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În perioada 28 martie – 1 aprilie, la Cluj-
Napoca s-a desfãºurat cea de-a Vlll-a ediþie a
Tîrgului de carte GAUDEAMUS – Carte de
învãþãturã. Evenimentul, organizat de Radio
România – Echipa GAUDEAMUS ºi Radio Cluj, a
avut loc în incinta unui pavilion expoziþional
amplasat în Piaþa Unirii.

Miercuri, 28 martie, Cluj-Napoca. Ora 11.
(Sã zicem, 11 ºi ceva fix, ca la noi...) S-a
întîmplat cam aºa. Un cort uriaº în Piaþa

Unirii. Abia se mai zãrea statuia lui Matei Corvin.
Din fericire, nu s-a trezit nimeni sã protesteze.
Anul trecut, parcã, organizatorii n-au bãgat de
seamã cã toaleta ecologicã fusese amplasatã în
singurul loc mai puþin vizibil, adicã undeva lîngã
soclul statuii. Un ziarist în vîrstã, cu pãlãrie din
paie, a ameninþat cu Uniunea Europeanã, cu poze
ºi reportaje în marile cotidiene ungureºti ºi
germane. Adicã ce cãuta toaleta taman sub coada
calului? Ziaristul cu pricina n-a plecat pînã cînd 
n-a vãzut dulapul din plastic mutat lîngã sãpãtu-
rile arheologice, faþã în faþã cu Librãria Universi-
tãþii, acolo unde s-a aflat ºi anul acesta, din cîte
am observat. Dar ce naiba cautã aici toaletele
ecologice ºi ziaristul cu pãlãrie din paie?! Mãcar
sã fi vizitat ºi dumnealui Tîrgul, pentru cã, la
urma-urmei, despre asta vorbim. Cum zic, cam
aºa s-a întîmplat. Deschiderea oficialã ar fi trebuit
sã aibã loc pe aleea dintre catedralã ºi statuie.
Acolo au fost amplasate microfoanele. Pînã cînd
cineva a constatat: cum, domnule, tocmai în (sã
mã iertaþi) curul calului?! Aºa încît, s-a admis cã e

bine ºi în faþa intrãrii principale în Pavilionul
expoziþional... Chiar exista. N-a mai bãgat nimeni
de seamã cã în buza intrãrii, lãsate vederii, se
lãfãiau un aspirator uriaº ºi un balot cenuºiu de
vatã sticloasã. Plus cîteva mãrunþiºuri. De unde
am tras concluzia cã cei de la Expo Transilvania
(instituþie care s-a ocupat de amenajarea cortului)
nu-ºi terminaserã încã treaba. În prima zi,
expozanþii s-au plîns organizatorilor cã e curent în
cort ºi le e frig. Anul trecut le-a fost prea cald...
În fine, în a doua zi a Tîrgului, totul a fost fãrã
cusur, chit cã, pentru asta, inclusiv directorul
Expo Transilvania a fost nevoit sã dea cîteva gãuri
cu burghiul în planºeele din plastic. Sã revenim.
Poate vîntul tãios, poate soarele cu dinþi, poate
inspiraþia organizatorilor ºi a oficialitãþilor au
fãcut ca deschiderea oficialã sã nu depãºeascã 
20-25 de minute. Au vorbit, pe rînd, Florin
Zaharescu, directorul Radio Cluj, Vlad Epstein,
coordonatorul Echipei Gaudeamus, prefectul de
Cluj, Alin Tiºe, ºi primarul Emil Boc. Startul
oficial l-a dat d-na Irina Petraº, Preºedintele de
onoare a celei de-a 8-a ediþii a Tîrgului. Apoi, a
rãsunat imnul Gaudeamus ºi trompeta poetului
Paul Daian, nãstruºnicul, excentricul purtãtor de
vorbe al Tîrgului. Dar, mai ales, de sunete. S-a
desfãcut o sticlã de ºampanie, s-a ciocnit, s-au
strîns mîini, s-au fãcut fotografii, vreme în care
vizitatorii se familiarizau deja cu structura uºor
labirinticã a cortului. Cu labirintul cãrþilor, dacã
vreþi. 

actualitate

Caravana Gaudeamus, pentru 
a opta oarã la Cluj-Napoca

Daniel Moºoiu
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În fiecare luni, de la ora 22:10,
scriitori, critici, traducãtori, editori 

sunt invitaþi la

Radio-grafii literare
Un talk-show de literaturã 

contemporanã

Radio România Cultural

101,0 FM

Trofeele Gaudeamus

Premii aacordate pprin VVotul PPublicului: 1.
Editura Humanitas; 2. Grupul Editorial RAO; 3.
Grupul Editorial Corint; 

Cea mmai rrâvnitã ccarte aa TTârgului: Arta de a
muri de Mircea Eliade, Editura Eikon (Cluj-
Napoca); 

Trofeul PPresei: “Adevãrul de Cluj” - secþiunea
publicaþii; postul Radio Impuls - secþiunea radio
(ca organizator, Radio Cluj nu a participat); pos-
tul Antena 1 - secþiunea TV; 

Premii aacordate  pprin VVotul PPresei: Trofeul
GAUDEAMUS - Editura Humanitas; Premiul pen-
tru Cea mai râvnitã carte a târgului nu a fost
acordat, întrucât rezultatele votului jurnaliºtilor
nu au fost concludente;

Premiul EEducaþia, acordat de cãtre organiza-
tori: Academia de Studii Economice din
Bucureºti.

Premii aacordate vvizitatorilor: Premiul Miss

Lectura - Camelia Haiduc, studentã în anul I la
Facultatea de Sociologie a Universitãþii “Babeº
–Bolyai” Cluj-Napoca; Marele Premiu al Tombolei
GAUDEAMUS (adresatã cumpãrãtorilor de carte
de la târg ºi derulatã pe baza buletinelor pentru
Votul Publicului), constând într-un laptop perfor-
mant oferit de Caro Group - Liliana Adelina
Iuhas, studentã la Institutul de ªtiinþe Economice
din Cluj-Napoca. 

În cadrul târgului a fost organizatã finala
zonalã a celei de a patra ediþii a Concursului
Naþional de Lecturã “Mircea Nedelciu”, la care
au participat elevi ai celor mai prestigioase licee
din Cluj-Napoca. Câºtigãtorii concursului, desem-
naþi de un juriu format din profesori de limba
românã, sunt: Mihai Dragolea - locul 1, Ionel
Bãnuþ - locul 2 ºi Anca Oltean - locul 3, elevi ai
Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu”. Ocupantul
locului 1 va participa la finala naþionalã a concur-
sului, care va avea loc cu prilejul ediþiei a pais-
prezecea a Târgului Internaþional GAUDEAMUS
- Carte de învãþãturã (Bucureºti, 21-25 noiembrie
a.c.). 

(Continuare în pagina 16)



Pare paradoxal sã vorbeºti despre o aºa-numitã
putere a birocraþiei într-o þarã în care
funcþionarul continuã sã rãmânã, în

confortabilul mental colectiv, un “scârþa-scârþa pe
hârtie” – spre a folosi binecunoscuta expresie a lui
I.L. Caragiale. O întreagã literaturã, de ieri sau de
azi, descrie de obicei caricatural corpul
funcþionarilor publici, vãzuþi ca o adunãturã de
inºi depersonalizaþi, cu gesturi mecanice, de fiinþe
mediocre ºi adeseori abuzive. S-ar pãrea cã
percepþia e determinatã de un specific local, dar
viziunea negativã asupra funcþionarilor poate fi
gãsitã ºi la alte popoare. E suficient sã constatãm
cã în limba francezã termenul de birocrat
(bureaucrate), înregistrat pe la 1792, are un
sinonim ironic, apropiat de expresia lui Caragiale
(gratte-papier). Sensul de bazã al termenului
bureaucrate este, conform dicþionarului Petit
Robert, cel de “funcþionar”, iar cel secund indicã
o “persoanã plinã de sentimentul importanþei ºi
abuzând de puterea sa asupra publicului”.

Un autor precum Ludwig von Mises considerã
cã “termenii birocrat, birocratic ºi birocraþie sunt
în mod clar invective”. Nu e nevoie de o cercetare
sociologicã pentru a constata cã aproape peste tot
în lume, funcþionarul e departe de a se bucura de
simpatia mulþimilor. El este privit, în cel mai bun
caz, ca “un rãu necesar”, nicidecum ca o entitate
aparþinând unei categorii sociale ce ar deþine în
mânã o anume putere. Acelaºi Ludwig von Mises
constatã cã “toatã lumea pare sã fie de acord cã
birocraþia este un lucru rãu”, dar cã puþini sunt
dispuºi sã explice într-un limbaj fãrã echivoc ce
anume este birocraþia.

Inerentã unei societãþi democratice, dupã cum
socoteºte Max Weber, birocraþia face parte din
ecuaþia puterii, chiar dacã nu are decât un rol
secundar în luarea deciziilor politice ale unui
regim. Deºi funcþionarii nu-ºi pot aroga o
legitimitate similarã celei a oamenilor politici, care
sunt validaþi de votul mulþimilor, contribuþia lor
la luarea unor decizii ale guvernelor este suficient
de mare pentru a se putea vorbi, cu justificare, de
o anume “putere birocraticã”. Aceastã putere este
asociatã la noi, adeseori, cu persistenþa unor
maladii ale societãþii, dupã cum remarcã un
cunoscut analist politic precum Stelian Tãnase.

Prozatorul dâmboviþean constata, într-un articol
intitulat “Republica de la Weimar” (1999),
existenþa unei “simbioze” între birocraþie ºi clasa
politicã. Aceastã simbiozã ar fi fost bazatã mai
ales pe corupþie: “Birocraþia s-a folosit ºi se
foloseºte de segmentul politic. Nu fãrã foloase.
Simbioza aduce destule beneficii ºi politicienilor.
Ei îºi întreþin partidele cu fonduri procurate de
birocraþie. Tot ei devin oameni cu afaceri,
colindând culoarele administraþiei”. Un
comentator de peste Prut, Mihai Iuraºcu, publicã
în revista Contrafort un articol în care se
vorbeºte, din nou, despre “birocratizarea excesivã”
ºi despre existenþa corupþiei, pusã în legãturã
directã cu corpul funcþionarilor, dar remarcã
faptul cã un aparat administrativ extins este una
din caracteristicile statului modern. Sunt
enunþate, în cazul acestor doi comentatori, teme
ºi obsesii tipice societãþii româneºti actuale, care
nu fac decât sã sublinieze legãtura dintre
birocraþie ºi politicã, o legãturã inevitabilã.

Desigur, forþele politice nu pot face abstracþie
de o anume putere a birocraþiei, funcþionarii 
fiind posesori ai unui bogat bagaj de informaþii,
acumulate în timp. Fluctuaþia personalului din
domeniul admnistraþiei este mai micã decât cea
din domeniul politic, unde ciclurile electorale
aduc în general pe scenã alte ºi alte personaje.
Astfel cã birocratul are, de cele mai multe ori, 
în comparaþie cu omul politic, o experienþã ºi 
o pregãtire de specialitate superioare, dat fiind
accesul sãu permanent la un depozit de informaþii
precum ºi faptul cã posedã un set de cunoºtinþe
practice referitoare la actul guvernãrii. Astfel cã
“simbioza”, de care vorbea Stelian Tãnase, este
obligatorie pânã la un anumit nivel, indiferent de
coloratura partidelor care se succed la putere.
Simbioza dintre putere ºi corpul funcþionarilor se
bazeazã, teoretic, pe o negociere în care birocraþia
are, ca principale atuuri, profesionalismul ºi expe-
rienþa în actul guvernãrii ºi administrãrii.
Observaþia e desigur, valabilã, mai ales pentru
înalþii funcþionari. În sferele de jos, schimbarea
paradigmei politice duce, prin partea locului, la
adevãrate cutremure în rândul funcþionarilor
obiºnuiþi, care se vãd adeseori înlocuiþi peste
noapte cu oamenii noii puteri, interesatã, de obi-

cei, sã-ºi instaleze acoliþii. De la Caragiale pânã în
zilele noastre, au fost impuºi, mereu ºi mereu,
oamenii de la “centru”. Aceºtia provin, în general,
din rândurile sponsorilor campaniei electorale sau
din medii ale afacerilor. Ca un specific local, bal-
canic, trebuie admis cã fiecare câºtigãtor al com-
petiþiei electorale are dreptul la detaºamentul sãu
de blonde ºi animatoare, ce trebuie, desigur,
plasate în posturi cât mai lucrative. 

Fenomenul acestei recrutãri interesate a
funcþionarilor publici nu a fost ºi nu rãmâne
singular, vârfurile birocraþiei de la noi fiind
selectate mai ales dupã culoarea politicã, dupã
culoarea ochilor sau dupã alte criterii decât strict
cele ale competenþei profesionale. Aceste
mentalitãþi balcanice, coroborate cu un nivel
scãzut al salarizãrii, vor duce în timp la o
deprofesionalizare a corpului funcþionarilor
publici, a cãrui putere realã stã în competenþa
profesionalã, în capacitatea de a rezolva
problemele din ce în ce mai complexe ale
procesului administrativ. Un studiu sociologic ar
putea demonstra o mare fluctuaþie a funcþiona-
rilor la ora actualã, ceea ce este în detrimentul
partidelor aflate la putere ºi, în fond, al societãþii.

Sursa puterii birocratice derivã ºi dintr-o
anumitã stabilitate cãci formarea unui bun
funcþionar solicitã ani buni de experienþã. Nu e
suficient ca tânãrul nou angajat în corpul
funcþionarilor sã aibã o bunã pregãtire teoreticã
de specialitate, e nevoie ºi de o anumitã
experienþã, care se câºtigã în timp. O dezvoltare
armonioasã a societãþii presupune o anumitã
continuitate în aplicarea strategiilor politice, care
nu pot fi duse la capãt într-o singurã legislaturã.
Poate cã impasul în care se aflã România, dupã
17 ani de tranziþie, se datoreazã ºi faptului cã
fiecare guvernare a þinut sã “revoluþioneze”, sã
schimbe din rãdãcini tot ceea ce a construit
guvernarea anterioarã. Continuitatea e o condiþie
obligatorie a dezvoltãrii economiei, a culturii ºi
civilizaþiei, iar continuitatea se asigurã prin
planificãri gândite pe termene medii ºi lungi.
Aceastã planificare solicitã un volum mare de
informaþii, capacitatea de prelucrare a acestora
fiind proprie mai degrabã funcþionarilor decât
oamenilor politici, ce provin din medii eteregone,
adeseori cu o pregãtire precarã, dar cu
popularitate în rândurile electorilor. În plus,
marea parte a funcþionarilor publici se posteazã
în poziþii de neutralitate politicã, nefiind
angrenaþi în competiþia electoralã, afiºând prin
miºcãrile lor sindicale o relativã unitate în faþa
dispersatului spectru politic.

Grupurile de interese sunt legate prin fire
puternice de zona birocraþiei, constituind aliaþi în
negocierile cu factorii de putere. Într-o economie
dinamicã, formarea grupurilor de interese e la fel
de fireascã precum existenþa valurilor mãrii, a
fluxului ºi refluxului. Situaþia e identicã la noi ºi
pretutindeni în lume. În Japonia, de pildã,
deciziile majore luate de ministerele de la Tokio
sunt puse în aplicare de guvernele prefecturale ºi
municipale. Existenþa unei multitudini de licenþe,
permise ºi aprobãri solicitate de instituþiile
guvernamentale, dar ºi a tot soiul de edicte
neoficiale numite “îndrumãri administrative”, face
sã se vorbeascã în Japonia de o putere abuzivã a
birocraþiei. La aceastã realitate, se adaugã presiu-
nile unor organizaþii cu funcþii semiregulatorii. O
reformã a administraþiei japoneze a fost preconi-
zatã încã din 1998, dar în practicã aceasta n-a
avut loc. Aici, cercurile de afaceri menþin legãturi
foarte strânse cu birocraþia ºi cu cercurile puterii
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editorial

Puterea birocraþiei
Ion Cristofor

(Continuare în pagina 11)



Lucian NNastasã
Itinerarii spre lumea savantã
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006

Lucian Nastasã reuºeºte, în cel mai recent
volum al sãu, Itinerarii spre lumea savantã, sã
aducã în atenþia publicului, într-o manierã

obiectivã ºi academicã, peregrinãrile românilor
plecaþi cu burse de studiu în Occident în perioada
1864-1944. Studiul domniei-sale se situeazã într-o
continuitate vizibilã a preocupãrilor anterioare
pentru dinamica spaþiului universitar românesc ºi
pentru formarea elitelor academice, preocupãri
prefigurate de volumul Intelectualii ºi promovarea
socialã. Pentru o morfologie a câmpului universitar
(Editura Limes, 2004). 

Cercetarea de faþã vizeazã contribuþia centrelor
universitare apusene la formarea elitelor culturale
româneºti în perioada mai sus amintitã. Fãrã
pretenþia exhaustivitãþii, lucrarea lui Lucian Nastasã
nu intenþioneazã analiza în detaliu, deoarece e
evident cã lipsesc studiile prosopografice, precum
ºi o bazã de date cu multiplele variabile care
circumscriu acest fenomen universitar. De aceea,
cartea conceputã la “limita dintre analizã ºi
descriere” constituie o “introducere în
problematicã, menitã mai degrabã sã stimuleze
cercetãrile viitoare, punând în discuþie o sumã de
aspecte ce trebuie avute în vedere în cazul unor
demersuri aprofundate”.

Autorul, el însuºi beneficiar al unor stagii de
pregãtire profesionalã în Occident, considerã cã
masivele mobilitãþi studenþeºti de la sfârºitul
secolului XIX ºi din prima jumãtate a secolului XX
au fost determinate, în egalã mãsurã, de mirajul
Europei Apusene, dar ºi de o serie de factori
obiectivi, mobilizatori precum: deschiderea
orizontului intelectual, nevoia acutã de specializare
în anumite domenii, dorinþa de a achiziþiona titluri
academice “de legitimare”, ultimele fiind strâns
legate de posibilitatea unei ascensiuni mai rapide
în ierarhia socialã.

Itinerariile formãrii academice ale unor
personalitãþi de excepþie ca Lucian Blaga, Tudor
Vianu, A.D. Xenopol, Iorgu Iordan, Ion Petrovici,
Constantin Rãdulescu-Motru, Simion Mehedinþi ºi
a multor altora sunt urmãrite cu interes de
cercetãtorul clujean care reuºeºte sã îmbine
excelent detaliile preluate din lucrãrile de
memorialisticã sau din corespondenþa studenþilor
de odinioarã ºi a colegilor lor de generaþie cu
numeroase date statistice referitoare la evoluþia
învãþãmântului universitar din România sub
influenþa sincronizãrii cu Europa. Pe lângã alte
avantaje circumstanþiale, cel mai mare câºtig al
acestor cãlãtorii universitare, reunite în formula
peregrinatio academica, efectuate de bursierii
români s-a concretizat – în opinia autorului – într-o
modificare de duratã a mentalitãþii acestor tineri
intelectuali care “deºi crescuþi în cultul unui
naþionalism desuet ºi uneori agresiv, odatã ajunºi
peste hotare la studii, au început sã vadã ºi altfel
lucrurile, sã înþeleagã cã închistarea în

tradiþionalism nu poate aduce nicidecum
progresul”.

Cartea rãspunde indirect ºi la întrebarea Ce
însemna elita?, aducând în prim-plan, pe lângã
figurile bursierilor români, ºi portretele celor doi
mentori a douã generaþii diferite, Titu Maiorescu ºi
Nae Ionescu, indiscutabili factori de coagulare a
unor valori universitare care au lãsat urme perene
în solul academic românesc.

Lucian Nastasã are deja în pregãtire pentru
tipar un nou volum legat de dinamica ºi tendinþele
câmpului universitar din acelaºi interval de timp
(1864-1944), care ar urma sã completeze lucrarea
de faþã pentru cã istoricul clujean crede cã:
“Universitatea a fost ºi este singura instituþie cu o
realã putere socialã ºi spiritualã, ce pregãteºte
intelectuali profesioniºti”.

Marius PPârlogea
Primul meu volum de poezie
Editura Pontica, Constanþa, 2007

Din punctul de vedere al pudibonderiei
literare româneºti, tînãrul poet Marius
Pârlogea, cu al sãu debut, nu va scãpa de

eticheta pusã pe curentul poeziei tinere de porno-
lirism, ºi asta în cel mai bun caz, pentru cã existã
un sentiment de alienare venit dinspre
establishmentul cultural ºi un altul de vãditã oaie
neagrã, complex care a depãºit de mult orice
valenþã freudianã, nutrit fiind de o perioadã lungã
de anarhie socio-politico-economicã în care tînãra
generaþie s-a format. Aºadar, exemplul poetic al lui
Marius Pârlogea înfãþiºeazã cum nu se poate mai
bine „complexul lui porno”, vorba lui Robert
ªerban, versus labirinticul complex al oii negre. El
deþine toatã scara de complexe psihanalitice,
viziuni jungiene ºi explicitãri bachelardiene.

Are puseuri de Traian T. Coºovei, fãrã a fi
neapãrat o pastiºã, cît o mulare pe aceeaºi
structurã de sensibilitate pe care lunedistul o
afiºeazã în Înhãitarea cu fripþii sau în Monotonia
spãlãtorilor de parbrize. Marius Pârlogea, aka
Maparlo, se gripeazã stilistic ºi poematic într-o
boemã gavrochianã de Banu Antonesii colþ cu
istoric C. Aricescu: „Lansez ultimul look, inventez
un nou mod de /a fi; cluburile îmi þin isonul,
/Strada e luminatã pentru mine, îmi strigã ‚La
/mulþi ani!’/Am auzit un copil strigînd‚ Mã piº pe
Moº/ Crãciun! Kac parai?!’ dar tot nu am plîns/
oraºul era prea viu”. Într-o vervã nedisimulatã care
ne apare mai mult a hiperexcitabilitate nervosã, ca
o curgere de adrenalinã în exces, poetul mixeazã în
propriul malaxor, în propriul blender, de care
nimeni nu are voie sã se atingã, sentimente
convulsive, puseuri de mînie, debuºeuri afective
care pot detona la o simplã coliziune cu prima
imagine apãrutã în faþã: „ºi turnul ãla de la C.E.T.
ca o pulã imensã care/fute cerul”.

Altfel stau lucrurile în registrul relaþiei cu
metafizicul, pe care fiecare poet, de altfel, ºi-l
muleazã pe fiecare structurã a lui pînã la nivel
celular, complet necanonic ºi pasibil de afurisenia
instituþiei. Existã în scriitura poetului constãnþean
o zonã, cum altfel dacã nu amestecatã, emoþii ºi
bucurii simple directe unde se vede imposibila
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cartea

Peregrinãrile
bursierilor
români

trucare a lor. Aceeaºi hiperexcitabilitate nervoasã
converge în viziunea neîndoielnicã, undeva
amintindu-ne de excentricitatea milenarismului
unui William Blake, fãrã a ºi aplica prozodia
acestuia din urmã ºi generoasa canonadã a unei
cosmogonii de tip Auguries of Innocence, dar
vãdite þâºniri ascuþite sînt lejer observabile la
lungimea lor.

Bãºcãlia de sud nu este numai o stare a
vagantului, nu este un afiºaj al ostentativului
hormonal adolescentin, cît este o crizã a
interioritãþii, autenticã, sincerã ºi destul de bine
zguduitã; ironia, ºi ea, din amarã devine tristã.
Poezia tînãrului Pârlogea are douã curgeri distincte:
una serioasã, cu note foarte grave, cu tristeþi
amestecate cu erotism labil ºi tulburat, dar foarte
bine înstãpînite ºi încadrate („tot ce scriu aici
începe cu o tîmplã./ Focul ce mi-a fugãrit sîngele
mai devreme îºi/ atîrnã acum cenuºa pe la
colþurile gurii mele ºi/ mã urîþeºte, mã oboseºte ºi
mã pãrãseºte în frig/ ca pe un câine jigãrit ºi
pedepsit; ...Dar eu vreau/ doar înainte, aºa cã îmi
las blana ºi rup poarta”), iar cealaltã copleºitã de
foarte multã copilãrie bine rezolvatã poetic. ªi,
bineînþeles, nu rezistã tentaþiei de a le amesteca ºi
pe acestea, în cele din urmã ca soluþie perfectã
pentru o scurtã vexare a lectorului, pînã cînd va
mai vedea el ce stil va ieºi din povestea asta:
„...stau ºi mã întreb, pe bune cum ar fi... Legea nr
xxx, din data de xxx – la articolul xxx stipuleazã ca
inculpatul cutãricã sã fie condamnat între cinci ºi
zece ani pentru sãvîrºirea infracþiunii de‚ frîngere
de inimã’!”

Existã la Pârlogea ºi o fascinaþie a faunei, a
unui imaginar ºi imaginal al bestiarului, tot
aruncat într-un blending heraldic, dar cu nuanþe
naive ºi copilãreºti întrucît prin aceste inscripþii la
stea cu imagini de heraldã care sînt poemele lui,
nu cautã sã denote puterea cît frumosul mic,
detaliul, ºi le încadreazã într-un registru de stil care
ne duce cu gîndul la Nichita Stãnescu. Mai precis
la poezia pentru copii, la Marþianul ºi Libelula, la
jocul ºi la joaca pe care aceºtia le implicã în relaþia
lor fantasticã cu animalele: „...ce animal þi-ai dori
tu/sã fii? Tigru, leu, iepure...?/ - Ããããã, inorog,
na!/ - ºi ce pasãre?/ - Ããããã, pãi tot inorog, cã
parcã avea ºi aripi în/dotare.../- Da, e clar! Eºti un
inorog cu suflet de inorog...”. Rezolvarea ludicã
stãnescianã îl salveazã pe Maparlo, întrucît
universul imaginar al copilãriei are reþete unice fãrã
a fi ºi standard. Marius Pârlogea nu are un stil
distinct, dar amestecul de stiluri îl face cu
siguranþã distinct, elementele ar putea curge din
toate pãrþile sugerându-ne amprenta lor pentru un
comparatism cît mai riguros.

Marius Pârlogea regurgiteazã universul
postmodern al urbei cu toate sistemele ei
informaþionale aglomerate de o manierã
impresionistã. Impresia pe care i-o provoacã
endroitul, cu bombardamentul de informaþie ºi
excesul de informaþie, preseazã pe ieºirea
contorsionatã a sentimentelor sub imperiul unei
poetice perplexitãþi de genul „ºi acum ce (mã)
fac?”

Un pic irascibil pînã la perplexarea lectorului,
pulsînd ºi mimînd organic ºi psihologic o isterie
mascatã de o disperare pe care o brodeazã în stil
cu un oximoron brut, Marius Pârlogea se vãdeºte
o intrare de bun augur în poezia tînãrã, la care ar
trebui sã stãm un pic, sã zãbovim, sã cercetãm.

Graþian Cormoº

Mihai Vieru

Bruscarea 
cititorului
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Valer HHossu
Miorel n-a prins viza Schengen
Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007

Ofigurã interesantã în peisajul literar ºi
cultural clujean o reprezintã Valer Hossu
(n. în 1938), “nobil de 7 pruni ºi un

castel din P.F.L (plãci fibro-lemnoase) în Valea
Chintãului”, dupã cum se autoprezintã pe coperta
recentei sale cãrþi (Miorel n-a prins viza Schengen,
Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007). Jurnalist
de profesie (sau “oarece mincinos la ziare”, dupã
cum se autocaracterizeazã, folosind
nomenclatorul bunicului), Valer Hossu a profesat,
în viaþã, meserii diverse, din mediul sanitar sau
administrativ-funcþionãresc, pensionându-se ca
ziarist la Scutul patriei. Profesiile pe care le-a avut
de-a lungul anilor nu au rãmas fãrã urmãri în
cariera lui de scriitor. Recunoaºterea sa tardivã în
mediile scriitoriceºti se datoreazã prejudecãþii
încetãþenite de multã vreme la noi, anume cã un
autor nu poate fi valoros decât într-o singurã
specie sau într-un singur gen literar. Or, din acest
punct de vedere, Valer Hossu a avut grijã sã îºi
deruteze puþin cititorii: dupã o carte de istorie
savantã, el vine cu un volum de schiþe sau
parodii, care îi pot ºubrezi statura de om de
ºtiinþã! Pe de altã parte, urmãrind apariþia
volumelor sale, poþi avea sentimentul cã fiecare
carte de ficþiune este ca un respiro dupã travaliul
produs de ducerea la bun sfârºit a unui studiu de
istorie. 

Dupã douã volume înscrise în perimetrul isto-
riei propriu-zise (Rãstoci. O istorie într-un sat,
Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996; Maramureº -
pecete de þarã, Editura Pro Maramureº, Cluj-
Napoca, 1998) ºi dupã colaborarea la câteva
lucrãri de aceeaºi specialitate (Mihai Viteazul ºi
Sãlajul, 1975; Memorandul românilor, 1996),
Valer Hossu a debutat editorial ºi în domeniul 
literaturii propriu-zise, cu un volum de schiþe
umoristice: Promovarea boului (Editura Casa
Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2000). Pentru cei
care cunosc preocupãrile lui Valer Hossu, volumul
de debut în lumea ficþiunii nu a constituit o sur-

prizã. Sã reamintim faptul cã autorul a debutat,
încã în 1967, în gazeta Someºul, din Dej, cu un
pamflet, în acelaºi an publicând prozã satiricã în
revista bucureºteanã Luceafãrul. Mai mult decât
atât, numele sãu a figurat în numeroase volume
colective de literaturã: Vârstele primãverii (1962),
Manuscris de dimineaþã (1965), Zbor întrerupt
(1967), Arpegii (1970), Perpetuum comic (1976),
Umorul reformei, reforma umorului (2001),
Destãinuirile fazanului Rudolf (2005). De aseme-
nea, poate fi considerat un ctitor de ziare, fiindcã
a întemeiat (sau revigorat, dupã caz), în colabo-
rare, publicaþii precum Nãzuinþa din Zalãu
(1968), Iancule mare (1992) sau publicaþia cu pro-
fil militar, Scutul patriei (1992), al cãrei redactor
a fost pânã la pensionare.  

Volumul de faþã este o parodie la Cartea
Facerii (Fãcuta Lumii, în expresia parodistului).
Ideea autorului, lansatã chiar în primele rânduri
ale cãrþii, este aceasta: “Conform învãþatului trac
Moisilã per Scorilã, mai înainte de toþi vecii ºi-a
vãzutelor ºi nevãzutelor a fost… Dracul. Cã dupã
cât e de veselã lumea, numai el îi putea fi
autorul”. Toatã epopeea omenirii, vãzutã ca o
“scurtã istorie a unui marº pe magistrala lumi-
noasã a sclavagismului”, este astfel tratatã într-un
registru umoristico-parodic. Ceea ce conferã deli-
ciu acestui demers este arta autorului de a utiliza,
de-a lungul povestirii sale, cele mai cunoscute
cliºee ale epocii comuniste ºi postrevoluþionare.
Eva, creatã din coasta lui Adam, este consideratã
“cel dintâi, dar ºi cel mai eficient instrument de
corupþie”. Ea suferã de celulitã, vrea servicii cos-
metice ºi de chirurgie esteticã, implantul de sili-
coane fiind la modã încã de pe atunci. Deplasarea
prin deºert are loc cu cãmile de ultimã generaþie.
Animalele lui Araram “aveau semnalizatoare de
ceaþã ºi, sub cozi, generatoare de aer recondiþio-
nat”. La curtea Faraonului (“interimar”!) se con-
sumã Nefertiti Coca-Cola, dar ºi gumã de meste-
cat. Faraonul face jogging, bocitoarele de profesie
sunt studente la Conservator, se lanseazã chemãri
mobilizatoare la întrecere ºi la depãºirea planului,
are loc rotirea cadrelor. Se vorbeºte la un moment
dat despre taxa de celibat, dar ºi despre posibili-
tatea unei noi revoluþii, ca soluþie pentru
scoaterea þãrii din marasmul economic (“Unica
soluþie, încã o revoluþie”). Încã de pe atunci aveau
loc rãpiri de creiere, se vorbea despre criza de
materii energetice ºi de spiritualizare a fron-
tierelor. Sunt la mare modã directorii de imagine,
se poartã CV-urile dupã modelul european. Pe
mãsurã ce avanseazã tehnologia, caii sunt
împuºcaþi, iar potcovarii trimiºi la Universitatea

Ilie Rad

Farmecul
prozei satirice

Politicã ºi de Conducere, pentru perfecþionare.
Totul este utilizat în registru parodic: Corabia lui
Noe este un “transoceanic de croazierã”, fertiliza-
rea in vitro era cunoscutã încã de pe atunci,
numai cã ea se produce într-un …tub de trestie!
Apar, la un moment dat, chiar ºi teroriºtii lui Bin
Laden. Se vorbeºte mult despre transparenþã,
nomenclaturã, abandon familial, mijloace contra-
ceptive, pensie alimentarã, mamã-eroinã, linie
politicã deviaþionistã, genocid, dosare de cadre,
revoluþionar de profesie, sobor de preoþi. Moisilã,
în deºert, þine cãlãtorilor un discurs de orientare
liberalã, formula succesului fiind “Prin noi
înºine!”. Drumul prin deºert se face cu intonarea
unor cântece revoluþionare (Porniþi înainte,
tovarãºi!). În timpul Exodului, ca sã evite criza 
de alimente, Iuliasaf Minkuriel (aluzie la fostul
ministru Iulian Mincu) propune programul de
“alimentaþie ºtiinþificã”. Uneori limbajul este voit
arhaizat, aidoma celui religios: “Numai la suflarea
nãrilor sale de patriot neîntrecut liniºtitu-s-a valul
mãrii ºi pornitu-s-a curent favorabil spre Limanul
Salvãrii naþiei celei mai favorizate”. Se parodiazã
ºi textele clasice, întâlnite prin manuale ºcolare:
“E preafrumosul Iad luminã de amiazã, în epoca
de glorii ºi visuri de pãcat./ De la-nceputul lumii,
dezmãþu-n el vibreazã, cãci Belzebut e-n frunte,
brav bãrbat. / <<Sã urce lumea-n piscuri, la chef
ºi dezmãþare!>> în cercuri largi Satana a strigat
cuvânt. / ªi-ºi fãureºte zborul ãst DRAC cu cuget
mare, purtând în suflet Iadul ºi scopul lui cel
sfânt” etc. 

Amestecând în mod voit discursul totalitar
comunist cu cel postrevoluþionar, textul obþine
resurse comice nebãnuite. La moartea lui Abel,
Cain îl îngroapã “în picioare, dupã toate regulile
eficienþei economice” (ne amintim cu toþii de
splendiduul poem anticeauºist, Îngropaþi în
picioare, publicat de Ileana Mãlanciou în revista
Tribuna, în semn de protest faþã de politica lui
Ceauºescu de utilizare a fondului funciar, care a
dus la distrugerea unor sate, la legumicultura
fãcutã printre blocuri etc.). Imaginaþia scriitorului
este aici la ea acasã. La un moment dat, de pildã,
el vorbeºte despre un interesant concurs din
cortul moaºelor: “expulzarea plodului la þintã,
punând un coº cu salteluþã la o anumitã dis-
tanþã”!

Cum spuneam, autorul amestecã discursurile,
registrele, stilurile, epocile, personajele, teritoriile,
imaginând personaje noi, ca acest Miorel (un fel
de Badea Mior al lui Ion Druþã), vorbind chiar în
necunoscuta limbã tracã (“Hai sã dãm noi brânzã
la rânzã, de sã necheze ca o mânzã”), care
explicã ºi amãnuntul cã bârfa specificã românilor
ar proveni de la “rezematul secular în bâte,
înapoia turmelor”.

Miorel n-a prin viza Schengen este o carte
suculentã, care relevã un scriitor de talent, cu
mari resurse expresive. Ea ne aduce aminte de
serialul O sutã de ani la porþile Orientului, al lui
Ioan Groºan, iar în plan revuistic, de articolele
din revista Academia Caþavencu. 



Ion Mureºan reprezintã prin excelenþã optzecistul
atipic, neascultãtor; discret, preferând
semianonimatul boemei inteligente tapajului

heirupist, pragmatic al unor colegi de breaslã,
publicând rar, dar nimic cãlduþ, el nu concepe
poezia ca pe o convenþie care ascultã de
comandamentele zilei ori ca pe o nobilã preocupare
artisticã, plãtind obol ticurilor ºi convenþiilor
recurente, ci ca pe adevãrata ºi, poate, singura cale
de a aproxima mirajul existenþei.

Autorul Cãrþii de iarnã este obsedat de aceastã
prindere a realului în insectarul labirintic al textului,
de transferul nu lipsit de dramatism al existenþei
fastuoase în poem. Acesta este sensul unui succint
Poem despre poezie, din volumul de debut: „Toatã
viaþa am adunat cârpe sã-mi fac o sperietoare/ îmi
amintesc zilele în care ascuns sub pat îmi
desãvârºeam/ lucrarea grãmada de pantofi vechi pe
care îmi rezemam capul uneori/ când adormeam
iar acum când e gata noapte de noapte/ sting
lumina ºi numai bãnuind-o acolo încep sã urlu de
spaimã”. Prin urmare, ce este poezia decât un
artefact menit a-l menþine pe om atent la
provocãrile vieþii, a-l forþa sã rãmânã în permanentã
veghe ºi sã nu se lase cotropit de comoditatea de a
nu mai percepe acut realul? De aici motivul
existenþei ca permanentã încordare, ca tensiune a
spiritului, ca antrenare a simþului exactitãþii. Nu de
puþine ori acest deziderat este atins prin
intermediul stãrilor etilice, cãci alcoolul nu e un
banal narcotic ce relaxeazã ºi favorizeazã reveria, ci
simplificã, pânã la esenþã, receptarea, deci
înþelegerea; doar astfel, scuturat de patimi, de
inerþii, de prejudecãþi ori de automatisme, individul
are acces la adevãrurile absconse, tulburãtoare,
grave ale vieþii; doar astfel percepe moartea, ca pe
un exigent judecãtor care penalizeazã arbitrarietatea
manifestãrilor în lume ale omului comun; nu
întâmplãtor un text elocvent se intituleazã Poem
pedagogic: „Ca dupã o lungã noapte de beþie/ când
în locul soarelui rãsare pe cer o glandã vânãtã,/
când în locul soarelui deasupra verzilor munþi/ se
ridicã pe cer un ficat ºi o secreþie luminoasã/ face
ca lucrurile/ sã fie nu atât limpezi cât supãrãtor de
exacte.// Un exces de exactitate. Trupul iubitei e
þeapãn/ ºi secretã un exces de exactitate,/ (...)/ e
curatã tâmpenie sã vorbeºti despre/ misterele
creaþiei,/ dupã cum curatã tâmpenie este ºi sã bei/
în continuare./ Dar iatã ce poþi face: ghemuit în
colþul camerei/ pipãie-þi cu disperare corpul/ cu
ochii holbaþi la fârcurile mici ºi cenuºii ca douã/
sigilii ale morþii”. Alcoolul nu sedeazã, nu amorþeºte
simþurile, ci, dimpotrivã, le ascute, pânã acolo încât
sã perceapã esenþialul: moartea, care rãmâne cel
mai sever reper. Toate acestea devin un act maieutic
prin intermediul poemului, apt sã discearnã în
materia pãstoasã ce se amestecã între „draperiile
existenþei”. 

