu, ca ºi din cauza alternanþei de
registre semantice – replicile crud-depresive,
deznãdãjduite, se succed altora solare sau unora
romantice, de dragoste. Piesa e greu de rezumat,
pentru cã nu are o ”poveste” propriu-zisã, e mai
mult un ansamblu de stãri psihice, de reacþii
ciclotimice, de crize psihotice, amintiri
traumatice, dorinþa unui echilibru ºi proiecþia
unui ”bine” ce va sã fie.
Nu se intrã simplu în atmosfera acestui
spectacol, gândit de Scott Johnston în cheie
minimalist-scenicã, cu doar trei scaune ca decor, o
miºcare de grup sau de cuplu simetricã, alimentat
de o tensiune interioarã a protagoniºtilor, de un
discurs introvertit, dar îndeajuns de pregnant
pentru a fi perceput de spectatori. Textul n-a fost
supratitrat, dar nici asta ºi nici accentul scoþian al
actorilor nu mi-a împiedicat aderenþa emoþionalã
la un text de formidabilã intensitate, dincolo de
structura sa neobiºnuitã.
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Iar asta se datoreazã cu siguranþã tinerilor
interpreþi, care au strãlucit pur ºi simplu pe scenã,
coordonaþi discret ºi apropriat de un regizor care
e un fin cititor ºi un bun pedagog. Robbie
Stevens – care a avut un monolog susþinut
excepþional, de mare energie ºi impact –, Bhav
Joshi, Emma Hindle ºi Vanda de Luca au dat
expresie scenicã unei game impresionante de
experienþe intime, cu o fineþe ºi o profesionistã
versatilitate nu numai convingãtoare, ci ºi
emoþionantã pânã în final. Muzica lui Kenny
MacLeod a asigurat foarte potrivit interludiile
momentelor scenice.
Recunosc, sunt un fan Sarah Kane, iar asta
mã face sã fiu ºi indulgent, cãci pasionat, dar ºi
foarte exigent, cãci ”cunoscãtor”. Crave este una
din cele mai frumoase, mai empatice ºi mai
valoroase versiuni de scenã pe un text al
scriitoarei devenitã dupã moarte un fanion al
”teatrului brutal de sincer”.
O reprezentaþie paradoxalã, care mi-a provocat
din nou reflecþii asupra exploatãrii actorilor de
cãtre regizori, a fost Cãutând semne de
inteligenþã în univers de Jane Wagner, în regia ºi
scenografia Lianei Ceterchi (Teatrul pentru puþini,
Bucureºti). Monodrama e confesiunea unei tinere,
fostã corporatistã, ajunsã om al strãzii, despre
viaþã, onestitate, empatie etc., totul raportat însã
la niºte extratereºtri, prietenii imaginari ai fetei
cumplit de singure ºi pãrãsite. Textul e un
amestec de naraþiuni pragmatic-distante ºi
momente poetic-naive, fiind îndeajuns de puternic
pentru a-ºi împlini miza, în interpretarea unei
actriþe cu personalitate, cum s-a vãzut cã este Ana
Turos, protagonista spectacolului.
Din pãcate, însã, dintr-o frustrare pe care n-o
pot explica, regizoarea Liana Ceterchi a vrut sã-ºi
demonstreze creativitatea dublând semnele
scenice, într-un carusel tautologic care a fãcut ca
firul roºu al naraþiunii sã scape adesea
spectatorilor, iar actriþa sã-ºi forþeze chiar limitele
fizice. De la gesturi care musai sã însoþeascã orice
propoziþie la exerciþii de gimnasticã, tumbe,
cântecele, s-a vãzut pe scenã o risipã uriaºã de
energie care putea fi focalizatã altfel, doar din
orgoliul unui regizor care nu ºtie ce-i aia
redundanþã. Mi-a pãrut sincer rãu pentru Ana
Turos, al cãrei talent s-a estompat sub avalanºa de
miºcãri ºi pe care o felicit pentru resursele ºi
coordonarea pe care le are. Din pãcate,
spectacolul a fost prea strident pentru a-i face o
judecatã de valoare.
O ”recuperare” culturalã, de fapt o adaptare