Poemele lui Mureºan adoptã, din necesitãþi de
decantare a trãitului, piruete vizionare. Patosul
rostirii poetice a imprimat textului o retoricã amplã,
efervescentã, cu rãdãcini pornind din expresionism.
În poezia aceasta nu trece nimic dacã nu e asumat
pânã la capãt, dacã nu face parte din fiinþa
autorului; acesta devine el însuºi un fel de efect al
scriiturii sale, prin care se înscrie în lume. Dacã în
Poemul de iarnã poetul se ipostazia în nebun,

mutând realul în ficþiune pentru a-l putea domina,
în amplul text Ridicarea la cer elementele ce
configureazã o ineditã ars poetica se amestecã în
mod voit cu cele ale unei visceralitãþi care nu mai
are valoare în sine, ci îºi recapãtã autenticitatea doar
ca sursã inepuizabilã a textului. Poemul þâºneºte
parcã din rãrunchi, din vintre, topind în el întreaga
fiinþã, pentru a o recompune într-o ordine mai
purã: „Vorbesc din propria-mi piele, singura care îmi
stimuleazã/ ambiþia de a huzuri oferind cuvintelor
un fel de demnitate cu pori ºi delicate firicele de
pãr”. Dupã care urmeazã condiþionarea ontologicã
a poemului ºi, simultan, condiþionarea textualã a
existenþei: „Oricum, eu stau în faþa crezului poetic
ca în faþa unei femei/ fãrã piele ce îºi pudreazã
venele, iar dacã o sãrut uneori/ cu ce sunt eu mai
presus decât mãcelarul ce dupã închiderea prãvãliei/
plângând îºi îngroapã faþa în hãlcile de carne care 
i-au rãmas nevândute”. Fãrã proiecþia în logos, în
text, trãitul este simplã mecanicã, iar trupul devine
materie amorfã (halcã de carne), cerând urgent
intervenþia poetului de a imprima existenþei o
traiectorie care sã traverseze spaþiul amniotic al
scriiturii; altfel spus, dupã cum sintetiza Iulian
Boldea într-un eseu din Vatra, „identitatea eului liric
este dependentã de gradul de asimilare a realului în
structurile poemului”. Nu e nimic fals în toatã
aceastã sforþare a eului de a se adãposti în text, ci
totul þine de asumarea pânã la capãt a condiþiei de
poet: „Adicã eu îmi pun grumazul între lucru ºi
cauza sa/ adicã grumazul stã între poem ºi cauza
sa/ cum stã uterul femeii între spermatozoid ºi
ovul”. Doar aceastã garanþie susþine textul, dupã
cum doar expansiunea acestuia asupra realului
poate da coerenþã vieþii. Poetul îºi arogã, pentru a
îmblânzi o asemenea condiþie tragicã, rolul
bufonului, maimuþãrind gestul mesianic; el se
smulge, astfel, cu riscul alunecãrii în anodin, dintr-
un cotidian sordid, despiritualizat, al celorlalþi, care
„stau cu un/ sâmbure de adevãr în gurã ºi îl tot sug
ca pe o bomboanã”: „He, he, mâine dimineaþã voi
prinde un câine roºcat de un picior ºi rotindu-l
deasupra capului/ ca pe o elice cu adevãrat am sã
mã înalþ la cer”.

Pentru Ion Mureºan o condiþie sine qua non a
naºterii poemului este conectarea directã la
elementaritate, la miezul existenþei. De aceea, de
pildã, beþivii devin frumoºii unei lumi anoste,
grãbite, superficiale. Lor le aratã Dumnezeu calea
cãtre rai, cãtre mântuire, pentru cã ei îºi mai fac
timp sã prizeze miracolul simplu, direct al vieþii,
meritând generozitatea divinã prin implicarea lor
nemediatã, nemãsluitã în existenþã. Un deja celebru
Poem al alcoolicilor, deºi nu a intrat în alcãtuirea
nici unuia din cele douã volume ale autorului, a
fãcut deja ºcoalã. Retorica angajatã a lui Mureºan
þine de aceeaºi decantare a esenþelor lirice: eul liric
îºi face simþitã prezenþa prin atitudinea de
compasiune (care, remarcã Al. Cistelecan, devine
viziune): „Vai sãracii, vai sãracii alcoolici,/ cum nu
le spune lor nimeni o vorbã bunã!/ Dar mai ales,
mai ales dimineaþa când merg clãtinându-se pe
lângã ziduri/ ºi uneori cad în genunchi ºi-s ca niºte
litere/ scrise de un ºcolar stângaci.// Numai
Dumnezeu, în marea Lui bunãtate, apropie de ei o
cârciumã,/ cãci pentru el e uºor, ca pentru un
copil/ ce împinge cu degetul o cutie cu chibrituri.

ªi/ numai ce ajung la capãtul strãzii ºi de dupã
colþ,/ de unde înainte nimic nu era, zup, ca un
iepure/ le sare cârciuma în faþã ºi se opreºte pe
loc./ (...) Dar Dumnezeu, în marea Lui bunãtate,
nu se opreºte aici./ Imediat face cu degetul o gaurã
în peretele Raiului/ ºi îi invitã pe alcoolici sã
priveascã./ ªi chiar dacã din cauza tremuratului nu
reuºesc sã vadã decât un/ petec de iarbã,/ tot e
ceva peste fire./ Pânã când se scoalã unul ºi stricã
totul. ªi zice:/ «În curând, în curând va veni seara,/
atunci ne vom odihni ºi vom afla împãcare
multã!»/ Atunci unul dupã altul se scoalã de la
mese,/ îºi ºterg buzele umede cu batista,/ ºi le este
foarte, foarte ruºine”. Acces dincolo, în „lumea
alcoolurilor tari”, nu au decât cei care au sondat,
mai întâi, în ei înºiºi. ªi pentru acest nobil scop,
beþia e o cale de acces, oricum preferabilã apatiei,
superficialitãþii celor mulþi.

Aceastã autolivrare în poem a devenit, pentru
tinerii poeþi ai anilor 2000, un reper, un model, de
la care se revendicã nu fãrã orgoliu. Ceva din histri-
onismul lui Claudiu Komartin, din dandysmul cu iz
tragic al lui Dan Coman, din terapeutica poeziei
din textele lui Radu Vancu de aici pornesc. Nu e
cazul unei demonstraþii riguroase; mã mulþumesc sã
transcriu, cu voluptate, un poem al lui Radu Vancu,
o replicã de fapt la cel mai sus citat: „Vai, sãracele,
vai, sãrmanele neveste de alcoolici!/ Cum nu le
spune lor nimeni o vorbã bunã când noi,/ întorºi
acasã înmiresmaþi/ ºi cu pieliþe pe ochi ca ale
pãsãrilor când dorm,/ le vorbim cu elocinþã ºi
clarviziune/ despre lucrurile cu adevãrat impor-
tante./ ªi sãrmanele neveste ascultã ºi aprobã,/
înjghebând cu rãbdare în inima lor curatã/ discursul
pe care, cu remarcabilã elocinþã,/ ni-l vor dãrui
dimineaþa,/ când ziua cu pânza ei ghimpatã ne va
însângera ochii./ Însã noi, înduioºaþi de propria
bunãtate,/ nu bãgãm de seamã aceasta. Dimpotrivã,
le vorbim necurmat/ despre ordinea idealã a
lucrurilor, fãrã sã observãm/ cã din republica
dãruitã lor/ tocmai nevestele noastre iubite mai
mult decât vodca,/ tocmai ele lipsesc. Dar ele simt
ºi inima li se face/ ºi mai apãsãtoare, se chircesc
sub povara ei/ ºi se fac tot mai mici./ Pânã când
vine dimineaþa cu elocinþa ei neîndurãtoare./
Sãrmanele noastre neveste abia mai supravieþuiesc
propriei inimi./ Cu mare viclenie trebuie atunci sã
începem sã ne târâm/ spre inima lor ºi sã constru-
im iar,/ fãrã sã prindã de veste. Sãrmanele noastre
neveste,/ prea mult le iubim ca sã nu le dãruim
perfecþiunea./ Fireºte cã pentru asta e nevoie ca,
dimineaþã dupã dimineaþã,/ sã ne fie foarte, foarte
ruºine”. Nu e nimic ireverenþios aici, poemul nu se
doreºte o parodie care sã-ºi dilueze modelul, ci,
dimpotrivã, un fel de omagiu de ucenic. Ferice de
poeþii care au astfel de ucenici…
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comentarii

Poezia menþine echilibrul
între raþiune ºi corp

Bogdan Creþu

Ion Mureºan



În raport cu constituirea naþiunii, SUA au cu-
noscut o emigrare precoce, în vreme ce imigra-
rea francezã e, istoric vorbind, un fenomen

tardiv, survenit în sînul unei naþiuni deja
existente; fapt ce explicã caracterul în acelaºi timp
arhaic ºi deschis al celei dintîi, ºi cel modern,
orientat spre muncã ºi producþia de bunuri al
celei din urmã. Pe de altã parte, imigrarea ameri-
canã e indisolubil legatã de urbanizare: în anii
1920 deja, ¾ din imigraþi erau instalaþi în marile
oraºe, în condiþiile în care populaþia urbanã a
SUA reprezenta doar 48% din total. În Franþa,
dimpotrivã, imigrarea are o implantare
diversificatã. Iniþial frontalierã, ea se disperseazã
la rãscrucea veacurilor XIX-XX, ducînd la
formarea simultanã a „cetãþilor muncitoreºti”,
expresie a unei „urbanizãri degradate”, ºi a
coloniilor rurale (1). În sfîrºit, în zilele noastre
SUA practicã, ca ºi în urmã cu un secol, o imigra-
re descentralizatã, neînsoþitã de mãsuri adminis-
trative specifice. Principiul ei de bazã e stabilirea
cotelor etnice de noi veniþi, ceea ce favorizeazã
comunitarismele ºi apariþia frontierelor etnice
interne. Urmãrind crearea unei categorii aparte,
cea a „cetãþenilor-producãtori” (2), Franþa propune
ca orizont al imigrãrii asimilarea naþionalã: proiect
de inspiraþie iacobinã, fie cã realizarea lui e
încredinþatã ºcolii ºi educãrii civice (în politicile
de stînga) sau poliþiei ºi controlului administrativ
(în politicile de dreapta). 

Adevãratã nebuloasã intelectualã, imigrarea a
fost abordatã  în Franþa, pe rînd, de demografi,
geografi, juriºti, medici, sociologi, antropologi ºi
istorici, devenind totodatã, îndeosebi în ultimele
decenii, o mizã electoralã majorã. Lucrãrile lui
Gérard Noiriel propun o perspectivã înnoitoare
asupra fenomenului ºi o reaºezare a lui, printr-o
investigare socio-istoricã suplã, în istoria timpului
nostru. 

1. Metoda. Socio-istoria se situeazã între
istoria socialã ºi cea politicã. Imigrarea nu se
reduce la o simplã translaþie spaþialã ci are o
semnificaþie juridicã precisã: proaspeþii imigraþi,
încã nenaturalizaþi, sînt, în sens propriu, „strãini”
în þara ce-i primeºte, ceea ce defineºte rolul
statului ca dispozitiv de integrare/excludere, cele
douã elemente fiind interdependente. Rãsturnînd
interogaþia istoricilor instituþiilor ºi a politologilor
(în ce fel identitatea valurilor succesive de
imigranþi a contribuit la constituirea naþiunii
franceze ca abstracþie politico-juridicã?), G. Noiriel
încearcã sã arate modul în care Statul-naþiune,
apãrut odatã cu Revoluþia francezã, a introdus,
prin medierea unor instituþii precum dreptul,
moneda, tehnologia, variaþii desfãºurate în timp
în þesãtura finã de particularisme ce constituie
identitatea de moment a francezilor (3).  Preluînd
doar parþial achiziþiile istoriei economice ºi sociale
promovatã de ºcoala Analelor (totul e social) ºi 
pe cele ale istoriei politice ºi politologiei (totul e
politic iar istoria politicã rezumã practicile de
cucerire ºi de exercitare a puterii, 4), G. Noiriel
utilizeazã cu predilecþie cercetãrile sociologiei
franceze ºi germane (Emile Durkheim, Max
Weber, Norbert Elias), ºi de asemenea obsedanta
explorare de cãtre Michel Foucault a temeiurilor
ºi funcþionãrii puterii. Printr-o nouã inversare a
argumentelor, istoricul aratã cã „problema”
imigraþiei nu e „originea” imigraþilor; ea trebuie
detectatã în transformãrile actuale ale societãþilor

noastre – nu „cine” sînt aceºti oameni ºi „de
unde” vin, ci cum îi privim noi înºine. Studierea
tensiunilor, conflictelor ºi presiunilor sociale va
putea fi asociatã cu folos, în acest gen de investi-
gaþie, clarificãrilor privind „imaginea strãinului”
vehiculatã de opinie ºi de mass media – singura
soluþie pentru a ieºi din cercul vicios al denunþãrii
militante a xenofobiei ºi al reabilitãrii comple-
zente a strãinului prin intermediul naraþiunilor de
„autentificare”, ambele fiind expresia „logicii de
aservire” descrisã de M. Foucault ca obstacol în
reflecþia asupra mecanismelor puterii. 

Problematizarea istoriei întreprinsã de Anale,
în cadrul „duratei lungi” ºi cu instrumente canti-
tative, într-un climat intelectual de pluridisciplina-
ritate, se cere revizuitã. Ea pune în evidenþã, în
mod just, printr-un anumit tip de întrebãri puse
arhivelor, ponderea trecutului în „genealogia pre-
zentului”; prin aceasta, ea se opune „istoriei-me-
morie” cultivatã de experþi, de jurnaliºti ºi de ana-
liºti ai opiniei, a cãror referinþã e trecutul apro-
piat, cu traumatismele ºi încãrcãtura lui emoþio-
nalã (colonizarea, rãzboiul din Algeria etc.). Cu
toate acestea, pluridisciplinaritatea, asumatã atît
de adepþii istoriei sociale cît ºi ai celei politice, ris-
cã sã eºueze într-un eclectism generat de iluzia cã
metodele elaborate de unele discipline pot fi utili-
zate neabãtut de altele. Apoi, „filosofia înrãdãci-
nãrii” a lui Braudel de pildã, pune trecutul în lo-
cul prezentului ºi geografia în locul istoriei. Istori-
cizînd socialul, Braudel instituie ca repere ale for-
mãrii poporului francez spaþiul, frontierele ºi teri-
toriul, coordonate ce nu pot explica evoluþiile
istoriei contemporane, desfãºurate într-un „trecut-
prezent” ce comprimã ºi telescopeazã cronologia
(5). 

Observator atent al societãþii, M. Weber
dislocã entitãþile politice (clasa, naþiunea, statul)
în grupuri sociale ale cãror activitãþi sînt
interdependente. Statul devine astfel un grup
social cu caracter politic, iar ideologia
reprezentãrii democratice un joc a cãrei mizã e
dominarea celor mulþi. Istoria puterii politice se
eclipseazã în faþa istoriei relaþiilor de putere socio-
istorice, prin care aceasta se manifestã ca act de
dominare ce creeazã solidaritãþi de grup. Dubla
apartenenþã a subiectului, legat de „celãlalt” (în
cazul nostru de stat, ce posedã, aratã Weber,
monopolul violenþei fizice legitime) ºi de propria-i
identitate, introduce imaginea subiectivitãþii
divizate, traversatã de reprezentãrile colective, ºi a
socialului transversal. În acest fel, asimilarea apare
ca un proces dublu: integrare a strãinilor ºi, de
asemenea, a acelora dintre autohtoni care „ºi-au
reuºit viaþa” (îndeosebi sãracii), iar istoria – ca
asumare a evoluþiei societãþii dar ºi a individului
ce reface mental itinerarul civilizator, în
ansamblul lui. Tocmai în acest sens, N. Elias, care
face din civilizaþie un fapt istoric ce debuteazã în
Renaºtere, defineºte „caracterele naþionale” ca pe
un raport variabil de forþe între aristocraþie ºi
clasele de mijloc (burghezia), subliniind
interdependenþele ivite, în Franþa, prin apariþia
„societãþii de curte”, veritabil liant social ºi
creuzet asimilaþionist în care conflictele se
amortizeazã ºi diferendele se ºterg. Integrarea
socialã o precedã pe cea naþionalã. 

2. Între protecþie ºi excludere. Cuvîntul
„imigrare” e atestat în francezã abia în 1878, în

Dicþionarul ºtiinþelor medicale al lui Bertillon.
Utilizat iniþial de statisticieni ºi demografi (juriºtii
foloseau noþiunea de „strãin”) iar mai apoi de
economiºti, specialiºti în drept internaþional ºi
antropologi (de exemplu în antropometria fizicã
inspiratã de Lombroso), termenul însoþeºte istoria
celei de a doua industrializãri sub A Treia
Republicã. Nevoi convergente de „contabilitate
socialã” într-o naþiune privitã ca o imensã uzinã 
ºi de dezvoltare militarã în vederea revanºei
asupra imperiului german ce tocmai anexase
Alsacia ºi Lorena îi explicã frecvenþa ºi
eficacitatea. Putere învingãtoare, Germania avea
un grad de naturalizare a strãinilor de ºapte ori
mai mare decît Franþa. Cum strãinii erau scutiþi
de serviciul militar, nevoia francezã de soldaþi
trecea prin naturalizarea lor. Faptul avea ºi
avantajul cã punea capãt clandestinitãþii prelungite
a „nucleelor alogene” ce trãiau în Franþa de mai
multe generaþii, suprimîndu-le prin acordarea
cetãþeniei. 

Autonomizarea industriei grele în Franþa anilor
1880 (în fapt, o crizã socialã ce a dus la deplasãri
masive de populaþii) reclamã o mînã de lucru
numeroasã. Avînd în vedere penuria de muncitori
generatã de rezistenþa popularã la industrializare
ºi de exodul rural, imigrarea apare, în acei ani, ca
o soluþie economicã la problemele sociale, ºi nu
ca un fapt demografic. În scopul protejãrii pieþei
muncii, strãinii sînt obligaþi, începînd cu 1886, 
sã-ºi declare rezidenþa la primãrie plãtind o taxã
fiscalã : e începutul controlului identitãþii.
Transformînd conjunctura economicã într-o
practicã instituþionalã durabilã, un decret din
1888 încredinþeazã poliþiei eliberarea hîrtiilor de
identitate, pentru ca în 1889 „legea naþionalitãþii”
sã codifice naturalizarea ºi drepturile noilor
cetãþeni (6). 

Modernã ºi republicanã, legea din 1889 trece
sub tãcere apartenenþa rasialã ºi ereditatea etnicã
a postulanþilor, instituind însã o „frontierã
internã” între francezi ºi strãini. Admiºi pe piaþa
muncii, ultimii primesc, prin naturalizare, ºi
„dreptul” deloc de invidiat de a efectua serviciul
militar. Totodatã, ei sînt excluºi de la eligibilitate
ºi de la funcþiile publice în primii zece ani de
cetãþenie. Pe de altã parte, încã din 1890 distincþia
dintre imigraþi-muncitori ºi imigraþi fãrã loc de
muncã accentueazã tensiunile. Primii fac de acum
obiectul unei înmatriculãri la primãrie sau la
poliþie, în vreme ce ultimii (nomazi, inactivi,
turiºti), a cãror mobilitate neliniºteºte autoritãþile,
vor fi introduºi în curînd în registre de
„vagabondaj” ºi obligaþi sã solicite un „carnet de
identitate antropometric”, sejurul temporar
putîndu-le fi refuzat. 

Într-o ambiguitate ce oscileazã între
populaþionism ºi xenofobie, legislaþia naþionalitãþii
din 1889 se instaleazã într-un ansamblu juridic în
care protecþia economicã se învecineazã cu
discriminarea socialã. O seamã de legi sociale din
acea perioadã sînt franc discriminatoare: cea
privind sindicatele, asistenþa medicalã (gratuitã
doar pentru francezi), accidentele de muncã,
infirmitatea, bãtrîneþea. De asemenea, e de
semnalat faptul cã „soluþia” legalã a creat
„problema” politicã a „identitãþii strãinilor”, ce va
fi amplu exploatatã de regimul de la Vichy ºi de
extrema dreaptã contemporanã (7). Cît despre
regularizarea imigrãrii, ea a pus, în termeni noi,
problema sejurului clandestin, devenit, în
condiþiile existenþei legii, un delict. În perspectivã
socio-istoricã, naturalizarea protejeazã ºi exclude

77

Black Pantone 2253 UU 

Black Pantone 2253 UU 

77TRIBUNA • NR. 111 • 16-30 aprilie 2007

incidenþe

Socio-istoria imigrãrii
Horia Lazãr
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în acelaºi timp. Pe lîngã „bunii” strãini existã
strãini refractari, „rãi”, „indezirabili” sau, cum
arãta deja legea din 1889, „nedemni” de a fi
acceptaþi ca cetãþeni (8). 

3. Xenofobia. Dacã în zilele noastre excluderea
imigranþilor se estompeazã prin promovarea unei
legislaþii sociale tinzînd la o discriminare zero,
controlul administrativ al nerezidenþilor ºi al
strãinilor se intensificã. Supravegherea apropiatã
se transformã în control la distanþã iar
identificarea nu se mai reduce la verificarea
deplasãrilor spaþiale. Administrativ, persoana ce se
deplaseazã nu mai prezintã interes, cu excepþia
cãlãtoriilor internaþionale, în care cetãþeanul,
devenit strãin prin ieºirea de pe propriu-i teritoriu,
beneficiazã totuºi de protecþia paºaportului, act ce
consfinþeºte apartenenþa sa la un corp politic
suveran. Obsesia supravegherii directe ºi a
omniprezenþei poliþieneºti a dispãrut. Controlul
informatizat al identitãþii e însã tot mai subtil ºi
mai sofisticat iar proliferarea fiºierelor ca ºi,
uneori, absenþa informaþiilor privind utilizarea lor,
creeazã neliniºte în legãturã cu respectarea
drepturilor omului. 

Pe acest fundal de neîncredere mocnitã, în
care „controlul blînd” efectuat de instanþe
invizibile transferã violenþa din domeniul realului
în cel simbolic, cum ne-o aratã lucrãrile lui Elias
ºi Bourdieu, xenofobia e încã larg prezentã. În
formele ei incipiente, imigraþia s-a nãscut din
muncã iar naturalizarea, formã juridicã a
sociabilitãþii, a fost de cele mai multe ori un
punct de trecere obligatoriu spre un statut social
superior sau spre obþinerea unor servicii de care
nu puteau dispune strãinii (sãnãtate, asistenþã
socialã). În vreme de crizã imigrarea s-a dovedit,
în mod neaºteptat, un „stabilizator al cãderii
economice” (9) prin sporirea afluxului de
imigranþi ºi absorbþia lor omogenã în populaþia
autohtonã. Dupã 1900 asistãm la o tendinþã la
egalizare numericã pe sexe (ºtiut fiind cã
imigranþii sînt o populaþie preponderent
masculinã), ºi de asemenea la o creºtere a
ponderii imigraþiei de a doua generaþie (420.000
din 1,1 milioane), ceea ce face ca împãrþirea dintre
„naþionali” ºi „strãini” sã fie practic

nesemnificativã. În sfîrºit, în anii 1931-1936
numãrul imigraþilor scade – nu însã din lipsa de
noi aporturi ci în urma accelerãrii naturalizãrilor. 

În ciuda acestui tablou liniºtitor, xenofobia
francezã interbelicã e foarte activã. Ea a devenit
politicã de stat sub regimul de la Vichy,
îmbrãcînd în zilele noastre forme noi ºi
insidioase.    

Dacã la sfîrºitul secolului al XIX-lea xenofobia
se focaliza asupra muncitorilor de aceeaºi origine
etnicã (belgienii din nordul Franþei, ce reprezentau
75% din lucrãtorii în mine, numiþi „flamanzii”;
italienii din sud, agresaþi sãlbatic dupã ce
preºedintele Republicii, Sadi Carnot, e asasinat la
Lyon de un italian, în 1894), emergenþa
antisemitismului generat de afacerea Dreyfus
precipitã lucrurile. Analizele lui G. Noiriel pun în
evidenþã, în acest proces, un moment fondator
dublu: al democraþiei parlamentare ºi al
antisemitismului politic (10). Imens mediatizat ºi
mobilizînd ca atare atît interese partizane cît ºi
fantasme greu de stãpînit, episodul judiciar
cunoscut sub acest nume, ce a hrãnit
antisemitismul naþionalist francez al primei
jumãtãþi a secolului XX, e produsul mai multor
factori: neîncrederea faþã de parlamentari,
articularea confuzã, prin intoxicare mediaticã, a
maselor cu naþiunea ºi „delocalizarea
apartenenþelor” (11) combinatã cu utilizarea lor
dirijatã (în 1888, deputatul Pradon identifica deja
într-un raport parlamentar strãinii cu germanii!). 

Ambianþa de depresiune economicã
antreneazã, pentru francezii „de viþã”, o declasare
prin împuþinarea activitãþilor salarizate,
confortabile, ceea ce-i obligã sã lucreze, în locul
strãinilor, în sectoare penibile precum
construcþiile, minele, lucrãrile publice. Pe de altã
parte, clasele mijlocii (comercianþi, meºteºugari),
la origine salariaþi, se simt vulnerabile din cauza
concurenþei strãinilor: fapt ce explicã xenofobia
lor cronicã, ce se va extinde, în anii 1930, la
profesiile liberale (juriºti, medici, avocaþi). 

În sînul acestor profesii, xenofobia se
organizeazã corporatist ºi ia forme în acelaºi timp
subtile ºi hilare. Mobilizarea oamenilor legii, de
pildã, îi ia ca þintã nu pe strãini ci pe naturalizaþi,
al cãror acces la funcþiile publice e întîrziat cu

zece ani – perioadã în care ei sunt excluºi de pe
piaþa muncii, lucru foarte convenabil autohtonilor
deoarece în 1934 fuseserã naturalizaþi 300 de
juriºti refugiaþi germani. La rîndul lor, medicii,
simpatizanþi ai grupãrii de dreapta antisemite 
«L’Action française» sînt lipsiþi de clientelã din
cauza decalajului dintre perioada lor de formare
(expansiune economicã) ºi cea de exercitare a
profesiei (crizã). Ca urmare, în anii 1930 apar
puternice grupãri medicale de presiune care, în
1933, impun legea Armbruster, prin care
practicarea profesiei e interzisã celor ce nu au
naþionalitatea francezã. Iar pentru a-i îndepãrta pe
proaspeþii naturalizaþi de medicina publicã,
medicii vor impune votarea unei legi ce-i obligã
pe aceºtia sã efectueze serviciul militar în Franþa,
integrarea lor profesionalã urmînd sã mai aºtepte
cinci ani! (12). 

Xenofobia zilelor noastre, de inspiraþie
comunitaristã, ia aspectul „apãrãrii diferenþelor”.
Afirmînd ireductibilitatea „distanþei culturale” ce
se opune „solidaritãþilor organice”, de grup,
interiorizate în timp prin educaþie, cum aratã
Durkheim, noua ideologie a integrãrii sugereazã,
de fapt, cã ea e imposibilã. Apãrarea imigranþilor
(proiect politic) se substituie definirii istorice a
obiectului (imigrarea), cantonîndu-i pe aceºtia în
comunitãþi închise, substanþializate. Într-un
pervers rãzboi al cuvintelor, prin manipularea
imaginilor ºi inversarea semnelor, „tinerii de
origine strãinã” (fr. d’origine immigrée) fac
obiectul unei stigmatizãri abil orchestratã politic:
„diferenþa de origine” devine indice al inadaptãrii
ºi al inferioritãþii – obstacole la integrare (13). Se
uitã, astfel, cã diferenþele sînt construite,
condiþionate social, de exemplu de rãzboaie:
francezii nu au fost niciodatã ostili negrilor, ci
germanilor (îndeosebi dupã 1870) ºi, mai recent,
magrebienilor (în spatele cãrora se profileazã
algerienii). Problema „distanþei culturale” e aºadar
falsã, iar „tinerii de origine strãinã” „nu existã”,
cum aratã G. Noiriel într-un studiu din 1989 (14). 

N O T E 
(1) Gérard Noiriel, État, nation et immigration.

Vers une histoire du pouvoir, Paris, Gallimard, 2005, p.
340. 

(2) Gérard Noiriel, Le creuset français. Histoire de
l’immigration. XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1988, p.
340. 

(3) G. Noiriel, État…, op. cit., p. 20. 
(4) Istoria politicã e reprezentatã în Franþa de René

Rémond ºi de Marcel Gauchet, ºi de un numãr
important de tineri grupaþi în centrele lor de cercetare. 

(5) „Trecutul-prezent” e, de fapt, trecutul apropiat,
consecutiv „istoriei contemporane”. Validitatea lui e
fluidã, sprijinindu-se în mare mãsurã pe mãrturii
personale, anchete jurnalistice ºi expertize ale
analiºtilor. În perpetuã crizã de legitimitate, el se
întemeiazã pe voinþa de chestionare a cercetãtorului ºi
pe riscurile imposibilei lui neutralitãþi. 

(6) Le creuset…, op. cit., p. 84 ºi urm. Juridizarea
conjuncturii economice în cadrul Statului-naþiune ºi
normalizarea imigrãrii (de fapt o normativizare a ei)
pune în joc o epistemologie indiciarã ce interpreteazã
semnele ºi descifreazã „caracterele”, numitã de Carlo
Ginzburg „paradigma urmei” (Carlo Ginzburg,
Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire,
trad. fr., Paris, Flammarion, 1989, p. 170 ºi urm.).  

(7) În 1940, revizuirea naturalizãrilor efectuate în
1927 a însemnat reexaminarea a 15.000 de dosare.  

(8) Le creuset…, op. cit., p. 92. 
(9) Ibid., p. 251. 
(10) Ibid., p. 278. 
(11) Ibid., p. 281. 
(12) Ibid., p. 285 ºi urm. 
(13) État…, op. cit., p. 320 ºi urm. 
(14) G. Noiriel, «Les jeunes d’origine immigrée?

n’existent pas», în État…, op. cit., p. 325-337. 
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Fãrã a se ignora, scriitorul Mihai Mãniuþiu
se neglijeazã, dând întâietate regizorului
care este. Practica aceasta, întinsã pe ani ºi

decenii, a condus la o mare distanþã între
receptarea primului ºi receptarea celui de al
doilea. Debutând în 1982 cu o suitã de
povestiri, el a revenit cu alte volume de prozã –
poezie abia începând cu 1998, publicate, ºi ele,
în tiraje mici, pe la edituri mai mult sau mai
puþin marginale în raport cu circuitul cãrþii din
România. De aceea, paradoxal, în timp ce
volumele publicate de autorul clujean le
obþineam în deceniul negru al dictaturii din
librãriile oraºului meu de baºtinã, dupã revoluþie
am ajuns în posesia câtorva numai ca urmare a
cererii mele exprese ºi a generozitãþii autorului,
mãcar cã între timp devenisem ºi eu un cetãþean
al oraºului lui. Chiar ºi aºa, însã, tabloul
complet al evoluþiei scriitorului întârzie sã se
recompunã, câtã vreme unele piese lipsesc în
continuare din mozaicul meu personal. 

O altã strategie de marketing, nu tocmai
fructuoasã, este aceea a apariþiei mai multor
cãrþi de autor cvasi-simultan, ceea ce pune
cronicarul literar în situaþia de a opta: sã scrie
despre toate în acelaºi text, en passant, sau sã
aleagã una dintre ele, sperând într-o revenire,
mai mult ca sigur dificilã, datoritã afluxului de
apariþii ale momentului actual. În asemenea
împrejurãri, nu este de mirare cã – prozator de
o tonalitate inconfundabilã ºi poet ce aºteaptã
încã sã fie descoperit – Mihai Mãniuþiu
condeierul rãmâne, pe mai departe, o
promisiune amânatã. 

Nu ºi pentru mine, totuºi, fan al autorului
de la debutul acestuia, pe când citeam, cu mari
savori, povestirile borgesiene care par sã se
numere printre cele ce planeazã ca o vrajã
asupra universului din primele proze ale lui

Mãniuþiu (cele din Un zeu aproape muritor,
reluate astãzi, parþial, în Povestiri cu umbre,
Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2006, 
111 p.). Dupã mai bine de douã decenii de la
prima lor apariþie, aceste piese – fãrã urmare în
panoplia scriitorului, care a preferat sã exploreze
ale modalitãþi ºi stãri de spirit – îºi pãstreazã
deplin farmecul de hârtie, mucava ºi lumini de
reflectoare care creeazã o scenografie densã, de
facturã fantast intelectualistã, într-o dicþiune
manieristã ºi calofilã demnã de Secolul de Aur
spaniol. Cu trimiteri subiacente notabile la
versiunile pentru marionete ale pieselor
shakespeareene adaptate pentru televiziune de
un canal occidental faimos, trimiþând ºi la
teatrul de umbre, refugiindu-se orgolios în
cutiuþa etanºã visatã de naratorul din Roman
teatral al lui Bulgakov ºi hrãnite de lecturi
asidue parafrazate subtil, povestirile lui
Mãniuþiu oferã câteva piese rafinate de prozã
scurtã româneascã din vremea dictaturii. Pe
atunci, iatã, refugiul în livresc ºi punerea în
paranteze a urâtului cotidian puteau conduce la
cãrþi ºi tãrâmuri de basm, la mitologii
compensatorii ºi la un onirism princiar ce
aminteºte de reculurile din diurn ale lui Mateiu
Caragiale ºi Emil Botta. Cazul nu era defel
singular. Practica s-a întâlnit ºi în romanele ºi
jurnalele de creaþie ale lui Eugen Barbu, saturate
de dantelãrie brodatã în marginea atmosferei
fanariote în Princepele ºi Sãptãmâna nebunilor,
dar ºi, la capãtul celãlalt, în culegerea de
parabole Mozaicul a prozatorului oltean Aurel
Antonie. 

Volumul Il rauco suon (Cluj-Napoca, Ed.
Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2006, 116 p.) este însã,
de astã datã, unul de poezie, mai exact, de
„poeme ºi prozopoeme”, dupã cum specificã
autorul în subtitlu. Alcãtuit din mai multe
entitãþi lirice ºi liric-prozastice – uneori cicluri

poematice, alte dãþi texte asamblate din
fulguraþii sau „fâºii” de prozã ce alcãtuiesc o
singurã unitate -, florilegiul atrage atenþia nu
numai asupra largheþei unei palete scriitoriceºti
ce însoþeºte o disponibilitate proteicã, ci ºi
asupra alchimiei scrisului lui Mãniuþiu, care se
poate dezvolta într-o zonã a metaforicului ºi
simbolicului cu acoperire atât în teritoriile
prozei, cât ºi pe domeniile poeziei; cu o zonã
de trecere în sfera de intersecþie a
prozopoemului. Din acest punct de vedere,
noua asamblare livrescã se oferã amatorilor de
înþelegere a procesului de creaþie literarã ca un
adjuvant binevenit. Constaþi astfel cã Mihai
Mãniuþiu îºi dezvãluie cu mai multã putere aici
decât în prozele propriu-zise atuurile care îl
calificã printre confraþii într-ale scrisului atât ca
poet, cât ºi ca prozator „corintic”, cum ar zice
N. Manolescu. Metafora preþioasã, simþul
stranietãþii, atmosfera încãrcatã de un anume
baroc – ce provine nu atât din recuzita pusã în
scenã, cât din „dicþiune”, din retorica specificã –
sunt elemente suficiente pentru a califica
aceastã poezie cu un aer artificios, elaborat, ca
pe un eveniment de lecturã aristocratic, în cheie
simbolist-expresionistã sau suprarealist-
funambulescã... (Precum în politica noastrã
actualã, calificativele sunt în egalã mãsurã
operante ºi inoperante în încercarea de a mãsura
ºi clasifica relevant produsele expuse.) Dar nu
este atât de important cum vom numi efectul
Mãniuþiu, care se lasã în egalã mãsurã asociat
cu zicerea din poezia lui Emil Botta, alt om al
scenei, ori cu cea a lui Octavian Soviany, liric ºi
critic de poezie congener cu autorul. Mai
important se dovedeºte sã i se constate
existenþa, iar aceasta este indubitabilã. 

Poezia lui Mihai Mãniuþiu impregneazã pe
cititorul sãtul de vulgaritate ºi amator de
anticariate, muzee ale farmaciei, decoruri
fastuoase depozitate în culisele teatrelor de
provincie, cãrþi liliputane acoperite cu rune ori
parfumuri grele ca niºte draperii, însã flotante
precum niºte figurine de amporã pe mãri de
sirop, ºampanie sau bere din care nu va bea
nimeni, niciodatã... Ceea ce afli despre scriitor
citindu-le, este cã pudoarea acoperã supapa prin
care, altminteri, marile combustii ale vocii
auctoriale le-ar dezvãlui nud. În faþa nevoii de a
spune învinge stilul. 

Rãmâne, totuºi, realitatea cã, prea ocupat ca
regizor, Mãniuþiu poetul ºi Mãniuþiu prozatorul
amânã prea mult revenirile. Înscris într-un ºir
ilustru de scribi ai istoriei literare româneºti de
ieri, de azi ºi, probabil, de mâine, el se
mulþumeºte sã ne aminteascã, la rãstimpuri, cã
existã ºi cã are o excelentã vocaþie. Nu ar fi rãu
ca, de aici înainte, sã încerce sã îºi ritmeze
respiraþia literarã cu o frecvenþã sporitã,
construindu-ºi mai activ profilul de scriitor
byronian într-o vreme de apus al
postmodernismului, pe care ne-a lãsat sã i-l
întrezãrim. 

imprimatur

Printre falduri, în clarobscur
Ovidiu Pecican



Ziarul Ziua, din 27 februarie 2007, ne-a
oferit o „bombã”. Dl Gabriel Liiceanu,
numit ocazional (oricum impardonabil!)

„Liicheanu”, e cu brutalitate acuzat cã „a furat
din Heidegger, ºi-a inventat disidenþa, ºi-a
cosmetizat opera ante-decembristã ºi, în general,
are mari probleme de moralã”. Chestiunea cu
plagiatul ni se pare puerilã,  provocând rapida
replicã a d-lui Andrei Pleºu (Dilema, nr.
160/2007) cum cã ne-am afla în „þara lui Caion”,
publicistul rãmas în analele istoriei literare pentru
cã l-a învinuit de acelaºi lucru dezonorant pe
Caragiale. Mai mult decât puerilã, ni se pare chiar
antiproductivã pe terenul unei discuþii
neconvenþionale asupra aproape tabuizatului
domn Liiceanu. „Am rãmas fãrã obiectul muncii”,
îmi spunea la telefon, amuzat, un mai tânãr
confrate. Într-adevãr, scuturându-se lesnicios de
un atare blam (e ca ºi cum cineva l-ar socoti pe
remarcabilul cãrturar drept un hoþ de buzunare
prin troleibuzele Capitalei!), autorul Uºii interzise
poate striga panicat cã e victima unei „execuþii în
piaþa publicã” (România liberã din 28 februarie
2007). Aºa încât „problemele de moralã” riscã a fi
acoperite de vacarmul stârnit de primul punct,
atât de stânjenitor, al rechizitoriului. Dar avem
simþãmântul cã ele existã. ªi dincolo de felul în
care am putea interpreta „disidenþa” eseistului ori
„cosmetizarea” la care ºi-ar fi supus opera de
dinainte de decembrie 1989, apasã energic asupra
imaginii d-sale prezente.

Despre ce e vorba? Imaginea d-lui Gabriel
Liiceanu e violent dualã. Pe de-o parte avem a face
cu o personalitate ce se complace în postura de cap
de listã al filosofiei indigene actuale, de mentor al
opiniei civile, care monitorizeazã cu stricteþe,
lanseazã apeluri incendiare, excomunicã fãrã
complexe  „în piaþa publicã”. Aºadar cu un ins
exponenþial, prezumat a poseda postamentul unei
mari autoritãþi. Al unui om care nu s-ar putea rosti
altminteri decât în virtutea unui declarat ori
subînþeles statut pozitiv, al unui program
constructiv. Pe de altã parte luãm cunoºtinþã cu un
negaþionist plin de superbie, care nu ezitã a
respinge nu altceva decât... mai toatã filosofia lumii
ce i se aratã nevrednicã de la Platon încoace.
Aceasta îi produce senzaþia unui obstacol în calea
desfãºurãrii eului propriu: „O dezabuzare stupidã –
ºi totuºi explicabilã? – a pus stãpânire pe mine:
majoritatea cãrþilor mã plictisesc, filosofia mi-a
devenit demult greu suportabilã, tonul scrierilor
edificatoare mã iritã. În cercetarea academicã nu
mai cred, eseurile mi se par futile, romancier nu am
avut norocul sã fiu. Singura formã de scris care mã
intereseazã ar urma sã rezulte din miºcarea
neîngrãditã pe teritoriul eului meu”. Nu raþiunea îl
ghideazã, aºa cum ne-am fi aºteptat în cazul unui
filosof en titre, ci, dupã cum singur admite,
„umorile insuportabile”. Putem presupune cã, în
rândul dacã nu în fruntea lor, se aflã cea a unei
extraordinare grandori personale (chit cã aceasta se
drapeazã, paradoxal, sub motivul unei „neputinþe”).
În temeiul unui astfel de impuls, cãci o minimã
deferenþã culturalã este exclusã, sunt respinse marile
nume, fãcându-se apel, spre a îngroºa atitudinea, la
registrul sarcastic: „Cãrþile edificatoare sunt
monotone ºi îºi propun experienþe de care nu eºti
în stare; Kierkegaard pãlãvrãgeºte enorm; Hegel e ca
o flaºnetã; Lévinas e mediocru; Hesse e plicticos;
Cioran e minunat, dar previzibil ºi îþi taie ºi mai

mult pofta de mâncare”. Nu credem a greºi vãzând
aci un reflex al discreditului de care avea parte, în
reflecþia lui Noica, „Germania untului”, simbol al
întregii culturi vestice, lovite, în vederile sale, de
blestemul sterilitãþii. Fie ºi pe un traseu aflat sub
pragul conºtiinþei, discipolul magistrului de la
Pãltiniº ilustreazã astfel izolaþionismul cu iz
protocronist pe care gânditorul cu bascã îl cultiva,
deºi într-un cu totul alt context temperamental ºi de
gesticulaþie a intelectului. În acelaºi timp nu putem
a nu semnala – cum sã zicem? – poziþia delicatã în
care se plaseazã dl. Liiceanu, care pãstreazã exclusiv
pentru sine, cu gelozie, dreptul contestãrii de
anvergurã. Cum poþi sã-i înlãturi fãrã remuºcare de
pe soclurile lor pe zeii filosofiei ºi sã te rãsteºti la
contemporanii tãi cu un set de refuzuri negreºit
mult mai modest, acuzându-i drastic de
„resentimente travestite teoretic”, de „frustrãri”, de
„invidie”? Cum poþi armoniza, în bunã conºtiinþã,
propria ta colosalã negaþie cu negarea negaþiei la o
scarã incomparabil mai micã, practicatã de semenul
tãu? Unde e ... minima moralia?

L-am amintit pe Noica de la care dl. Liiceanu se

reclamã perpetuu, a cãrui reputaþie se strãduieºte a
o întreþine inclusiv prin respingerea acrimonioasã a
oricãrei, fie cât de reþinute abordãri critice. Trece
drept principalul legatar al aceluia de care s-a
asociat prin atât de rezonantul Jurnal de la Pãltiniº.
Dar oare nu joacã ºi aci în dublã partidã? Nu vom
insista pe imputarea pe care i-o aduce unul din
semnatarii libelei din Ziua, cum cã ar fi profanat
memoria lui Noica, editând la Humanitas opul
Alexandrei Lavastine, în care înaintaºul e pus, în
treacãt fie spus justificat, în relaþie cu ideologia
Gãrzii de Fier. În schimb, gãsim în Uºa interzisã
destule rânduri în care Noica e indicat drept un
exponent al „limbajului filosofic”, abstras, rupt în
chip culpabil de viaþã, urcat pe un pisc inuman, de
la altitudinea cãruia propunea nu fãrã perfidie
discipolilor sãi o „îndopare culturalã”, menitã a le
anihila personalitatea adâncã: „Aceasta era etapa
finalã a unei programate uitãri de sine, a definitivei
despãrþiri de tine pe drumul împlinirii
«performanþei culturale» a topirii eului în spaþiul
impersonal al «spiritului obiectiv». Acesta era
capãtul iniþierii paideice, punctul terminus pentru
mântuirea prin culturã”. În locul glorificãrii în
numele cãreia se lasã aplaudat ºi în numele cãreia îi
cenzureazã implacabil pe alþii, dl. Liiceanu dã glas

unei teribile mustrãri, mustind neîndoios de regret
personal: „Când am înþeles asta era târziu. «Vreau
sã fiu un întârzietor», aºa îºi definea Noica rolul pe
lângã noi. În cazul meu a reuºit în exces. ªi mai
spunea: «Vreau sã vã învãþ dezvãþul». Dar uitase sã
spunã: dezvãþul de el”.

Dar schizoidia personalitãþii în chestiune merge
ºi mai departe. Indenegabil, dl. Gabriel Liiceanu a
preluat de la Noica discursul elevat, o acutã
capacitate analiticã, aparatul cultural ce i-a îngãduit
nu numai strãlucitele eseuri închinate tragicului,
simbolului, limitei, prieteniei etc., ci ºi traducerile
din Platon, Heidegger, Schelling în româneºte. I-a
fost de folos, dupã toate probabilitãþile, ºi „dopajul
cultural” în duhul cãruia a încercat a-l educa
maestrul. Din pãcate, învãþãcelul s-a îndepãrtat
categoric de aerul abstragerii aristocratice al lui
Noica, aflat, mãcar aparent, deasupra contingentului
istoric, deasupra vãlmãºagului temporalitãþii. N-a
moºtenit eleganþa resignatã, fin ironicã de la care
predecesorul nu se abãtea. Funciar, dl. Liiceanu e
un intemperat, un pãtimaº, un tip balcanic care,
prin puseuri de expresivitate barocã, „vede enorm ºi
simte monstruos”, în bine sau în rãu. Cutare
publicist ar fi un arheu al poporului român, un
eseist amic ar fi un Kierkegaard dâmboviþean, astfel
încât nu ni se pare chiar inoportunã supoziþia unui
critic cã dl. Liiceanu însuºi s-ar resimþi drept o

întrupare a lui Socrate ori a lui Kant pe derizoriul
nostru meridian! Fire aprigã în notã plebeianã, d-sa
nu ezitã a se pronunþa ºi pamfletar, plonjând în
regretabile vulgaritãþi ce rimeazã cu Mircea Dinescu
ºi cu... România Mare, de al cãrei limbaj se aratã
scandalizat. Pagina orgolioasã a eseistului se umple
de o înciudare valahã, de grobianism ºi de veninuri
locale. Sub condeiul d-sale, Adrian Marino devine
„nevrotic ºi libidinos”, „se gudurã” ºi „latrã”, ieºind
la ivealã ºi o „scrisoare pierdutã”, într-un stil
caragialesc fãrã cusur. Câþiva critici tineri nu tocmai
lipsiþi de vocaþie ºi de þinutã profesionalã, apar
asimilaþi unor scandalagii, care sparg sticle noaptea,
deranjându-i pe locatari º.a.m.d. De unde rezultã cã
autoritatea d-lui Gabriel Liiceanu cu atâta ambiþie
montatã nu e decât o armurã ce învãluie o fiinþã
esenþialmente controversabilã. Dacã, aºa cum ne
îndeamnã d-sa, „vibreazã ºi citeºte ce vrei” (consiliu
cioranian, cu toate cã, aºa cum am vãzut, Cioran îi
taie pofta de mâncare!), coarda d-sale intimã
vibreazã variabil, când sub mâna unui muzician de
performanþã, când sub cea a unui lãutar dintr-un
local de periferie.
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telecarnet

Filosoful în oglindã
Gheorghe Grigurcu



Publicistul Dan Culcer de la Paris, incluzînd
“Roata þiganului” printre exerciþiile sale
sportive preferate, se gîndeºte sã ne

comunice cum se vãd lucrurile cînd stai cu capul
în jos. Dacã îi luãm bîlbîielile din Ziua (de
sîmbãtã, 3 martie 2007) ºi le rãsucim pe invers,
poate cã ne mai apropiem oarecum de
normalitate.

Tema antisemitismului delirant din ultimii ani
al lui Paul Goma nu mai avea oricum nevoie de
nuanþãri suplimentare, din partea dubioºilor sãi
ciraci de datã recentã, care încearcã sã picteze
chipul realitãþii în culorile rãzboiului. Aceleaºi
lucruri s-au tot spus ºi respus pînã la sastisealã.
Citatele reprobatoare din gîndirea contorsionatã a
fostului disident au curs grindinã, cu zecile.
Studiile, polemicile, intervenþiile clarificatoare ºi-
au fãcut pîrtie largã în publicistica de toate
nuanþele ºi orientãrile, în þarã ºi peste hotare. Nu
mai lipsea ºi un Dan Culcer, care sã ne explice
doct cum foaia albã de hîrtie are culoarea
cãrbunelui, sau cum undele Begãi transportã
aromã de ghiocei.

Cã primãria din Timiºoara l-a ignorat pe Paul
Goma, în toþi anii cînd scriitorul susþinea idei
civice, în schimb a sãrit sã-l premieze onorific
îndatã dupã virajul sãu antisemit, îi pare lui Dan
Culcer un lucru firesc. Viceversa! Ocara pentru
fapte de slavã ºi slava pentru fapte de ocarã sînt
reacþii absurde. Timiºorenii au tãcut chitic în anii
’90, cînd marile cãrþi ale lui Paul Goma erau în
sfîrºit tipãrite la noi ºi cînd autorul se cãþãrase
temerar pe baricada luptei democratice. În schimb
la prima adiere de aberaþie supraetajatã a
istoricului de mucava, primarul þãrãnist Ciuhandu
a pescuit din fundul sertarului medalia onorificã.
(De dragul adevãrului trebuie totodatã precizat cã
nu timiºorenii l-au premiat mai întîi în þarã, dupã
decembrie 1989, pe “scriitorul ºi omul de valoare”
Goma, aºa cum ne abureºte Dan Culcer din
depãrtãri. Viceversa! Premiul Uniunii Scriitorilor 
i-a rãsplãtit încã din 1992 romanul Obstinato
apãrut la Editura Univers.)

Cã ambasadorul statului Israel, exprimîndu-ºi

protestul împotriva premierii de la Timiºoara a lui
Paul Goma, ar fi “crezut de cuviinþã sã intervinã
chiar în mersul justiþiei la români” este o altã
halucinaþie din recuzita fumigenã a zgomotoºilor
cu tupeu. Viceversa, domnule Culcer! Sã aºezãm
lucrurile în ordinea lor cronologicã. Ambasadorul
Israelului a intervenit pentru a restabili imaginea
socialã perturbatã, pentru a corecta ofensa
publicã. Primarul Ciuhandu a fost de fapt cel care
a încercat, anterior, sã influenþeze mersul justiþiei,
atribuind cetãþenia de onoare unui om contestat.
Cãci ce altceva înseamnã sã-l feliciþi cãlduros ºi 
sã-l premiezi duios tocmai pe insul acuzat pe o
duzinã de voci cã e antisemit?!

“Presa dã de ºtire cã ambasadorul s-ar fi
adresat Ministerului de Interne. Ce-are a face
acest Minister cu decizia, în cunoºtinþã de cauzã,
a unor deputaþi [de fapt: consilieri – notã L.A.]
municipali, aleºi de cetãþenii oraºului Timiºoara ºi
pe care îi reprezintã?”, se mirã cu feciorelnicã
inocenþã amicul antisemitului. Pãi tocmai asta e
dovada cã protestul ambasadorului – adresat
Ministerului de Interne – nu intervenea în afaceri
ale Justiþiei (cãci ar fi greºit adrisantul!), ci viza o
problemã de administraþie publicã ºi de imagine
socialã.

Atît Maurice Papon cît ºi Paul Goma sînt
“douã personalitãþi acuzate de antisemitism” ºi
“implicate într-un proces”, ne asigurã Dan Culcer.
Non idem est si duo dicunt idem. În timp ce
francezul a fost deja acuzat ºi condamnat,
românul a recurs la trucul ieftin de a se propulsa
(el însuºi!) ca acuzator. În timp ce Papon “a fãcut
o vreme puºcãrie, apoi pentru raþiuni de sãnãtate
a fost lãsat sã-ºi sfîrºeascã zilele la casa lui”,
Goma pozeazã cotidian, dintr-un profil, în victimã
demnã de compãtimit, din celãlalt profil în erou
care strînge cu grebla volume scandaloase tipãrite
ºi onoruri publice decernate. Deh, schizofrenia
antisemitismului românesc.

Nici pomenealã cã Paul Goma ar fi scris “o
carte de reconstituire istoricã, un studiu bazat pe
informaþii obiective dar integrînd în final o
ipotezã” discutabilã, cum ne minte Dan Culcer de

la obraz. Viceversa! Încã din prima frazã, din
primul alineat al cãrþii Sãptãmîna Roºie... se
proclamã ca axiomã culpa evreilor, care ar fi
provocat prin “agresiunile” lor Holocaustul.
Celelalte sute de pagini vin doar ca un apendice
la aberaþia iniþialã. Problema foarte gravã a
volumului nu stã în concluziile neadevãrate, ci în
premisele mincinoase.

Calificarea drept antisemitã a activitãþii din
ultimii ani a lui Goma n-a venit mai întîi din
partea “unor activiºti evrei, dintre care unii foºti
activiºti de partid comunist” ºi nici a unor
scriitori “care aveau motive personale sã nu-l
agreeze pe Paul Goma”. Viceversa, domnule
Culcer! Cel dintîi care l-a acuzat deschis în
România, cu dovezi ºi citate, pe Paul Goma de
antisemitism am fost eu însumi, încã din 2002.
Pînã atunci treceam în ochii “binevoitorilor” drept
un avocat al lui Goma, întrucît îi dedicasem zeci
de comentarii elogioase, îi prefaþasem Jurnalul ºi-i
îngrijisem Scrisorile întredeschise. De unde
aceastã rãsucire a mea? Nu cumva din prealabila
piruetã scandaloasã a obiectului analizelor mele?

Atunci cînd Paul Goma (acreditînd dupã o
jumãtate de secol propaganda antonescianã) pune
vina Holocaustului din România pe seama
agresiunilor antiromâneºti din Basarabia, acestea
nu mai sînt “efecte de stil” ºi “metonimii”,
domnule Culcer. Viceversa! Roman Jakobson ºi
lingvistica americanã nu sînt cîrpã de ºters pentru
gîndirea rasistã. Degeaba încercaþi sã minimalizaþi
enormitatea. Stilistica nu are puterea de a ascunde
minciuna, iar metonimia nu constituie pardesiul
de primãvarã al neadevãrului.

“Nimeni dintre acuzatori nu a fãcut vreo
demonstraþie temeinicã”, ne plictiseºte spre final
gimnastul încãrunþit. Viceversa, domnule sofist!
Aruncaþi o privire (inclusiv pe internet) asupra
intervenþiilor mele (Paul Goma antisemit, Pãcalã
învaþã istorie, Un protest avortat, Goma la
tribunal etc. etc.) ºi apoi mai vorbim. Dacã, din
crasã rea-credinþã, la “Paul Goma Fan Club” nu se
citesc ºi nu se citeazã decît scrieri cu savoare de
aghiasmã, nu înseamnã cã realitatea se pliazã pe
castelele de nisip din Belleville.

Ajunge cu explicaþiile, domnule Dan Culcer,
sau trebuie s-o luãm iarãºi de la capãt, pînã pricep
ºi oamenii grei de cap ºi cu obrazul gros?
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sare-n ochi

Viceversa!
Laszlo Alexandru

tocmai pentru a putea învinge mai uºor hãþiºurile
legislative. Situaþie deloc întâmplãtoare, cãci
marile companii sunt sponsorii electorali cei mai
importanþi ºi oferã, de asemenea, posturi extrem
de lucrative pentru marii funcþionari, o situaþie
similarã cu cea a posturilor oferite politicienilor în
consiliile de administraþie de la noi. Se vorbeºte,
în cazul Japoniei, de un paternalism birocratic ce
împiedicã jocul liberei concurenþe ºi apariþia unor
alte companii mari pe piaþã. Mai mult, unii din
funcþionarii de rang înalt se retrag în poziþii cheie
din cadrul unor companii, practicã destul de
rãspînditã, numitã “amakudari”. Aici ei
îndeplinesc funcþii de consultanþã sau de efectuare
a lobby-ului pe lângã ministerele ºi agenþiile din
care s-au retras. Companiile strãine sunt private
de asemenea canale privilegiate de comunicare cu
structurile înaltei birocraþii japoneze, fiind
dezavantajate în eforturile lor de înþelegere a
legilor ºi reglementãrilor în vigoare.

Deºi se vorbeºte de simbioza birocraþiei ºi

puterii de la noi, în practicã funcþionarul e
adeseori victima politicianului abuziv. În ultimii
ani se practicã la lumina zilei o târguialã a
posturilor de conducere din diverse instituþii de
stat pe baza aºa-numitului principiu al
“managerului algoritmic”. Managerii, inclusiv în
ºcoli sau instituþii de culturã, sunt numiþi pe baza
înþelegerilor dintre partidele din structura coaliþiei
aflate la putere. E inutil sã adãugãm cã mulþi
dintre aceºti manageri se dovedesc incompetenþi
ºi corupþi.

Nesiguranþa, stresul, faptul cã funcþionarul
este slab retribuit sunt fenomene în mãsurã sã
creeze un vid de competenþe în corpul
funcþionarilor publici. Din pãcate, actuala Lege a
funcþionarilor publici nu a fost aplicatã în toate
instituþiile administrative, ceea ce lasã un vast
câmp de manevrã politicienilor abuzivi ºi permite
apariþia unor conflicte de interese, cum ar fi de
pildã angajarea unor patroni în diverse posturi
administrative – o situaþie mai des întâlnitã decât
se crede. Desigur, pe acest fond, corul celor care
acuzã birocraþia de corupþie nu este total
nejustificat. Din pãcate, controlul pe care puterea

îl efectueazã asupra administraþiei prin
intermediul Curþii de Conturi echivaleazã adeseori
cu o reglare de conturi, cu o luptã, mai mult sau
mai puþin mascatã, între diverse facþiuni politice.
Depolitizarea birocraþiei este una din mãsurile 
pe care guvernul ar trebui sã le ia de urgenþã,
printr-o lege care sã precizeze funcþiile din
administraþia publicã în care pot fi numiþi
politicieni. Atât de des invocata lealitate a
funcþionarului trebuie înþeleasã ca un act de
respect faþã de lege, faþã de hotãrârile guvernului
ºi Constituþie, faþã de cetãþeni. În fond, guvernele,
politicienii ºi birocraþia sunt cele care trebuie sã
rãmânã în serviciul populaþiei, nu invers. Se poate
vorbi de o putere realã a birocraþiei doar în
mãsura în care aceastã putere acþioneazã în
folosul contribuabilului, al binelui public. 

(Urmare din pagina 3)

Puterea birocraþiei
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Despre Mircea Eliade s-au scris ºi se vor
scrie încã multe pagini – ºi astãzi –
comemorându-se centenarul naºterii sale, –

dar ºi în deceniile ºi, desigur, în enciclopediile
secolelor viitoare – cãci el face parte din norocul
omenirii de a naºte personalitãþi de anvergurã
universalã.

Existã cel puþin un domeniu în care numele
sãu dominã cu maximã strãlucire: acela al istoriei
miturilor ºi religiilor lumii. Mai existã însã un
domeniu în care Mircea Eliade ºi-a dovedit
puterea de inovare a creaþiei: literatura –, scrisã
întotdeauna în limba românã – cunoscutã azi,
prin traducerile ei, în Franþa, Anglia, Germania,
Italia, Spania, Japonia – unde existã un cult
pentru opera întreagã a acestui celebru român.

Pe la vârsta mea de 16-17 ani mi-a fost dat sã-l
cunosc, sã stau la aceeaºi masã cu dânsul, printre
prietenii adunaþi sãptãmânal în casa lui Mircea
Vulcãnescu, tatãl meu de suflet, unde puteau fi
întâlniþi poetul Dan Botta, dramaturgul încã nu
atât de celebru Eugen Ionescu, iconoclastul Emil

Cioran, criticul de artã Petru Comarnescu,
sculptorul Mac Constantinescu – care, toþi fãceau
parte din ceea ce se numea prin 1935 „Generaþia
de aur” a României întregite.

Pentru mine – ºi pentru o mânã de tineri
adunaþi în jurul lor – a trage cu urechea la
dezbaterile care se iscau a fost un privilegiu, un
adevãrat dar a cãrui patinã nu ºi-a pierdut
strãlucirea în ciuda celor 70 de ani care au trecut.

În afara culturii pe care o asimilam la ºcoalã,
ei ne aduceau, de dincolo de graniþele noastre,
cultura europeanã modernã, pe un Andre Gide,
Léon Bloy, Paul Valéry, pictura lui Claude Monet,
a lui Cezanne ºi Van Gogh, sculptura lui Rodin –
din care „Vârsta de bronz” domina o salã a
Muzeului Simu din Bucureºti.

Efectul cultural cel mai puternic trãit în
adolescenþa mea, datorat întâlnirilor din casa lui
Mircea Vulcãnescu, a fost efectul Gide, ºi efectul
Eliade.

Efectul Gide a izbit cuminþenia elevilor silitori
– între care nu mã numãram însã – prin
rãsturnarea parabolei evanghelice din Le retour de
l’enfant prodique, dar ºi prin cãile deschise de Les
nouritures terrestres, Les caves du Vatican, Les
Faux-Monnayers, mai târziu prin vastul sãu
Journal editat de Gallimard. Gide zguduia
adolescenþa noastrã parcã strigându-ne: Treziþi-vã!
Aleagã fiecare calea propriei lui autenticitãþi!

ªi parcã arãta cu degetul cãtre Mircea Eliade
care, cufundat în fotoliul de lemn de sub
bibliotecã, ne privea prin ochelarii lui cu ramã
neagrã, strângând în pumn pipa stinsã. Era un
autentic!

Mircea Eliade pregãtea – tinerilor de atunci – o
altã carte decât Gide, pentru citirea destinului.
Puternica fascinaþie pe care o trezea în noi era
dubla sa înfãþiºare: de savant ºi de scriitor. Pe de
o parte era savantul miturilor ºi religiilor lumii –
de la marile religii brahmanã, budistã, creºtinã,
musulmanã, pânã la religiile tribale siberiene,
asiatice, africane, indo-americane, australiene, a
zecilor de schisme ºi erezii care – fiecare – cãuta
un drum spre mântuiri reale ori iluzorii. Nu pleda
pentru nicio credinþã: ni le explica precum un
istoric filosof.

Apoi ne fascina inteligenþa blândã prin care da
înþeles faptelor folclorice din orice culturã, ºi
dintre acestea atât de bogate în peisajul românesc.

Efectul Eliade, întors din aventura sa indianã,
a fost prodigios. Datoritã lui – India, Yoga,
budismul, Calcuta, Himalaia, Gangele – se mutau
în saloanele bucureºtene, în discuþiile profesorilor
de filosofie, în cafenelele în care se întâlneau
scriitorii, – Capºa, Café de la Paix.

Se întorsese din India cu celebra sa lucrare de
doctorat: Yoga, essai sur les origines de la
mystique indienne (apãrutã întâi în limba
francezã, 1936), care-l fãcuse cunoscut în lumea
savanþilor din întreaga lume, pentru ca Revista
ZAMOLXIS (1939) sã-i consolideze prestigiul
internaþional (M. Handoca).

Yoga închidea douã experienþe fundamentale:
una de culturã sanskritã, sorbitã direct din
documentele gândirii indiene, sub îndrumarea
profesorului ºi filosofului Dasgupta – la care
locuia invitat ºi apoi propria sa sihãstrie între
cãlugãrii Indiei, cufundat în lungi meditaþii
ascetice yoga.

Pe de altã parte, Mircea Eliade era la acea
vreme, scriitorul cel mai prolific ºi original din
Bucureºti, romancierul, nuvelistul, eseistul prezent
în fiecare sãptãmânã în librãrii cu noutãþi care se
epuizau de cum apãreau.

Ani de zile mai târziu, prin 1990, deci la altã
generaþie!, am vãzut de-a lungul strãzii Academiei,
o coadã de o sutã de metri, care începea de la
Librãria HUMANITAS, unde sosise un stoc din
Istoria Religiilor. Portretul lui Mircea Eliade era
viu!

Avea cam 30 de ani când þinea conferinþe în
Amfiteatrul „Titu Maiorescu” de la Universitatea
din Bucureºti. Am fost la câteva din prelegerile lui
ºi, într-o scrisoare din 1978 îi aminteam de
atmosfera acelor conferinþe:

„Amfiteatrul era ticsit, bãncile din aulã
gemeau, oamenii îºi strângeau umerii ca sã mai
fie loc pentru unul în plus, treptele dintre bãnci
erau ocupate, se stãtea pe jos, pe estradã, în jurul
catedrei, studenþi în picioare pânã la uºã. Tineri,
oameni în vârstã, cucoane cu pãlãrii mari, un
straniu amestec de straturi sã vã asculte. Era ceva
care aducea cu un elan mistic, poate fiindcã
multe lucruri neclare, idei confuze, ameninþãri
grave apãsau asupra noastrã ºi instinctiv cãutam
luminiºuri, nu de odihnã dar de direcþie cãtre
certitudini. Aveam nevoie, în primul rând, de
lecþii de universalism împotriva curentelor
sãlbatice care ne ameninþau. Obiectul ºi cuvântul
de toatã ziua cãpãtau, prin explicaþiile ce le
aduceaþi (focul, apa, perla, sacrificiul implicat în
construcþie – Meºterul Manole – un sens evident –
ºi, cine v-a uitat. Fiecare întâlnire cu o carte de-a
Dumneavoastrã reconfirma necesitatea ca
lucrurile sã aibe un sens. Ne descopeream pe noi
înºine în conferinþele ºi cãrþile Dvs. Nu se poate
uita ºocul aproape demascator al marelui roman
«Huliganii», tâlcul volumului «Meºterul Manole»,
«Alchimia Babilonianã», «Insula lui Euthanasius»,
romanele «Nopþi la Serampore», «Doctorul
Honigberger», «ªarpele». Deveneam posesorii
unor bogãþii neºtiute pânã atunci...”

La 12 decembrie Mircea Eliade mi-a rãspuns:
„Amintirile D-tale «universitare» m-au îmbinat

din nou în acea blândã melancolie în care mã
trezesc la rãstimpuri: ºi anume, de câte ori
«succesul» unei conferinþe publice atinge «graniþa
delirului», atât de caracteristicã sãlilor
Criterionului ºi Amfiteatrului «Titu Maiorescu».

Îmi aduc mai ales aminte de o conferinþã
(Mitologie ºi destin) pe care am þinut-o în
noiembrie 1973, la Palmer House, în Chicago, cu
prilejul Congresului anual al Asociaþiei
Profesorilor Americani de Istoria ºi Filosofia
Religiilor. Acea imensã salã, în care puteau asculta
cuvântãrile 2500 de persoane, primise atâtea alte
sute, încât, pe estrada de pe care vorbeam, le
simþeam respiraþiile... Mi-am amintit atunci de
Bucureºtii anilor 1933-’37, ºi mi-a pãrut rãu cã nu
era decât un singur român în salã.”

Acel singur român de care pomeneºte Eliade
era prietenul ºi colaboratorul sãu apropiat: Ioan P.
Culianu care, la 21 mai 1991 avea sã fie asasinat
în incinta universitãþii – încã nu s-a descoperit de
cine, cu toate cã se bãnuieºte de ce...

centenar Mircea Eliade

Mircea Eliade - Ultima
scrisoare (I)

ªtefan J. Fay

Stefan J. Fay

Mircea Eliade
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Biografia lui Mircea Eliade începe în mica lui
Mansardã, din strada Melodiei – o odaie ºi o
cãmãruþã de-o masã ºi un scaun – în care pãrinþii
lui l-au lãsat sã se instaleze pe la 13 ani. Este
MANSARDA despre care va scrie multe pagini,
un bogat Jurnal, ºi spaþiul în care se va desfãºura
Romanul adolescentului miop – prima sa carte
scrisã la 15-16 ani.

Mansarda nu va fi un rai cum ºi-ar dori orice
adolescent ca sã iasã de sub tutela pãrinteascã, ci
un laborator în care tânãrul Eliade avea sã se
construiascã pe sine, prin constrângeri uneori de
o asprime de necrezut, înconjurat de piesele lui
de predilecþie din domeniul ºtiinþelor naturale:
insectare, ierbare, colecþii de minerale, eprubete,
prafuri pentru experienþe de chimie. De jur
împrejur rafturi pline de cãrþi de ºtiinþã, istorie,
literaturã româneascã – Eminescu în frunte, apoi
Haºdeu, Cantemir, Cronicari, Bãlcescu, corifeii
Ardeleni; alãturi literaturã francezã, italianã, rusã.
Mansarda nu era un rai ci un purgatoriu al
muncii, în care 24 de ore erau prea puþine pentru
câte voia sã facã într-o zi acest adolescent al cãrui
cap clocotea de gânduri, întrebãri, poate ºi
rãspunsuri. Ca sã câºtige timp de citit ºi pentru
scris, Eliade reduce zilnic orele de somn cu câteva
minute, cu ceasul deºteptãtor la cap. În câteva
luni ajunge la un ritm de 6 ore de somn pe
noapte – ritm pe care, cu mici oscilaþii, îl va
pãstra toatã viaþa. Se culcã obosit, se trezeºte
obosit. Se spalã cu apã rece pe faþã, pe ceafã, se
aºeazã la masa de citit, de scris. E noapte încã dar
iese în stradã, face o turã pe strada Mântuleasa,
pe Popa Soare, pe lângã casa prietenului sãu
Mircea Vulcãnescu. Cunoaºte tot cartierul, ºi la
suprafaþa strãzilor: casele, curþile, maidanele unde
se întâlneºte la joacã cu copii cartierului, dar ºi
subteranele care legau între ele pivniþele vechilor
case de negustori, acele tunele misterioase care
duceau pânã în Piaþa Sfântului Gheorghe...

Înainte sã plece la ºcoalã trece în revistã
lecþiile. La liceu notele lui oscileazã între cinci ºi
zece, între premii ºi corigenþe. Dar calul
galopeazã biciuit de un tânãr care ºi-a pus în cap
sã poarte un nume mare. A mãrturisit-o încã de
pe atunci. Vrea sã fie un savant ca Fabre, un
scriitor ca Balzac!

Face rezumate din tot ce citeºte. Trimite câte

o recenzie cu recomandãri de lecturã la reviste de
popularizare a ºtiinþei. Este premiat ºi invitat la
redacþie sã-ºi ridice premiul. Uimirea redactorilor
de a avea dinaintea lor un tânãr de 14 ani! Este
cooptat „colaborator”! La 16 ani, în clasa VI,
încheie manuscrisul Romanul unui om sucit. 
Zeci de ani mai târziu romanul va fi publicat de
Muzeul Literaturii Române sub titlul: Romanul
adolescentului miop.

Îl admirã pe Giovanni Papini pentru Un uomo
finito ºi pentru verva sa polemicã. Îi scrie. Papini
îi rãspunde ºi-i trimite volumul cu dedicaþie.
Învaþã singur italiana ca sã-l citeascã în original.
Vrea sã-l citeascã ºi pe Dante, în vechea limbã
italianã. Cautã dicþionare. Începe sã-i cunoascã pe
librarii ºi anticarii Bucureºtiului, dar ºi aceºtia pe
liceanul rãscolitor de noutãþi. Ani de zile mai
târziu va purta strânse prietenii cu patronii
librãriilor Cartea Româneascã, Alcalay, Hachette,
Haseffer, Ciornei, Delafras. Pe rafturi, pe jos, în
odãiþa-laborator se adunã teancuri de reviste ºi
maldãre de cãrþi pe care pãrinþii lui îl ajutã sã le
cumpere. Anatol France, Selma Lagerloff,
Dostoievski, Blasco Ibanez, London, Stendhal,
Goncearov, Balzac, mult Balzac, Fabre cu celebra
lui Souvenirs entomologiques, Dante în
traducerea lui Coºbuc, Dicþionarul filosofic al lui
Voltaire, Erasmus. Adolescentul miop are o
propulsie irezistibilã spre universalism. Învaþã
singur engleza ca sã-l citeascã pe Frazer. La 17 ani
se scufundã – dincolo de programul ºcolar – în
literatura latinã ºi descompune cuvintele greceºti
pentru a-i înþelege mai uºor pe filosofii antici.
Dicþionare, enciclopedii, cãrþi de istorie, de ºtiinþe.
Citite ºi adnotate. Descoperã religiile orientale.
Începe sã gândeascã religiile în paralel – nu în
concurenþã. Este vrãjit de misterele ascunse în
gândirea religioasã. Simte atracþia irezistibilã
pentru India. Un univers pe care vrea sã-l
cunoascã, sã-l descifreze. Începe sã se apropie de
limbile orientale cu dicþionare greu de gãsit. Le
comandã în strãinãtate.

La 17 ani începe pasiunea pentru opera cãreia
i se va dedica timp de peste cincizeci de ani...

A locuit în „Mansarda adolescentului miop”
12 ani. A transformat Mansarda în laborator,
Laboratorul l-a transformat pe el în om de
culturã.

Zeci de ani mai târziu, sora lui, Corina

Alexandrescu, împreunã cu profesorul Mircea
Handoca – biograful român al lui Eliade – avea sã
deschidã ceea ce se va numi „Arhiva din
Mansardã” ºi vor descoperi într-o ladã ºi în cutii
zeci de Caiete-Jurnal, ciorne de articole, eseuri
necunoscute, scrisori primite din Italia, Franþa,
Spania – de la somitãþi cãrora tânãrul Eliade le
scria, le supunea gânduri, deschidea ipoteze, iar
aceºtia îi rãspundeau, probabil fãrã a-ºi da seama
cât era de tânãr acest adolescent miop! Un clocot
intelectual de-o bogãþie cu adevãrat promiþãtoare.

*
Plecând din Mansarda de pe strada Melodiei –

viaþa lui Mircea Eliade se desfãºoarã pe
meridianele pãmântului, într-o înverºunatã muncã,
învingându-ºi momentele de slãbiciune, învingând
orele de zi ºi de noapte adesea, cãci la 20 de ani
el ºtie ce vrea, ºi vrea sã ºtie tot. „Traectoria mea
biograficã ºi culturalã – va scrie el – trece prin
Bucureºti, Calcuta, Lisabona, Paris, Chicago”
(apud M. Handoca). Ea va cuprinde o vastã
activitate ºtiinþificã ºi o tot atât de vastã activitate
literarã. Biografia lui va cuprinde câteva sute de
titluri ºi este încã incomplet inventariatã. Într-o
scrisoare din Chicago mi-a scris: „Jurnalul meu a
ajuns la 40.000 de pagini – ce editor s-ar angaja sã
publice aºa ceva?!”

*
Era miop dar se uita drept în ochii tãi ºi te

asculta cu întreaga atenþie impusã de respect. Nu-i
plãcea sã spunã nimic rãu despre cineva, lãuda cu
autoritate ceea ce i se pãrea bun ºi, în orice
dezordine cãuta sensul adânc al ordinei.

Era, adicã, ceea ce numim „Un om bun”. Un
prieten bun pentru oricine se apropia de dânsul
cu discreþie ºi nevoie culturalã. Era mereu
înconjurat de studenþi.

Într-o discuþie pleca de la un gând – perla, de
exemplu – ºi-n jurul perlei desfãºura un întreg
sistem de înþelesuri, tradiþii, legende, superstiþii,
mituri, magii ºi ajungea la complexul religiei.
Ascultãtorul – doi, trei studenþi, ca la banchetele
lui Platon, – sau întreaga aulã universitarã –
asculta fascinat. Explicaþiile lui erau ca o vrajã,
perdelele banalului erau date în lãturi, în faþa
ascultãtorului apãrea pulsaþia milenarã, imuabilã,
a ceea ce este mai etern în noi, acea realitate care
l-a fãcut pe om sã supravieþuiascã, din epoca de
piatrã pânã azi pentru a ajunge sã stãpâneascã
zborurile cosmice, fãrã rupturã în natura sa
esenþialã, în firea sa de om.

Opera sa literarã, uºor accesibilã oricui,
rãmâne un exemplu de originalitate. Câte titluri
cuprinde ea? E greu de spus fãrã fiºier. Maitrey,
Nopþi la Serampore, Domniºoara Cristina,
ªarpele, Nuntã în cer, Secretul Doctorului
Honigberger, La Þigãnci, Strada Mântuleasa,
Uniforme de general, Bãtrânul ºi ofiþerul... ºi câte
încã! Au apãrut volume cuprinzând texte
disparate, povestiri ºi eseuri la un loc. Drumul
spre centru cu 22 de texte, Fragmentarium cu 34,
Insula lui Euthanasius cu 27, La Curtea lui
Dionisios cu 16. Iatã o sutã de texte! Azi, când
aveam în rafturi pe Dino Buzzati, pe Gabriel
Garcia Marquez, pe Jorge Luis Borges – vedem cã
toþi aceºtia – cu sau fãrã premiu Nobel! – se
înrudesc în originalitate cu Mircea Eliade. Este
însã de fãcut o corecturã: Pe când scria Eliade
romanele ºi povestirile sale – „de realism magic” –
precum spune un critic, Buzzati, Marquez ºi
Borges nu existau!



Virajul semnificativ pe care literatura românã l-
a înregistrat pe la sfârºitul anilor ’90, la
aproape un deceniu de la Revoluþie, aratã

cum literatura a urmat foarte fidel regula unei
societãþi care s-a hotãrât foarte, foarte greu sã se
urneascã ºi sã se desprindã de un trecut care a-
nsemnat, timp de patruzeci de ani, involuþie ºi
distrugerea sistematicã a reperelor culturale ºi a
tuturor valorilor normative. Nesfârºita perioadã a
“tranziþiei” încã nu dãdea semne cã se va termina
când s-a petrecut “explozia”. Nu a fost o explozie
care sã mute munþii din loc, dar trecerea de la un
sistem comunist de rit bizantin la o lume a
capitalismului “sãlbatic” trebuia sã-ºi gãseascã (sã
producã) în mod natural un rãspuns în artã. ªi mai
ales în literaturã. Timoraþi, marginalizaþi,
neadaptaþi, scriitorii încetaserã cam de mult sã mai
reacþioneze la ceea ce se întâmpla în jurul lor.

Clamând adesea confuzia valorilor ºi deriva
imaginilor, deplângând pierderea statutului lor din
perioada comunistã (care, dacã e sã fim drepþi, ºtim
bine astãzi ce compromisuri ºi ticãloºii presupunea
la origine), scriitorii s-au arãtat incapabili sã-ºi refacã
(sau sã-l reinventeze, la o adicã) un statut care, în
lumea ce începea sã prindã contur, nu mai avea
cum sã semene cu cel vechi, în care ei ºi-ar fi dorit
sã lâncezeascã la nesfârºit. Previzibili ºi “elitiºti” (în
sensul dat acestei sintagme prin anii ’30), literaþii
români nu s-au schimbat esenþial dupã Revoluþie.
Este un fapt. Chit cã au apãrut uimitor de mulþi
disidenþi, cu jurnale, memorii ºi interminabile lecþii
televizate de rectitudine moralã, când noi nu am
avut o miºcare de disidenþã realã în România...
Cum nu am avut niciun scriitor-terorist care sã
arunce în aer cu o carte mare, în care sã recunoºti
o conºtiinþã indignatã, rãnitã, necruþãtoare, toate
minciunile în care intelectualii noºtri – cocoloºiþi ºi
auto-victimizaþi ºi înainte, ºi dupã 1989 – continuau
sã creadã. Lor le-ar fi plãcut sã se lase legãnaþi mai
departe în iluziile cãldicele cu care erau obiºnuiþi, ºi
pe care tare mult ºi-ar mai fi dorit sã le perpetueze
ºi în perioada post-decembristã. Perioadã care ºtim
prea bine acum ce a însemnat: stagnare (sau chiar o
accentuare a declinului din ceauºism), un regim
democratic incert ºi subzistenþa culturii într-o lume
în care de multe ori “artiºtii” au demisionat,
renunþând ºi la ambiþiile, ºi la exigenþele fãrã de
care, se ºtie, o conºtiinþã criticã cu greu poate
supravieþui. 

Scriitorimea noastrã (aceeaºi, în linii mari, cu
cea care astãzi le întoarce spatele ºi îi umple meto-
dic ºi organizat cu noroi pe toþi reprezentanþii ei
care reuºesc sã fie traduºi în strãinãtate, ºi sã se
bucure de avantajele ce decurg din aceastã încã
rarisimã oportunitate – ºi recunoaºtere a valorii) a
fost incapabilã sã aibã reacþie la un regim monstru-
os ºi “ilegitim”, sã creeze un front masiv ºi solidar
împotriva, mai întâi, a dictaturii ceauºiste, iar mai
apoi, a degringoladei instituþionale ºi morale care a
fost indusã de regimul iliescian, în esenþã o formã
de Restauraþie a bolºevismului defunct în toatã
Europa civilizatã. Scriitorimea pre- ºi post-decem-
bristã a oferit, cu câteva excepþii care ar merita o
mai mare recunoºtinþã din partea noastrã, o imag-
ine fidelã a lipsei de curaj ºi de voinþã ce a caracter-
izat acea întreagã societate. Scriitorii noºtri – niºte
catastrofe morale, indivizi castraþi sau imbecilizaþi
de elixirul puterii, care s-a dovedit, de altfel, o
poºircã ordinarã. Noi nu am avut nici vreun Nagy
Imre, nici Revoluþie de catifea, nici samizdat, ce sã

mai vorbim de Solidaritatea, de Kundera sau de
Vaclav Havel... Ne lãudãm cu marile gesturi de
curaj ale unor Breban ºi Buzura, care ºtim bine
acum ce soi de “protest” au fãcut pe dedesubt... Iar
dupã ’90, ce bine s-au plasat între amnistie ºi
amnezie...