Crave

dupã un dramaturg român valoros, Dumitru
Solomon, au fãcut cei de la Compania Gestual
Art în Nishte_Doamne, o prelucrare a piesei Cine
ajunge sus la fix. Regizorul Marian Popescu a
preferat o distribuþie femininã în locul celei
masculine din textul originar, modelând
personajele în consecinþã. Trei femei, o piþipoancã
mai stilatã, o femeie de ºtiinþã rigidã ºi
”superioarã” ºi o – poate – studentã uºor
supraponderalã ºi oarecum inhibatã social, se
blocheazã într-un lift. Salvarea aparenþelor,
dialogul rezervat-politicos ºi zâmbetele de
circumstanþã sunt înlocuite treptat de o luptã
”care pe care”, cu insulte, îmbrânceli etc. Pe
canavaua unui dialog cu tentã absurdã, zoon
politikon devine doar zoon, pânã la punerea în
miºcare a liftului, prilej de revenire la habitudinile
civilizaþiei.
Discursul specific al lui Solomon, care
parodiazã ”marile teme” ale dezbaterii umane,
acum ridicole, în context, a fost completat de
Marian Popescu cu mici bãtãlii lexicale mai pe
ºleau, astfel cã ansamblul e accesibil ºi unui
public mai puþin dispus la rumegarea de trimiteri
culturale.
Cele trei actriþe – Monica Alexandrescu,
Monica Florescu ºi Dana Porlogea – ºi-au conturat
personajele cu pregnanþã, mizând fiecare pe
datele caracterologice ale eroinei sale ºi
compunând un joc de scenã convingãtor pe un
spaþiu extrem de limitat, fãrã a da senzaþia de
staticism.
Nishte_Doamne e un spectacol care
valorizeazã un text literar-dramatic în orizontul
unui club, de pildã. ªi-ºi atinge þinta.
M-am întrebat, sincer, cum ar fi ieºit piesa lui
Constantin Cheianu, Made in Moldova – jucatã la
Vâlcea de Teatrul Naþional din Chiºinãu – în
montarea unui tânãr regizor român focalizat pe
”teatrul social”. Asta pentru cã viziunea
regizorului Alexandru Grecu mi s-a pãrut cam
tezist-pedagogicã, deci cam neconvingãtoare, deºi
intriga are o dozã de spectaculos tentantã.
Piesa se bazeazã pe o întâmplare adevãratã,
cazul unui medic care a refuzat sã trateze un
pacient accidentat care nu avea ”poliþã de
asigurare” sau acte, aflând dupã decesul aceluia cã
era chiar fiul sãu. Cheianu foloseºte acest fir roºu
pentru a etala palierele corupþiei din Republica
Moldova, într-un discurs secvenþial ce se doreºte
exhaustiv, de la zona politicã la cea universitarã,
"
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"
medicalã, judiciarã etc. Situaþiile scenice sunt însã
cam ”moraliste”, iar regia nu potenþeazã textul, ci
dã senzaþia cã spectacolul e creat pentru
spectatori care sã facã înþelept ”tstststs” din buze
ºi sã dea dezaprobator din cap. Or asta
îngusteazã net ”felia” de public, în ciuda unei
evoluþii onest-profesioniste a actorilor moldoveni,
a unei scenografii bine gândite – simplã ºi vizualdinamicã – ºi a unei muzici juvenil-sociale.
Made in Moldova e un spectacol paradoxal,
pentru cã transmite ce are de transmis, dar e prea
”povãþuitor” ca sã te zdruncine cathartic.
Spectacolul-eveniment al stagiunii tocmai
încheiate a fost pentru Teatrul Ariel Conu’
Leonida faþã cu reacþiunea, în varianta de scenã a
lui Silviu Purcãrete, cu Mariana Mihuþ ºi Victor
Rebengiuc, un spectacol a cãrui producþie a
început în vara trecutã, concomitent cu
precedenta ediþie a Ariel InterFest, premiera având
loc în noiembrie, la Bucureºti (montarea e o
coproducþie cu Naþionalul bucureºtean). Din
raþiuni tehnice, Conu’ Leonida s-a jucat mai mult
în Capitalã ºi nu mi l-am putut integra în
program, dar a fost o bucurie sã-l vãd pentru
prima oarã... acasã, adicã la Vâlcea.
Ca ºi în D’ale carnavalului, Purcãrete nu
tenteazã o lecturã musai în rãspãr a textului
caragialian, o re-scriere regizoralã a sa, ci,
respectând litera textului, îi îmbogãþeºte (creativhoþeºte, ca sã mã exprim ghiduº) spiritul, prin