Pe de altã parte, ºtim cã grupul sau direcþia
literarã care s-a afirmat cam între 1990 ºi 1997
(continuând ceea ce se contura de la sfârºitul anilor
’80) nu a dat naºtere unei schimbãri majore de
paradigmã. În plus, aproape în întregime apolitici ºi
refugiaþi într-o tipicã resemnare mioriticã, scriitorii
apãruþi la începutul deceniului 10 au absentat ca
figuri ºi conºtiinþe modelatoare. Nu au fost, adicã,
mai curajoºi, mai implicaþi sau mai deciºi sã facã o
diferenþã decât fuseserã glorioºii ’80-iºti, care la
capitolul curaj nu au prea excelat. Aceºti autori, care
ªi ca vârstã fãceau parte din generaþia 80, sau erau
o prelungire a acesteia (precum Grupul de la
Braºov, alcãtuit din câþiva scriitori altfel foarte
onorabili, ºi ceva mai îndrãzneþi, s-ar pãrea) nu au
reuºit sã se impunã decât în cercurile ultra-
specializate, “profesioniste” ºi universitare. Astfel
încât câþiva poeþi foarte importanþi, precum
Cristian Popescu, Ioan Es. Pop sau Daniel
Bãnulescu, ºi cel puþin doi prozatori de calibru –
Al. Ecovoiu ºi Radu Aldulescu – nu au intrat în
conºtiinþa publicã în felul în care o fãcuserã, în
plinã dictaturã, Mircea Cãrtãrescu ºi congenerii sãi.
ªi, ceea ce este poate mai important, deºi au vorbit
mereu despre ei înºiºi ca despre o generaþie
separatã, opusã cu totul “dogmei” ’80-iste (fiindcã îi
preocupau nu postmodernismele sau ironia sans
rivages, ci erotica subtilã ºi un discurs literar cu
accente mistice), autorii ’90-ului nu au reuºit – în
ciuda eforturilor apreciabile ale unor Laurenþiu Ulici
sau Dan-Silviu Boerescu – sã lase impresia (nici
mãcar pe termen scurt) cã s-ar fi detaºat pe deplin
de generaþia afirmatã în zorii anilor ’80.

Revanºa ’90-ului literar românesc, atâta cât este,
se vede astãzi tot datoritã autorilor apãruþi dupã
2000, care par în majoritatea lor foarte ataºaþi de
cei mai buni nouãzeciºti (în principal de Cristian
Popescu, poet ce are o faimã comparabilã în unele
privinþe cu cea de care se bucurã de 25 de ani
încoace Virgil Mazilescu). În timp ce publicitatea
jenantã pe care le-o face Alex. ªtefãnescu, un Dan
Diaconescu al criticii actuale, le aduce mai degrabã
un deserviciu.

În numai 3-4 ani, ceea ce între 1990 ºi 1999 nu
se întâmplase – apariþia unui “val” numeros, cu
centre reprezentative în toatã þara, ºi foarte decis sã
se impunã cât mai repede – a început sã prindã
formã. Mai întâi în poezie, apoi imediat în prozã,
eseisticã ºi criticã literarã. Tinerii 2000-iºti au
început sã-ºi facã loc, ultragiind sensibilitãþile mai
vârstnicilor combatanþi, lãsându-le unora impresia
de nerozie, de inculturã, ºi mai ales, speriindu-i pe
bãtrânii usr-iºti cu violenþa lor retoricã. Pentru unii,
bãtãioºi ºi teribiliºti, pentru alþii “pornografi” nuli
din punct de vedere literar, câteva lucruri în
legãturã cu tinerii scriitori au pãrut de la început
clare: nu recunosc ierarhiile create exclusiv în ºi
pentru breasla scriitoriceascã, nu mai acceptã
preponderenþa esteticului (pe care uneori îl exclud
de tot din discuþie), iar cei mai mulþi dintre ei
doresc sã facã o literaturã scoasã direct din “venele
existenþei”. Fãrã limbaj esopic ºi fãrã menajamente,
fãrã “burþi” intelectualiste ºi fãrã jumãtãþi de
adevãruri: pe scurt, fãrã edificiul rãbdãtor al lenei

balcanice.
Nu vreau sã spun cã douãmiiºtii au avut o

apariþie providenþialã. Cã fãrã ei, secolul nu ar fi
putut începe sau alte asemenea prostii. Nici nu îmi
fac iluzia – pe care alþii încearcã în van sã o-ntreþinã
– cã vocile cele mai originale ºi mai puternice din
literatura generaþiei noastre s-ar putea compara în
viitorul apropiat, ca celebritate sau expunere publi-
cã, cu vocile unor Tucã, Turcescu sau Turturicã.
Lumea în care trãim nu e constituitã astfel încât, de
exemplu, un poet – chiar unul important – sã mai
fie un personaj foarte popular (Dinescu este tot
timpul la televizor, dar evitã întotdeauna oportun
sã spunã cã în juneþe a fost poet – ºi încã unul
bun!). Însã cred cã generaþia începutului de secol
XXI a apãrut la fix. ªi a arãtat-o foarte repede,
odatã ce prejudecãþile stupide ºi atacurile sub
centurã s-au transformat în acceptarea (uneori al
naibii de comodã) a tot ceea ce vine din zona
literaturii “tinere”. Vedem acum ce rezultate
nefericite dã refluxul atitudinii iniþiale de respingere
a douãmiiºtilor: de când cei mai buni dintre ei au
început sã fie publicaþi la editurile importante, sã
fie traduºi, invitaþi ºi premiaþi în þarã ºi în
strãinãtate, cam toate debuturile sunt brusc ok, le
acceptãm, îndosariem ºi vorbim despre ele în aºa
fel încât sã nu supãrãm pe nimeni.

O asemenea atitudine, ne dãm seama acum, nu
este acceptabilã. În literatura ultimului val existã
mai multe direcþii concurente, voci distincte care nu
seamãnã câtuºi de puþin între ele (poate cu excepþia
câtorva contaminãri de context), poeþi, prozatori ºi
eseiºti valoroºi care vin din zone foarte diferite – iar
asta se vede din fiecare rând pe care-l scriu – ºi care
nu dau semne cã ar fi deranjaþi de uniformizarea
forþatã pe care unii critici au operat-o (de obicei fãrã
sã ne citeascã), doar ca sã-ºi facã viaþa mai uºoarã.
Deocamdatã, indiferent de calibrul lor (ºi de
reuºitele pe care le-au avut în aceºti 7 ani), cred cã
scriitorii tineri împãrtãºesc “gustul pasionat pentru
obstacol”, despre care vorbea Baudelaire. Adicã
sensul literaturii lor se naºte dintr-o luptã, dintr-un
efort de a împinge limitele discursului ºi de a tranºa
cât mai rapid ºi mai eficient disputele care ne
împiedicã sã evoluãm. Nãscuþi cu o acutã conºtiinþã
a cataclismelor cu care sunt contemporani, membrii
acestei generaþii au refuzat cântecele de flaut ale 60-
iºtilor, fofilãrile iscusite ale 80-iºtilor, ºi nici nu vor
sã-mpace, ca 90-iºtii, sexul cu rugãciunea.

Sã vedem însã ce alegeri vor face 2000-iºtii mai
departe. 
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Un nou început?
Claudiu Komartin

Claudiu Komartin



În 17 martie 2007, Gianni Vattimo, unul
dintre cei mai importanþi filosofi ai Europei
contemporane, a devenit Doctor Honoris Causa
al Universitãþii “Babeº-Bolyai”. Cu aceastã ocazie,
el a þinut o prelegere publicã, dedicatã doctrinei
sale filosofice, dar a rãspuns ºi întrebãrilor
Tribunei, vorbind despre cariera sa politicã, UE ºi
România.

Claudiu GGroza: - Domnule Gianni Vattimo,
sunteþi filosof, dar ºi politician. Cum merg împre-
unã cele douã preocupãri, aparent atât de diferite?

Gianni VVattimo: - Da, e-adevãrat cã, din punct
de vedere profesional, sunt filosof, iar pe lângã
asta, ca un cetãþean din sistemul democratic, sunt
politician. Timp de cinci ani am fost membru al

Parlamentului European... Dar în acest moment
pot spune cã am revenit la studiile mele, chiar
dacã nu tocmai în mod spontan. Relaþiile unui
filosof ori ale unui om de culturã care nu e de
“meserie” politician cu partidele politice sunt
întotdeauna problematice. Pe de o parte, nu ne
simþim foarte “legitimaþi”, pentru cã nu suntem
profesioniºti ai politicii. Pe de altã parte, vrem
mereu sã ne pãstrãm libertatea de opinie, ceea ce
creeazã probleme în raportul cu un partid.

Aº spune cã sunt politician în sensul cã sunt
un cetãþean preocupat de problemele politice.

- ªtiþi, cu siguranþã, cã România tocmai a
devenit membru al Uniunii Europene. Care cre-
deþi cã e viitorul uniunii, cu actuala componenþã
de 27 de membri? Care sunt ºansele României în
UE, ca o þarã cu situaþie economicã inferioarã
altor state membre?

- Cred cã toate þãrile care intrã în Uniunea
Europeanã - aºa cum s-a întâmplat ºi cu Italia la
început - au o oarecare întârziere pe anumite pla-
nuri: monetar, economic etc. Aderarea la UE
reprezintã pentru þãrile nou-intrate obligaþia de a
se pune la punct în anumite domenii. Personal,

nu cred cã România s-ar afla foarte departe de
uniune din punct de vedere economic. Evident cã
vor apãrea niºte probleme.

Cred însã cã, din perspectivã culturalã, e
important cã România aparþine Europei, accen-
tuând dimensiunea latinã a acesteia. Nu existã,
fireºte, o “rivalitate” între Europa latinã, adicã
Europa de Sud, ºi Europa de Nord, dar prezenþa
Europei latine trebuie întãritã. România poate fi ºi
un foarte bun mediator în raporturile cu alte þãri
din Est.

Însã problema mea, în acest moment, este fap-
tul cã Europa nu are încã un statut constituþional,
ceea ce-i dã o fizionomie de vis, de utopie. Nu
avem o Constituþie colectivã, ceea ce înseamnã cã
europenii iau Uniunea în serios doar pânã la un
punct. Când am fost deputat european, pânã în
2004,  am sperat cã vom avea o Constituþie euro-
peanã. Dar acum nu mai am acea speranþã.

- Sunteþi un catolic declarat, dar aveþi o
viziune criticã asupra rolului religiei în lumea
contemporanã. O viziune pe care aþi ºi exprimat-o
în mai multe cãrþi. Care mai poate fi rolul religiei,
al credinþei, într-o lume secularizatã, laicã, aºa
cum e cea de azi?

- Eu vorbesc adesea despre secularizare, dar
recunoscând dependenþa filosofiei contemporane
de tradiþia creºtinã. Este limpede cã nu putem
reveni, pur ºi simplu, la o “disciplinã pontificalã”,
dar trebuie sã recunoaºtem originile creºtine ale
civilizaþiei noastre, chiar dacã nu le vom marca în
Constituþia europeanã. Va trebui sã pãstrãm con-
ceptul de caritate, de exemplu, dar reducând pre-
tenþiile dogmatice ale religiei. În acest moment,
fanatismele ºi fundamentalismele care dominã
lumea contemporanã se bazeazã tocmai pe
aceastã pretenþie absolutistã.

Interviu realizat de 
Claudiu GGroza

1155

Black Pantone 2253 UU 

Black Pantone 2253 UU 

1155TRIBUNA • NR. 111 • 16-30 aprilie 2007

“Fãrã Constituþie, Europa este
doar un vis”

de vorbã cu Gianni Vattimo

interviu

Din bibliotecã în Parlament 

Gianni Vattimo s-a nãscut în 1936, la Torino. A
studiat filosofia cu profesori celebri, ca Hans-
Georg Gadamer ºi Luigi Pareyson. A elaborat doc-
trina “gândirii slabe”, care l-a impus în prim-pla-
nul filosofiei contemporane. Este profesor al
Universitãþii din Torino, autor al mai multor
studii fundamentale în domeniul filosofiei. Face
politicã din tinereþe, iar între 1999 ºi 2004 a fost
deputat în Parlamentul European.

foto: Aida Ilie

foto: Aida Ilie

foto: Aida Ilie



Nu încape discuþie cã despre un astfel de
eveniment cum este Târgul Gaudeamus se
vorbeºte ºi în date statistice. Sã le luãm pe rând ºi
pe scurt. Suprafaþa ttîrgului a fost de peste 350
mp, cu aproape 15% mai mult decât la ediþia
precedentã. Numãrul eexpozanþilor a ajuns la 96
(participanþi în cadrul a peste 40 de standuri),
reprezentând cîteva dintre cele mai importante
segmente din domeniile editorial ºi educaþional:
edituri româneºti cu stand propriu – 24, edituri
strãine reprezentate la tîrg de agenþii de difuzare
româneºti – 40, edituri româneºti prezente în
standuri comune sau reprezentate de agenþii de
difuzare – 17, instituþii de învãþãmînt – 5, agenþii
de difuzare de carte româneascã ºi strãinã – 8 etc.
Programul dde mmanifestãri al ediþiei a cuprins 53
de evenimente. Numãrul vvizitatorilor aa ffost dde
aproape 119.000. Unii ar spune cã e mult, alþii cã
e prea puþin pentru un centru universitar ºi
cultural cum se pretinde a fi Clujul... Valoarea
vînzãrilor directe realizate cu prilejul tîrgului a
depãºit suma de 160.000 RON (1.600.000.000
lei). E ceva, nu? 

Acum un deceniu, la Muzeul de Artã, se
desfãºura ceea ce avea sã fie, dacã nu mã înºel,

ultima ediþie a Salonului Naþional de Carte.
Veneau atunci la Cluj, pentru a primi premii sau
pentru a-ºi lansa cele mai proaspete volume,
printre alþii, Alexandru Paleologu, Cornel
Regman, Alexandru Vona... În locul defunctului
Salon Naþional de Carte, care, din cîte ºtiu, nu a
mai putut fi susþinut financiar, a apãrut Tîrgul
Gaudeamus, organizat de Societatea Românã de
Radiodifuziune. Începutul a fost timid. Cu toate
acestea, marile edituri nu ratau evenimentul.
Propuneau standuri proprii, veneau cu editori
cunoscuþi, organizau lansãri de carte în prezenþa
autorilor. Numai cã Tîrgul se desfãºura într-un
capãt al Clujului, la Expo Transilvania, iar clujenii
sunt, probabil, comozi, se deplaseazã greu, chiar
ºi cînd li se pun la dispoziþie gratuit mijloace de
transport, cum s-a întâmplat. Mulþi le foloseau sã
ajungã acasã, în Mãrãºti. Aºa a apãrut soluþia din
Piaþa Unirii, în buricul tîrgului, dupã un periplu
de douã ediþii prin Parcul Central. Foarte bine, de
la o ediþie la alta se stabilesc noi recorduri, de
participare, de vizitatori, de vânzãri. Numai cã
rãmâne aerul acesta provincial, de improvizaþie,
de librãrie uriaºã înghesuitã sub un cort ºi mai
uriaº. Nu este vina organizatorilor (în numãrul
urmãtor al Tribunei, un interviu cu dl. Vlad
Epstein, directorul Tîrgului Gaudeamus). E
pãcatul Clujului cã nu are nici astãzi un centru
expoziþional pe mãsura oraºului, amplasat într-un
loc uºor accesibil. În plus, editurile mari s-au cam
vãzut, de câþiva ani, cu sacii în cãruþã. Aºa încât
îºi trimit la Tîrg doar... cãrþile, în speranþa
(confirmatã, de altfel) cã le vor vinde. Nu se mai
obosesc sã vinã cu editori, sã lanseze autori ºi

cãrþi etc. Probabil considerã Clujul neinteresant
sub acest aspect... Totuºi, meritã lãudate editurile
clujene Eikon ºi Limes, plus Paralela 45 care an de
an au înviorat Tîrgul cu lansãri de carte sau
prezentãri de ediþii. Din pãcate, fondurile
organizatorilor nu le permit acestora sã
organizeze ei înºiºi astfel de evenimente, sã-i
aducã la Cluj pe, sã zicem, Petru Cimpoeºu sau
Mircea Cãrtãrescu. N-ar strica, în acest sens, ca
autoritãþile locale sã se implice mai mult, asta
dacã vrem ca Tîrgul Gaudeamus sã capete câte
ceva din anvergura marilor evenimente similare
din capitalã ºi sã nu se transforme într-un loc
unde doar se vând ºi se cumpãrã cãrþi.
Deocamdatã, efortul acestora, al autoritãþilor,
constã într-o semnãturã pentru instalarea
cortului... Uite-aºa, Clujul se bucurã de un
eveniment servit la cheie. Iar clujenii, cu atât mai
mult. Mã rog, cei aproape 19 000...    
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„Faptul cã lumea se aflã într-o situaþie proastã
este o tânguire la fel de veche precum istoria, ca
ºi mai vechea arta poeticã, ba tot atât de veche
precum cea mai veche dintre toate creaþiile” ne
spune, deloc poetic, Kant. Blocat în a tângui
situaþia lumii (aº fi vrut sã deplâng umanitatea)
nu-mi rãmâne decât sã arunc o privire asupra
rãului fãrã religie, asupra rãului fãrã speranþã,
asupra rãului nud. Putinþa unei interpretãri asupra
rãului ruptã de religie vizeazã rãul care rãmâne,
rãul de aici ºi acum fãrã un acolo ºi mai târziu.
Nuditatea rãului (rãul nud nu existã, tipologia
cunoscutã respecta doar trei domenii: rãul
metafizic, fizic ºi moral, din aceste trei doar cel
moral constituie un subiect pe deplin plin de
implicaþii, cel puþin într-o tradiþie care porneºte de
la Augustin ºi foarte actualã astãzi în studiile
teologico-religioase din America) se blocheazã în
faþa fragilitãþii umane care-ºi propune mereu un
înainte, un în faþã, o, de ce nu, eshcatologie
practicã, aproape la fel de practicã ca ºi raþiunea
practicã. Adicã un viitor unde rãul va dispãrea.
Însã cum sã dezbari rãul de speculaþii religioase,
atâta vreme cât nici Ricoeur (desigur în acest caz
faptul e uºor de înþeles) nici Derrida (fapt mai
greu de înþeles) nu o fac? Mai exact; poate
funcþiona o teorie asupra rãului fãrã a da o
soluþie cel puþin contaminatã de religie?   

Una din afirmaþiile cu adevãrat
cutremurãtoare, conform cãreia fiinþa umanã ar fi
fragilã, îi aparþine tot lui Kant ( Religia în limitele

raþiunii pure , Ed. Humanitas, Buc, 2004, p.51 ).
Cutremurãtoare tocmai pentru cã o spune  Kant
ºi pentru cã nu ne-am aºtepta ca omul
responsabil ghidat de principiile raþiuni pure sã fie
fragil (ce se întâmplã cu omul fragil, omul
cavernelor cum ar spune Gusdorf, omul care nu
are incredibila ºansã de a-l fi întâlnit pe Platon).
În limitele unei minime decenþe logice fragilitatea
umanã înseamnã carenþã, lipsã, nevoie, în fine, un
întreg arsenal de dispoziþii, la o primã vedere, nu
tocmai pozitive, dar nu întru totul negative.
Fragilitatea despre care vorbeºte Kant este desigur
una controlabilã, recunoscutã, însã nu acceptatã
ca ºi condiþie elementarã a ceea ce ar însemna sã
fii uman. Aºa cum atunci când vorbeºte despre
“rãul radical” din fiinþa umanã sau “binele”
radical o face doar pe jumãtate ca ºi calapod al
magistralei construcþii a principului datoriei pure
dãtãtoare de activitãþi dintre cele mai morale cu
putinþã, toate fãrã scop, perfecte, în sine etc.
Sensul foarte concret al „fragilitãþii naturii
umane” se construieºte, în acest caz, datoritã
rãului înþeles ca „stricãciune”, „perversitate”,
„rãutate sufleteascã”, rãu care aparþine naturii
umane doar ca înclinaþie, posibilitate, ºi nu ca
naturã. Însã nici binele nu-i tocmai „naturã” ºi el
sãlãºluieºte în noi tot ca posibilitate, înclinaþie,
demers, în fine, ceva mai degrabã de înfãptuit,
decât de aflat înãuntrul nostru. 

Logica acestor posibilitãþi, în cazul lui Kant,
urmeazã o strategie simplã ºi simplu de înþeles;

Dumnezeul creºtin este Dumnezeul cu adevãrat
moral care funcþioneazã fãrã cerere ºi ofertã. A
înfãptui acþiuni morale stã sub incidenþa legii ca
atare, fãrã daruri ºi pedepse, ci de dragul lor, de
dragul raþiunii teoretice. O astfel de posibilitate
rãstoarnã cuplul rãu/eshcatologie, 
suferinþã/speranþã, într-o activitate zilnicã,
prozaicã, la îndemânã  ºi conformã principiilor
raþiunii. O a doua implicaþie a acestei rãsturnãri
învinge ºi grija pãstrãrii lui Dumnezeu în viaþã.
Adicã rãul radical din natura umanã primeºte o
loviturã, nu foarte de succes, din partea raþiunii
practice care înþelege la modul deplin raþiunea
teoreticã purã. Numai cã vrerea conºtiinþei de a-ºi
proiecta în faþa ei un viitor neproblematic, bun,
perfect, fericit nu respectã regula realitãþii
(coordonata de raþiune) care vorbeºte mai degrabã
despre rãu, suferinþã, nefericire. Tratarea
problemei în acest sens rupe speculaþia teologicã
(asa cum Berdiaev nu o face în încercarea sa
asupra unei eshcatologii filosofice) transformând-o
într-o reflecþie de gradul al doilea, o reflecþie fãrã
piedestal, fãrã motivaþii religioase. Astfel cã bunul
Dumnezeu ar trebui sã funcþioneze ca ºi salvare
pentru cei slabi care nu înþeleg necesitãþile unei
raþiuni practice pure. Însã blândul gând cã
fragilitatea umanã este numai o întâmplare (ºi-i
loveºte pe cei slabi în aceeiaºi mãsurã ca ºi pe cei
puternici), nu nesocoteºte capriciile unei
constanþe în ceea ce priveºte rãul. Eradicarea
absolutã a rãului, utopia eternã a umanitãþii,
mãrturiseºte crezul într-un soi de eshcatologie, cel
puþin, psihologicã.

pharmakon

Tânguiri despre rãu (I)
(eºecul filosofiei?)

(Urmare din pagina 2)

Caravana Gaudeamus,
pentru a opta oarã la
Cluj-Napoca

Cãtãlin Bobb



În urma Dezbaterii publice care a avut loc pe
tema Includerii ºcolare ºi sociale a copiilor ºi
tinerilor cu dizabilitãþi, în data de 26 ianuarie

2007, la sediul Facultãþii de Asistenþã socialã,
participanþii au formulat întrebãri ºi recomandãri
pe care doresc sã le aducã în atenþia opiniei
publice.

Principiul care a fundamentat discuþiile celor
120 de participanþi – cadre didactice, asistenþi
sociali, pãrinþi, tineri, studenþi ºi copii cu ºi fãrã
dizabilitãþi – a fost cel care statueazã dreptul
persoanelor cu dizabilitãþi de a participa în mod
egal, ca cetãþeni ai unui stat democratic, la toate
aspectele vieþii sociale ºi de a beneficia de servicii
de educaþie, de asigurare a sãnãtãþii, de recuperare
etc. Pornind de la dreptul fundamental al
nediscriminãrii persoanelor cu dizabilitãþi, precum
ºi de la dreptul copiilor ºi al tinerilor cu
dizabilitãþi de a participa la educaþie alãturi de
toþi ceilalþi, statuat de legea educaþiei în vigoare,
participanþii la dezbatere au analizat modalitãþile
prin care este sprijinitã includerea lor în ºcoala de
masã.

Propuneri ºi recomandãri

S-a pus în discuþie ºi s-a apreciat cã legislaþia
din domeniul educaþiei permite ºi chiar
favorizeazã incluziunea copiilor cu dizabilitãþi, la
solicitarea pãrinþilor. Totodatã, s-a constatat cã tot
pãrinþilor pare sã le revinã ºi responsabilitatea
acestei decizii, care trebuie sã se confrunte cu
problemele ºi consecinþele ei concrete. 

Participanþii au considerat necesarã o politicã
educaþionalã mai fermã care sã ofere facilitãþi
copiilor cu dizabilitãþi, pentru îmbunãtãþirea
accesibilitãþii ºcolilor de masã. Ei au considerat cã
se impune creºterea rolului inspectoratului ºcolar
în creionarea unei politici educaþionale judeþene
pentru promovarea învãþãrii copiilor cu dificultãþi
în ºcoala de masã ºi în viaþa socialã a comunitãþii,
prin care sã se fixeze concret cine rãspunde
pentru punerea în practicã a principiului
accesibilitãþii clãdirilor ºi a programelor ºcolare. 

Aceastã politicã educaþionalã localã trebuie sã

mobilizeze resursele umane ºi materiale care pot
creºte capacitatea de integrare a copiilor în ºcoli ºi
în viaþa socialã a comunitãþii. Ea trebuie sã þinã
seamã de opinia specialiºtilor, opinia pãrinþilor
dar ºi a copiilor cu dizabilitãþi. Ea urmeazã sã se
refere la formãri, resurse financiare, editarea de
materiale didactice, promovarea de metode de
îmbogãþire a capacitãþii de învãþare ºi a
performanþelor ºcolare ºi altele, þinându-se cont
de instituþiile educaþionale locale: ºcoli, grãdiniþe
ºi centre de resurse.  

Pentru scopul enunþat la primul punct se
impune creºterea numãrului cadrelor didactice de
sprijin din ºcolile de masã, o mai bunã pregãtire-
specializare a lor, ca ºi accentuarea parteneriatului
dintre profesorii de sprijin ºi cadrele didactice din
clase prin activitãþi care sã îi sensibilizeze reciproc
în privinþa problemelor copiilor cu dificultãþi din
clasele ºcolii de masã.

De asemenea, se impune valorificarea acelor
metode de educaþie a capacitãþii de învãþare care
îºi dovedesc eficienþa în cazul copiilor cu nevoi
speciale: manuale, fiºe, caiete de exerciþii, tehnici
de educaþie cognitivã; se resimte nevoia unei mai
bune colaborãri cu specialiºtii medici, psihologi,
psihopedagogi ºi asistenþi sociali, dar ºi antrenarea
în mai mare mãsurã a studenþilor acestor catedre,
care ar putea participa mai consistent la acordarea
unui sprijin psihopedagogic copiilor cu dizabilitãþi
din sistemul de învãþãmânt.

Formarea cadrelor didactice trebuie sã înceapã
din perioada studenþiei. Participanþii la dezbatere
atrag atenþia asupra nevoii includerii în programa
modulului pedagogic a unor cursuri obligatorii de
psihopedagogie specialã, însoþite de o practicã
pedagogicã care sã includã copii cu cerinþe
speciale de învãþare, pentru a face faþã cerinþelor
de a deveni pedagogi într-o ºcoalã deschisã
tuturor copiilor; participanþii au solicitat Centrului
de Formare a Cadrelor Didactice sã promoveze
acest deziderat prin planul strategic al Facultãþii
de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei ºi sã transmitã
Ministerului Învãþãmântului aceastã solicitare.

Sã fie o colaborare mai bunã între
inspectoratul ºcolar, directorii ºcolilor de masã,
psihopedagogii specializaþi ºi pãrinþi, pentru a
putea gãsi cele mai bune soluþii pentru toþi copiii
care au dificultãþi de învãþare; aceasta presupune

organizarea unor întâlniri de lucru periodice cu
participarea categoriilor menþionate, dupã caz
incluzând participarea copiilor.

Participanþii cadre didactice au considerat cã
una dintre obstacolele incluziunii ºcolare este
modul de realizare a evaluãrii ºcolare, respectiv a
evaluãrii profesorilor. S-a arãtat cã evaluarea are la
bazã raportarea performanþelor elevilor la
standardele naþionale ºi nu conform eforturilor
ºcolilor sau a profesorilor de includere a unor
largi categorii de copii cu dificultãþi de învãþare.
Aceasta nemulþumeºte cadrele didactice, care se
confruntã cu astfel de copii ºi face sã scadã
gradul lor de acceptare faþã de copiii cu nevoi
speciale. De aceea participanþii la dezbatere
solicitã ca evaluarea cadrului didactic ºi a ºcolii sã
se facã în funcþie de efortul cadrelor didactice
depus pentru includerea copiilor cu cerinþe
speciale de învãþare, respectiv cu dizabilitãþi, nu
în funcþie de performanþele acestor copii
raportate la testele naþionale. Existã modele de
evaluare a performanþelor instituþiilor de
învãþãmânt care iau în considerare eforturile ºcolii
ºi ale cadrelor didactice de includere a copiilor cu
nevoi speciale educaþionale (un astfel de
instrument de evaluare este Indexul de
incluziune, conceput în Anglia, de cãtre T. Booth
ºi M. Ainscow, folosit astãzi în numeroase state
ale lumii, tradus ºi editat de Catedra de Asistenþã
socialã a UBB, 2006). Participanþii cer
inspectoratului ºcolar ºi Ministerului
Învãþãmântului sã revizuiascã modalitatea de
evaluare a performanþelor ºi sã înglobeze în
indicatorii de performanþã pe cei care rezultã din
munca educaþionalã cu elevii cu dificultãþi de
învãþare.

Nemulþumiri au fost exprimate legate de
curriculum-ul ºcolar actual, apreciat ca fiind prea
încãrcat pentru o largã categorie de copii ºi care
ar trebui mai mult adaptat. Practica ºcolarã
demonstreazã un procent considerabil de copii cu
dificultãþi de învãþare, care nu fac faþã cerinþelor
testelor naþionale. A fost apreciatã pozitiv
prevederea privind posibilitatea opþiunilor pentru
o curriculã adaptatã ºi planuri individuale de
educaþie pentru anumite categorii de copii cu
dizabilitãþi, dar ele impun ºi o evaluare (notare)
adaptatã la cerinþele speciale ale copiilor. Ca ºi
principal criteriu pentru evaluarea copiilor cu
dificultãþi de învãþare recomandãm progresul
realizat de copil faþã de propriul sãu nivel. Pãrinþii
ºi cadrele didactice doresc sã ºtie cine rãspunde
pentru efectuarea PIP, respectiv de adaptarea
programei ºcolare la nevoile copiilor cu
dizabilitãþi din fiecare ºcoalã, inclusiv din acele
ºcoli unde în prezent nu existã specialiºti
psihopedagogi sau cadre didactice itinerante.

Egalitatea de ºanse a copiilor cu dizabilitãþi cu
ceilalþi copii presupune sporirea ºanselor lor de a
avea acces la forme superioare sau profesionale de
învãþãmânt ºi impune necesitatea asigurãrii unor
locuri speciale la admiterea în licee teoretice, licee
ºi ºcoli profesionale pentru copiii cu diverse
dizabilitãþi ºi dificultãþi de învãþare. 

Participanþii la dezbatere sunt de acord cu
recomandãrile ministerului de învãþãmânt dupã
care este nevoie de existenþa unor centre de
resurse pentru incluziune ºi apreciazã cã la nivelul
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Includerea socialã a tinerilor 
cu dizabilitãþi
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ºcolilor speciale pentru deficienþi mental
funcþioneazã un astfel de centru... Considerãm
însã necesar ca ºcolile pentru copiii cu deficienþe
de auz ºi de vedere sã se transforme ºi ele în
astfel de centre de resurse, pentru ca profesorii
specializaþi din aceste ºcoli sã poatã împãrtãºi din
experienþa lor cadrelor didactice din ºcolile de
masã care gãzduiesc ºi educã copii cu astfel de
deficienþe. Prin crearea unei baze cu informaþii
centralizate la nivel de judeþ, informaþia deþinutã
de aceste centre ar trebui diseminatã. 

Participanþii la dezbatere au subliniat cã
incluziunea nu este simpla integrare fizicã a
copiilor în ºcolile de masã, ceea ce se întâmplã
încã adesea în lipsa cadrelor didactice de sprijin,
mai ales în ºcolile din mediul rural. Se resimte
nevoia ca centrele de resurse sã poatã mobiliza
un numãr mai mare de echipe de specialiºti
psihopedagogi, logopezi, asistenþi sociali,
psihologi, eventual medici care sã colaboreze cu
pãrinþii, copiii ºi cadrele didactice pentru a creºte
ºansele includerii copiilor cu dizabilitãþi în toate
ºcolile de masã, inclusiv în ºcolile rurale. Sugeram
implicarea unor echipe de voluntari cu pregãtire
multidisciplinarã formate din studenþi/
masteranzi/ doctoranzi de la secþiile UBB
(asistenþã socialã, psihopedagogie, pedagogie,
metodicã).

Pãrinþii resimt acut lipsa de informaþii privind
drepturile copiilor lor cu dizabilitãþi ºi
modalitãþile lor de educare pentru atingerea unor
performanþe maxime ºi asigurarea unei cariere
profesionale. Participanþii resimt nevoia existenþei
unei reþele de incluziune, care sã cuprindã
specialiºti (medici ºi psihopedagogi) ºi pãrinþi, în
care sã circule informaþii cu privire la diferitele
forme de dizabilitãþi ºi deficienþe, dar ºi posibile
cãi de acþiune ºi educare. În aceastã ordine de
idei, o astfel de reþea are nevoie de un web-site ºi
de resurse materiale ºi umane proprii ale cãror
accesibilitate sã fie cunoscutã de pãrinþii care se
confruntã cu dificultãþi de adaptare ºcolarã a
copiilor lor. 

Se impune o activitate mai organizatã, mai
coordonatã a societãþii civile pentru a putea oferi
sprijin pentru toate persoanele cu dizabilitãþi, mai
ales a acelora aflate în situaþii dificile; implicarea
bisericii ºi a confesiunilor; prelucrarea ºi
promovarea modelelor de bunã practicã din alte
societãþi ºi culturi. Reþelele de incluziune propuse
mai sus au menirea facilitãrii unei astfel de
coaliþii largi.

Este necesarã organizarea unor întâlniri
periodice pentru un parteneriat mai eficient ºi
înfiinþarea unei reþele în sprijinirea incluziunii la
toate nivelele. Sugeram ca acestea sa aibã loc în
cadrul Observatorului Social organizat de
facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã, prin
formarea unui nucleu de persoane interesate
provenind din societatea civilã, specialiºti ºi
instituþiile abilitate. 

Participanþii la simpozion propun ca asistentul
social sã fie managerul de caz, care coordoneazã
întregul proces de incluziune, fiind atent la toþi
actorii procesului: copilul inclus ºi familia
acestuia, pedagogii, colectivitatea de clasã ºi de
ºcoalã a instituþiei de primire, activitãþile de
sprijin, accesibilizarea mediului. Propunem
înfiinþarea unor posturi de asistenþi sociali la
nivelul instituþiilor educaþionale, care sã medieze
procesul de incluziune, facilitând comunicarea
dintre pãrinþi, cadre didactice, directori,
inspectorat ºcolar ºi copii.

Pentru ca incluziunea ºcolarã sã fie completatã
de incluziunea socialã a copiilor ºi tinerilor cu
dizabilitãþi, se propune înfiinþarea unor centre de

servicii la nivel comunitar (parteneriate: primãrie,
ONG, Universitate) pentru elaborarea ºi
asigurarea tuturor serviciilor care vin în sprijinul
integrãrii sociale ºi societale: cluburi, centre de
informare ºi de consiliere, etc. 

Practica discriminãrii pozitive a absolvenþilor
de liceu cu dizabilitãþi la admiterea în instituþii
superioare de învãþãmânt, prin asigurarea de
locuri special asigurate a fost un pas important 
în egalizarea ºanselor, dar trebuie continuat cu
asigurarea materialelor didactice ºi bibliografice
adecvate, cu accesibilizarea realã a instituþiilor de
învãþãmânt superior, prin forme de examinare
care sã respecte specificul fiecãrei dizabilitãþi. E
nevoie ca Universitãþile sã dispunã de centre de
resurse ºi de consiliere pentru studenþii cu
dizabilitãþi, care sã dispunã de materiale didactice
adecvate, traducãtori în limbaj gestual, programe
speciale pentru nevãzãtori, cãrþi înregistrate audio
etc. 

Participanþii au apreciat mãsura legislativã de a
sprijini angajatorul în asigurarea condiþiilor
speciale de muncã, dar au propus ºi o a doua
modalitate de a stimula angajarea, prin acordarea
unor finanþãri persoanei cu dizabilitãþi, pentru ca
aceasta sã investeascã în propriile sale resurse de
muncã ºi de deplasare. De asemenea, primãriile ºi
Direcþiile de Asistenþã socialã sa organizeze
campanii de sensibilizare a angajatorilor, cu
exemplificarea unor modele de buna practicã.

Se observã în comunitatea clujeanã o tendinþã
pozitivã în schimbarea mentalitãþii faþã de
persoanele cu dizabilitãþi. Aºa cum au demonstrat
datele Inspectoratului ºcolar ºi cercetãrile
prezentate de L. Berszan, E. Zorgo, datele
organizaþiei Caritas, ca ºi unele lucrãri de licenþã
sub conducerea M. Roth, a crescut numãrul
copiilor cu dizabilitãþi din ºcolile de masã ºi
totodatã acceptarea cadrelor didactice ºi a
colegilor faþã de ei. Acest progres trebuie susþinut
prin campanii de informare/instruire/training a
personalului instituþiilor de învãþãmânt începând
de la nivel preºcolar ºi gestionarea promptã a
tuturor problemelor ivite în practica incluziunii. 

E nevoie de dezvoltarea cercetãrilor pentru
adunarea unor date privind calitatea vieþii ºi
educaþiei persoanelor cu dizabilitãþi (cu accent
asupra copiilor ºi a celor tineri, dar nu numai)
precum ºi  asupra tematicii multidimensionale a
incluziunii în toate formele de învãþãmânt, pânã
la nivel universitar. Propunem ca centrele de
resurse ale Inspectoratului ºcolar ºi reþeaua de
incluziune, ca ºi toate celelalte organizaþii ale
societãþii civile interesate în promovarea
incluziunii sociale ºi ºcolare sã stimuleze
colaborãrile interdisciplinare orientate spre
accesarea de fonduri în vederea asigurãrii bazei
materiale necesare cercetãrilor. 

Se impune formarea unor grupuri de presiune
asupra politicienilor ºi autoritãþilor, pentru a
promova proiecte în mai mare mãsurã favorabile
celor cu dizabilitãþi. Ele trebuie formate din
persoane (inclusiv copii ºi tineri) cu dizabilitãþi,
aparþinãtori ºi specialiºti; astfel de echipe mixte
trebuie sã evalueze modul în care cei cu
dizabilitãþi au acces la resurse educaþionale ºi în
clãdirile care organizeazã diferite modalitãþi de
învãþãmânt; reþeaua favorabilã incluziunii,
Observatorul Social al UBB ºi toate celelalte
organizaþii ale societãþii civile interesate în
promovarea incluziunii sociale ºi ºcolare vor iniþia
formarea unui astfel de  grup de presiune.

Observatorul Social al Universitãþii Babeº-
Bolyai Cluj

Prof. Dr. Maria RRoth

Obiectivul principal al acestei intervenþii
este de a contura contextul care face
prioritarã o acþiune concertatã de sprijin

profesional oferit cadrelor didactice de cãtre
specialiºtii UBB, în colaborare cu toate celelalte
organisme ºi organizaþii implicate, nu numai prin
programe de training sau educaþie permanentã,
campanii de informare ºi sensibilizare ci ºi prin
demararea unor studii interdisciplinare care sã
ofere date concrete pe baza cãrora cadrele
didactice ºi specialiºtii angajaþi în procesul de
incluziune sã poatã implementa metode clare ºi
un management superior al tuturor cazurilor de
elevi cu nevoi speciale.

Þin sã precizez cã fac acest apel din
perspectiva pãrintelui unui copil cu sindrom
Down, parte a unei populaþii cu deficienþe de
învãþare reprezentative statistic2, pentru care
existã un corpus atît de redus de studii în limba
românã (efectuate de cercetãtori români), încît
oricine e dispus sã porneascã o acþiune de
documentare se loveºte de bariera lipsei acute de
informaþie. Aº menþiona aici eforturile deosebite
depuse de Asociaþia Sindrom Down Oltenia ºi de
Centrul Educaþional Teodora din Bãileºti care au
pornit o acþiune de identificare ºi monitorizare.
Din pãcate, accesul la informaþiile produse de ei
ºi de alte asociaþii de profil este extrem de greoi,
din lipsa unei reþele naþionale de informare care
sã centralizeze datele.

Contextul în care s-au succedat etapele de
ºcolarizare coincide cu o Românie în tranziþie,
dupã cum bine ºtim, cu tatonãri ºi încercãri de
ordin legislativ, cu dificultãþi de implementare a
noilor prevederi legale datorate unor factori care
variazã de la lipsa de experienþã a autoritãþilor,
deficitul de resurse financiare ºi umane, lipsa
studiilor de specialitate, pînã la un excesiv de lent
proces de maturizare a societãþii civile, a
transformãrii ei în instrument de presiune
constantã. Nu în ultimul rînd, ceea ce – prea
generalizant – numim mentalitate (un
conglomerat de comportamente ºi atitudini
stereotipe, prejudecãþi, inerþii de gîndire) a
reprezentat în toþi aceºti ani un factor de frînare,
dar ºi o justificare bunã la toate. Aceasta cînd de
fapt, în realitate, ar trebui sã fie obiect de
cercetare ºi analizã pentru a se gãsi soluþii
pertinente. 

Despre 
incluziune
Cazul unui elev cu

sindrom Down

Cristina Felea



Mã voi referi acum la cîteva aspecte concrete
care au jalonat experienþa de incluziune a lui
Mihai. Pot spune cã Dumnezeu mi-a luminat
mintea pentru a face alegerile corecte din
momentul în care am aflat cã Mihai are sindrom
Down. Extraordinar a fost, de asemenea, faptul cã
– deºi l-am nãscut în mai 1988, deci în vechiul
regim – am fost sfãtuitã corect, astfel cã am
aplicat intervenþia timpurie ºi stimularea cognitivã
intensã din primii ani de viaþã. Trebuie sã
recunosc cã am intrat în vîltoarea ºcolarizãrii fãrã
o pregãtire prealabilã, bazîndu-mã pe lectura
cîtorva texte de ultimã orã – la acea datã – ºi pe
simþul comun, precum ºi pe sfaturile medicului
neurolog ºi ale psihologului, care m-au îndemnat
sã îl ºcolarizez în învãþãmîntul de masã.
Menþionez cã numeroºi pãrinþi întîlniþi în aceºti
ani nu au avut acest „noroc” ºi au fost sfãtuiþi,
uneori cu cinism, sã-ºi instituþionalizeze copiii.

În mare parte însã, acþiunea mea a fost una
solitarã în care a trebuit sã-mi asum constant
roluri diverse ºi sã mã documentez intens pentru
a le susþine. O simplã înºiruire a lor: mamã,
kinetoterapeut, tovarãº de joacã, cadru didactic,
logoped, psiholog, etc. dã mãsura consumului
enorm de energie ºi a stresului aferent.

Admit cã am refuzat instinctiv învãþãmîntul
special care mi se pãrea o cale sigurã spre stigma-

tizare ºi marginalizare socialã . În fapt, acestei
variante i se contrapunea, în viziunea mea, o
formulare de tip „dacã e sã imite, mãcar sã imite
normalitatea” – la vremea respectivã, dupã cum
spuneam, încã nu citisem ºi nici nu discutasem
conceptul de incluziune, eram mulþumitã cã am
reuºit sã conving cîteva persoane cã fiul meu
poate face faþã ºi integrarea va fi în cîºtig din
punct de vedere comportamental ºi intelectual
prin imitarea modelelor corecte dintr-un mediu
ºcolar normal.3

Pe scurt, Mihai a trãit experienþa pre-ºcolarã
un an în grãdiniþã tradiþionalã cu program
normal, un an ºi jumãtate în sistem alternativ
Waldorf ºi un trimestru, cel dinainte de clasa
întîi, în grãdiniþã specialã deoarece am vrut sã mã
asigur cã va fi evaluat corect ºi vom obþine
certificatul de orientare ºcolarã aferent intrãrii în
învãþãmîntul de masã. 

ªcoala primarã ºi gimnaziul le-a efectuat în
ºcoala de cartier unde am beneficiat de experienþa
integrãrii cu succes a unui alt bãiat cu sindrom
Down – conducerea ºcolii a ºtiut sã determine
colectivul de profesori ºi populaþia ºcolarã sã aibã
o atitudine pozitivã faþã de aceºti copii. Examenul

de testare naþionalã a fost dat în condiþiile
prevãzute de lege, cu comisie separatã ºi
rezultatele au fost mulþumitoare, astfel cã Mihai a
fost repartizat, dupã medie, la un liceu
tehnologic. Aici, însã, a intervenit din nou decizia
mea de a cãuta un mediu prielnic incluziunii ºi
am obþinut transferul la Liceul Teologic Emanuel,
unde, în ciuda faptului cã nu exista un precedent,
nici psiholog sau cadru didactic de sprijin4,
conducerea ºcolii ºi cadrele didactice ºi-au asumat
responsabilitatea de a-l primi.

Acum voi schiþa cîteva idei care au jalonat
acest parcurs ºi pe care, de altfel, le-am regãsit
ulterior formulate în studii referitoare la populaþia
Down din Marea Britanie ºi Statele Unite.

Cel mai mare cîºtig, aº zice inestimabil, a fost
în planul acceptãrii sociale ºi al cîºtigãrii
autonomiei în ceea ce priveºte deprinderile de
supravieþuire cum ar fi autoservirea, deplasarea,
mînuirea banilor, comunicarea. 

Din studiile la care am avut acces, efectuate
asupra relaþiei dintre copiii cu dizabilitãþi (cu
osebire cei cu Down) ºi grupul de vîrstã rezultã
cã factorii determinanþi sînt comportamentul ºi
limbajul.

În ceea ce priveºte comportamentul, Mihai a
prezentat, mai ales în clasele primare, simptomele
cele mai frecvente: deficit de atenþie accentuat,
imaturitate, hiperactivitate alternînd cu pasivitate,
uneori nevoia de a fi centrul atenþiei. 

Dezvoltarea mai lentã a deprinderilor motorii,
perceptive, cognitive, de limbaj ºi comunicare
creeazã un retard în dezvoltarea competenþelor
sociale. Prin urmare, dificultãþile de exprimare/
limbaj caracteristice sindromului Down (de la
nivel fonologic la cel de expresie) pot cauza
dificultãþi majore în relaþionarea socialã. Dacã
acest lucru a fost mai puþin vizibil în perioada
preºcolarizãrii ºi a ºcolii primare, începînd cu
gimnaziul s-au manifestat în incapacitatea de a
participa la temele principale de acceptare cum ar
fi bîrfa ºi tachinatul, iar apoi în schimburile
verbale intense dintre colegii adolescenþi din liceu.
Desigur, pe mãsurã ce grupul de vîrstã a trecut de
la copilãrie la pubertate ºi adolecenþã, au apãrut
ºi disfuncþii datorate în primul rînd psihologiei
adolescenþilor, angajaþi în cãutare identitarã sub
presiunea grupului. Mãrturie în acest sens o pot
aduce colegii lui Mihai care, în plus, s-au plîns de
lipsa informaþiei ºi a unei instruiri privind
metodele de a comunica mai bine cu el.

Prin urmare, comportamentul nu a creat
bariere semnificative, însã gradul de
acceptabilitate a rãmas relativ scãzut datoritã

limbajului. Astfel, în ciuda faptului cã Mihai se
exprimã în propoziþii corect, e coerent, ºi are un
vocabular relativ bogat faþã de medie, lipsa
temelor ºi preocupãrilor aferente grupei de vîrstã,
persistenþa gîndirii magice, creeazã o comunicare
anevoioasã. 

De asemenea, în pofida unui numãr relativ
mare de activitãþi cu clasa (excursii, serbãri, ieºiri
în oraº) în care colegii au arãtat o disponibilitate
ºi o maturitate deosebite, Mihai nu e solicitat sã
participe în activitãþi informale repetate, nici în
vreo relaþie de prietenie unu la unu. Sînt sigurã cã
lucrurile ar fi mers mai bine în prezenþa unui
consilier specialist care sã poatã media ºi oferi
sfaturi pe partea comunicare, relaþionare.

Un al doilea cîºtig major a fost dezvoltarea
intelectualã care, în prezenþa unei stimulãri
cognitive constante, a rezultat în achiziþionarea de
cunoºtinþe ºi abilitãþi/ deprinderi intelectuale
peste media populaþiei Down. În aceastã arie,
însã, frustrãrile noastre au fost majore în ceea ce
priveºte lipsa sprijinului specializat ºi a
informaþiei privind profilul educaþional al
persoanei cu Down. Dacã acum lucrurile stau
puþin mai bine fiindcã prezenþa cadrelor didactice
de sprijin începe sã-ºi facã efectul, pe parcursul
ºcolarizãrii lui Mihai a trebui sã dublez cu o
activitate intensã acasã ceea ce copilul, prin
deficit de atenþie, lentoare, pasivitate, nu putea
achiziþiona la ºcoalã. Cu toate acestea, o mamã,
oricît de educatã, nu poate þine locul tuturor
specialiºtilor, nu are energia, timpul ºi
competenþele sã acopere toate ariile curiculare.
Fãrã teama de a exagera, pot spune cã coºmarul
acestor ani a fost reprezentat exact de acest
sentiment de neputinþã ºi frustrare: am putut
identifica problema, am intuit corect sau am gãsit
parþial soluþia, dar nu am posibilitatea ºi nu am
cu cine colabora ca sã o rezolv. 

Aici fac o parantezã. Recent, am partcipat la
un seminar naþional dedicat persoanelor cu Down
care a prilejuit ºi constituirea Federaþiei
Asociaþiilor Down din România. Participanþii,
activiºti în organizaþii ºi pãrinþi, au subliniat o
carenþã majorã a sistemului care se leagã direct de
experienþa împãrtãºitã dvs. ºi de apelul pe care 
l-am schiþat la începutul prezentãrii. Acel grup
format din specialiºti care, teoretic, ar trebui sã se
afle la baza punerii în practicã a planului
individual de intervenþie elaborat de comisia de
acordare a Certificatului privind încadrarea într-un
grad de handicap, nu funcþioneazã! Nu existã
verigi funcþionale de legãturã între aceºti oameni,
instituþiile pe care le reprezintã ºi ºcoli.
Comunicarea e anevoioasã ºi, cînd e, se reduce la
partea birocraticã ºi/sau statisticã unde se bifeazã
itemi abstracþi. 

Aceastã observaþie face trecerea spre ultimul
aspect pe care vreau sã-l menþionez, legat de
corpul profesoral implicat în ºcolarizarea elevilor
cu cerinþe speciale. Cercetãri în acest domeniu au
relevat efectul/ influenþa pe care o au atitudinea
ºi aºteptãrile profesorilor asupra elevilor în modul
în care se percep pe ei înºiºi ºi îi percep pe
ceilalþi. Recent, s-a avansat ideea cã aceste
elemente sînt un ingredient indispensabil pentru
incluziune, ba chiar întrece în importanþã gradul
sau tipul de dizabilitate. Un covîrºitor numãr de
studii evidenþiazã aºadar cã incluziunea este
dependentã de filosofia ºcolii ºi de atitudinea
cadrelor didactice5. Crearea unei aºa numite
„culturi incluzive” este prin urmare esenþialã. Am
trãit aceste adevãruri cît se poate de concret în
timpul diverselor etape de ºcolarizare ale lui
Mihai. Dacã în ceea ce priveºte „filosofia” ºcolii,
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am avut norocul sã am de-a face cu conducãtori
de ºcoli care erau preocupaþi sã asigure cele mai
bune condiþii de educaþie ºi învãþare pentru TOÞI
elevii, deci ºi pentru cei cu cerinþe educaþionale
speciale, celelalte ingrediente care ar fi asigurat
fiului meu un mai mare grad de incluziune au
lipsit parþial sau cu desãvîrºire. Acestea ar fi
încrederea în capacitãþile proprii ale dascãlului de
a soluþiona nevoile individuale ale copiilor, o
atitudine optimistã vizavi de succesul tuturor
elevilor, luarea unor mãsuri pentru sprijinul
cadrelor didactice care lucreazã cu copii cu cerinþe
speciale, angajamentul de a oferi o programã
adaptatã ºi flexibilã pentru toþi elevii, precum ºi
adoptarea unor proceduri sistematice de
monitorizare ºi evaluare a progresului. 

Cu toatã bunãvoinþa întîlnitã la majoritatea
cadrelor didactice, am observat cã nevoile ºi
atitudinile celor de care depinde incluziunea au
rãmas în mare parte neidentificate ºi neglijate. Un
pas important în sensul acesta a fost fãcut prin
elaborarea ºi publicarea în 2005, prin eforturile
RENINCO, a Ghidului pentru cadrele didactice
de sprijin (CDS), precum ºi a Raportului de
studiu privind funcþionarea CDS (2006). În acest
spirit, cred cã este imperios necesarã elaborarea
unui pachet informaþional de sprijin pentru toate
unitãþile ºcolare care sã þinã seama de nevoile
cadrelor didactice. Consider cã, datoritã
numãrului relativ mare de copii cu sindrom

Down (pentru care un corpus mare de studii
recomandã incluziunea ca cea mai bunã metodã
de recuperare, socializare, etc.), trebuie elaborat
un capitol special referitor la profilul educaþional
al acestor copii. Acest lucru însã nu se poate
realiza decît prin introducerea pe agenda de lucru
a catedrelor de Psihopedagogie Specialã, respectiv
a Departamentului de metodicã a unor studii
(nivel licenþã, master, doctoral) privind atît
populaþia Down cît ºi nevoile cadrelor didactice.

Aº încheia spunînd cã, în pofida textelor
manifest, precum ºi a recentei Legi pentru
persoanele cu dizabilitãþi, extrem de generoasã în
aceastã privinþã, incluziunea ca filosofie a practicii
didactice este departe de a se realiza. Desigur, ea
presupune o serie de mutaþii de ordin social ºi
cultural pe de o parte ºi de mãsuri concrete pe de
alta care trebuie sã vizeze transpunerea în practicã
a principiilor care îi stau la bazã. 

Îmi place însã sã cred cã paºii concreþi care 
s-au realizat – training-uri, educaþie permanentã,
campanii de sensibilizare ºi informare – au dat
naºtere la un efect în lanþ ºi la modificãri
perceptibile la nivelul atitudinilor. Dar, în viziunea
mea, care are la bazã observarea evoluþiilor din
alte þãri, un pas mare înainte se va putea realiza
doar atunci cînd universitatea, prin cercetãtorii ºi
cadrele didactice, vor intra în parteneriate
eficiente cu ºcolile ºi organizaþiile
neguvernamentale pentru realizarea de programe
ºi studii care sã creeze premisele unui

management superior al cazurilor de elevi cu
nevoi speciale.    

Note:

2 „In România starea de fapt a persoanelor cu sindrom
Down este greu de definit. În primul rând nu se
cunoaºte numãrul lor exact. Am constatat cã în
România Serviciile de asistenþã socialã ºi autoritãþile
publice au publicat statistici efectuate doar pe
categoriile principale de dizabilitãþi (mentale, motorii).
În anumite documente se menþioneazã incidenþa  de 
1 la 800-1000 de nãscuþi vii.” (Maria Vislan,
http://www.impreuna.arts.ro/impreuna_aprilie2006.pdf
).
3 În contextul începutului anilor nouãzeci ºi acest gest
era, de asemenea, un risc asumat. 
4 În ciuda numãrului relativ mic de elevi integraþi la
nivel liceal, Ispectoratul ªcolar nu finanþeazã posturi de
cadre didactice de sprijin pentru aceastã categorie.
Efortul cade, din nou, în sarcina pãrinþilor ºi a
profesorilor.
5 Petty, Heather and Jane Sadler
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În anul 2006, împreunã cu studenþi de la
psihologie, am realizat un studiu comparativ
privind atitudinile pedagogilor, pãrinþilor ºi

elevilor faþã de integrarea copiilor cu nevoi
speciale, care relevã anumite tendinþe din
domeniul studiat. Fãrã pretenþia de
reprezentativitate, ele ne dau posibilitatea de a
reflecta asupra posibilitãþilor de a interveni
constructiv în formarea acestor atitudini. Studiul
s-a efectuat în trei localitãþi, în care se aplicã
diferite forme ale integrãrii copiilor cu dizabilitãþi.
Am aplicat chestionare special întocmite pentru
pãrinþi, pedagogi (educatori ºi învãþãtori) ºi elevi
(media de vârstã 9,6 ani). Cele trei categorii de
subiecþi au fost implicaþi fie în educaþia fãrã
integrarea copiilor cu  dizabilitãþi, fie într-o formã
de integrare localã, fie într-una funcþionalã. Pentru
o înþelegere mai clarã a acestora, prezentãm un
tabel sintetic al formelor educaþiei integrate.

Conform Köpatakine, 2004, în cazul integrãrii
locale s-a observat cã educarea elevilor cu nevoi
speciale se desfãºoarã în aceeaºi instituþie cu
ceilalþi elevi, dar în clase separate, ei neavând
activitãþi comune. Din perspectiva integrãrii
sociale, în cadrul lecþiilor instruirea elevilor cu
nevoi speciale se desfãºoarã în grupuri separate,
dar în afara orelor ºcolare ei desfãºoarã activitãþi
comune cu ceilalþi copii. (activitãþi sportive,
artistice, mese comune etc.). Integrarea
funcþionalã: toate activitãþile din ºcoalã se
desfãºoarã în comun. Doar în cazuri foarte
limitate se organizeazã instruirea diferenþiatã
(individual sau în grupuri) pentru elevii cu nevoi
speciale.

Dintre rezultatele obþinute, remarcãm o
atitudine pozitivã  semnificativ mai mare faþã de
incluziune din partea cadrelor didactice care
aplicã integrarea celor cu dizabilitãþi în practicã,
faþã de cei care nu lucreazã direct cu copiii cu
dizabilitãþi. 

În cazul pãrinþilor, integrarea funcþionalã pare
sã genereze cele mai pozitive atitudini. Pentru
cadrele didactice, cel mai uºor de integrat par a fi,
în ordine ierarhicã, copiii cu tulburãri de vorbire,
cei cu deficienþe motorii, cei cu deficienþe
auditive, apoi cei cu deficienþe vizuale ºi cel mai
puþin cei cu deficienþe mentale. Dintre elevi,
atitudinea cea mai pozitivã faþã de integrare au
avut-o aceia care au trãit deja experienþa
coeducãrii laolaltã cu elevi cu dizabilitãþi. De
asemenea, ne-a interesat pãrerea cadrelor didactice
cu privire la sistemul de învãþãmânt optim pentru
copiii cu nevoi speciale. Rezultatele relevã o
diferenþã între opiniile învãþãtorilor ºi ale
educatoarelor, învãþãtorii acceptând în mai mare
mãsurã copiii cu dizabilitãþi incluºi în formele de
educaþie de masã. Astfel, 44,4% dintre învãþãtori
opteazã pentru integrare totalã ºi 55,6 % pentru
integrare localã.  

Cu privire la factorii perturbatori ai educaþiei
integrate, se manifestã o diferenþã clarã între
opiniile cadrelor didactice implicaþi în integrare ºi
cei care nu sunt implicaþi în integrare. Cei care au
în clasã ºi copii cu dizabilitãþi considerã cã
impedimentul cel mai important al integrãrii este
lipsa de pregãtire specificã a cadrelor didactice. În
schimb cei care nu sunt implicaþi în integrare cred
cã obstacolul cel mai de seamã este lipsa
condiþiilor materiale. Tabelul 1. prezintã aceste
diferenþe.

Tabelul nr. 1: Pãrerea cadrelor didactice în
legãturã cu factorii perturbatori ai integrãrii

Concluziile studiului nostru: 

1. Cadrele didactice (învãþãtori ºi educatoare)
care au experienþã cu elevii cu nevoi speciale,
manifestã atitudine mult mai pozitivã faþã de
educaþia integratã.

2. Cadrele didactice care aplicã integrarea
considerã cã factorul perturbator cel mai de
seamã privind integrarea este lipsa de pregãtire
specialã a cadrelor didactice.  

3. Învãþãtorii considerã cã sistemul de
învãþãmânt optim pentru copiii cu nevoi speciale
este integrarea lor localã ºi cea totalã.

4. Atitudinea cea mai tolerantã faþã de
integrarea copiilor cu nevoi speciale se manifestã
la pãrinþii copiilor care frecventeazã ºcoli cu
integrare funcþionalã. Aceeaºi tendinþã se
manifestã ºi la copii.

Pedagogul, pãrintele ºi elevul
Eva Raduly Zorgö



îmblînzitorul de cai 

în ghetouri în oricare staþie de metrou
la oricare orã în piaþa de vechituri
în bordelurile clandestine
oriunde gãseºti un îmblînzitor de cai

trec prin mine ca printr-o
garã pustie 
zic
de ce scuipã lumea pe jos
domniºoarã de ce scuipi pe jos
îmblînzitorule de cai de ce 
n-ai cumpãrat batiste

zic mîine
mi-e frig de mîine
poþi tu rezolva sã fie mereu astãzi

amintirea marilor ierburi

cu mult efort vom deveni cîndva 
exact ceea ce sîntem
desãvîrºiþi în ceea ce sîntem/ nepãtaþi/ vomitîndu-i
necontenit pe ceilalþi 

în faþa ochilor tãi trãiesc indiferenþa voluptãþii

pe largile pajiºti
cutreierate de amintirea marilor ierburi
tu vei avea un fiu care nu va ºti numele meu

tu vei avea un fiu care nu va 
primi nici o jucãrie de la mine
nici o recunoºtinþã nu-mi va purta
nimic

cîinele din ceruri

dacã aº fi cîinele cel mare din ceruri
aº ura bun venit
cohortelor de potãi înecate
aº cere sã se traducã pe limba lor
ºi-a iepurilor sfîºiaþi pe ºosele
sfînta scripturã ºi
poate
filocalia

trãim
îþi spun
vremuri pe care alþii
abia au cutezat sã le profeþeascã
am îngropat lumea devoratã de peºti
luminatã de îngeri dezabuzaþi
de incendii

dacã aº fi cîinele cel mare din ceruri
aº fi imposibil de trist aº tremura
ca o frunzã
aº tînji dupã ghearele tale
m-aº ruga cãtre tine
muºcã-mã
tu 
femeie 

pinguini prin piane 

ce bine cã sîntem împreunã
ce fericire cã trãim laolaltã 
ce turmã fierbinte sîngeratã 

vom creºte pinguini
prin pianele bechstein 
din visele femeilor noastre

vom inventa casa perfectã
acoperiºul cu roþi 
sandviciul care se mãnîncã singur
bisturiul care sãrutã

prin ferestrele sparte 

biberoane roz

în fiecare zi o mie de mame 
nasc þînci neiubiþi îi vezi atîrnînd de þîþele vinete
cu
disperarea vulgarã a celor ce simt respiraþia morþii
le vezi taþii traºi la faþã pe coridoare þepeni strãini
mimînd fericirea incredibil de prost

aceeaºi viaþã începe confuz în fiecare zi sufocatã
de stolurile de toamnã/ iarnã/ varã/ primãvarã
publicaþiile destinate pãrinþilor tineri/ bãtrîni/ 
bogaþi/ sãraci/ tîmpiþi
se vor vinde în continuare 
cãrþile despre cum sã schimbi scutecul ºi sã bagi
biberonul la locul lui vor face tiraje ameþitoare

voi rîde ºi eu precum prea-nefericitul van gogh
arzîndu-ºi
mîna la flacãra lãmpii din dragoste curatã pentru
o vacã
nici mãcar sentimentalã

...scriind asta, parcã vãd mîntuirea ...biberoane
roz între labiile fetiþelor ...votcã de pufoaicã în
locul ºampaniei vulgare ...cimitire aseptice... fraieri
tãindu-ºi venele în toate blocurile la toate etajele...
anda adam în fustiþã ºi colanþi roz fãcînd artã
pentru artã... fuck you allllllllllllllllllllllllll 

andrei ºi javrele nimãnui 

pe andrei îl urmau javrele nimãnui
ai fi jurat cã are un balonzaid invizibil
cu care le fereºte de ploaie

un neam întreg de andrei n-a aflat
de ce e crucea tot una cu semnul plus

sigur
andrei nu e einstein
andrei e numai vînãt de frig
ºi-l primesc în beþiile lor femei noduroase 

cautã oameni vii 

cunosc un miliardar excentric din sighet
vinde cartoane ºi cautã oameni vii

el spune au murit mulþi pe-aici
ar fi echilibru dacã aº gãsi unul viu de fiecare
mort
numãrat

el gãteºte pentru poeþi 
ºi le sponsorizeazã cãrþile

la firma lui mîngîie facturi femei cu degete subþiri 
dulci ca poemele scrise în apnee
ele sînt supravegheate de doi moºi înþelepþi
dintre care unul a fost securist

el spune e greu
sînt puþini vii
el o spune 
cu aerul înduioºat cu care semneazã contracte
ºi acceptã felaþia secretarei

el e singurul înger cu cont în bancã
pe care îl ºtiu

eminescu la tot cartieru’

e mai rãu sã ai suflet decît sã fii mahmur ºi gol
sufletul se hrãneºte cu animale ciudate
care nu sunã nu miros ºi nu se-mperecheazã la
TV

în ciºmigiu am vãzut cã unu’ eminescu dã apã la
tot cartierul
vin þigãnci cu cãrucioare cu bidoane de plastic
cu þînci mucoºi aninaþi de aerul putred
vin domni doamne domniºoare
ºi se-adapã la izvoru’ lu’ eminescu ãsta
luat individual cred cã nici un primar n-a dat mai
multã apã
la bucureºti decît bãiatu’ ãsta eu zic sã-i facem
statuie

sã-i facem una din piatra cea mai tare
micã micuþã rotundã sã ºtim sigur
cã se topeºte ultima cînd explodeazã soarele
sã fie eminescu ãsta cu apa lui 
ultimul semn cã am umblat p-acilea
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Eminescu la tot cartieru’
poeme de Adrian Suciu

poezia

Adrian Suciu



Viaþa la þarã

Viaþa la þarã nu-i somnolentã,
în lentoarea ei
e mai împãrtãºitã, mai vie.
Ce gusturi, ce miresme, ce culori!
ºi iubirile (ce îmbrãþiºãri, 
închipuiþi-vã, domnilor),
ºi ura, ºi patima.

Timpul îl opreºti
ca pe taur, de coarne
ºi-þi faci rând pentru toate.
Ce mese, ce ospãtãri,
ce de bãuturã la nunþi,
iar de când se trãieºte mai lesne
ºi la botezuri, la confirmãri bisericeºti,
la comuniuni.
Ce petreceri la plãcute prilejuri:
recolte, naºteri,
succese, avansãri
(puþin conteazã de-s ale tale
ori ale vecinilor).

Câtã unire dinaintea necazului,
câtã compasiune pentru bolnav
ºi bucurie când trece nãpasta.
Ce priveghiuri, ce petrecanii,
ce laude, ce fãgãduieli
celui ce pleacã pe drumul din urmã.
ºi ce îmbãrbãtare
pentru rudele mortului.

Câtã lume la slujbe,
la procesiuni.
Ce muzici, cântãri, artificii
la sãrbãtorile sfinþilor.

Ce plãcute osteneli la alegeri:
ce pantomimã, ce fraude,
ce corupþie (dar ºi alese bucate
fãcute în casã, cu
vin, ulei, macaroane).

Cât loc pentru uimire,
pentru distracþie: pânã ºi zborul unui elicopter
aduce bucurie,
îi scoate în stradã
ºi pe cei mari ºi pe cei mici.

ªi câtã rãbdãtoare atenþie
pentru rarele întâmplãri,
pentru rãutãþile ºi mai arare.
Ce de poveºti fãrã capãt
din faptul cel mai neînsemnat.

Duºmani?

Dacã ne-am întâlni într-un pustiu
ori în locuri ºi mai cumplite,
am fi desigur fericiþi,
am învãþa de îndatã
sã ne zâmbim
sã ne dãm mâna,
poate chiar sã ne iubim.
Într-o lume comunã,
prin mulþimea celor ca noi
ne întoarcem spatele
ori ne ferim unul de celãlalt
cu vrãjmãºie amarnicã,
neîndurãtori
unul cu altul.

Deschid ochii mã uit

Deschid ochii mã uit
cum doarme soþia mea.
ºi iatã cã surprind o expresie
pe care nu i-o ºtiam
ºi-mi place nespus.
Surâd bunei ursite.
Sunt ostenit, însã ochii
nu-i mai pot închide la loc.

Ore-n ºir veghez...

Ore-n ºir veghez somnul fetiþei mele.
Ziua alung muºtele,
noaptea þânþarii,
care-s mulþime în sud
aproape de mare.
Mã lupt cu larma.
Smulg receptorul din furcã
la primul þârâit,
þâºnesc spre uºã
când aud soneria.
Pe oaspeþii prea guralivi,
cârduri de cumetri, cumetre,
îi opresc la intrare
ori îi rog smerit sã revinã.
Deosebesc falsele treziri
de cele adevãrate; uneori
o mângâiere ajunge
ca sã adoarmã din nou.

Muncitor bun la toate

Muncitor bun la toate
emigrat în Statele Unite
scapã din criza lui douãzeci ºi nouã
meºterind cu mâinile lui
coºuri de nuiele, coºuleþe,
panere dupã care americanii
se dau în vânt.

Traduceri ºi prezentare de
Doina OOpriþã
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Poezii de Gerardo Vacana
traducere

Poet, traducãtor ºi eseist, Gerardo Vacana s-a nãscut în 1929 la Gallinaro (Frosinone), unde trãieºte
ºi în prezent. Licenþiat în Litere la Florenþa, a predat limba ºi literatura italianã în Franþa, la Lyon.

Poezia sa, aºa cum a observat critica literarã, este finã, puternic ancoratã în real, în sentimentele
intense ºi sincere generate de o trãire autenticã a cotidianului. A fost tradus în francezã, englezã, ger-
manã, rusã, greacã, suedezã, spaniolã ºi esperanto.

În 1976 a fondat Premiul literar “Val di Comino”, iar din 1993 organizeazã ºi prezideazã reuniunile
internaþionale de poezie de la Alvito.

A ocupat diverse funcþii în administraþia statului italian, apoi s-a retras în satul natal, promovând
neobosit valorile culturale ale unui þinut de vis: Val di Comino.  



Popularul romancier britanic Ian McEwan,
intens tradus ºi apreciat în þara noastrã, a
publicat la editura Jonathan Cape un nou

roman, intitulat On Chesil Beach (Pe plaja
Chesil). Este o naraþiune de mai micã întindere
(166 pagini), dimensiune cu care ne-au obiºnuit
unele din scrierile sale timpurii, precum Grãdina
de ciment sau Amsterdam. Totodatã – considerã
Natasha Walter, care recenzeazã cartea în The
Guardian – este o poveste “low key”, adicã în
cheie minorã. Într-un ritm lent (prea lent, poate,
pentru scurtimea lui), romanul descrie noaptea de
nuntã a unei perechi aparþinând clasei de mijloc,
într-un hotel din Dorset, la începutul anilor ’60.
Dacã lipseºte bogãþia epicã din Câinii negri sau
Ispãºire, On Chesil Beach este scris în stilul
matur, speculativ ºi meditativ, cu care McEwan
ne-a obiºnuit odatã cu penultimul sãu roman,
Sâmbãtã, mai puþin comentat în Anglia ºi a cãrui
traducere româneascã (la Polirom), a trecut cvasi-
neobservatã. “Un stil rafinat, civilizat, foarte
diferit de tacticile de ºoc din primele sale
romane”, observã recenzenta. Judecând dupã
cronicã, autorul pare preocupat, în primul rând,
de evocarea exactã ºi sugestivã a calitãþii vieþii
cotidiene din anii ºaizeci ai secolului trecut, prin
aluzii la tot ce poate caracteriza epoca, de la
maniere, trenduri ºi tabuuri sociale, pânã la
calitatea mâncãrurilor ºi serviciilor de la hotelul
ce serveºte drept ambianþã. Cele douã personaje,
Florence ºi Edward, au aºteptat cu nerãbdare ºi
emoþie momentele acestea, doresc mult sã se
apropie ºi sã-ºi consume cununia, dar îºi dau
seama cã hotelul de la Chesil Beach a devenit un
décor al solitudinii, mai degrabã decât unul al
comuniunii. “Ce le stã în cale?”, se întreabã
naratorul. “Personalitatea ºi trecutul fiecãruia,
ignoranþa ºi teama, timiditatea, lipsa de
experienþã, rãmãºiþele de prohibiþie religioasã,
apartenenþa de clasã, educaþia britanicã, istoria
însãºi.” O mare parte a romanului se ocupã de
trecutul celor doi, dar, dacã viaþa de familie ºi
educaþia lui Edward pot fi reconstituite uºor de
cãtre cititor, trecutul lui Florence rãmâne ceþos,
autorul mulþumindu-se sã sugereze cã undeva, în
trecutul femeii, este îngropat un secret inavuabil,
probabil de naturã sexualã. Florence ºi Edward,
remarcã recenzenta, sunt încarnarea inocenþei
bazate pe ignoranþã tipicã pentru Anglia de
dinainte de 1960 (Philip Larkin spunea cã
dezinhibarea sexualã a început în 1963). Inocenþa
lor e de naturã sexualã, dar ºi politicã (în
studenþia lor, la Oxford, cei doi au participat la
manifestaþiile pacifiste, cu o naivitate care
aminteºte de cochetarea cu marxismul a lui
Bernard ºi June din Câinii negri). În ciuda
scurtimii ºi a formalismului romanului, crede N.
Walter, McEwan insuflã viaþã ºi credibilitate celor
douã personaje, explorând cu o candoare gravã
importanþa ºi imposibilitatea dragostei ºi
comunicãrii ºi dovedind o certã evoluþie faþã de
romancierul care se amuza în secret descriind
jocuri crude de violenþã ºi sex. Un roman
“intimist”, care, într-o manierã nu tocmai
caracteristicã autorului, pledeazã pentru
înþelegere, rãbdare ºi iubire.

Pãrintelui animaþiei japoneze, Hayao Miyazaki
– autor al peliculei de succes mondial Prinþesa
Mononoke – pe ai cãrui umeri s-a sprijinit în
ultimele decenii reputaþia internaþionalã ºi puterea
financiarã a studiourilor “Ghibli”, i s-a gãsit un
succesor în persoana fiului sãu de 40 de ani,
Goro, de formaþie peisajist, care, pânã în prezent,
s-a mulþumit sã conducã discret Muzeul Ghibli de
la periferia Tokyo-ului, nerealizând niciodatã
filme. Lui Goro i s-a încredinþat realizarea unui
proiect mai vechi al tatãlui sãu, Gake no ue no
ponyo, prin care se va asigura supravieþuirea
spiritului ºi esteticii “Ghibli” dupã retragerea lui
Miyazaki. Fiul a fost ales sã filmeze acest episod
din saga ºtiinþifico-fantasticã a romancierei
americane Ursula K. LeGuin – ne informeazã
cotidianul Libération – în ciuda protestelor extrem
de energice ale tatãlui. Povestirile din Terremer
(Earthsea, în cãrþile americancei) ne poartã într-o
lume a viitorului fragmentatã ºi învrãjbitã, în care
domneºte dezacordul ºi o epidemie necunoscutã
omoarã tot ce e viu. În principatul Morred,
tânãrul prinþ Arren îºi omoarã tatãl, monarhul
absolut, îi furã spada sfântã ºi fuge de acasã,
angajându-se într-o serie de aventuri de naturã
heroic-fantasy. Obsedat de paricidul comis (cu
valoare ritualicã) ºi de posibilitatea propriei
dispariþii, Arren ajunge sã se angajeze într-o luptã
pentru salvarea imperiului. Uciderea monarhului
este simbolicã, ne aratã cronicarul lui Libération,
dar filmul nu e în mai micã mãsurã un omagiu
respectuos adresat lui Miyazaki-tatãl, al cãrui cod
grafic rãmâne recognoscibil tuturor celor
familiarizaþi cu realizãrile sale în domeniul
manga. Pe parcursul lunilor de producþie, Goro
Miyazaki a þinut un blog, în care, printre altele,
dezvãluie cã a iubit întotdeauna animaþia ºi
manga, dar cã, din consideraþie pentru tatãl sãu, a
preferat sã-ºi reprime dorinþa de a face filme. Mai
puþin baroc ºi flamboiant decât peliculele lui
Hayao Miyazaki, Povestirile din Terremer se
revendicã mai mult din goticul englez, este lent,
nelipsit de umor ºi elegant. Presa niponã a
întâmpinat producþia cu cronici nimicitoare, iar
Ursula K. LeGuin însãºi a spus cã ar fi preferat ca
romanul ei sã fie ecranizat de Miyazaki-tatãl. E
greu sã intri în pantofii unui tatã vestit. Oricum,
poate cã o casã de distribuþie îºi face pomanã ºi
de noi.

Aproape nebãgatã în seamã a trecut traducerea
la Polirom a unui roman semnat cu un nume de
prin bucata noastrã de Europã, Marina Lewycka.
Titul: O scurtã istorie a tractoarelor în limba
ucrainianã. Cei care au avut curiozitatea sã
deschidã cartea au aflat cã autoarea este originarã
din Ucraina ºi scrie literaturã în limba þãrii de
adopþiune, Marea Britanie. Cu mult umor,
romanul nareazã viaþa în emigraþie a unei familii
de ucrainieni, cu un tatã semi-senil pentru care
istoria fabricãrii tractoarelor a devenit un hobby.
Sãptãmânalul The Observer semnaleazã apariþia,
la editura “Fig Tree”, a celui de al doilea roman al
Marinei Lewycka, Two Caravans (Douã rulote).
Eroina este Irina, o tânãrã muncitoare agricolã
sezonierã, care, dupã o cãlãtorie de 42 de ore cu

autocarul, soseºte de la Kiev în þara visurilor sale,
excitatã de promisiunile unei existenþe
aventuroase ºi de posibilitatea unei legãturi
romantice. Ceea ce urmeazã este uºor de ghicit
pentru noi, cinicii de dincoace de fosta Cortinã
de Fier. În locul englezului romantic, Marina e
aºteptatã de un gangster balcanic, care-i confiscã
paºaportul ºi actele ºi o duce la o colonie pestriþã
din Kent, unde, în douã rulote, locuiesc culegãtori
de cãpºuni din câteva continente: polonezi,
chinezi, ucrainieni, malawieni (deºi nu se vorbeºte
de români, poate cã romanul ar fi bun de
recomandat ca bibliografie cãpºunarilor noºtri din
Spania). O serie de incidente se produc între
imigranþi ºi localnici, legãturi de prietenie sau
iubire se fac ºi se desfac. Mai serios decât primul
roman al autoarei, Douã rulote încearcã sã
dezvãluie ºi faþetele negre ale condiþiei de
emigrant, ale muncii ilegale, ale traficului cu fiinþe
omeneºti. Punctul forte al lui Lewycka rãmâne,
totuºi, umorul, obþinut cu aparentã uºurinþã din
registrele diferite de limbã englezã folosite de
personaje. Limba englezã este stricatã în mod
creator de autoare, observã recenzenta din The
Observer. Umorul negru este una dintre cele mai
eficace modalitãþi tragice, dar, considerã
recenzenta, în cazul de faþã probleme prea grave
sunt tratate uneori cu prea multã frivolitate. Cele
mai puternice întâmplãri din roman sunt cele
vãzute cu ochii copiilor. Douã rulote, conchide
recenzenta englezã, e un roman comic încântãtor,
dar uºor dezechilibrat de încercarea de a trata, cu
un ton neadecvat, probleme sociale extrem de
actuale ºi de serioase.