varii elemente meta-textuale, parodice, ludice,
socio-culturale etc. Iar efectul e unul de comic
irezistibil, proaspãt, vital, modern, dar în acelaºi
timp foarte precis-caragialian.
De la un chat simandicos, pe o canapea, cu
protagoniºtii îmbrãcaþi în haine de searã ºi
schimbând zâmbitor, ca niºte gazde amabile,
replicile piesei, la schimbarea subit-ºocantã a
acestora în pijamale, precum niºte striperi ce-ºi
smulg hainele, acþiunea gliseazã cãtre un orizont
grotesc, un vis hiperbolizat, nãclãit în sudoarea
nopþii, în care „ºi nimica miºcã” capãtã sens prin
diverse elemente de extratext – mâna
disproporþionat de lungã ce trece prin toate
încãperile casei ori paharul cu apã întins Efimiþei
din culise. Leonida ºi Efimiþa sunt niºte lunatici ai
propriei lor existenþe, niºte stafii ale mahalalei în
apoteozã bahicã. Visul urât se încheie cu o
muzicã tenebroasã, cu sonuri de mitralierã, dupã
care în scenã intrã o Safta în þinutã de fatã de
ºantan, niþel fanatã, niþel pilitã, sositã tocmai de
la cheful de „lãsata, secule”. Automat, secvenþa
contrapune semantic douã lumi, cea a
„expiraþilor” Leonida ºi Efimiþa vs. cea a Saftei,
„fatã de fatã” în mahalaua ce-ºi schimbã chipul.
Însã, dacã tonul primei scene – spectacolul e
gândit în oglindã – e grotesc ºi hilar-frisonant, în
partea a doua avem de-a face cu o notã fermrealistã, net burghezã, o adevãratã „conferinþã”
domesticã susþinutã acum de o Efimiþa
emancipatã unui Leonida cam sfios la minte.

Rãsturnarea de roluri e spectaculoasã în sine, deºi
nu urmãreºte un artificiu regizoral, ci exploateazã
pur ºi simplu oferta textului.
Dacã la început decorul absolut uimitor
imaginat de Dragoº Buhagiar se remodeleazã sub
ochii spectatorului, patul vertical în care dorm cei
doi devenind apoi o casã... orizontalã în toatã
regula, cu curticicã, acum spaþiul e unul de
dormitor chivernisit, cu sobã, lavoar, fotolii, cu
masã de toaletã unde Efimiþa îºi aplicã mãºti de
frumuseþe etc. Or, discursul „patriotic” prinde
accente eroice acum, iar sonurile petrecerii sunt
de asemenea mult mai brutale – bubuituri ca de
tun, rafale de mitralierã, zguduituri ca la
cutremur, totul într-un registru curat belicos, ca
de „rivuluþie”, deh!
Mariana Mihuþ a conturat aici o Efimiþa cu
convingeri politice, dar ºi cu o anume experienþã
de viaþã, iar peroraþia ei „republicanã” s-a încãrcat
cu savuroase accente ironic-blazate, rostite însã
„pe bune”, în ciuda unei mimici contrare. Fireºte
cã a doua scenã a fost mai generoasã în manevre
regizorale, prin schimbarea replicilor, aºa cã ºi
Victor Rebengiuc a fost nãucitor de amuzant în
atitudinea „nevricoasã” a lui Leonida cel neºtiutor
într-ale mersului lumii.
Asta dupã ce în prima scenã cei doi actori au
jucat cu un echilibru desãvârºit al ludicparodicului fin, „teatralizat”, aºa cum numai doi
actori formidabili pot s-o facã, smulgând hohote
de râs printr-o interpretare veristã a partiturilor
lor de zombies.
Evident cã finalul celei de-a doua scene
surprinde prin deriziunea eroicului, cu o Safta
împuºcatã la chef, dându-ºi duhul, sângerosostentativ, pe duºumeaua casei leonideºti. De
menþionat interpretarea actriþei vâlcene Cãtãlina
Sima în rolul Saftei, aceasta integrându-se perfect
în ansamblul spectacolului, ºi datoritã songurilor
compuse de Vasile ªirli (autorul muzicii de
scenã), care plaseazã intriga în aria „zvonului
comunitar”. Cãtãlina a acompaniat cu naturaleþe
ºi fãrã sincope o echipã de teatratori de top.
Conu’ Leonida faþã cu reacþiunea e un
spectacol care nu e de povestit, ci de vãzut. Un
spectacol care place ºi celor dornici de un
Caragiale „aºezat”, meºteºugãresc, cu savoarea
replicii ºi intrigii, dar ºi celor ce cautã codiþele de
diavol ivite prin interstiþiile dialogului. Iar
Purcãrete pare aici însoþit nu doar de conul Iancu,
ci ºi de un ciopor de drãcuºori teatrali. Poznaºi cu
toþii.