Cã tot vorbirãm de Editura Polirom, mult
apreciatã de subsemnatul, în ultimul timp ea –
parcã urmând exemplul lui “RAO” – a început sã
scoatã pe piaþã noile traduceri (de romane
altminteri run-of-the-mill), în ediþii legate, cu
hârtie splendidã ºi tipar odihnitor, la preþuri
exorbitante. Parcã, totuºi, e cam mult sã dai
aproape o jumãtate de milion (ROL) pe un
roman de Chuck Palahniuk, ori chiar ºi pe
galonatul Maestrul de Colm Toibin. N-o sã ne
mai delectãm cu volumele frumoase ºi lucioase,
în format de buzunar?
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flash-meridian

Romane noi de Ian McEwan
ºi Marina Lewycka

Ing. Licu Stavri

Ian McEwan



Dintre tribuniºti, o figurã emancipatã a
anilor ’70 era Nicolae Prelipceanu. Îl
cunoscusem pe la începuturile

Echinoxului, cînd el absolvise deja Facultatea de
Filologie. Dar a fost coleg cu cei din generaþia
Ana Blandiana, Ioana E. Petrescu, Liviu Petrescu ºi
Ion Pop. Cînd apãrea revista Echinox, îºi publica
al doilea volum de versuri, cu un titlu foarte
ºocant în epocã: Antu (1968). Existenþa lui stã,
predestinat, sub semnul itineranþei ºi al
mobilitãþii: se naºte la Suceava, îºi petrece
copilãria ºi face ºcoala gimnazialã în Crasna din
judeþul Sãlaj ºi în Marghita din judeþul Bihor,
apoi liceul la Curtea de Argeº, iar Facultatea de
Filologie la Cluj. Dupã absolvire, e ºef de club al
Universitãþii ºi un an (1968-1969), redactor la
ziarul Unirea din Alba Iulia. Din 1969 vine la
Tribuna, pînã în 1986, cînd pleacã definitiv în
Bucureºti, unde, în prezent, este redactor ºef la
Viaþa româneascã, dupã multe alte funcþii, mai
mult sau mai puþin pasagere ºi aventuroase. A
publicat 21 de cãrþi, dintre care doar 5 dupã 1989,
una fiind o antologie de autor. În anii din urmã s-
a consacrat cu precãdere ziaristicii, fiind în
principiu un militant de orientare liberalã. În
fond, liberalismul, ca atitudine intelectualã, i-a
fost structural încã din perioada tribunistã.
Citadin prin origine ºi educaþie, are o sensibilitate
cosmopolitã de cetãþean al planetei. E tipul
civilului “fundamentalist”, al cãrui ideal îl
reprezintã societatea deschisã ºi libertatea
individului. Deºi în existenþa sa a cedat la unele
mici oportunisme nu i-a fost strãinã nici plãcerea
unei boeme decente. Îi lipseºte cu desãvîrºire
instinctul mutonier ºi îi repugnã naturile gregare.
Este în mod “natural” un om modern, dezinhibat
în orice mediu, mereu relaxat ºi volubil ºi avînd,
cumva în aparent contrast cu sensibilitatea sa
fantast-ironicã, o riguroasã eticã a datoriei ºi un
rafinat simþ al confortului domestic. Una peste
alta, are personalitate; se remarcã fãrã ostentaþie,
în orice situaþie, cu graþia ºi umorul omului de
spirit veritabil. Aºa îl vedeam ºi în anii ’80, cînd,
pentru Dicþionarul scriitorilor români, i-am
desenat acest portret: “În literatura actualã,

Prelipceanu reprezintã tipul scriitorului complex:
trece cu dezinvolturã de la poezie la prozã, de la
comentariul critic la reportaj sau interviu. Are
mobilitatea spiritului, conºtiinþa relativitãþii,
fineþea selecþiei ºi o vervã adeseori scînteietoare.
Omul este jovial ºi ironic, de o nonºalanþã
studiatã în comportament ºi, tocmai de aceea,
manierat cu naturaleþe. A substituit rigiditatea
unui cod al bunelor maniere prin spontaneitatea
lor; un rafinat aºadar, cu simþul cultivat al
umorului, dar ºi cu o realã sensibilitate a
dramaticului”. Ne întîlneam în acele vremuri
aproape zilnic, risipitori ºi magnifici în veselia
nepãsãtoare la lumea posacã din preajmã. Erau cu
noi mai tot timpul Tudor Dumitru Savu, Marcel
Runcanu ºi Adrian Popescu. Învãþasem sã trãim
livresc, avîndu-i tovarãºi de veselie pe Caragiale,
dar mai ales pe bravul soldat Švejk, despre care
Nae credea cã este un Don Quijote al secolului
XX. Nae ºtia pasaje întregi pe de rost din
uimitoarea carte a lui Hašek ºi ni le reproducea
cu o nesfîrºitã bucurie copilãreascã. Euforia
noastrã nu mai cunoºtea margini ºi ne credeam
atunci zeii voioºi ai unui Olimp comic. Altãdatã,
în serile reveriilor sentimentale, ne citea eclatantul
poem eminescian Umbra lui Moº Dabija Voevod,
stîrnind un soi de solemnitate ludicã a unui ritual
de iniþiere în marele mister bahic. Nu-s acestea
doar niºte amãnunte picante, ci mai curînd semne
concentrate ale unei ciudate fericiri abulice pe
care o întreþinea sentimentul prieteniei
dezinteresate. Nae a lãsat o urmã luminoasã în
ambianþa literarã clujeanã a anilor ’70. Acesta a
fost de fapt ºi intervalul înfloritor al creaþiei sale,
al poemelor care deveniserã emblematice pentru o
anume stare de spirit: Clinica raþiunii pure ori
Noaptea Sfîntului Bartolomeu. Dincolo de
multele posibile nuanþe, de ambivalenþa unei lirici
consistente, el era poetul ironic; avea, adicã, o
marcã a diferenþei epatante ºi a unei identitãþi
singulare.

*
N-am încã sentimentul neliniºtitor al

declinului, deºi “timpul creºte-n urma mea….”
Lipsit de complexul frustrãrii, mã bucur de fiecare

zi, uneori lenevind, alteori jubilînd în adãpostul
meu scriptural ºi asta atunci cînd îmi gãsesc acel
ritm melodic al respiraþiei care face posibilã
misterioasa alchimie a cuvintelor. Deºi sînt un
raþional, eu scriu cu întregul corp. Expresivitatea
limbajului meu depinde de starea lui emoþionalã.
Are o meteorologie variabilã ºi imprevizibilã ºi
randamentul e maxim în regimul termic rãcoros
al zilei. Sugestia frãgezimii ºi a înfloririi devine
atunci foarte activã ºi fecundã. Pielea fierbinte
predispune la reverii ceþoase care nu cristalizeazã
decît în sintagme insulare. Dar cel mai expresiv e
cazul volatil. Senzaþia aceasta dã o distincþie
clasicã limbajului. O asemenea stare o am în
special dimineaþa ºi numai pe inima goalã, cînd
corpul nu are decît memoria alimentaþiei livreºti.
Seara, înainte de culcare, citesc cel puþin o orã. E
un aliment rafinat, dar ºi un soi de fitness
spiritual pentru corpul care scrie ºi care, astfel, îºi
conservã tinereþea. Spre sfîrºitul lui 2006 am
recitit Muntele vrãjit, deºi îmi place mai mult
Iosif ºi fraþii sãi, pentru abundenþa “exotismului”
sãu rafinat-arhaic. Respiram cîte douã ore pe searã
aerul alpin ºi pur de la Davos ºi, în mod straniu,
aveam senzaþia densã, brutal-materialã, cã aud
zgomotul uºilor trîntite de fascinanta doamnã
Schoscha ori cã mã înfrupt din meniurile
copioase ale tuberculoºilor. Citeam adicã de
plãcere, cu întregul corp. Mã hrãneam cu acest
limbaj romanesc de subtilã compoziþie, ca ºi cum
te-ai hrãni cu niºte sofisticate ºi baroce meniuri
pãmînteºti. Pentru cititorul iniþiat, marile cãrþi
devin niºte alimente ritualice. Lectura nu e mereu
agresivã, criticã, hermeneuticã. Semantismul
limbajului poate atinge corporalitatea fragedã ºi,
concomitent, etericã a unui aliment care întreþine
celãlalt metabolism, al trupului spiritualizat.
Existã o aristocraþie a corpurilor care se
alimenteazã astfel, o aristocraþie care a descoperit
gastronomia spiritualã ºi reþeta pentru elixirul
tinereþii veºnice. Fiecare mare cititor îºi alcãtuieºte
în timp o “carte de bucate” proprie, cu reþete
extrem – rafinate sau chiar numai modest-
delicioase. Îl auzeam adeseori pe Alexandru
Paleologu cã a recitit de peste zece ori romanul
Rãzboi ºi pace al lui Tolstoi. Conu Alecu se
hrãnea exclusiv regal. În momentele mele de
paradoxalã melancolie euforicã, îmi ofer
întotdeauna, ca un desert de lux, prospeþimea
virginalã a acestor versuri eminesciene: “Acolo
lîngã izvoare iarba pare de omet/ Crengi albastre
tremur ude în vãzduhul tãmîiet”. Corpul
asimileazã imaginea delicat, cu un soi de tandreþe
nostalgicã ºi se frãgezeºte parcã, metamorfozîndu-
se pentru o clipã într-o stranie vegetaþie fluidã. Se
înþelege cã nu toate trupurile ºtiu sã citeascã. Cele
mai multe înghit fãrã a digera. Nu se hrãnesc de
fapt ºi sucombã prin inaniþie spiritualã.

*
Prima mea colaborare la seria nouã a revistei

Tribuna, de sub  conducerea lui D.R. Popescu, a
fost un articol despre romanul Matei Iliescu al lui
Radu Petrescu. Era în 1970, eu atunci terminasem
facultatea, iar cartea abia apãruse. Îmi fãcusem
lucrarea de diplomã la profesorul Ion Vlad avînd
ca temã o încercare de tipologie a romanului
românesc contemporan, astfel cã modalitatea
narativã din Matei Iliescu nu m-a luat chiar prin
surprindere. Se pare însã cã nici n-am intuit întru
totul noutatea experimentalã a formulei
romaneºti, pe care, de altfel, n-au surprins-o nici
criticii consacraþi ai momentului. Romanul va
beneficia de o lecturã adecvatã ceva mai tîrziu,
respectiv dupã ce vor fi identificate elementele
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Petru Poantã

Reverii cu Nicolae Prelipceanu
ºi Mihai Dragolea

intermezzo clujean
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Un olandez, care ºi-a gãsit fericirea
extraconjugalã venind cu ajutoare într-un
sat de lângã Cluj prin anii ’90, s-a gândit

sã aducã de data aceasta coºuri încãpãtoare de
gunoi pentru toate casele din sat. Sã le punã
omul la poartã. El a observat ceea ce primarul de
atâþia ani refuzã sã observe: cã lumea pur ºi
simplu nu ºtie unde sã se descotoroseascã de
gunoiul menajer. Cojile de cartofi se dau la porci,
cocenii de porumb se pun pe foc, penele de gâscã
se mai pun în perne, dar ambalajele de plastic,
cutiile goale de conserve ºi pungile în care a fost
cafea invadeazã peisajul. Ca urmare a lãsat o stivã
enormã de pubele în curtea preotului ºi a parcat
tirul la poarta unei fete, dãscãliþã trupeºã ºi
ochioasã, aºa cum sunt de altfel ºi olandezele din
picturi. Camionul e acolo ºi astãzi, parcat de zile
întregi ºi gol-goluþ, iar mustãciosul olandez e
undeva înãuntru, scump la vãzut. Am intrat odatã
cu treabã în casa oamenilor ºi l-am gãsit în
bucãtãria aglomeratã ºi prost luminatã, unde se
simþea, culmea, în largul lui. Bãtea cu telul un
blat de tort ºi, vãzându-mã cât sunt de uluit, mi-a
tras cu ochiul. Fuma pipã ca ºi mine, doar cã, din
pãcate, tutunul olandez de pipã încã nu se înscrie
printre ajutoare: nu e ceva neapãrat necesar
þãranului care tuºeºte pe întuneric atunci când se
întoarce de la crâºmã, noaptea târziu.

Imediat ce au aflat de norocul care dãduse
peste ei, oamenii au început sã curgã spre centrul
satului, de unde unii deja se întorceau cãrând într-
o mânã voluminosul recipient ºi în cealaltã capac-
ul. Întotdeauna am fost uimit de telefonul fãrã fir
care funcþioneazã aici fãrã greº. Cum aflã oamenii
cã în dimineaþa asta soseºte comisia silvicolã, sau
ajutoarele olandezilor? Se dã de ºtire la lãptãrie,
se anunþã vecinii peste gard, se rãcneºte peste

pârâu. Pentru cã telefoane nu prea sunt, nu mai
existã nici toboºarul care se plimba în lungul satu-
lui convocând cândva cu vocea lui spartã lumea
la primãrie. De fapt nici primãrie nu mai existã,
decât în satul vecin.  

În containerul de plastic, cu capac, se mai afla
câte ceva, ca surprizele din oul Kinder: cãni, sol-
niþe, hârtie igienicã, farfurioare ºi alte jucãrele cas-
nice. Femeile în negru s-au împovãrat degrabã cu
uriaºul obiect, galben la culoare, arãtând ca niºte
furnici mãrunþele care transportã greutãþi dispro-
porþionate. Fiecare se grãbeºte sã disparã cu
comoara în curte ºi apoi în casã, de parcã ar fi
existat primejdia ca donatorul sã se rãzgândeascã,
sã le cheme cineva înapoi ºi sã le explice cã n-a
fost decât o greºealã. 

În unele case containerul acesta de plastic
urma sã fie obiectul cel mai nou ºi mai arãtos.
Parcã vedeam, ca în desenele animate, cum dispar
toate gunoaiele din curte ºi de pe uliþã intrând
aproape magic toate sub capac ºi lãsând bãtãturile
mai curate decât fuseserã ele vreodatã. Cum 
fuseserã în copilãrie, pe vremea când nu existau
ambalaje de unicã folosinþã, când fiecare cutie
goalã îºi gãsea un rost undeva prin bufet sau prin
dulap. Bune sã þii în ele nasturii, sarea, actele
casei, mãrunþiºul, acele ºi degetarul, cheile de la
uºile care nu mai existau. 

Rujiþa venea gâfâind pe uliþã, strângând în
braþe preþioasa ei povarã. Dolofanã Rujiþa, volumi-
nos bidonul. Din faþa casei mele urma sã ia pote-
ca ºerpuitã spre casa ei cocoþatã deasupra cimiti-
rului. Se opri sã-ºi tragã sufletul. Ce-ai acolo? am
chestionat-o eu nedumerit. Mã informã de
norocul ce dãduse peste ea ºi peste întregul sat,
datoritã generosului olandez, ºi mã sfãtui sã mã
duc ºi eu cât mai degrabã, sã nu rãmân fãrã

obiectul ce mi se cuvenea. Uitã-te aici, mã lãmuri
ea, cât e de încãpãtor ºi cât de bine se fixeazã
capacul. Te-aºezi pe el ºi se închide la fix. Cicã e
coº de gunoi. Doar nu-s nebunã! E cel mai nou
obiect pe care-l am în toatã casa. Va fi foarte bun
sã pun în el carnea sãratã de Crãciun, slãnina ºi
cârnaþii. ªi-mi arãtã din nou cât de bine se
închide, ca la o demonstraþie ad-hoc de market-
ing.

Gunoiul e murdar, e murdãrie. Pentru acesta
trebuie gãsit ceva vechi, o ruinã mâncatã de rugi-
nã, o pungã spartã, o cãldare scoasã din uz, fãrã
capac ºi fãrã toarte. Sau sã te descotoroseºti de el
cum ºtii, aruncându-l drept în uliþã, seara când nu
te vede nimeni. Ce, nu fac toþi la fel?

ªi parcã ar fi auzit ce vorbim, porcul din coci-
na aplecatã într-o rânã începu sã guiþe disperat,
protestând zadarnic cât îl þineau puterile.  

reversul medaliei

Alexandru Vlad 

Totdeauna se gãseºte o soluþie

esenþiale ale unei posibile poetici a ceea ce se
numeºte “ºcoala de la Tîrgoviºte”. Mi-am amintit
acest episod acum cînd a apãrut ediþia a doua a
cãrþii lui Mihai Dragolea În exerciþiul ficþiunii,
carte care, în 1992, la prima ediþie, fusese cea
dintîi sintezã asupra unei grupãri literare din
regimul comunist. Lucrarea e scrisã de fapt
înainte de 1989, însã n-a putut fi publicatã, deºi
operele comentate apãruserã atunci ºi avuseserã
un formidabil succes de criticã. Dar important
rãmîne faptul cã Mihai Dragolea descria, în
întunecatul deceniu nouã, un fenomen literar în
plinã desfãºurare ºi afirmare. ªi o fãcea expresiv ºi
deloc inhibat de ideologia oficialã, cãci fenomenul
însuºi se afla în flagrantã disjuncþie cu aceastã
ideologie. Criticul îºi începe cariera în gruparea
“Echinox”, aparþinînd promoþiei care, în jurul
anilor ’80, se afiliazã miºcãrii literare a
optzecismului, de orientare postmodernistã. Noua
miºcare impune un alt mod de a înþelege ºi de a
practica literatura faþã de generaþia anilor ’60-’70,
gãsindu-ºi corespondenþe, ºi afinitãþi, printre
altele, cu reprezentanþii “ºcolii de la Tîrgoviºte”.
“ªcoala” însãºi îºi relevã constantele definitorii în
orizontul poeticii configurate de scriitori
optzeciºti. E unul dintre precursorii optzecismului
ºi, totodatã, un contemporan al lui în viaþã. Într-o
asemenea ambianþã, pentru Mihai Dragolea
scriitorii “tîrgoveºteni” reprezintã arhetipuri ale
noii literaturi ºi constituie tradiþia modelatoare ºi

legitimatoare a propriei existenþe literare. Cartea
are întrucîtva aspectul unui caleidoscop
scînteietor. Protagoniºtii grupului (Radu Petrescu,
Mircea Horia Simionescu, Al. George, Costache
Olãreanu, Tudor Þopa, Petru Creþia) sînt
comentaþi “fragmentar”. Compoziþia cãrþii se
coaguleazã din temele constitutive ale ºcolii, teme
nu neapãrat inedite, dar care devin, prin tehnici
narative originale, niºte mãrci identitare ale
acesteia: dicþionarul (lista, “catalogul”), jurnalul,
relaþia de cãlãtorie (într-o geografie realã sau
imaginarã ori pur ºi simplu în literaturã),
dragostea, scriitura ºi viaþa ca text, autobiografia.
Operele convocate nu ilustreazã aceste teme, ci,
dimpotrivã le transformã în profunzime
semantismul originar în conformitate cu o poeticã
relativ comunã ºi totuºi specificã fiecãrui autor.
Analizele lui Dragolea urmãresc chiar aceastã
poeticã a formelor, relevînd asemãnãrile ºi
diferenþele, cu nuanþãri subtile ºi, mai ales, cu o
remarcabilã expresivitate conceptualã. Nu voi
intra în detalii, cãci am sentimentul cã,
reconstituindu-i traseele demonstraþiei, eseul se
deºirã. În fond, deºi riguros conceptualizat,
discursul critic are o fluiditate ºi un dinamism de
naturã narativã. În ultimã instanþã, consistenþa lui
constã într-o atmosferã de un farmec aparte.
Demonstraþiile aduc a ingenioase scenarii epice,
cu intarsii confesive ale criticului. El însuºi
prozator, proprietar subtil-umoristic al unei

mitologii derizorii a universului cotidian ºi a
faptului divers ca enormitate caricaturalã, Mihai
Dragolea a configurat în eseul sãu imaginea
tulburãtoare a unui fel de societãþi secrete care
locuieºte esenþial un spaþiu scriptural. Pentru
scriitorii acestui grup din “Papirosferã“, practica
textualã (scriitura) reprezintã într-adevãr un mod
de existenþã. Ei au scris în regimul comunist cu
sentimentul cã inventeazã literatura. Deºi
debuteazã editorial abia în anii ’70, încep sã-ºi
scrie cãrþile încã din anii ’50, într-o polemicã
tacitã ºi radicalã cu exigenþele ideologice ale
realismului socialist. N-au constituit o grupare, cu
un program estetic ºi cu o ideologie literarã
articulatã, aºa ca în cazul “Cercului literar de la
Sibiu”, însã s-au solidarizat plasmatic într-o
confrerie literarã subversivã ºi inovativã. ªi, cum
spuneam, cãrþile lor au contribuit decisiv la
schimbarea de paradigmã din anii ’80.



Aud tot timpul de la prieteni ºi de la
cunoºtinþe despre o stare de fapt pe care cu
greu mi-o pot explica. E vorba de job-urile

disponibile în România, mai ales pentru ºomerii
cu studii superioare în domeniul umanioarelor: în
principiu secretarã sau web-designer. Ceea ce e
uluitor la acest gen de servicii e în primul rând
durata lor: de la 8 dimineaþa pânã pe la 5-6 dupã-
masa. În unele cazuri se explicã: frecatul foilor
din stânga în drapta, semnãturi, tãiatul de slãninã
pe ele, cafeluþele ºi alte alea. În alte cazuri e
aproape imposibil de aflat ce dumnezeu poate
face angajatul atâta timp, mai ales la o firmã
micã. Oricum zicala absolutã a angajatorului e
invariabil aceasta: „Eu am nevoie de cineva care
sã stea.” Pãi bine, bine, ar putea rãspunde cineva.
Decât sã stãm, nu mai bine facem ceva? Se pare
cã nu, ºi asta pentru cã angajatorul are pur ºi
simplu alergie la ideea de timp liber, cel puþin
când vine vorba de timpul angajatului. Acesta din
urmã nu trebuie sã priveascã munca superficial,
ca pe ceva ce-i asigurã traiul, ci ca pe un fel de
mântuire personalã, iar pe angajator ca pe un
dumnezeu ale cãrui cãrãri sunt foarte
necunoscute. Se ºtie cã în România cel mai
eficient mod de a-þi arãta puterea stã în crizele de
isterie, în capricii ºi în tot soiul de alte incoerenþe.
În plus, dupã cum am mai spus ºi cu alte ocazii,
de obicei se confundã „deþinerea de sclavi” cu
nobleþea... cã de, domn înseamnã sã fii servit. 
Fie-mi permisã o parantezã pe care o ocup cu
genialul Gogol care a pus în gura lui Cicikov
aceastã minunatã distincþie: diferenþa între un

gentleman ºi un boier rus e cã primul îºi scoate
cizmele singur. Acuma, pe plaiurile mioritice
circulã ºi-aºa destul de multe cizme ºi nu-i de
mirare cã nu se descurcã singure. 

De ce se mai plângeau prietenii mei? De
faptul cã dumnezeul-angajator are ºi el rare
momente de efuziune sentimentalã, dar în mod
bizar ºi le aratã numai la sfârºitul programului,
cam atunci când pãcãtosul se pregãteºte sã o ia la
goanã. De obicei aceastã ºedinþã de descãrcare a
sufletului mai dureazã vreo douã ore, astfel încât
ziua sã se încheie cu lista completã a peripeþiilor
pe care le-au fãcut copiii, soþul angajatorului sau
chiar angajatorul însuºi. Eu personal cred cã
aceºte ºedinþe de „bonding” nu sunt de fapt decât
niºte tertipuri: vrea ºi el, angajatorul, sã
demonstreze cã are o viaþã personalã, cã de fapt
nu se ocupã toatã ziua cu urmãrirea vieþii altora
ºi cu atât de istovitorul teatru în care joacã rolul
de ºef.

Ce nu ºtiu însã angajatorii? S-ar schimba oare
comportamentul lor dacã li s-ar explica în cel mai
ºtiinþific mod posibil cã nu trebuie sã aibã spaimã
de timpul liber al angajatorului? Descoperirile
neuropsihologiei au demonstrat cã unul dintre
modurile de a obþine satisfacþie ale creierului
uman este puternica concentrare, efortul de a
depune atenþie pentru un rezultat reuºit... ºi cã în
fond oamenii se simt mai împliniþi mai degrabã
când muncesc decât atunci când pierd vremea. De
fapt, pentru creier nici nu prea are sens sintagma
de a „pierde vremea”. Diversitatea (de orice tip)
este una dintre cele mai puternice surse de

fericire, dependenþa de nou fiind programatã
genetic. Însã cel mai desãvârºit ºiretlic al naturii e
legat de faptul cã întotdeauna creierul reþine
numai „punctele culminante ale unui sentiment ºi
ultimele minute înainte ca acesta sã disparã”.
Amintirile sunt aproape imposibil de urmãrit în
mod „obiectiv” tocmai din aceastã cauzã. Cel care
se retrage în culmea gloriei sau cel care pleacã de
la o petrecere când ea e în toi, pare sã procedeze
corect. În mod evident, ºi o stare de stres
continuu, prin intensitatea emoþionalã face ca în
creier sã se cimenteze doar anumite trasee între
neuroni, celelalte rãmânând anchilozate. „Creierul
trist seamãnã cu un picior care a stat mult în
ghips” (Formula fericirii, Stefan Klein). Ceea ce
pentru angajatorul-dumnezeu reprezintã
perfecþiunea, adicã rutina ºi „statul”, pentru
creierul-angajat reprezintã ruina. În mod ciudat
aceastã contradicþie, ba chiar acest „conflict de
interese” nu pare sã-i supere pe mulþi. De unde ºi
celebra apostrofare: „Eu nu te-am adus aici sã
gândeºti, ci sã execuþi ordine”. S-ar pãrea cã
angajatorul are nevoie de un automat, dar aceasta
ar reprezenta varianta optimistã. De fapt, el are
nevoie de un „pet” (animal de casã) sensibil la
factorul „fricã”, un „pet” cãruia i se îngãduie,
când ºi când, în mai sus amintitele momente de
efuziune sentimentalã, sã aspire la titlul de
„cameristã”. 
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Nimic mai pilduitor decât Istoria. ªi nimic
mai inutil; cel puþin aºa pare.
Pilduitor pentru cã aºeazã alãturi cauzele

ºi efectele pe care doar curgerea veacurilor le face
vizibile, pentru cã, dând seamã despre poetica
istoricã a timpurilor verbale, restituie adesea
prezentului îndoiala existenþialã a optativului, a
lui ar fi fost sã fie dacã… ba, uneori, ne trimite în
perplexitate, ghilotinând negaþia fatidicului n-a
fost sã fie. Pilduitor prin ceea ce spune dar, mai
ales, prin ceea ce nu spune, fiindcã mintea ne-a
fost datã spre înþelegerea ºi judecarea vãzutelor ºi
deopotrivã, ori mai cu seamã, a nevãzutelor. De
aceea principii ºi bãrbaþii de stat din toate
timpurile erau îndemnaþi, ba chiar obligaþi, nu
numai în juneþea lor dar chiar ºi mai apoi, a lua
seama la întâmplãrile ºi întâmpinãrile istoriei iar
modernitatea a cãutat a face din ea o disciplinã
ºcolarã obligatorie.

Inutil pentru cã rareori acei principi ºi bãrbaþi
de stat au þinut seamã de vãzutele ºi nevãzutele
istoriei, prea rareori pildele de la care s-au
împãrtãºit au rodit în faptele lor. Cât despre
popoarele modernitãþii... cu cât mai ºcolite cu atât
mai farã memorie, mai uituce de istoria lor ºi a
altora, adicã de sine. Se pare cã, dincolo de
fudulia intelectului, pilda nu valoareazã nimic ºi
poate cel mai adevãrat dintre noi rãmâne Toma

necredinciosul.
ªi totuºi, poate din aceast rãsfãþ al spiritului ºi

din infantila credinþã cã omul e capabil sã înveþe
ceva din greºelile ori, mã rog, faptele celorlalþi, nu
ne putem dezbãra de plãcerea de a ne întoarce la
trecutele vieþi de oameni ºi seminþii, cãutând
semne ºi înþelesuri. Cãci fascinant este nu numai
acel ce-ar fi fost dacã, cel care l-a împins pe Titus
Livius sã-ºi imagineze, în prima ucronie a
umanitãþii, ce-ar fi fost dacã Alexandru cel Mare
ar fi pornit nu spre Rãsãrit, ci spre Apus, ci ºi, ºi
mai cu seamã, jocul dintre efectele aparente ºi
cele reale ale unui fapt istoric.

Aºadar iatã: la anul 390 înainte de Hristos,
galii conduºi de Brennus îi înfrâng pe romani la
Allia ºi ocupã Roma. Nicicând Cetatea Eternã 
n-avea sã se afle într-o situaþie mai disperatã. Nici
mãcar atunci când câmpiile italice se cutremurau
sub paºii elefanþilor teribilului Hanibal. Trecutã
prin foc ºi sabie. Jefuitã. Doar un pumn de ostaºi
mai rezista în fortãreaþa Capitoliului, acolo unde
se aflã templul lui Zeus. Deºi pãrea cã toþi zeii îºi
întorseserã ochii de la ea. Zeii, da, nu însã ºi
gâºtele, aceste fascinante palmipede, a cãror
vigilenþã avea sã zãdãrniceascã asaltul decisiv al
galilor asupra fortãreþei ºi sã-i aducã, pânã la
urmã, la masa tratativelor, ca sã folosim un
termen politiquement correct. Care tratative s-au

soldat din partea romanilor cu plata unei
rãscumpãrãri de 1000 livre de aur, în schimbul
retragerii galilor. O impresionantã balanþã a fost
aºezatã, deci, în piaþa forumului pentru a cântãri
aurul. Numai cã galii cei sãlbatici ºi neiubitori de
romani au aºezat pe talger greutãþi mãsluite. Ba
încã la protestele acestora, spre totala lor umilire,
Brennus ºi-a aruncat sabia în acelaºi talger,
deasupra ticãloaselor greutãþi, rostind trufaºele
cuvinte: Vae victis! (Vai de cei învinºi!).

De-atunci încoace lucrurile se repetã cu o
uimitoare constanþã. Cineva þine sã dea viaþã
totdeauna vorbelor lui Brennus: Vae victis! Numai
cã ar trebui, poate, ca acel cineva sã ia în seamã,
totuºi, Istoria: Peste numai douã veacuri Galia
dispãrea, devenind provincie romanã ºi nu invers!
Cu ceva vreme mai înainte, etruscii învingãtori îi
obligaserã pe romani sã treacã în genunchi pe sub
furcile caudine. Etruscii au dispãrut din istorie.
Roma, nu!

Poate cã la toate acestea ºi la multe altele se
va fi gândit acelaºi Titus Livius când, redactând a
sa Ad urbe condita, în chiar triumfalele vremi ale
marelui Augustus, a fãcut necesara corecturã
scriind: Gloria victis!

Dar Titus Livius era istoric iar Istoria n-o fac
istoricii. Ei doar o scriu.

ferestre

Vae victis
Horea Bãdescu

Creierul ºi angajatorul sãu
subcooltura

Oana Pughineanu



Stimate domnule preºedinte,

Iarãºi am aflat o veste care îmi produce
gînduri negre pentru un viitor nu chiar
îndepãrtat. Neliniºti pentru toatã familia ºi

toþi prietenii ºi, pînã la urmã, pentru toþi
cetãþenii patriei noastre europene. Pleacã cadrele
medicale, domnule! Pleacã medicii ºi asistentele
ºi asistenþii, în grupuri masive. Se duc într-alte
þãri, sã îngrijeascã bolnavi strãini, oameni ºi ãia,
ce-i drept dar... Se plãteºte mai bine munca pe-
acolo, ca ºi culesul de cãpºuni ori ridichi dar nu-
i chiar acelaºi lucru. Aici e vorba de sãnãtatea
noastrã. A copiilor, a maturilor, ba chiar a
bãtrînilor de care... nu prea mai are nimeni
nevoie. E vorba de sãnãtatea cetãþenilor. De
sãnãtatea patriei, în cele din urmã, nu-i aºa
domnule? Pãi, odatã plecaþi, cei mai mulþi nu se
mai întorc, aºa am auzit ºi aºa este. Normal,
cine naiba se întoarce unde-i merge mai rãu?
Mult mai rãu. ªi atunci, în cîþiva ani, basta cu
medici ºi asistenþi! O sã ne tratãm singuri. Ne
întoarcem la babele vindecãtoare pe bazã de
vrãji, descîntece, bolboroseli ºi prafuri produse
de ele din cine ºtie ce plante ºi mortãciuni!
Dacã nu vor pleca ºi ãstea! Cã nu toþi vom
putea merge sã ne tratãm ori sã ne operãm în
strãinãtate. 

Am auzit într-un discurs televizat afirmîndu-
se, sus ºi tare, cã stãpînii Uniunii Europene sînt
nu statele ci cetãþenii! Ei, cetãþenii, sînt stãpîni
pe hotãrîrile ce le iau în comun, se mai zicea.
Eu sînt cetãþean european, prin urmare ºi eu
sînt unul care hotãrãºte... Sã te prãpãdeºti de
rîs, nu altceva. Cînd naiba am fost noi întrebaþi,
înainte de a se lua o „hotãrîre”, dacã sîntem ori
nu de acord, dacã avem alte propuneri ori alte
idei ºi aºa mai departe? Asta miroase foarte tare
cu textele de pe vremea epocii de aur cînd
poporul era suveran, poporul era „stãpîn pe
destinul sãu”, totul se fãcea în slujba
poporului!!! Acum se zice cetãþeni. Acelaºi rahat
în alt ambalaj. Nu mã mir cã cea de a cincizecia
aniversare a Uniunii Europene s-a þinut la Berlin.
Capul meu de cetãþean face conexiuni spontane.
Acolo, domnule, a murit nenea Iancu! ªtiu
politicienii? Îºi dau unii seama cã fac politicã pe
baze... caragialiene? 

Vãrul meu a turbat în ultimele zile. Zice cã
am ajuns sã fim conduºi de strãini, de
minoritari, adicã de unguri. Aºa ceva nu ºi-a
imaginat nici în cele mai sãlbatice vise ale sale.
L-am potolit, în cele din urmã. I-am amintit cã
þara asta a fost condusã ºi de români puri, cum
sîntem noi, cetãþeni români de origine românã,
ºi tot la dezastru a ajuns. Ba, dacã ne amintim

puþinã istorie, au fost perioade cînd aveam regi
care nici nu ºtiau româneºte ºi totuºi... N-are
importanþã ce-s ãia din conducerea superioarã,
pot fi, din partea mea, ºi din Insula Paºtelui,
oameni cinstiþi sã fie ºi cu cele mai bune
intenþii. Dar unde naiba gãseºti oameni cinstiþi
ºi cu bune intenþii care sã doreascã sã conducã?
Asta-i problema, nu alta...

Iarãºi îmi bat vecinii în þeava caloriferului,
semn cã aud ce scriu. Drept pentru care închei
ºi mã semnez: un om din þarã.  
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Lipsa evidentã a autostrãzilor din peisajul
Estului european e o moºtenire nefastã a
regimurilor comuniste. Grija guvernelor din

aceste þãri pentru „bunãstarea poporului” nu
includea ºi mofturi de provenienþã capitalistã.
Dovadã e cã pe harta rutierã de azi a Europei
diferenþa dinte est ºi vest e izbitoare, jenantã
chiar în aceastã privinþã. Þãrile estice dau zor
acum sã reducã din handicap. Construiesc în
disperare, dau nãvalã la materiale de
construcþie, modernizeazã drumuri de pe
vremea romanilor, devenite impracticabile.
Agitaþie ca înaintea unei invazii. Desigur,
invazia maºinilor care nu mai încap pe ºoselele
noastre înguste. ªi ce maºini! Numai una ºi una!
Nici în Germania nu vezi atâtea merþane
sfidãtoare, bmv-uri de agãþat gagici sau opeluri
de evidenþiat nivelul de trai al familiei. Ce mai
tura-vura, toatã suflarea e prinsã în aceastã
psihozã a progresului automobilistic. ªoferii
aºteaptã cu nerãbdare autostrãzile „sã poatã
goni dupã pofta inimii”. Aºa s-a exprimat,
deunãzi, primul vitezoman motociclist al þãrii,
acum potolit oarecum dupã experienþa
proptitului în cârjã. Nu, domnule Tãriceanu, nu
pentru bezmetici sunt necesare autostrãzile, ci
pentru ca ºi românii sã circule civilizat, nu ca în
Camerun sau Uganda! 

Cei miruiþi de destin pentru cã autostrada
trebuie sã treacã peste tarlaua lor fac planuri
pentru investiþii profitabile. Unii, nemulþumiþi
de cât li se oferã, se ceartã ca sã primeascã mai
mult. Vor cãpãtuialã cu orice chip. Alþii suferã

cã piciorul de susþinere al viitoarei construcþii
trebuie ridicat chiar pe locul actual al casei.
Dacã e o dãrãpãnãturã, nu le prea pasã.
Dimpotrivã, se bucurã cã Dumnezeu le-a pus
mâna în cap ºi i-a mutat în casã nouã. La fel se
simt ºi cei angajaþi. A spune „lucrez la
autostradã” înseamnã deja a-þi permite sã trãieºti
cât de cât omeneºte. Ca sã nu mai vorbim
despre angajaþii cu funcþii mai mult sau mai
puþin importante transportaþi zilnic în jeepuri
elegante spre locul de muncã. Asigurarea
transportului, organizarea ºantierelor trebuie
fãcute dupã standardele internaþionale. Costurile
sunt pe mãsurã, dar construcþia înainteazã
anevoie. Aici avea dreptate primul mistru când,
observând cât de lent avanseazã lucrarea, a spus
cã autostrada Oradea – Bucureºti va fi gata abia
în 2020, nu în 2012, dupã cum scrie în
contract. Încã un numãr de ani ºi se vor
termina ºi rezervele de þiþei ºi atunci vom avea
autostrãzi-muzeu numai bune sã ne fãloºim cu
ele în întreaga lume. Americanii nu se vor da
bãtuþi nici atunci. Vor gãsi ei soluþii, doar nu
vor sta liniºtiþi acasã, punând lacãt aprigei
dorinþe de hoinãrealã. Vor construi tobogane
gigantice ºi vor da drumul în jos la maºini fãrã
a avea nevoie de vreun combustibil. Noi o vom
lua din nou de la capãt. 

Deºi s-ar pãrea cã Radu Berceanu, ministrul
transporturilor, cunoaºte toate ºmecheriile
ascunse sub justificarea scumpirii materialelor
dupã semnarea contractelor, ba chiar ºi alte
motivaþii fanteziste, neaºteptate, ceea ce duce la

modificarea costurilor iniþiale, domnia sa
dovedeºte prea multã clemenþã în privinþa
prelungirii datei de dare în folosinþã a lucrãrii.
Naivitate de diplomat român? Proiectanþii
trebuie sã câºtige ºi câºtigã mult. Constructorii
de asemenea. Mã întreb ce au câºtigat voluntarii
din trecutul repudiat azi, care au dus la bun
sfârºit o lucrare extrem de dificilã în defileul
Jiului, de pildã. Heirupismul „Bumbeºti –
Livezeni” sunã penibil azi, pentru mulþi. Dar a
tãia drum de fier prin stâncã e mult mai dificil
decât a întinde asfaltul pe loc oblu. Afacerea cu
autostrada trâmbiþatã, doritã ºi hulitã,
tergiversatã ºi ciupitã de fonduri se dovedeºte în
primul rând o vacã de muls pentru constructori,
proiectanþi, politicieni ºi alþii ca ei. Adevãraþii
beneficiarii mai au de aºteptat.

Între timp, au avut loc pe ºantiere primele
accidente de muncã, printre care ºi unul mortal,
din pãcate. O macara s-a rãsturnat peste un
muncitor. Mitul meºterului Manole se
prelungeºte pânã în prezent. Basculantele de
tonaj mare stricã drumurile ºi casele oamenilor.
Alte sacrificii colaterale. Pânã în final cine ºtie
câte victime vor mai fi?

De parcã stresul ãsta nu ne-ar fi de ajuns,
aflu cã în Ungaria s-a semnat un proiect pentru
o nouã lucrare de anvergurã europeanã. Þãrile
interesate au pus de o construcþie „mult mai
luminoasã/ ºi mult mai frumoasã”.  E vorba
despre autostrada care va face legãtura între
Marea Neagrã ºi Marea Balticã. Sã vã þineþi,
meºteri mari! 

Febra autostrãzilor
zapp-media

Adrian Þion

scrisori cãtre preºedinte 

Scrisoarea a opta
Radu Þuculescu



Doamne, ºi ce bine s-au mai înþeles ele când
erau colege ºi lucrau împreunã la fabrica
de lapte ºi produse lactate, parcã erau

surori! ºi acum nu se mai suferã, au ajuns de nici
nu se mai salutã, deºi sunt vecine de firmã, perete
în perete! Pe Ica (de la Viorica) ºi Erica le-a dispo-
nibilizat deodatã, ce sã faci, aºa sunt vremurile,
fiecare a trebuit sã-ºi vadã de viaþã separat; vreo
doi-trei ani au mai fãcut revelioane împreunã,
apoi nici mãcar atât, Ica a lucrat prin strãinãtate,
Erica s-a fãcut administratoare de bloc; Ica e
destul de scundã, latã în ºolduri, blondã; Erica –
mai înaltã, roºcatã, cu o carnaþie nervoasã,
definitiv suplã. Totul a început când s-a întors Ica:
economisise câteva mii de dolari, se sãturase de
strãinãtãþuri; destul de repede dupã reîntoarcere,
plimbându-se pe la magazinele-gheretã din cartier,
a vãzut ceva flori în vase încãpãtoare, aºezate pe
caldarâm ºi pãzite de nimeni alta decât fosta ei
colegã ºi prietenã. Erica, cu un pahar de plastic cu
cafea într-o mânã, cu o þigarã – în cealaltã; ce s-au
mai pupat, ce s-au mai îmbrãþiºat, ca în vremurile
bune! Ica a constatat cã Erica aratã foarte bine,
poate chiar prea bine, din ceea ce povestea reieºea

cã e aºa datoritã florãriei pe care a înscris-o pe
numele ei, soþul, Ghiþã, doar o ajutã la transport,
cã numai de asta e bun! Dupã prima întâlnire, Ica
a mai dat târcoale locului, pânã a vãzut cã era
posibil un spaþiu comercial chiar în vecinãtatea
Ericãi; dupã runde grele de convorbiri cu Niculiþã
al ei (Iþã – pentru intimi!), a decis sã deschidã ºi
ea o florãrie, precum fosta colegã, Erica. ªi a
reuºit, numai ºi numai datoritã insistenþelor ei, cã
pe Iþã nu se putea baza!; când a preluat spaþiul ºi
au venit muncitorii sã lichideze micul magazin de
jucãrii ºi lenjerie intimã, sã punã firma ei, „S.C.
Florãria Ica”, Erica tremura în aºa hal încât mai-
mai sã i se verse cafeaua din paharul de plastic
alb! Evident cã nu mai aveau ce sã-ºi spunã una
alteia, nici bãrbaþii lor (ce mai beþii trãgeau
altãdatã împreunã!) nu se mai salutau, treceau
unul pe lângã altul ca douã momâi! Pe fiecare o
aproviziona bãrbatul din dotare, ãºtia þineau
secret total de unde ºi cum se aprovizioneazã cu
flori, la ce costuri; ºi-au stabilit orare
concomitente, nu cumva sã câºtige una mai mult
decât cealaltã; dimineþile, devreme, ºi le petreceau
spionându-se în timp ce fãceau curãþenie pe

asfaltul din dreptul celor douã firme: „S.C.
Florãrie Ica” ºi „S.C. Florãrie Erica”; fiecare udã
cât mai artistic, doar pânã la graniþa dintre
gherete, nici un centimetrul în plus; apoi – fiecare
cu mãtura ei, fiecare cu spray-urile din dotare,
fãrã nicio replicã, fãrã niciun salut. Când Ica a
observat cã Erica câºtigã mai mult din coroane
mortuare, ea s-a profilat pe nunþi ºi botezuri.

Durdulia Ica serveºte vii, tot mai ascuþita Erica
– morþii! Câºtigã amândouã, îmbelºugat; în ultima
vreme, dupã ce dereticã fiecare în dreptul firmei
sale, dupã ce-ºi sorb cafelele ºi þigãrile proptite în
uºile firmelor vecine ºi înlocuite scurt de soþii
aferenþi, dispar sã-ºi cumpere o gustare; nici aici
nu mai e ca înainte!: scunda ºi energica Ica
consumã „iaurt zdravãn”, nervoasa Erica –
„smântânã gospodar”; ºi uite aºa trec zilele, una
privind buchetele vesele care nu se vând toatã
ziua, cu iaurtul în mânã, cealaltã – aºteptând sã
moarã cineva, sã vadã ºi ea o faþã înlãcrimatã,
degrabã ºi generoasã cumpãrãtoare de coroanã cu
panglicã, tricolor, neagrã sau albã, elegant
inscripþionatã. Ica ºi Erica nu îºi mai vorbesc, dar
îºi continuã viaþa împreunã, elegant separate de
florile pe care aºteaptã sã le vândã fiecare.
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Pânã nu demult, de dusul nostru la garã se
ocupau Gheorghe Doja ºi Horea. Lucrurile
(unele) se schimbã. Doja – nu ºtiu din cauza

cui; oare tot a nobililor? – a sfeclit-o din nou ºi,
din plin centru al oraºului, a fost transferat taman
printre Calea Turzii ºi Bunã Ziua (altmineri într-o
zonã onorantã, nu departe, prin preajma lui
Nicolae Iorga, Ady Endre, Pop Reteganul, Eftimie
Murgu... Este cã nu ar fi cazul sã te ruºinezi de o
asemenea vecinãtate?).

Poate vom ajunge ºi noi pe-acolo cândva,
acolo – mai cãtre sud, cãtre Turda.

Clujul nu e chiar foarte-foarte mare dar e
«intens», e destul de «plin», de «populat». Dacã
vrei sã vezi ºi sã ºtii cât mai multe despre acest
oraº, ai nevoie de o seamã de timp ºi de ceva
interes. Eu, dupã ani ºi ani, n-aº putea spune cã
am apucat ºi nici cã nu mai duc lipsã de
cunoºtinþe.

Sã ne întoarcem la Regele Ferdinand,
continuat de Horea (fireºte – dupã trecerea unui
pod). Pãrerea mea? Este unul dintre cele mai
dificile trasee din Cluj, cu toate cã e aproape în
linie dreaptã. Asta, desigur, ºi doar dacã vrei ºi
apuci sã te uiþi pe stânga ºi pe dreapta, mai în
sus, mai în jos. Deoarece sunt multe, multe,
foarte multe lucruri de vãzut, de observat, de luat
în seamã. Case frumoase, blocuri urâte, balcoane
reuºite, altele aproape condamnate, locuri
“celebre” ale oraºului (de pildã, prin mobilierul
sãu, farmacia de pe colþul cu strada Bariþiu, toatã
clãdirea în care acum ani ºi ani a fost crama
Metropol – cu Mongolu ºi domnul Tudor, cealaltã
clãdire – sobrã ºi impresionantã –  a Facultãþii de

Litere, Sinagoga, «Urania», fostul cinematograf «23
August» devenit “Cinema Favorit”, apoi fost
cinematograf, cea mai constantã prãvãlie de
«Ziare»... ºi... ºi multe-multe altele: magazine ºi
dughene care se tot schimbã, se modificã, apar,
dispar... nici nu le-ai putea numãra, nici þine
minte sau descrie).

Pe mãsurã ce se apropie gara, calea aceasta
formatã din douã strãzi, devine din ce în ce mai
puþin interesantã (dupã ce treci de «Filo»!). Ceea
ce e bine. De ce? Fiindcã, logic, dacã vii de la
garã spre oraº, impresia este din ce în ce mai
bunã – asta de nu cumva eºti deja prea ameþit de
taximetristul-pirat care te-a pãcãlit în garã ºi te
goleºte de bani din juma’ în juma’ de metru.
Rezultã cã, venind cu trenul în Cluj, oraºul începe
sã-þi placã din ce în ce mai mult ºi cã, plecând
din Cluj (tot pe cale feroviarã sau cu maºina
spre... Zalãu), îþi pare din ce în ce mai puþin rãu.

Cum stãm acum: plecaþi sau veniþi? Vã veþi
uita pe unde treceþi? Nu?

De ce?

Note eexplicative:

1. FFerdinand: Regele României (28 Septembrie
1914 – † 20 Iulie 1927). Nãscut în 24 August
1865 în castelul familial din Sigmaringen în
Germania. Fiu al prinþului Leopold de
Hohenzollern ºi al Antoniei, sora regelui Pedro al
Portugaliei. Cele dintâi instrucþii de bunã
învãþãturã le primeºte în familie de la profesorul
Gröbels. O influenþã deosebitã a avut asupra lui
F. educaþia datã de mamã-sa, care era de o

bunãtate excepþionalã, de înaltã concepþie moralã,
profund religioasã ºi cu un gust artistic fin.
Calitãþi eminente, cari s’au imprimat în sufletul
micului prinþ. […] 

2. HHoria: Conducãtorul rãscoalei þãranilor
români din Transilvania în 1784.
Adevãratul sãu nume este Vasile-Nicola Ursu din
Albac, nãscut în 1730. Om deºtept ºi îndrãzneþ,
se interesa foarte mult de situaþia nenorociþilor sãi
fraþi iobagi, cãutând s’o îmbunãtãþeascã prin
multele sale intervenþii la înalþii dregãtori ai
statului. ªtiind nemþeºte s’a dus de patru ori la
Viena, în fruntea unor delegaþii de þãrani, cerând
dreptate pentru neamul sãu de la Împãratul
însuºi. Aici, în acþiunea sa a fost mult ajutat de o
societate româneascã „Frãþia de cruce”, din Viena,
care-ºi fãcuse, dupã moartea lui, idol din acest
“rege al Daciei”. […] 

3. DDózsa (Doja) George, comandantul
Curuþilor. Vladislav al II regele Ungariei, cu
aprobarea papei Leon al X, a pornit cruciatã
împotriva pãgânilor, în fruntea cãreia a ajuns
sãcuiul DD. (1514). Nobilii, prin participarea
numeroasã a þãranilor la aceastã cruciatã, se
vedeau lipsiþi de braþe de muncã, de aceea s’au
opus, comiþând acte de cruzime. Atunci cu
aceastã armatã DD. s’a îndreptat împotriva
nobililor, câºtigând câteva lupte, îndreptându-se
asupra Timiºoarei, apãratã de ªt. Báthori, aceastã
cetate scapã numai în urma ajutorului prompt
primit dela princ. Ardealului, Zápolya. DD. e prins
împreunã cu mai mulþi ºi executat în mod barbar
de nobili (pe un scaun înroºit, iar soþii sãi siliþi
sã mãnânce bucãþi rupte cu cleºtea din carnea
lui). […]

Toate citatele sunt din Minerva –– EEnciclopedie
RRomânã, Cluj, 1929, Editura comitetului de
redacþie al Enciclopediei române Minerva.

Regele Ferdinand ºi cu Horea
ne duc la garã

Tudor Ionescu

remember

epiderma de bazalt

Florile dintre Ica ºi Erica
Mihai Dragolea
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muzica

Graþie generozitãþii Institutului Valencian
de Muzicã (IVM), personificat prin
domnii Jorge García ºi Julio Almenar, am

intrat în posesia  unui valoros set de discuri
reprezentative pentru jazzul produs actualmente
în acea provincie a Spaniei. Consecvenþa cu care
e susþinut jazzul acolo, ca expresie a politicii
culturale promovate de Generalitat Valenciana,
nu face decât sã confirme ceea ce se ºtie deja:
acest gen muzical a devenit un argument forte
pentru afirmarea viabilitãþii unei culturi (fie ºi
regionale) pe tot mai aglomerata scenã
mondialã. 

Multitudinea talentelor jazzistice lansate în
Comunitatea Valencianã face dificilã o tentativã
de sistematizare în spaþiul tipografic atât de
restrâns al rubricii de faþã. Dintr-un articol scris
de Frederico García Herraiz pentru revista
portughezã O Papel do Jazz (nr. 4/1998) ºtiam
cã fenomenul are rãdãcini profunde. Încã din
perioada interbelicã existaserã la Valencia
tentative, mai mult sau mai puþin timide, de a
implementa muzica de sorginte afro-americanã
în peisajul cultural local. Din pãcate, rebeliunea
armatã din 18 iulie 1936 (urmatã de teribilul
rãzboi civil) avea sã întrerupã brutal activitãþile
Hot Club-ului de Valencia, înfiinþat în 1935
dupã modelul stabilimentelor omonime din Paris
ºi Barcelona. Herraiz precizeazã cã, de-a lungul
celor trei ani de conflagraþie, în Spania franchistã
a politicii de autarhie ºi izolare pe plan
internaþional, muzica de jazz, consideratã
„negroidã” ºi „decadentã” de cãtre autoritãþile
politice ºi eclesiastice ale regimului fascist, ºi-a
pierdut ºansele de difuziune. Acelaºi autor
aminteºte cã atare atitudine era împãrtãºitã ºi de
regimurile lui Hitler ºi Stalin. Pasionaþii genului
supravieþuiau ascultând emisiunile radiofonice
transmise de BBC, Voice of America ºi alte
posturi strãine. 

Adevãrata înflorire a jazzului pe plaiuri
valenciene avea sã se producã abia dupã cãderea
funestei dictaturi a lui Franco. În 1974,
ghitaristul Carlos Gonzálbez (n. 1957!)
înfiinþeazã împreunã cu pianistul Donato Marot
(n. 1955) ºi cu basistul Ignacio Gonzálbez (n.
1952) trio-ul Valencia Jazz. Alt trio influent în
zonã apare în 1976 sub titulatura Triple Zero
(Miguel Benet / pian, Luís Lario / bas, Paco

Aranda / baterie). Cele douã trupe, alãturi de
Ximo Sanz Caffarena, formeazã aºa-numitul
„prim val al jazzului valencian”. Un rol major în
promovarea acestei muzici va fi jucat de Julio
Martí, devenit impresarul numãrul unu al
Spaniei, fondator al Colectivo Promoción del
Jazz ºi al importantului festival internaþional de
jazz de la Valencia (ediþia princeps – nov. 1980).
„Cel de-al doilea val” apare pe la începutul
deceniului nouã. Trãsãtura stilisticã dominantã:
bop ºi hard-bop, agrementat cu dezvoltãrile
ulterioare ale jazzului modal, datorate lui John
Coltrane ºi Miles Davis. Critica de specialitate
localã militeazã activ pentru pãstrarea acestui
caracter, sã-i zicem purist, al jazzului în arealul
respectiv. Cum modalitãþile de perfecþionare erau
limitate, mulþi tineri jazzmeni din regiunea
Valencia pleacã la studii aiurea. Saxofoniºtii
Perico Sambeat, Ramón Cardo ºi Eladio Reinón
preferã cea mai apropiatã destinaþie: Taller de
Musics din capitala Catalunyei, Barcelona.
Înfiinþeazã formaþia A-Free-K, obþin premiul
pentru cel mai bun grup al festivalului din San
Sebastian 1984, apoi înregistreazã, în numai doi
ani, trei LP-uri (ultimul avându-l ca invitat pe
trompetistul Jack Walrath). Printre nenumãraþii
reprezentanþi ai instrumentului specific hispanic,
Carlos Gonzálbez se afirmã drept cel mai
important ghitarist de bop din Spania. Într-un
plan mai eclectic, poate ºi mai comercial (dar tot
în sensul modelului american), evolueazã
ghitaristul Ximo Tébar, cu turnee prin toatã
Europa ºi colaborãri cu personalitãþi precum
Johnny Griffin, Jorge Pardo, Lou Bennett, Idris
Muhammad, Lonnie Smith. 

La data scrierii articolului antemenþionat,
autorul constata un fenomen straniu (similar
situaþiei din Portugalia): criza de instrumentiºti-
suflãtori, deºi Valencia e un þinut cu vechi
tradiþii în muzica de fanfarã. Herraiz deplângea
numãrul insuficient de clarinetiºti, tromboniºti,
trompetiºti, tubiºti, în timp ce ghitara ºi
contrabasul erau abundent reprezentate. Cã
situaþia s-a ameliorat între timp o demonstreazã
albumul realizat de Ramón Cardo Big Band sub
titlul Per l’altra banda (discul anului 2003 în
Spania, conform prestigioasei reviste Cuadernos
de Jazz). Sonoritãþile ample, solare, evocatoare
ale epocii de glorie a marilor orchestre din patria
jazzului, se datoreazã unui ansamblu de 18

muzicieni, în majoritate valencieni. Compoziþiile
ºi aranjamentele sofisticate, semnate de patru
asemenea localnici – José Luís Granell, Jesús
Santandreu, Daniel Flors ºi Ramón Cardo – se
menþin în perimetrul stilistic al unui post-
ellingtonism moderat. Lipsesc aproape total
experimentele combinatorii prin care s-au
afirmat audacioase ansambluri precum cele
conduse de Mathias Rüegg (Austria), Vladimir
Cekasin (Lituania), Willem Breuker (Olanda),
Milan Svoboda (Cehia), Klaus König (Germania),
Pierre Dorge (Danemarca), Per Henrik Wallin
(Suedia), Orchestre National de Jazz din Franþa,
Italian Instabile Orchestra etc. În schimb, aflãm
la RCBB o meticulozitate quasi-benedictinã în
definirea premiselor teoretice ale pieselor. Astfel,
trama armonicã a celebrei Donna Lee de Charlie
Parker (preluatã la rându-i din standard-ul
Indiana) e utilizatã de Cardo spre a pune în
valoare virtuþile solistice ºi de ansamblu ale
orchestrei sale. Desenul melodic se susþine prin
tensiunea contrapuncticã a progresiei de acorduri
din tema originarã, chiar dacã nu se ajunge
nicicând la citarea ei în clar. Deliberat sunt
introduse clasicele „dueluri” de virtuozitate,
implicând succesiv douã trompete, respectiv, doi
tromboni. Dupã un respiro datorat solo-ului de
contrabas, finalul con tutti e atacat printr-un
tratament vertical al acordurilor peste o linie
melodicã tradiþionalã de big band. Proceduri
similare sunt întrebuinþate ºi în celelalte piese
ale albumului.

Figura emblematicã a jazzului valencian
rãmâne Perico Sambeat (n. 1962). Am avut ºansa
de a-l cunoaºte personal, pe când fãcea parte din
cvartetul contrabasistului portughez Carlos
Barretto (cu care a realizat antologicul album
Olhar, în 1999). Ulterior i-am dedicat un portret-
eseu, intitulat Când valencianul devine universal,
în paginile Jazz Context pe care le girez în
revista Steaua (nr. 11-12/2000). Talentul
proteiform al lui Sambeat – manifestat prin
intermediul saxofoanelor alto/sopran ºi al
flautului – menþine un echilibru asumat între
pasionalitatea uneori excesivã a tradiþiei
„cântului adânc” ºi luciditatea presupusã de
idiomul hard-bop. Formula canonicã, mult prea
uz(it)atã a acestuia din urmã, este revigoratã
prin inventivitate muzicalã ºi prospeþime
afectivã. Întreaga carierã a lui Sambeat stã sub
semnul prolificitãþii ºi al unei versatilitãþi

Avânt valencian
Virgil Mihaiu
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Instrumentul îndrãgostiþilor de sub balcon,
chitara, a cunoscut de-a lungul istoriei o soartã
cel puþin interesantã. La un moment dat aproape

uitatã, a cunoscut un nou reviriment odatã cu
apariþia muzicii rock, ba chiar s-a amplificat cu o
nouã descoperire (chitara bas), însã fratele mai
mare, chitara clasicã, a rãmas sã vegheze alãturi de
alte piscuri muzicale, discretã dar neclintitã. Dacã în
vremuri de tristã amintire nici nu putea fi vorba sã
studiezi un atare instrument la Conservator, dupã
’90 cel care a impus studiul chitarei clasice la Cluj a
fost Constantin Andrei. Palmaresul sãu include
concerte atît în þarã cît ºi în strãinãtate (amintesc
aici doar participarea la ediþia din 1990 a
Festivalului “Primavara muzicalã de la Praga”). A
urmat cursuri de mãestrie cu John Duarte, Costas
Cotsiolis, Michael Sadanowsky, Pablo Marquez ºi
Claire Stancu Delerue, fiind invitat sã concerteze
sub bagheta unor dirijori ca Horia Andreescu,
Ilarion Ionescu-Galaþi, Petre Sbârcea ºi Robert
Houlihan. Dupã ce a dat o pleiadã de discipoli,
acum cîþiva ani, cu un lãudabil efort a reuºit sã
impunã la Cluj un festival naþional de chitarã
clasicã, devenit repede internaþional, iar melomanii
clujeni au descoperit, cu uimire îmi place sã cred,
un univers muzical de o puritate neasemuitã. 

Ciprian RRusu: – Domnule Constantin Andrei,
sã aflãm, mai întîi, cît e de greu sã cînþi la chitarã.

Constantin AAndrei: – Ca la orice alt instrument,
a cînta bine, a face muzicã, a te exprima cît se
poate de profesionist, comportã un anume grad de
complexitate, de tehnicã interpretativã. În douã
cuvinte, nu-i uºor, dar pasiunea, dragostea pentru
instrumentul preferat ºi satisfacþia lucrului bine
fãcut te îndeamnã sã învingi dificultãþile inerente ºi
sã creezi momente unice, sã învingi dificultãþile
punîndu-þi tot sufletul în ceea ce faci, la orice
instrument ai cînta, aici ºi acum fiind vorba despre
chitarã.

– Ce ne puteþi spune despre ediþia din acest an

a Festivalului Internaþional de Chitarã clasicã
“Transilvania”?

– Anul 2007 aduce unele modificãri în
calendarul festivalului ºi vã mulþumesc cã-mi daþi
posibilitatea sã fac aceste precizãri. Festivalul
Internaþional de Chitarã clasicã “Transilvania” din
acest an se desfãsoarã între 22 ºi 25 noiembrie, ºi
dupã demersurile de pînã acum aceastã a IV-a ediþie
va reuni nume sonore din universul muzicii de
chitarã, profesori ºi instrumentiºti deosebit de
valoroºi, cum ar fi Thilmann Holschtok din
Germania, profesor ºi interpret recunoscut, Ulrich
Muller, chitarist ºi dirijor, absolvent al celebrei
“Hochschule fur Musik und Darstelende Kunst“ de
la Viena, care ne-a onorat cu prezenþa ºi la
precedenta ediþie, Duo-ul Bandini-Chiacchiareta, un
duo de bandonion ºi chitarã care va concerta, ca ºi
la ediþia precedentã, în ultima searã de recitaluri.
De asemenea avem promisiunea sã-l avem printre
noi pe reputatul David Rassel, sper cã ºi noi vom
avea posibilitatea financiarã de a-l rãsplãti cum se
cuvine. Din Italia îl aºteptãm pe Giovanni Grano,
absolvent al Academiei de Muzicã “G. Verdi” din
Milano ºi al Academiei “Chigiana” din Siena, unde
a urmat cursuri de mãiestrie cu Oscar Ghiglia.
Concursul din cadrul festivalului ºi-a pãstrat cele
patru secþiuni, criteriile fiind cele de vîrstã, ultima
rezervatã celor avansaþi, fãrã limitã de vîrstã. Ne
bucurã faptul cã pe întreaga perioadã a festivalului
se vor desfãºura ºi cursuri de mãiestrie þinute de
invitaþi. Ca un punct de atracþie deosebit, vã pot
spune cã în fiecare searã vor avea loc recitaluri cu
invitaþi din þarã ºi din strãinãtate, camerale sau
solo, care au fãcut deliciul publicului ºi la ediþiile
precedente, ceea ce a ridicat nivelul ºi prestigiul
acestui adevãrat regal de muzicã clasicã.

– Sã nu uitãm sã amintim despre concertistul
Constantin Andrei, a cãrui virtuozitate a fãcut
furori la fiecare apariþie, ºi despre Trio-ul “Andrei”…

– Acest trio este alcãtuit din trei chitariºti, trei
fraþi Constantin: Aurel, Adrian ºi Andrei. A luat
fiinþã în anul 2000, are deci ºi cei ”ºapte ani de-
acasã”. Am avut numeroase succese ºi ne dorim sã
ramînã aºa, chiar dacã unul dintre membri sãi este
de cîteva luni în Canada. Noi sperãm sã reunim
cele trei chitare, cele trei spirite într-un tot unitar ºi
de-acum înainte ºi sã putem concerta pe mai
departe, pentru cã ne simþim bine împreunã, avem
o legãturã nu numai de sînge ci ºi una obþinutã din
experienþa cîntului împreunã, iar repertoriul nostru
se întinde de la muzica renascentistã pînã la cea
contemporanã. Mã bucurã fiecare întîlnire cu
publicul ºi sper cã ºi de-acum înainte relaþia
statornicitã în atîþia ani sã rãmînã la fel de
fructuoasã ca ºi pînã acum.

- Vã mulþumesc!

Interviu realizat de
Ciprian RRusu

Chitara - instrumentul 
îndrãgostiþilor de frumos

de vorbã cu chitaristul Constantin Andrei

pozitive, dacã mã pot exprima astfel. Lista
colaborãrilor sale de prestigiu este prea lungã
spre a fi aproximatã mãcar aici. Producþia
realizatã de Perico Sambeat Sextet pentru IVM
în 2005 se intituleazã Ziribuye ºi
conceptualizeazã într-un limbaj post-bop adus la
zi inspiraþii de facturã... science fiction. Din
grup mai fac parte Raynald Colom / trompetã,
flugelhorn, Toni Belenguer / trombon, Jose
Reinoso / kb, Paco Charlín / bas, Marc Ayza /
baterie.

În 2002, revista Cuadernos de Jazz din
Madrid a desemnat ca disc al anului Pearsonally
Speaking, un tribut adus pianistului,
compozitorului ºi aranjorului american
Columbus Calvin „Duke” Pearson (1932-1980)
de cãtre Fabio Miano Septet. Atmosferã densã,
dinamicã, mustind de savorile deceniului 1960,
pe care Miano le resuscitã, cum just constatã
Jorge García, printr-o „sintezã personalã a
eleganþei bluesy a lui Tommy Flanagan cu
lirismul lui Bill Evans ºi energia lui Hugh
Lawson”. În acest demers, pianistul nãscut în
Italia beneficiazã de aportul integral ºi empatic
al unei echipe preponderent valenciene:
trompetistul David Pastor, saxofoniºtii Sambeat

ºi Santandreu, ghitaristul Carlos Gonzálbez,
basistul Mario Rossy, bateristul Esteve Pi. Douã
alte omagii similare sunt dedicate lui Wes
Montgomery (de cãtre ghitaristul Miquel
Casany) ºi lui Charles Mingus (de cãtre cvintetul
contrabasistului Jordi Vila). La rândul lor,
grupurile conduse de trompetistul David Pastor
ºi tenoristul Enric Peidro consolideazã impresia
cã Valencia reprezintã astãzi un avanpost al
americanismului în jazzul european actual
(preocupat – aºa cum rezultã din antecitata listã
de orchestre iconoclaste – de definirea unor
parametri cât mai originali în raport cu tradiþiile
transatlantice). Pe aceeaºi linie acþioneazã ºi
ghitaristul Timo Xébar, în sesiunea sa
suprasaturatã de swing împreunã cu americanii
Joey DeFrancesco/orgã, trompetã ºi Idris
Muhammad/baterie (Jazz Guitar Trio, vol.
4/2004).

În fine, o creaþie mai puþin obedientã faþã de
modelele afro-americane ne propune grupul
ghitaristului Daniel Flors (Therapy). Personaj
central al unei noi generaþii, Flors ºi-a efectuat
studiile la Conservatorul Superior din Valencia,
ªcoala Creativã de la Madrid ºi la Berklee
College of Music. Criticul Eduardo Hojman

observã cã Daniel Flors „împãrtãºeºte cu ceea ce
e mai bun în third stream (acea tentativã eºuatã
dar totodatã fructuoasã de a uni jazzul cu
muzica clasicã contemporanã) ºi ceea ce e mai
bun în fuziunea jazz-rock, douã influenþe
incontestabile asupra muzicii sale, un simþ al
deschiderii, al modernitãþii ºi libertãþii, dificil de
întâlnit în timpurile conservatoare pe care le
trãim.” (text apãrut în broºura CD-ului Atonally
Yours / Xàbia Jazz, 2005). Înseºi opþiunile
timbrale manifestate de ghitaristul-compozitor în
acest album sunt elocvente pentru o muzicã
sustrasã „curentului dominant”. Ghitara lui Flors
îºi întreþese sunetele nu doar cu saxofonul tenor
(Jesús Santandreu), dar ºi cu savantele dozaje
dintre pian ºi sintetizatoare (Moisés Bautista),
ghitara bas (César Giner) ºi harpã (Luisa
Domingo), baterie (Juanjo Ortí) ºi un cvartet de
coarde.

Dupã cum se vede, un efect colateral al
concurenþei culturale dintre provinciile Spaniei
este ºi dezvoltarea fãrã precedent a muzicii de
jazz – fapt întotdeauna de bun augur.
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Prima mea vizitã la Râmnicu Vâlcea, acum
vreo 14 ani, a constat într-o jumãtate de zi
de flanare pe strãzile ºi prin piaþa centrale,

într-un scurt popas între douã autocare. Amintirile
s-au legat greu, aºa cã la a doua vizitã în oraºul
subcarpatic – la finele lui martie, dând curs unei
invitaþii din partea Teatrului Municipal „Ariel” –
eram de fapt un neofit avid de senzaþii ºi
experienþe.

Iar sejurul meu vâlcean de trei zile n-a fost
doar o acumulare de „informaþii” teatrale, ci ºi un
periplu relevant în ordine afectivã.

Gazdele de la „Ariel” – directoarea, regizoarea
ºi „eminenþa cenuºie” a instituþiei, Doina
Migleczi, secondatã de directoarea economicã
Aura Popescu, de scriitorul Doru Moþoc ºi de toþi
ceilalþi, buni prieteni ai mei, de-acum – au oferit
criticilor invitaþi la Vâlcea o copioasã porþie de
teatru, dar au lãsat loc ºi necesarei socializãri –
din perspectiva mea, cel puþin – cu o trupã
dramaticã dinamicã, proaspãtã ºi promiþãtoare. 

Programul a inclus o „integralã” a comediilor
caragialiene, pigmentatã însã cu alte douã
reprezentaþii, fiecare aparte în felul sãu:
Giocondele, o piesã scrisã ºi regizatã de Brigitte
Louveaux (Belgia) – despre care am scris în
toamna trecutã –, ºi Textul înainte de toate de
Doru Moþoc – un spectacol-bonus, jucat de actorii
vâlceni la cererea expresã a lui Ion Cazaban. 

De dragul istoriei anecdotice a teatrului
românesc, meritã înregistrat ºi contextul acestei
reprezentaþii, neintegrate în program, cu rezerva
invitaþilor, ce l-au cam „probozit” pe „vinovatul”
Cazaban fie din raþiuni „orare” – a fost ultimul
spectacol, aºa cã toþi se gândeau deja la ce-i
aºteaptã pe acasã –, fie din scrupule pentru actorii
care au „tras” o sãptãmânã ca de turneu, cu 12
spectacole în 7 zile, fãrã pauzã (microstagiunea
teatrului a durat o sãptãmânã). Încãpãþânarea
colegului nostru a fost însã de bun augur,
montarea fiind alertã, alegrã ºi cu-tâlc-amuzantã.
Veþi afla mai la urmã de ce.

Trebuie sã precizez cã, spre uimirea ºi plãcerea
mea, clãdirea Teatrului „Ariel” nu seamãnã cu nici
un alt lãcaº de gen din þarã. E o casã, ceva mai
rãsãritã, dar nu chiar o vilã, aºezatã în mijlocul
parcului Zãvoi. De aici avantaje – exploatate de
„rezidenþi” – ºi dezavantaje – resimþite acut ºi ele.
Scena minusculã, cu spectatorii aºezaþi la un braþ
de spaþiul de joc, împiedicã actorii sã uzeze de
„subterfugiile” îngãduite de o salã mai generoasã.
De aceea, scãderile de tonus scenic sunt mai
evidente. Pe de altã parte, numãrul mic de locuri
poate fi transformat – ºi este – în atu, creând un
flux-reflux scenã-salã de care profitã ambele pãrþi.
Mai mult, ca marketing, un spectacol jucat cu 50
de spectatori – cam câte locuri are „cãsuþa”
vâlceanã – poate fi promovat cu succes „din gurã-
n gurã” de favoriþii premierelor, aducând ºi alþi
curioºi la teatru.

Opþiunea gazdelor noastre pentru o
„integralã” Caragiale poate fi surprinzãtoare, în
contextul unei spectacologii abundente din piesele
scriitorului. Totuºi, în ciuda unei aparenþe de
„cuminþenie” ºi respect pentru convenþia clasicã,
spectacolele s-au dovedit niºte propuneri de luat
în seamã, accentul special, inovaþia, cãzând pe
cuvânt, pe replicã, pe dimensiunea textualã a
montãrilor, în lipsa unui orizont vizual musai
ieºit din tipare. Efectul, general apreciind cele
patru spectacole, este unul de prospeþime a
partiturii, de „bricolaj” actoricesc minuþios –
inegal, e-adevãrat, dar vom vedea cauzele – ºi de
„aderenþã” totalã a publicului la niºte piese cu un
anume „balast” de receptare.

Oferta „arielescã” a debutat cu un
performance desfãºurat în faþa clãdirii, la care au
luat parte, încetul cu încetul, cam toþi vizitatorii
din Zãvoi. Un scurt moment caragialesc, cu
replici ºi secvenþe din comedii sau din schiþe,
susþinut vivace de actorii costumaþi în burghezi,
funcþionari, chivuþe, turmentaþi, ba chiar
„aurolaci”. Ceva cam ca-n Moºii, totul augmentat
de trecerea prin faþa spectatorilor a unui tractor –
autentic – al Administraþiei Parcurilor, din care s-a
deºertat la „locul faptei” un morman de gazete
(!). Au asistat la savurosul moment – ca sã
pãstrãm atmosfera: critici, fani, cetãþeni, copii de
þâþã, adolescenþi, þigãnci cu poale înflorate,
domni, doamne, fotografi. Maestru de ceremonii:
Doina Migleczi. Aferim!

O scrisoare pierdutã ºi O noapte furtunoasã,
ambele în regia Doinei Migleczi, au apelat, dupã
cum scriam mai sus, la o punere în valoare a
textului, ca ºi a câtorva secvenþe de bunã actorie,
pe o canava scenicã (citeºte decor) deloc
ostentativã, ba chiar banalã, pentru un privitor
cârcotaº. S-a mizat pe o schimbare de registru a
replicii, prin simpla – dar semnificativa –
transformare a semnelor finale de punctuaþie.
Întrebarea a devenit astfel exclamaþie, cu
consecinþele de rigoare. O lecturã „literarã”,
absolut în spiritul textului, fãrã stridenþe. Câteva
opþiuni speculare au întãrit aceastã lecturã aparte. 

Trahanache (Dan Constantin), în Scrisoarea...,
este „sforarul” întregii intrigi, ºtiind tot ce se
întâmplã ºi manevrând situaþiile dramatice. El
pãstreazã însã aparenþele, astfel cã orizontul
consacrat al piesei nu e fracturat prin aceastã
transformare. Complementar, Dandanache (Alin

Pãiuº) e ºi el un „sforar”, mai estompat, întrucât,
totuºi, ramolit, posedând însã o nativã ºtiinþã a
propriei bunãstãri... politice. Uºor stridentã, dar
susþinutã  de datele propuse regizoral, a fost în
Scrisoarea... ambiguitatea eroticã a lui
Dandanache, acesta flirtând deopotrivã cu Zoe ºi
cu Tipãtescu. La rigoare însã, aceastã „sexualizare”
a personajului poate semnifica disponibilitatea sa
de a folosi orice mijloace ºi „mãºti” pentru a
profita de situaþie. Remarcabil decorul scenei de
„descãlecare” a lui Agamiþã: o serã cu multã
verdeaþã ºi colivii cu pãsãri, care au dat culoare
ansamblului în general neobservabil.

Actorii au evoluat cu inegalitãþi de tonus,
trecând de la scene cu prezenþe estompate la
altele extrem de vii, cum a fost cea a întrunirii, de
pildã, ori cea evocatã mai sus. De remarcat,
pentru „creºterea” de ritm, Gabriel Popescu, un
Caþavencu umoral, savuros în destule secvenþe,
Zoe (Ariana ªerban), cu o prezenþã ritmatã ºi
vizibilã spre finalul piesei, ºi Cetãþeanul
Turmentat (Roger Codoi), irezistibil, cu o
prezenþã greu de descris, bine compusã, deºi cu
tendinþa de a ºarja uneori. Foarte bunã miºcarea
de grup din scena întrunirii, cu o „figuraþie” ca de
gag a „alegãtorilor” Emil ªerban, Mircea Nadolu,
Dumitru Ghiulþu º.a. Tot aici, de evidenþiat
partitura lui Ionuþ Mocanu, un Farfuridi „de top”
prin verva intelectualist-resemnatã contrapusã
spumegelii caþavence. Pristanda (Alin Holcã) ºi-a
depãºit aici evoluþia ºtearsã din rest (slabã scena,
antologicã, a „steagurilor”), cu un „puseu”
autoritar de þinutã.

Schimbarea registrului  unor replici,
completatã de scene cu racursiuri groteºti, a fost
mai evidentã în Noaptea furtunoasã. Memorabilã,
aici, deºi vag îngroºatã de protagoniºti, scena
dintre Veta ºi Ricã Venturiano, articulatã din
miopia junelui ºi deruta Vetei. O altã secvenþã
ritmatã a fost cea de grup de dupã fuga lui
Venturiano, cu devãlmãºia urmãritorilor. Un
spectacol parcã mai agreabil-relaxat decât
Scrisoarea..., dar cu aceleaºi oscilaþii de tonus al
interpreþilor. Bine, dar cu anumite opinteli, a
evoluat Emil ªerban (Ipingescu). Într-un uºor
dezechilibru s-au manifestat Cornel ºerban (Ricã)
ºi dubletul Alin Holcã ºi Roger Codoi (Ipingescu).
Primul a avut câteva artificiozitãþi de intonaþie în
monoloage, ceilalþi doi au pãrut sã nu se
„întâlneascã” pe alocuri. Egal cu sine, dar prea
estompat pentru „vâna” rolului, s-a dovedit
Gabriel Popescu (Chiriac), altfel un
temperamental pur-sânge. Cele mai bune evoluþii
le-au avut Veta (Julliet Attoh) ºi Ziþa (Ariana
ªerban), prima blazat-depresivã, în nota rolului,
dar ºi viclean-femininã în a doua parte, avizatã de
încurcãtura creatã, a doua romanþios-istericã, nu
lipsitã însã nici ea de un „ce interes” matrimonial. 

Umorul situaþiilor, ca ºi o dinamicã scenicã
bine condusã în momentele de grup au
caracterizat D’ale carnavalului, regizat de Aurel
Palade. Dacã secvenþele premergãtoare balului au
conturat abia intriga, cu un demaraj destul de
ezitant ºi cu sclipiri ale interpretãrii pe spaþii
reduse – savuros, de pildã, debutul, cu un cântec
auzit din fundal, fredonat frenetic de Iordache
(Alin Pãiuº), ori cel al fugii Catindatului (Roger
Codoi, cu ºarje a la „Turmentat” în partea a doua,
din pãcate), cu tot cu uriaºii cleºti de scos mãsele,
pe uºã afarã –, „dezmãþul”, consumul vital
furibund, specific caragialian, este redat expresiv
în partea a doua, a balului, consumatã în trei
planuri scenice, primul destinat interacþiunii

teatru

Zãvoiul lui Caragiale. Cu teatru
Sejur dramatic vâlcean

Claudiu Groza

Dan Constantin în Conu’ Leonida...



De vreo doi ani aºteptam aºa ceva, convins
cã un moment bun vine întotdeauna ca
sãrbãtoarea dupã post. Ca ºi când îl

simþeam cã pândeºte din umbrã, m-am umplut de
încredere ºi m-am dus sã-l vãd.

Momentul bun la care mã gândesc e
spectacolul de teatru-forum jucat în 16 martie în
sala de balet a Facultãþii de Teatru ºi Televiziune
din Cluj, cu public format exclusiv din actorii-
studenþi. Pãcat, fiindcã spectacolul fusese
organizat cu gândul sã adune cât mai multã lume.

Sã o implice, mai bine zis. Pentru cã ce
înseamnã „teatru-forum”? Cel mai posibil, teatru
interactiv – un capitol destul de recent în istoria
teatrului ºi pe nedrept neglijat teatrologic, cu
toate cã e decisivã influenþa practicii de teatru-
forum a regizorului brazilian Augusto Boal,
dezvoltatã de-a lungul deceniilor trecute sub
celebra ºi exemplara denumire de „Teatru al
oprimaþilor”. Adicã teatru de intervenþie socialã,
încã practicat în zonele de opresiune socialã
(Africa, America de Sud sau cartierele sãrace ale
unor metropole americane), rãmânând influent ºi,
de aceea, cenzurat. Însã oriunde ar fi nevoie de
el, teatrul oprimaþilor îºi pãstreazã structura
conflictualã agresor-agresat-adjuvanþi, pentru a
putea contura cât mai convingãtor o situaþie
bazatã pe o temã provocatoare, resimþitã de
majoritate ca fiind problematicã. Iar situaþia,
conform legilor de joc ale spectacolului, poate fi
oricând amelioratã de spectatori, care sunt liberi
sã participe la spectacol, înlocuind personajele ºi
improvizând replicile în folosul personajului

agresat, respectiv împotriva agresorului. De aceea,
un spectacol canonic de teatru-forum s-ar
compune din alternarea scenelor de ficþiune cu
cele de implicare fizico-polemicã a spectatorilor în
situaþia scenicã, rezultatul fiind o cât mai
dezinhibatã ºi variatã intervenþie a acestora.

La Cluj, toate astea ºi-au gãsit locul în
spectacolul de care vorbeam mai sus, intitulat Tu
ºi eu... pânã unde?. La bazã, însã, stã un proiect
mai larg, coordonat de psihologul Judit Piroska:
„Teatru social – spectatori pentru non-
discriminare”, implementat de Asociaþia Artemis
(Asociaþia Femeilor împotriva violenþei), în
parteneriat cu  Fundaþia CHANGE FOR LIFE,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Cluj ºi Teatrul de
Pãpuºi „Puck”, cu susþinere financiarã ºi tehnicã
din partea Fundaþiei Vodafone România.

Cele câteva „probleme” scoase la ivealã prin
situaþiile spectacolului au þintit cu precãdere
violenþa ºi sexualitatea în rândul cuplurilor de
adolescenþi, fãrã a uita de comoditatea ºi
inconºtienþa sistemului de învãþãmânt cu privire
la tot ceea ce-i depãºeºte rutina, adicã la natura
tot mai problematicã a relaþiilor între elevii din
ziua de azi. Chiar dacã erau studenþi, cu vârste
uºor detaºate de convulsiile adolescenþei, pot
spune cã spectatorii studenþi au fost cât se poate
de nerãbdãtori sã intervinã în aplanarea
conflictului dramatic, pânã la „a se arunca” în
spectacol, cu o determinare care le-a stimulat
atitudini în primul rând mature ºi îndrãzneþe.
Nici nu puteau rãspunde altfel, ºi asta pentru cã
spectacolul a fost o spunere fãrã ocoliºuri a ceea

ce ne doare pe toþi: prieteniile artificiale,
„grãbite”, agresivitatea verbalã, incomunicarea ºi,
de ce nu, prostia. Mi-au plãcut în special
intervenþiile de moderator („joker”, în limbajul
specific al teatrului-forum) ale actriþei Anca
Doczi, capabilã sã stãpâneascã, cu o rãbdare de
invidiat ºi suficient tact oratoric, propunerile de
joc ale publicului. Ce mai, a fost genul de
spectacol în care a contat, pânã la urmã, nu
grosimea rândurilor de spectatori, nu calitatea
estetic-actoriceascã a intervenþiilor, cât utilitatea
acestora. 