!

O nouã revistã culturalã
La Ariel InterFest s-a lansat ºi primul numãr al unei noi publicaþii culturale: trimestrialul
Infinitezimal, sub direcþia lui Sebastian-Vlad Popa, editatã – de remarcat ºi apreciat – de Consiliul
Judeþean Bistriþa-Nãsãud ºi Centrul Judeþean pentru Culturã Bistriþa-Nãsãud. Din redacþie fac parte
Iuliana Dumitru, Vincenþiu Mihai Iacob, Diana Oprea ºi scriitorul bistriþean Alexandru Uiuiu.
Prezentarea graficã – într-adevãr spectaculoasã – îi aparþine lui Mihai Pãcurar, iar PR-ist e Gabriel
Martin.
Infinitezimal nu surprinde doar prin dimensiunile impresionante, ci ºi prin semnãturile reunite în
acest prim numãr, de o calitate impresionantã. Spicuiesc doar câteva „atracþii”: un grupaj dedicat lui
Mircea Cãrtãrescu, Silviu Purcãrete ºi Aurel Stroe (lãudabilã iniþiativã a redacþiei), poeme în englezã de
Ioana Ieronim, un fragment din romanul la care tocmai lucreazã Matei Viºniec, cronici de carte,
teatru, film, muzicã, plasticã etc., toate într-o înfãþiºare graficã originalã.
Infinitezimal e un proiect care cred cã meritã semnalat ºi încurajat, cãci exprimarea culturalã e
complementarã, nu concurenþialã. De aceea, le doresc colegilor noºtri succes!
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MECEFF, festivalul celor mai
bune filme din Europa
Centralã (III)
Ioan-Pavel Azap