Ceea ce au fãcut voluntarii Asociaþiei Artemis
– amintesc aici doar prenumele lor, care erau de
fapt numele personajelor, precum Ema, Ramona,
Raul, Ghiþã, Ala, cu toþii studenþi în Cluj – poate
constitui un început de drum (perfectibil) pentru
un fenomen teatral cu impact social verificabil, cu
care Clujul sã se laude de acum încolo. Era ºi
timpul, am mai spus-o, era timpul sã aparã ºi la
noi luciditatea de a simþi nevoia acestui tip de
acþiune civicã, ce seamãnã tot mai mult cu terapia
socialã propusã de criticul Marian Popescu, atunci
când vorbea de teatrul de comunicare, de teatrul
utilitarist.

Chiar nu mã aºteptam ca niºte studenþi sã fie
primii care sã punã mâna pe tehnicile teatrului-
forum ºi sã schimbe ceva în lumea asta anapoda.
Aºa cã, ori de câte ori se anunþã un nou
spectacol, du-te, spectatorule, acolo ca la o apã
bunã. Du-te, fiindcã e primitor, provocator, util
(chiar ºi gratis...) ºi nu ºtiu, sincer, unde
altundeva ai putea sã mãsori mai rapid eficienþa
teatrului.
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În sfârºit!
Florian-Rareº Tileagã

personajelor, al doilea „chibiþilor” ºi trecerii prin
scenã a altor eroi, al treilea – cel mai colorat, vital
ºi ofensiv – al balului propriu-zis, cu negustori,
belferi, popor etc. O secvenþã redutabilã prin
efectul sãu vizual. 

O anumitã inhibiþie a marcat, însã, din nou,
evoluþia actoriceascã. Foarte bune au fost unele
momente, precum cel al „lãmuririi” lui Pampon ºi
Crãcãnel (Gabriel Popescu ºi Dan Constantin), ori
cel final, „instrumentat” de Nae Girimea (Liviu
Cheloiu), autoritar, cuminþindu-i ºi pe cei doi
amanþi încornoraþi, dar ºi pe cele douã dame
nebune (Mihaela Mihai ºi Cãtãlina Sima – foarte
„vizibile” într-o scenã de încãierare). Nu lipsit de
culoare rolul Subcomisarului (Alin Holcã), cu
tabachera aferentã, dar actorul putea sã-ºi facã
rolul mai pregnant, tocmai uzând de
„idiosincrazia” personajului.

Conchizând evaluarea acestui triptic, aº afirma
cã – din varii motive, contextuale mai degrabã –
obosealã, emoþie, spaþiu de joc limitat –, cele trei
spectacole s-au susþinut foarte bine în secvenþele
de grup, unde se atenua inhibiþia individualã.
Jocul ezitant ºi inegal a lãsat însã, limpede, sã se
vadã personalitãþi actoriceºti de bunã calitate, ce
ar putea face faþã provocãrilor de orice gen.
Prezenþa mai multor regizori, cu temperamente ºi
„reþete” diferite – prezenþã doritã de „arieliºti”,
mai puþin concretizabilã, din raþiuni financiare –
ar cataliza ºi evidenþia energiile creative ale
actorilor vâlceni.

Aceste energii încã latente s-au vãzut, într-o
„rãbufnire” de vitalitate scenicã, umor ºi auto-
ironie, în Textul înainte de toate de Doru Moþoc,
„citit” impecabil de Doina Migleczi. Piesa e o
parodie a „metehnelor” teatrale româneºti, cu
emfaze regizorale, toane actoriceºti ºi „pretenþii”

hermeneutic-scenice. Un pretext dramatic
vizualizat cu toatã doza de umor necesarã ºi
interpretat cu mare poftã de actori. Trimiterile la
personaje reale, uºor de recunoscut de cei avizaþi
prin elemente subtile ºi definitorii (cum ar fi... o
jachetã cu multe buzunare, de pildã), s-au
amestecat cu situaþii ficþionale – plauzibile însã –,
într-un spectacol alert, încheiat cu o secvenþã de
cabaret ce a pus în valoare excelent
disponibilitãþile fizice ale trupei „Ariel”.

Am lãsat la urmã spectacolul cel mai „special”
– lemnos denumindu-l aºa – al microstagiunii
vâlcene: Conu’ Leonida faþã cu reacþiunea,
înscenat de aceeaºi Doina Migleczi. Cea mai
reuºitã mostrã, dupã pãrerea mea, din oferta
Teatrului din Zãvoi.

O montare tot în cheie clasicã, desprinsã însã
parcã dintr-o altã erã teatralã prin atmosfera pe
care-o degajã. O „privire pe gaura cheii” în alte
vremuri, în case demult fãrâmate de vântul
Bãrãganului, antreprenori ori chiar buldozere. 

Puþine spectacole caragialiene mã fac sã le
ador, sã împãrtãºesc – ca ºi când ar fi a mea –
„lectura” altora. A fost Nãpasta, regizatã de
Cristian Juncu, ºi este, iatã, aceastã propunere a
Doinei Migleczi.

Permiteþi-mi sã schimb ºi eu registrul:
În casa cufundatã în obscuritate se intrã cu

precauþii, ca furii noaptea. Te întâmpinã miros
persistent, înþepãtor, de fum de lemne, luminã
micã, de lampã cu petrol, dar ºi un iz de nu ºtiu
ce, acriºor-familiar. Dai cu ochii de camera casei,
cu peretare ce strãjuiesc douã paturi înalte, cu
poclat de pânzã asprã. În prim-plan, un fier de
cãlcat încins, de la care, de bunã seamã, vine ºi
mirosul de tãciune. În alt colþ, un borcan mare,
mare, mare, plin, plin, plin. ºi recunoºti mirosul,
acriºor, familiar. Murãturile, bre. De-aci încolo,
tragi încetiºor cu ochiul pe gaura cheii. La Efimiþa

ºi Leonida, la ciorovãiala lor de mic-burgheji de
mahala „centralã”, la discuþii despre politicã, la
ritualul spãlatului pe picioare, la culcatul în paturi
separate, cã nu e oricând rost, mã-nþelegi, de
datorie conjugalã. ªi la somnul nãclãit de aburul
încins al fierului ºi odoarea tare de tãciune doar
ce stins, dupã iuþeala ardeilor mestecaþi cu ciudã
ori a cepei murate îmbucate cu legumire, pe
îndelete, ca un medicament. 

ªi fandaxia-i gata! ªi-apoi vine Safta, ºi
dimineaþa rãcoroasã risipeºte umbra coclitã a
nopþii, cu „rivuluþia” ei cu tot. A fost lãsata,
secule!

Cam asta e atmosfera cuceritoare, prost naratã
de mine, a spectacolului, susþinut excelent de un
cuplu de actori versaþi, Camelia ºi Dan
Constantin. Meºteºugãreºte, ca-n teatrul ãl’ vechi
ºi bun, ei pun la cale o „farsã” pe cinste. Ajutaþi
de inepuizabila fantezie de lecturã a Doinei
Migleczi, care nu sare niciodatã din spirit în litera
calpã a textului. O reprezentaþie savuroasã, în
ciuda micilor imperfecþiuni de „rulaj”, precum
scena paturilor sub care erau ascunºi eroii,
ridicate-n cap – scenã nu destul finisatã, ori cea a
invaziei Saftei (Mãdãlina Floroaica) – încã nu
contrapunctul de care ar fi nevoie în spectacol.
Dincolo de asta, Conu’ Leonida... e o montare
pe care eu unul aº revedea-o oricând. În turneu
naþional, ºi nu neapãrat la Vâlcea, deºi am devenit
un prieten, recunosc, al Teatrului „Ariel”.

Deºi prietenii mei vâlceni se pregãtesc de
renovare, „casa” lor urmând sã „creascã”, eu sper
sã regãsesc la ei acelaºi „hogeac” ce mã-ndeamnã
sã redevin actor – cum am fost cândva, licean –,
dar ºi, „fioros”, critic, sã descopãr o „creºtere” a
anvergurii artistice pe care o exerseazã. Pentru cã
au cu ce.



1971, Uganda. Poporul celebra pe strãzi
rãsturnarea regimului Milton Obote de cãtre Idi
Amin Dada, unul dintre apropiaþii fostului
conducãtor.  

Nicholas Garrigan, medic scoþian, tocmai
ajunsese pe acele meleaguri africane. El va fi un
Rasputin al lui Amin, sfetnic de tainã, tãmãduitor
al trupului sãu ºi amant al uneia dintre soþii;
celãlalt sfãtuitor al generalului-preºedinte îi este
propriul vis, acolo i se aratã viitorul lumii în
elemente de înfãptuit, ceea ce mi-a amintit de
Emil Constantinescu, de fantoma lui Coposu din
visul sãu ºi de cãlugãrul Vasile. Idi Amin joacã în
aceeaºi echipã cu Stalin, Pol Pot, Ceauºescu ,
Mao, Kim Ir Sen ºi Castro, iar la capitolul
pedepse aplicate trãdãtorilor de neam, este o
sursã de inspiraþie pentru un personaj cu nume
de Vadim.  

Pentru mine, cinematografic, personalitatea lui
Idi Amin se contureazã la intersecþia imaginii ce
reiese din filmul pus în scenã de Macdonald
(Ultimul rege al Scoþiei / The Last King of
Scotland, Marea Britanie, 2006; r. Kevin
Macdonald; cu: Forest Whitaker, James McAvoy,
Kerry Washington, Gillian Anderson) cu cea din
Autoportret-ul pe care preºedintele ugandez ºi-l
contureazã în documentarul realizat de Barbet
Schroeder în 1974. Idi Amin-ul construit de
Whitaker îl întîlneºte pe cel real, din proiectul lui
Schroeder, în replica pe care Gariggan i-o
adreseazã în timp ce e torturat: „Eºti doar un
copil!”.

Poate cã aþi vãzut concertul Pink Floyd
înregistrat în turneul PULSE din 1994. În a doua
parte a interpretãrii, britanicii cîntã piesa „Brain
Damage”, avînd în fundal imagini sugestive din
lumea politicã mondialã; versurile melodei
surprind excelent existenþa doctorului în relaþie cu
intrigantul militar, politician ºi vizionar Idi Amin
Dada (pe scurt, I.A.D.). Din acest punct de
vedere, pe istoria piesei Pink Floyd, desfãºurarea
filmului poate fi astfel rezumatã: 

The llunatic iis oon tthe ggrass – dupã ce în

prealabil îl vede þinînd un discurs care aprinde
mulþimea strînsã pe cîmpie la marginea unui sat,
doctorul panseazã mîna preºedintelui, rãnitã uºor;

The llunatic iis iin tthe hhall – Amin îl aºteaptã pe
Garrigan în palatul sãu din Kampala pentru a-i
oferi onoarea de a-i deveni medic personal;

The llunatic iis iin mmy hhead – medicamentul pe
care Amin i-l administreazã doctorului e un
amestec îmbietor de forþã, haz, joc ºi
responsabilitate, importanþã ºi... teroare! Sedus,
Garrigan devine una dintre jucãriile generalului.
Dar acest aspect îi va deveni clar doctorului abia
cãtre final.  

În atitudinea lui Garrigan faþã de Idi Amin din
filmul lui Kevin Macdonald, mi-am vãzut
sentimentele din timpul vizionãrii autoportretului
pe care generalul ºi-l face în povestea lui
Schroeder: „Amin e fascinant”, îmi spuneam
urmãrindu-l în acþiune în documentar! O
fascinaþie morbidã pe care o emanã personalitãþile
diabolice care îºi asumã lucrãri mesianice în
numele cãrora, cu o candoare nãucitoare, pun la
cale sute de mii de crime: deºi eºti conºtient cã ai
în faþã un monstru, ba zîmbeºti la glumele lui, ba
îl crezi, ba te înduioºeazã.  

Amin este un fanatic al adevãrului, în special
al adevãrurilor pe care le simte, iar el simte
deplin, în special prin intermediul visului... ºtie
exact ora, ziua, anul morþii sale, cunoaºte deja
soarta poporului israelian, chiar vrea sã ajute la
îndeplinirea ei, suferã alãturi de foºtii colonialiºti
britanici aflaþi în recesiune, încearcã sã-i ajute...
doreºte sã mobilizeze populaþia afro-americanã sã-
ºi ia soarta în mîini, conform politicii lui de niºã,
nici capitalism, nici comunism; iubeºte discuþiile
deschise, mai ales cînd îi confirmã teoriile ºi
presupunerile, iubeºte ideea de familie, doar cã nu
doreºte sã aibã fãpturi nesãnãtoase într-a sa...
astfel, Amin este un profet, un umanist, un
revoluþionar, un prieten, un cap de familie! De
asemenea, este un tip care patroneazã execuþii în
public.

Ultimul rege al Scoþiei e marcat de prezenþa

actorului Forest Whitaker. Acesta e atît de
posedat de personajul pe care-l interpreteazã încît
abia foºnetul pungilor de popcorn în cinema, sau
un telefon uitat deschis în salã îþi amintesc faptul
cã vezi un film ºi cã pe ecran nu e însuºi
dictatorul în viaþã. Totuºi, povestea lui Macdonald
este una romanþatã, realitatea ºi ficþiunea se
împletesc, rezultã o þesãtura nouã, unde imaginea
lui Amin nu e chiar aceea a unui megaloman
exersînd feþele rãului, ci e aceea a unui bolnav
psihic rãmas nesupravegheat. În film, Amin pare
bolnav... cumva, are o scuzã!

Barbet Schroeder povesteºte cum, noaptea, în
timpul ºederii sale în Uganda, se-ntîmpla sã pice
tensiunea electricã în Kampala, din cauzã cã
bãieþii aruncau atîtea cadavre în Nil cã nici mãcar
crocodilii nu mai rãzbeau sã le mãnînce, aºa cã
trupurile ajungeau sã blocheze turbinele
hidrocentralelor. Aceastã faþã a dictatorului o
vedem prea puþin în istoria lui Macdonald. 

1979. În urma unui conflict militar cu
Tanzania, Amin e nevoit sã fugã din þarã. Anul
urmãtor au loc alegeri. Le cîºtigã Milton Obote.
Poporul sãrbãtorea pe strãzi...
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Lucian Maier 

film

Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi!

Forºpan
Ioan-Pavel Azap

Viaþã dde ppatru sstele (Quatre étoiles, Franþa,
2006; sc.: Olivier Dazat, Christian Vincent;
r. Christian Vincent; cu: Isabelle Carré, José

Garcia, François Cluzet, Jean-Paul Bonnaire) este
un film la care n-aº zice sã nu meargã spectatorii,
din cel puþin douã motive: în primul rând pentru
cã este un film european ºi, în al doilea rând,
pentru cã este chiar amuzant, respectiv o comedie
spumoasã, fãrã mari pretenþii, uºor euforicã –
precum o ºampanie franþuzeascã sau chiar
mioriticã, dar nu la fel de rafinatã ca prima ºi nici
la fel de rãsuflatã precum a doua. 

Povestea este extrem de simplã, de “con-
formistã”: o tânãrã moºteneºte de la o mãtuºã o
sumã de bani considerabilã ºi, nepreaºtiind ce sã
facã cu ea, se hotãrãºte sã petreacã o vacanþã de
câteva zile la Cannes. (În treacãt fie spus, pentru
oamenii cu bani Cannes-ul este mai renumit ca
staþiune decât ca loc de desfãºurare a celebrului
festival de film, drept pentru care realizatorii Vieþii
de patru stele nu fac nici cea mai micã aluzie la
acesta.) Aici, Franssou (Isabelle Carré), aºa se
numeºte juna, îl întâlneºte pe Stephane (José
Garcia), un escroc simpatic ºi pãgubos, pentru 
care o face pasiune instant, adicã de care se îndrã-
gosteºte la prima vedere, definitiv ºi iremediabil.
Numai cã Stephane nu vede în Frassou decât o
pradã uºoarã, cu alte cuvinte o – iertatã fie-mi
expresia, departe de mine orice urmã de misogin-
ism, dar aºa e povestea din film – vede, deci, doar
o vacã bunã de muls. Cã Frassou nu este nici pe
departe o inocentã iar Stephane un ins atât de
veros pe cât pare la prima vedere – ni se demon-
streazã, sau încearcã sã ni se demonstreze mai
mult sau mai puþin convingãtor, în tot restul fil-
mului, adicã vreme de mai bine de ºaizeci de
minute.  

Ca o patã de culoare, vreau sã mai adaug cã
fabuloasa sumã moºtenitã de Frassou se ridicã la
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Un film de douã ore, compus din 18 „mici
poveºti de dragoste din cartier, dupã o idee
de Tristan Carne. Toate episoadele se petrec

la Paris. Actori de marcã susþin evoluþia mai mult
sau mai puþin consistentã a întâlnirilor din film
(Fanny Ardant, Julie Bataille, Juliette Binoche,
Willem Dafoe, Gerard Depardieu, Ben Gazzara,
Bob Hoskins, Nick Nolte, Miranda Richadson,
Gena Rowlands). Ceea ce uneºte poveºtile e cerul
Parisului, mereu misterios, miºcãtor, unic. Muzica
retro învãluie imaginile turistice într-o aurã
cinematograficã. Oraºul infinit, etern, dã naºtere
unor istorii formidabile, ireversibile, simpliste,
neinspirate, emoþionante – o serie de posibile
epitete, deoarece fiecare poveste are o altã mizã.

ªi unde este literatura? Unde (ne) sunt scriitorii? 
În fragmentul Pere-Lachaise de Wes Craven,

unde se petrece o confruntare în cimitir, cuplul e
mãcinat de neconcordanþe. Atunci se trezeºte din
mormânt însuºi Oscar Wilde ºi îl moralizeazã pe
bãrbatul cârcotaº: „Dacã o laºi sã scape, vei muri
înãuntru”. Adicã acolo în mormânt.

ªi ce mai vedem? Un Montmartre realizat de
Bruno Podalides, despre un individ cu simþul
umorului, cu bani, însã „mizerabil de singur”. O
femeie anunþã un accident ºi el se opeºte lângã ea.
Exact: nevoia de comunicare, de abolire a inerþiei.
El observã cã „ai pantofi frumoºi”, iar ea
recunoaºte cã „mâna ta pe gât mi-a fãcut un pic de
bine”.

Gurinder Chadha a regizat Quais de la Seine, cu
bãieþii ce acosteazã fetele, cu studentul sensibil, care
cunoaºte o fatã cu eºarfã ºi o aºteaptã în faþa
moscheei.

Gus van Sant în Le Marais ilustreazã ideea
sufletelor pereche: „Ne-am mai cunoscut? Ai o
înfãþiºare misticã. Ne-am întâlnit în alt timp?”.

Violenþa e prezentã în episodul Tuilleries (Joel ºi
Ethan Coen). Totul se petrece în metrou. Un strãin
priveºte un cuplu care se sãrutã ºi scandalul e gata.

Dar ce se întâmplã când un bãrbat a încetat sã-
ºi mai iubeascã soþia? Vrea s-o anunþe despre
dispariþia sentimentului, însã ea îi spune cã are
leucemie în stadiu terminal, iar el se ocupã asiduu
de ea (Bastille de Isabel Coixet).

Juliette Binoche apare alãturi de Willem Dafoe
în Place des Victoires de Nobuhiro Suwa, un episod
fantastic, cu un cowboy ireal, care o ghideazã pe ea
ºi pe Justin. 

Fragmentul Tour Eiffel de Sylvain Chomet
conþine imagini demne de Magritte. Mimul ºi
mima coloreazã existenþa într-un mod fenomenal. 

Regizorul Oliver Schmitz în Place des Fetes
prezintã povestea a doi negri (el ºi ea). Ea îi
oblojeºte rana; el o întreabã: „Pot sã-þi masez
picioarele, deoarece te dor... pentru cã ai fost toatã
noaptea în visele mele.”

Vampira din Quartier de la Madeleine de
Vincenzo Natali ne duce cu gândul la o metaforã a
iubirii reciproce. 

Tom Tykwer (care a realizat filmul Parfumul)
colaboreazã aici cu Faubourg Saint-Denis. Apetenþa
lui pentru cazuri-limitã e flagrantã (aici avem un
orb care îºi rememoreazã trecutul).

Te poþi îndrãgosti ºi de un oraº? Exact, de Paris.
De aceea filmul poartã titlul Je t’aime, Paris !
Ultimul episod (14 arrondissement) e realizat de
Alexander Payne. O voce din off – o turistã

englezoaicã. O francezã cu accent de Londra. Cum
vede ea Parisul? Merge la mormântul lui Sartre ºi
Simone de Beauvoir. Înmormântaþi împreunã,
pentru cã s-au iubit. Dar ea, femeia, cu cine sã
împartã bucuria cãlãtoriei? O singurãtate rarefiatã o
bântuie. Frazele ei par luate dintr-un manual de
conversaþie. Deodatã, departe de slujbã, singurã,
într-o þarã strãinã, are o revelaþie: frustrarea! N-a
avut o relaþie, dar este „vie”, trãieºte, se bucurã de
lucruri simple. ªi, într-o clipã, înþelege cã, în lipsa
unei persoane, s-a îndrãgostit de un oraº. De Paris.
„Paris, je t’aime!” Nu e puþin lucru: existenþa ei
pare justificatã.

Paris, je t’aime!
Alexandru Jurcan

colaþionãri

50.000 de euro, iar în final eroina se alege cu doar
10.000 de euro ºi tot se considerã bogatã. Rãmâne
la aprecierea cititorilor sã decidã dacã în România
s-ar (putea) considera bogaþi având în cont 10.000
de euro... 

Îndrãgostitã dde uun mmasai (Die weisse Massai,
Germania, 2005; r. Hermine Huntgeburth; cu:
Nina Hoss, Jacky Ido, Katja Flint, Nino Prester,
Janek Rieke) poneºte de la un caz real, petrecut în

anii ’80-’90, trãit de Corinne Hofman, poveste
transpusã într-un roman autobiografic de mare
succes, intitulat chiar Îndrãgostitã de un masai. O
tânãrã elveþiancã, în film numitã Carola, petrece o
vacanþã în Kenya, alãturi de logodnicul ei. Aici,
întâlneºte un bãrbat, un rãzboinic masai, de care se
îndrãgosteºte. Dar lucrurile nu se opresc aici.
Carola rupe logodna ºi se cãsãtoreºte cu tânãrul
masai. Mai mult, se mutã în satul acestuia,
renunþând la confortul ºi la avantajele aºa-zisei vieþi
civilizate. Pânã aici, poate, nimic neobiºnuit. Ce
impresioneazã în aceastã poveste este, de fapt, nu
contactul dintre douã persoane, dintre douã
personaje, ci relaþia – aproape incompatibilã –
dintre douã civilizaþii. Chiar dacã protagoniºtii
acestei „exotice” poveºti de dragoste fac eforturi, –
aproape imposibilul –, pentru a trãi împreunã,
dupã câþiva ani inevitabilul se produce: Carola se
întoarce în Elveþia, dar nu singurã ci împreunã cu
fiica sa. Acolo, ni se spune în finalul filmului,
trãieºte ºi în prezent. 

Dincolo de, repet, „exotismul” poveºtii, filmul
are o semnificaþie mai adâncã. Respectiv, faptul cã
sunt momente în viaþa fiecãruia dintre noi, când
trebuie sã luãm o decizie, când putem da curs
pornirilor interioare, dincolo de convenþii, de reguli
sociale mai mult sau mai puþin formale, mai mult
sau mai puþin ipocrite. Cu alte cuvinte,
Îndrãgostitã de un masai este un film care, chiar
dacã nu îþi schimbã radical viaþa, te îndeamnã la
introspecþie, la o sincerã revizuire a propriei
persoane, a propriului comportament. Ceea ce, sã
recunoaºtem, nu este puþin.

Oase ffragile (Frágiles, Spania, 2005; sc.: Jaume
Balagueró, Jordi Galcerán; r. Jaume Balagueró; cu:
Callistra Flockhart, Richard Roxburgh, Elena
Anaya, Gemma Jones) este un film pe care mai
bine nu l-aº mai fi vãzut. Pelicula se doreºte a fi un
horror terifiant, mai pe româneºte spus un film de
groazã, dar, din nefericire, apeleazã la (prea multe)
locuri comune, la trucuri rãsuflate - cu alte cuvinte,
la minima rezistenþã a genului. Totuºi, filmul poate
pãcãli spectatorul naiv, pentru cã beneficiazã de o
muzicã "pleonasticã", de o mizanscenã destul de
bunã, de o interpretare populistã - ceea ce mãreºte
artificial suspansul. Eu unul, trebuie sã recunosc cã,
la vizionare, am fost mai speriat de faptul cã în
sala Arta-Eurimages din Cluj eram doar patru
spectatori, raportat la o capacitate de aproximativ
300 de locuri, decât de ceea ce se petrecea pe
ecran. Dar, dupã ce am ieºit din salã, ºi aceºti
patru spectatori (printre care, evident, ºi eu) mi s-
au pãrut cam mulþi. Cred cã se cuvin câteva
cuvinte ºi despre acþiunea filmului. Deci: într-un
spital pentru copii cu diferite afecþiuni s-a istalat
un spirit malefic, o fantomã care vrea sã-ºi impunã
voinþa. Ciudat e faptul cã atât fantoma cât ºi
personalul spitalului iubesc copiii - aºa cã de la un
moment dat nu mai înþelegi care e, de fapt,
conflictul poveºtii... Filmul este recomandabil doar
celor care nu au ce face cu banii, cu timpul sau cu
propriii neuroni.
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(Continuare din numãrul trecut)

Neorealismul italian ºi influenþa acestuia la
nivelul cinematografiilor europene au fost
de excepþie. Iar, dintre toate

cinematografiile europene, cea care a resimþit cel
mai mult acest lucru a fost – aºa cum încercãm sã
dezvoltãm în prezenta demonstraþie -
cinematografia polonezã. Curios este faptul cã,
mai ales prin aceasta, celelalte cinematografii (cu
precãdere cele din lagãrul socialist, dar nu
numai1) au fost la rândul lor contaminate de
acest neorealism, repet: fenomen cinematografic
de excepþie.

Apariþia celor opt centre de creaþie a fost
principala „responsabilã” a personalizãrii celor
douã arii stilistice în filmul documentar polonez:
blackk ºi glass,, tendinþe stilistice ºi tematice care
acoperã o perioadã cuprinsã, cu aproximaþie, între
anii 1955-1965, glorioasã perioadã de aºezare ºi
dezvoltare a industriei cinematografice poloneze.2

În multe privinþe, Munk a fost primul. ªi asta
nu numai pentru cã a influenþat enorm tinerii
cineaºti care i-au urmat – ne gândim la un
Polanski, asistentul sãu la filmul Noroc saºiu
realizat în 1960 –, dar prin activitatea sa
cinematograficã a pregãtit terenul apariþiei celui
de-al doilea cinematograf polonez. Totodatã a fost
acel reper necesar, acel fundal obligatoriu de
referinþe, care a dus în anii ’70 la formarea unei
veritabile ºcoli de documentariºti polonezi,
compusã îndeosebi din trioul Krzysztof
Kiezlowski, Andrezj Lozinski ºi Marek Piwowski. 

Andrezj Munk, proaspãt ieºit de pe bãncile
noii facultãþi de film de la Lódz3, realizeazã în
anul 1954 filmul documentar – de fapt un
documentar cu elemente de ficþiune (ceea ce
numim astãzi docu-dramã) – Stelele trebuie sã
strãluceascã, un film simptomatic pentru tot ce 
s-a întâmplat ulterior în documentarul polonez.
Acest film este considerat astãzi ca fiind primul
care a spart tiparul propagandistic stalinist – ne
gãseam în zorii destalinizãrii hruºcioviste! –, în
care portretul vieþii ºi muncii minerilor din Silezia
Superioarã era vãzut, departe de cromatica
propagandistic-eroicã a vremii, în tonuri gri, dure,
amare, naturaliste. Filmul se dovedea a fi o operã
care înceta sã mai fie o încercare de cosmetizare
sau fardare a realitãþii. În interviurile sale de mai
târziu, cineastul declara cã voia sã arate omul
„...în natura sa adevãratã, cu obiceiurile sale,
omul ºi nu actorul...”4

Aceastã nouã viziune asupra realitãþii,
adevãratã operã de cercetare antropologicã, Munk
o va continua în anul urmãtor printr-o altã
peliculã, Oamenii crucii albastre, o reconstituire a
activitãþii ºoferilor de pe ambulanþele serviciului
de Salvare al Varºoviei celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, utilizând figuraþie dar ºi personaje reale.
De altfel, experienþa sa de documentarist a avut o
influenþã puternicã chiar pentru propriul sãu
debut în filmul artistic, lung metrajul de ficþiune
Jertfa supremã, considerat primul film neorealist
polonez (se ºtie mai puþin cã aceastã apartenenþã
la miºcarea neorealistã - spre deosebire de un
Wajda bunãoarã5-, Munk  nu a acceptat-o pe 
de-a-ntregul niciodatã).

Antropologia este o ºtiinþã relativ nouã. Ea s-a
constituit abia pe la mijlocul secolului XIX, dar
marii creatori de sisteme antropologice (Frazer,

Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade, Georges
Dumézil) au trãit ºi au creat în secolul XX. Astfel,
ºtiinþa care se ocupã cu originea, evoluþia ºi
diversele tipuri fizice ale raselor umane s-a
deplasat, odatã cu apariþia structuralismului, încet
dar sigur, cãtre antropologiile conexe, cele socio-
culturale, teologice, filosofice ºi chiar criminale.
Existã antropologii ale imaginarului, ale gândirii
virtuale, ale subconºtientului etc. 

Practic antropologia tinde sã acapareze totul,
sã devinã ºtiinþa generalã despre om ºi despre
mediului din care face parte. Astfel, 
G. Fleischmann, pe linia unui Lévi-Strauss, crede
cã: „...antropologia se ocupã de manifestãrile cele
mai elementare dar totodatã ºi cele mai universale
ale umanitãþii. Ea tinde spre înþelegerea globalã ºi
coerentã a omului încercând, pe cât este posibil,
sã depãºeascã modul propriu de a-l privi al
diferitelor ºtiinþe umane, pentru a le înlocui în
cadrul unei ºtiinþe a naturii. Ea devine astfel o
infrastructurã a acestora, oferindu-le datele
fundamentale pentru cunoaºterea omului.”6

Încã de la începuturile sale, cinematograful era
prin excelenþã o astfel de infrastructurã, iar
Lumière, prin reportajele sale, s-a dovedit a fi
primul cineast antropolog din istoria cinematogra-
fului mondial (ºi totodatã cel care are  meritul de
a fi pregãtit „operatori Lumière” care au nãscut ºi
dezvoltat – prin activitatea lor cinematograficã –
genul filmului documentar, cu toate sub-genurile
acestuia, de la filmul ºtiinþific la filmul de
cãlãtorie).

Într-o carte fundamentalã pentru înþelegerea
genului documentar, About documentary –
Antropology on film, teoreticianul american
Robert Edmonds spune undeva, reducând la
maxim concluziile sale: „Documentarul este
antropologie. Antropologia este documentar.”7

Asemenea unui Fleischman, Robert Edmonds
crede cã filmul documentar este, în esenþã,
surprinderea omului atât în relaþiile cu ceilalþi cât
ºi cu mediul din care face parte. Ca ºi
antropologia. Pentru cã, spune Robert Edmonds,
pe bunã dreptate: „Aparatul de filmat nu poate sã
surprindã relaþii ca idei abstracte. Imaginea
vizualã surprinde oamenii aºa cum trãiesc ºi cum
muncesc, într-o permanentã inter-relaþionare.”8

Dar acest lucru nu poate fi înþeles decât dând
ocol altui gând al aceluiaºi autor: „Sã fim de
acord cã ºi cuvântul documentar denotã un fel de
film care prezintã într-o manierã sau alta
realitatea, actualitatea – indiferent ce înseamnã
aceasta. Dar dacã aceastã realitate sau actualitate
nu reflectã într-o manierã clarã umanul, cum sã
ajungem la sensul ultim al realitãþii sau
actualitãþii? Întotdeauna îl vom cita pe Paul
Rotha. Desigur, este un punct sensibil, dacã nu
prea sensibil de a vorbi de lumea care ne
înconjoarã fãrã sã ne fundamentãm temele
noastre pe relaþiile omului cu lumea în care
trãieºte. Cum spune Rouch, cum trãiesc oamenii,
ce vor, ºi cum pot sã obþinã acest lucru. Sau, cum
conchide Uniunea Europeanã, problemele ºi
soluþiile lor (ale oamenilor) în sfera economicului,
culturii ºi relaþiilor interumane. Aceste puncte de
vedere demonstrezã punctul nostru de vedere:
PUR ºI SIMPLU, DOCUMENTARUL ESTE
ANTROPOLOGIA ÎN FILM!”9

Filmul documentar, indiferent de genul pe
care îl abordeazã, ne vorbeºte despre lumi, lumile

noastre, cele socio-cultural istorice, lumile
trecutului ºi ale prezentului cu oameni
reprezentând tipuri de existenþã care, la rândul
lor, reprezintã culturi ºi civilizaþii. Este vorba, în
cele din urmã, de o imensã arhivã antropologicã,
adevãratã arheologie în imagini, pentru cã prin
aceasta se poate oricând restitui ºi reconstitui
modul de viaþã al unui popor10. Dacã este
adevãrat cã pentru antropologie scopul final este
studiul spiritualitãþii umane, documentarului i-ar
fi ºi lui îngãduit studiul subconºtientului colectiv,
ºi, poate, din punct de vedere istoriografic, ar fi
îndreptãþit într-o mãsurã mai mare s-o facã decât
filmul de ficþiune.         

(Urmare în numãrul viitor)

Note:

1 Se ºtie de covârºitoarea influenþã pe care filmele
de început ale lui Wajda au avut-o printre tinerii
regizori americani ai vremii: Scorsese, Lukas, Spielberg
ºi Coppola.

2 Referitor la aceastã explozie, mai ales de ordin
logistic, Georges Sadoul consemna, în a sa Istorie a
cinematografului mondial, existenþa, în 1950, a unei
reþele de sãli destul de importantã: „1200 de
cinematografe ºi peste de 1000 de instalaþii ambulante”
(p. 417). Dar, mai relevantã ºi extrem de interesantã
este statistica pe care o face Stanislaw Janicki, care
aratã cã, urmare a acestei politici culturale, dacã în anii
1948, 1949, 1950 se fãceau în medie 40 de
documentare pe an, între 1958-1961 media  se
stabilizase la aproximativ 70, pentru ca apoi sã se
fixeze, pânã la declanºarea crizei Legii Marþiale, în jurul
cifrei de 60 de pelicule (Film Polski od a do z,
Wzdawnictwa Artzstzczne I Filmowe Warsawa, 1973,
p. 278).

3 Absolvã Facultatea de Film de la Lódz în anul
1950.

4 Bren, Frank, World Cinema – Poland, Fliks
Books, London, p. 53.

5 ibid. p. 53. Se cuvine totuºi sã amintim de o
declaraþie recentã a lui Wajda, privitoare la statutul
formaþiei sale ca artist: „Formaþia mea a depins în mare
mãsurã de cinematograful european ºi, în special de cel
italian, prin Zavattini ºi Rossellini, al cãror neorealism
m-a marcat decisiv.” (La Republica, venerdi 4 febbraio,
2000, p. 48)

6 Strauss, Claude-Lévi, Gândirea sãlbaticã, Editura
ªtiinþificã, Bucureºti, 1970, p. 6.

7 Edmonds, Robert, About documentary –
Antropology on film, Pflaum Publishing, Dazton, Ohio,
1974, p. 15

8 idem, p. 57.
9 Idem, p. 15.
10 Inegalabilul  Joris Ivens spunea: „În munca mea

de documentarist cer întotdeauna spontaneitate ºi
adevãr (...) Vreau întotdeauna adevãrul.” (Grelier,
Robert, Joris Ivens, Meridiane, Bucureºti, 1968, p. 28).
Iar în altã parte adãuga: „Unui realizator de filme
documentare îi este imposibil sã mintã, sã nu spunã
adevãrul. Materialul sãu nu suportã trãdarea...” (Idem.
p. 144)

36. ...acum 50 de ani
Marius ªopterean 

1001 de filme ºi nopþi



Dupã donquijotescul sãu periplu spaniol,
Dorel David Morar revine cu o pãrelnicã
intemperanþã, în oraºul anilor sãi de liceu

(Academia a urmat-o în Capitalã) pentru a
înscena o incitantã expoziþie de sculpturã.
Alegerea inspiratã a locaþiei – vreme a
propensiunii rituale în timpul sacru, al reiterãrii
Drumului Crucii din Sãptãmâna Mare – îi oferã
ºansa unei libere, plenare desfãºurãri a ciclului
Rãstignirilor. Aflat la prima sa personalã, artistul
îºi orchestreazã cu acribie elementele
investigaþiei sale plastice, de etapã, precum ºi
resorturile conceptuale implicite, confesându-se
cu naturaleþe în pagina rafinatului sãu pliant de
expoziþie: “Când am început ciclul Rãstignirilor,
am dorit sã numesc aceste lucrãri Rãstigniri
pentru Spaþiul Mioritic. Mai apoi, în timpul
elaborãrii, am început sã le percep ca pe niºte
Rãstigniri pentru un posibil nou Ev Mediu ...
Acum, când le expun, m-am hotãrât sã le
numesc pur ºi simplu Rãstigniri sau Alcãtuiri,
lãsând libertate totalã privitorului cinstitor sau
cârtitor, sã guste cu privirea lemnul, piatra ºi
fierul, accidentalele pete de culoare, peretele alb
ºi arcadele, în încercarea lor mutã de a exprima
bucuria, frumuseþea ascunsã a tragediei ºi a
suferinþei umane.”

Materialele umile, sãrace, susþin priincios
spiritualitatea temei sale în actualitatea pre-
ocupãrilor formale emergente câmpului con-
fuzionist oferit de spectacolul artelor contempo-
rane.

Umbrele iscate de lucrãrile sale prin efecte
luministice (prea puþin exploatate însã) con-
tribuie, prin formidabilul lor potenþial grafic, 
la intuirea unui abstras alfabet al formelor, 
apropriat din varii unghiuri optice, la imaginarea
sensului unei scrieri în filigranul configuraþiilor
tridimensionale.

Muzicalitatea profundã a acestor instalaþii –
pe care legitim ºi cu oarecare oroare se fereºte a

le denumi astfel D.D. Morar – se dezvoltã dis-
cret din coerenþa ansamblului, ritmatã  savant de
relevanþa ºi impactul unor detalii revelatoare, de
accentele de umbrã ºi petele de culoare aduse de
materialitãþile elementare ale pietrei, fierului, ºi
lemnului, supuse diverºilor factori de risc, dar
convertite de cãtre artist la “împreunã lucrare”
întru sens.

Simbolistica unor “objets trouves”, integrate
cu îndurerata parcimonie impusã de rangul lor
estetic aduce în conºtiinþã masa crucificãrilor
anonime, rãscumpãrate nu printr-un îndepãrtat
gest reparator ci prin speranþa re-alcãtuirii. Un
jug de boi, cu lemnul vechi, dar neputrezit, o
roatã de fier salvatã de cangrena ruginii, o piatrã
de moarã amar truditã ºi încã în putere dau
mãrturie nu atât despre arealul etnografic
devastat al reperelor noastre existenþiale – cât
despre calvarul asumãrii destinului tragic al
neamului ºi eroismul tãinuit al fiinþei precare
angajate în încercarea sa de a-ºi reface rãdãcinile
sacrului, cvasi-aneantizate de vitregia Istoriei.

Astfel, rememorând strãvechi modele
originare, artistul oficiazã, pãtruns de
beatitudine, servicii de re-sacralizare a materiilor
ºi materialelor umile, adormite, ignorate sau
doar uitate, prin iscarea de noi, austere selecþii
stilistice, reînsufleþindu-le prin suflul poetic
inconfundabil al autenticitãþii co-participative.
Obstinaþia seninã, neîncrâncenatã, plinã de
bucurie care-l poartã pe Dorel David Morar în
demersul sãu artistic imaginativ-recuperator
reinstaureazã firesc misterul tulburãtor al unui
Ev Mediu criptic, operând în memoria materiei
martirizate sensibile/vibrante  deformãri
expresive.
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