A

ºa cum spuneam în prima parte a acestui
text dedicat Festivalului Filmului Central
European de la Media (MECEFF), ajuns
anul acesta la cea de a treia ediþie (24-28 iunie),
o secþiune importantã o reprezintã þara invitatã
special în fiecare an, printr-o selecþie de filme
reprezentative pentru cinematografia respectivã.
Reamintim cã la prima ediþie invitatã a fost
Israelul, urmatã în 2012 de Statele Unite ale
Americii, iar anul acesta de Germania. Accentul
a fost pus pe Tânãrul film german (sau, mai
corect, Noul film german), din douã motive: în
primul rând este vorba despre un curent
important în evoluþia postbelicã a
cinematografului european ºi mondial[[1]; în al
doilea rând, regizorul Radu Gabrea, directorul
MECEFF, fãcând film în Germania (federalã a)
ultimelor douã decenii ale secolului trecut a fost
implicat direct în evenimente, cunoscându-i ºi
fiind prieteni cu mulþi dintre regizorii
importanþi ai acestui curent.
La 28 februarie 1962, 24 de tineri cineaºti
vest-germani, întruniþi la Oberhausen, locul
desfãºurãrii unui important festival de film de
scurtmetraj lansat în 1954, semneazã ºi dau
publicitãþii Manifestul de la Oberhausen în care
se spune: „Grava crizã în care se zbate filmul
german convenþional destramã, în sfârºit,
raportul economic al unei mentalitãþi pe care o
respingem. Astfel, noul film are ºanse de a
deveni vital. / Filme germane de scurtmetraj ale
unor tineri autori, regizori ºi producãtori, au
cucerit în ultimii ani un mare numãr de premii
la diferite festivaluri internaþionale ºi au
dobândit recunoaºterea criticii strãine. Aceste
pelicule ºi succesul lor aratã cã viitorul filmului
german stã în mâinile celor care au demonstrat
cã vorbesc o nouã limbã a filmului. / La fel ca
în alte þãri, ºi în Germania, filmul de
scurtmetraj a devenit o ºcoalã ºi un teren de
experimentare. / Ne proclamãm dreptul de a
fãuri noul film german de ficþiune. / Acest nou
film are nevoie de libertãþi noi. Libertatea faþã
de tocitele convenþii ale branºei. Libertate faþã
de ingerinþele partenerului comercial. Libertate
faþã de tutela unor interese de grup. / Avem, în
legãturã cu producþia noului film german, idei
concrete de ordin spiritual, legislativ ºi
economic. Suntem gata, în chip solidar, sã ne
asumãm riscurile. / Vechiul film a murit. Noi
credem în cel nou.” (v. Secolul 20, Bucureºti, nr.
277-278-279, respectiv 1-2-3 / 1984, p. 10)[[2]
Este vorba, de bunã seamã, în ºi prin acest
Manifest, despre un demers care implicã ºi o
dozã de frondã specificã tinereþii. (La fel de
adevãrat este însã ºi faptul cã, în cazul în speþã,
politica filmului de autor a fost beneficã o
vreme, dar a sfârºit tot într-o crizã: filmul
german al sfârºitului de secol 20 îºi pierduse
practic spectatorii din þarã[[3], fapt ce a impus o
nouã politicã, o nouã strategie legislativã ºi
financiarã ºi, implicit, o nouã „paradigmã”
auctorialã.) Evident, nu toþi cei 24 de semnatari
ai Manifestului s-au afirmat ca cineaºti; de
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asemenea, la principiile programului au aderat
ulterior o seamã de alþi tineri regizori. Amintim
aici, spre simpla informare, câteva nume
importante ale Noului film german, regizori
impuºi pe plan mondial, dar care, majoritatea,
nu au fost semnatari ai documentului respectiv:
Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog,
Alexander Kluge, Edgar Reitz, Volker
Schlondorff, Jean-Marie Straub, Margarethe von
Trotta, Wim Wenders.
Revenind la MECEFF, amintesc în continuare
parte din filmele germane prezentate pe
ecranele Festivalului: Enigma lui Kaspar Hauser
/ Toþi pentru unul ºi Dumnezeu împotriva
tuturor (Kaspar Hauser – Jeder fur und Gott
Gegen Alle, Germania, 1974) – moment de vârf
în creaþia lui Werner Herzog; Hannah Arendt
(Grermania, 2012; r. Margarethe von Trotta) –
un alt mod de înþelegere a istoriei, ilustrând o
abordare ineditã a Holocaustului din partea
filosoafei care dã titlul filmului, pornind de la
cartea acesteia Eichmann la Ierusalim. Un raport
asupra banalitãþii rãului (Eichmann in Jerusalem:
A Report on the Banality of Evil, 1963); Aripile
dorinþei / Îngeri deasupra Berlinului (Der
Himmel uber Berlin, Germania, 1987) – eseu
despre condiþia umanã ºi iubire semnat de Wim
Wenders; Germania toamna (Deutschland im
Herbst, Germania, 1978; r. Alexander Kluge,
Volker Schlondorff, Rainer Werner Fassbinder,
Alf Brustellin, Benhard Sinkel, Katja Reupe,
Hans Peter Cloos, Edgar Reitz, Maximiliane
Mainka, Peter Schubert) – film-colaj despre
„terorismul roºu” care a dominat Europa
occidentalã în deceniul opt al secolului trecut;
Lili Marlen (Germania, 1980) – titlu
reprezentativ din filmografia celui mai prolific
regizor al Noului film german: Rainer Werner
Fassbinder; Manifestul de la Oberhausen (Die
Oberhausener, Provocation der Wirklichkeit – 19
Filme aus den Jahren 1958-1964, Germania,
1958-1964) – filme de scurtmetraj relializate de
semnatarii Manifestului de la Oberhausen în
perioada menþionatã în titlu, ilustrative pentru
intenþiile novatoare, nu întotdeauna împlinite,
ale acestora; de reþinut, în acest context, ºi
filmul lui Radu Gabrea Un Bãrbat ca Eva (Ein
Mann wie Eva, Germania, 1983) – film semibiografic, omagiu adus regizorului Rainer
Werner Fassbinder.
Sperând cã v-am stârnit interesul pentru
reprezentanþii Noului film german, ºi pentru
evoluþia acestora dupã momentul de „apogeu” al
curentului, ne oprim aici, precizând cã în
numãrul urmãtor al revistei noastre, în ultima
parte a grupajului de texte dedicat Festivalului
de la Mediaº, vom stãrui asupra celor trei filme
româneºti prezentate în Festival: Despre oameni
ºi melci (Tudor Giurgiu, 2012), ªi caii sunt verzi
pe pereþi (Dan Chiºu, 2012) ºi Toatã lumea din
familia noastrã (Radu Jude, 2012).

Note:
[1] Alãturi, bineînþeles, de Neorelismul italian,
Nouvelle vague francez sau Free cinema-ul impus
în Marea Britanie.
[2] Pãstrând proporþiile ºi schimbând
contextul, nu alta va fi – peste aproape patru
decenii – situaþia în cinematografia românã:
scurtmetrajele au fost în anii imediat pre- ºi post2000 singurele „butelii de oxigen” care mai
susþineau filmul românesc [din pãcate fãrã niciun
impact asupra publicului (datã fiind circulaþia
extrem de limitatã a genului, dar nu numai:
scurtmetrajul se adreseazã din start unui public
foarte restrâns, îndeosebi profesioniºtilor din
domeniu), sau asupra ca ºi inexistentei industrii
cinematografice româneºti], care (re)prezentau
onorabil România în lumea cinematograficã. ªi la
noi, tinerii au simþit nevoia sã se desprindã de
„maeºtrii” local(nic)i – ºi chiar au fãcut-o, dar fãrã
a avea un program estetic ºi/sau economic
comun, fãrã a avea un manifest propriu, fãrã a se
constitui într-o grupare distinctã ºi novatoare.
Noul cinema românesc – sintagmã impusã de
Alex. Leo ªerban pentru a desemna Nou val
românesc –, este mai degrabã un instrument de
lucru necesar ºi util criticilor ºi istoricilor de film,
decât o realitate efectivã. Dar, acesta este
subiectul unui alt demers, mai amplu ºi mai
nuanþat decât este cazul, ºi locul, aici.
[3] „Filmul de autor a crescut ºi a dominat în
Germania zece ani de zile, stãpân absolut peste
filmul german pe care l-a ºi distrus, s-a ajuns sã
nu se mai ducã nimeni la filmul german prin anii
’75-’76. Apoi, la sfârºitul anilor ’80, a început
generaþia foarte tânãrã sã (re)facã film în stilul
vechii ºcoli UFA ºi în stilul filmului american, în
sensul apropierii de public. Treptat, filmul german
a început sã recâºtige spectatorii proprii ajungând
la douãzeci ºi cinci la sutã, de unde ajunsese la
un moment dat la ºapte la sutã, era parcatic pe
cale de dispariþie, în ciuda unui sistem foarte
ingenios ºi în ciuda unor mari, mari investiþii ºi
subvenþii.” (v. Radu Gabrea: „Nu existã film
înafara emoþiei”, în Ioan-Pavel Azap, Traveling,
interviuri cu regizori români de film, vol. 1,
Bucureºti / Cluj-Napoca, Ed. Tritonic, 2003,
p. 70)
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sumar
din lirica universalã
traducere de Cristina Tãtaru

2

inedit

Anton Dumitriu

Jurnal de idei (VIII)

3

Murádin Jenõ

cãrþi în actualitate

Vistian Goia

Ipostazele cãlãtorului

Cristian-Paul Mozoru

Thorma János ºi colegii,
discipolii sãi

4

Împreunã cu Yerutonga prin

astãzi-ieri

5

eseu

Lucian Gruia

Gnoseologia în viziunea lui Anton

Dumitriu

6

bloc notes

ªtefan Manasia

Scrisoare de la Festival

7

elitele cetãþii

Cristian Colceriu

Profesor universitar doctor

Alexandru Rotaru (I)

Aurel Rogojan

8
Faþa ºi reversul

11

filosofie

Petru Ardelean

Istoria eticii moderne în viziunea lui

Eugène Dupréel

14

polemicã

Aura Christi

"Tabla de valori acceptate?!"

16

scriitori afirmaþi dupã 1989

Alex. ªtefãnescu

Un profesionist al scrisului:

Stelian Þurlea

18

poezie
20

opinii

Petru Romoºan

Cine conduce România?

21

Dincoace de noul conformism

22

diagnoze

Andrei Marga

showmustgoon

Oana Pughineanu

Recuperarea lui Hippothales

23

historia

Gheorghe Petrov

Arheologia crimelor

comunismului. Execuþia lui Alecsa Bel din satul Cufoaia,
jud. Maramureº

24

agenda

27

muzicã

Lucian Maier

Femeie în rochie japonezã (anii ’20), Colecþie particularã, Satu Mare

Thorma János

Vintilã Ornaru

Gãrâna Jazz

Mugurel Scutãreanu

Neiertarea viorii

28
30

opera

Alba Simina Stanciu

Opera barocã ºi regia.

Villégier. ªerban. Carsen.
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D

in iniþiativa ºi prin organizarea
perseverentã a Muzeului „Thorma János”
din Kiskunhalas, - oraºul natal al
pictorului din Câmpia Ungarã - dar în aceeaºi
mãsurã ºi cu sprijinul colecþiilor muzeale ºi a
celor particulare, s-au realizat ample expoziþii
comemorative ce prezentau operele maestrului,
personalitate proeminentã a Coloniei de Picturã
din Baia Mare, dascãl renumit al multor generaþii
de studenþi. Aceste expoziþii, prilejuite de
aniversarea a 75 de ani de la stingerea din viaþã a
pictorului, au fost prezentate mai întâi în anul
2012 în oraºele Germaniei: München, Stuttgart,
Berlin, apoi în oraºele Kecskemét, Kiskunhalas,
Budapesta, Baia Mare iar acum ºi la Cluj.
Evenimentele au fost însoþite de cataloage cu
studii complexe, precum ºi de prezentarea
volumului de corespondenþã a maestrului, fãcând
astfel mult mai accesibilã reevaluarea moºtenirii
sale creatoare ºi spirituale.
O noutate absolutã a Expoziþiei de la Cluj, care se organizeazã divizatã în douã locaþii: la
Muzeul de Artã din palatul Bánffy ºi în sãlile
Galeriei Quadro, aflate în palatul Rhédey, - constã
în faptul, cã pentru prima datã pe lângã creaþiile
lui Thorma János se expun ºi o parte din lucrãrile
colegilor ºi discipolilor sãi maghiari ºi români,

teatru

Claudiu Groza

O varã teatralã fierbinte (I)

32

film

Ioan-Pavel Azap

MECEFF, festivalul celor mai bune

filme din Europa Centralã (III)
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care au crescut în spiritul coloniei bãimãrene ºi au
rãmas fideli vocaþiei. Vizionând astfel împreunã
ansamblul acestor picturi, vom avea ilustratã clar
expresia individualitãþii ºi unitãþii de stil a
coloniei bãimãrene - cea mai importantã colonie
de artã din Centrul ºi Estul Europei - care a
funcþionat între anii 1896 ºi 1944.
În ceea ce priveºte conducerea coloniei, rolul
de atunci al lui Thorma a devenit hotãrâtor ºi
exclusiv - momentul când, dupã Primul Rãzboi
Mondial a acceptat singur reprezentarea ªcolii
Libere ºi a comunitãþii artiºtilor membri ai
Societãþii Pictorilor din Baia Mare. Pentru a fi mai
aproape de colonie ºi ca prezenþã fizicã, maestrul
s-a mutat în 1917 într-o locuinþã cu atelier în parcul coloniei. Cu un deosebit simþ diplomatic a
reuºit sã rezolve diferitele probleme ale colegilor,
a intervenit la autoritãþi pentru obþinerea
aprobãrilor de ºedere a celor care au revenit la
Baia Mare uneori pentru o anumitã perioadã, a
obþinut aprobãrile necesare pentru organizarea
expoziþiilor. În soluþionarea unor astfel de situaþii,
au recurs la intervenþia lui Thorma artiºtii:
Perlrott Csaba Vilmos, Kmetty János, Gráber
Margit, Jándi Dávid, Mund Hugó, Dömötör
Gizella. În general Thorma a organizat adunãrile
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