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Anton Lazãr Sculptorul Virgil Fulicea
(dintr-o eroare portretul de mai sus, de Anton Lazãr, a
apãrut în numãrul anterior cu titlul Autoportret.)

Walt WWhitman

TTããccuutt,, rrããbbddããttoorr,, uunn ppããiiaannjjeenn

Tãcut, rãbdãtor, un pãianjen,
L-am zãrit pe-o micã ieºiturã, stând stingher,
L-am vãzut cum, sprea-a explora marea, pustia
împrejurime,
Arunca înainte fir, fir, fir, din el însuºi,
Tot desfãºurându-l, neîncetat cheltuindu-l.

ªi tu, o suflet al meu, acolo unde stai,
Împrejmuit, desfãcându-te, în nemãsurate oceane
de spaþiu,
Mereu chibzuind, îndrãznind, aruncând,
cercetând sferele spre-a le lega.
Pânã podul dorit va fi durat, pânã ancora ductilã
va þine,
Pânã aþa de pãianjen ce-o arunci se va agãþa unde-
va, o suflet al meu.

AA NNooiisseelleessss PPaattiieenntt SSppiiddeerr

A noiseless patient spider,
I mark�d where on a little promontory it stood
isolated,
Mark�d how to explore the vacant vast surround-
ing,
It launch�d forth filament, filament, filament, out
of itself,
Ever unreeling them, ever tirelessly spending
them.

And you, O my soul, where you stand,
Surrounded detached in measureless oceans of
space,
Ceaselessly musing, venturing, throwing, seeking
the spheres to connect them.
Till the bridge you will need be form�d, till the
ductile anchor hold,
Till the gossamer thread you fling catch some-
where, O my soul.

Alfred, LLord TTennyson

CCuu MMooaarrtteeaa îînn rrããzzbbooii nnuu ssuunntt

Cu Moartea în rãzboi nu sunt,
Cã faþa, trupul mi-a schimbat;
Nici viermi ce cresc din ea-n pãmânt
Credinþa nu mi-au zdruncinat.

Cãci duhul se perindã-n veci,
Din stare-n stare, tot crescând;
Ce vãd, sunt lujeri rupþi ºi reci,
Ori sparta-i crisalidã sunt.

ªi nici n-o-nvinuiesc cã ia
Virtutea din þãrâna ei; 
Ce-i bun în om se va schimba
Din nou în flori, pe alt temei.

Un lucru doar nu i-am iertat,
O vrajbã-n inimã tot þin;
C-atât de mult ne-a-ndepãrtat,
Cã n-auzim când ne vorbim.

II WWaaggee NNoorr AAnnyy FFeeuudd WWiitthh DDeeaatthh

I wage not any feud with Death,
For changes wrought on form and face;
No lower life that earth�s embrace
May breed with him can fright my faith.

Eternal process moving on,
From state to state the spirit walks;
And these are but the shattered stalks,
Or ruined chrysalis of one.

Nor blame I Death, because he bare
The use of virtue out of earth;
I know transplanted human worth
Will bloom to profit, otherwhere.

For this alone on Death I wreak
The wrath that garners in my heart;
He put our lives so far apart
We cannot hear each-other speak.

OOrriiccee aarr ffii,, nnuu ppiizzmmuuiieesscc

Orice ar fi, nu pizmuiesc
Mânia dreaptã, gol robit,
Ori cânepari ce-n cuºcã cresc,

ºi codru-n varã n-au zãrit:

Nici fiara ce într-una-ºi ia
Tributu-n timp, neostoit,
De simþul crimei ne-ngrãdit,

Ori de vreo conºtiinþã grea.

Nici ce-ar pãrea neprihãnit,
O inimã ce nu s-a dat,
Ci-n bãlãrii de lene-a stat;
Nic somn de pofte-nnãmolit.

Dar, orice-ar fi, un gând de foc
Stã drept, când sunt mai necãjit;
Mai bine pierzi ce ai iubit,
Decât sã nu iubeºti deloc.

II EEnnvvyy NNoott IInn AAnnyy MMooooddss

I envy not, in any moods
The captive void of noble rage,
The linnet born within the cage,
That never knew the summer woods.

I envy not the beast that takes
His license in the field of time,
Unfetter�d by the sense of crime,
To whom a conscience never wakes;

Nor, what may count itself as blest,
The heart that never plighted troth
But stagnates in the weeds of sloth,
Nor any want-begotten rest.

I hold it true, whate�er befall;
I feel it when I sorrow most;
�Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all.

traduceri de 
CCrriissttiinnaa TTããttaarruu
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[...] �� ��visul uunei  uumbre�

În �[Ode] Pythicale� (8,99), Pindar are aceastã
expresie, care, dealtfel, revine sub o formã sau
alta, la mulþi poeþi ai antichitãþii ºi chiar la unii
poeþi moderni. Chiar Eminescu are o expresie
asemãnãtoare când spune: �Un vis al nostru etern
e viaþa lumii întregi�.

Ce vrea sã spunã aceastã imagine? De la o
anumitã distanþã filosoficã � vreau sã spun, dacã
preþuim lumea sub specie aeternitatis �
minusculul balon de sãpun care este omul ºi viaþa
lui apare ca un punct fãrã dimensiuni în
imensitatea nesfârºitã a spaþiului ºi timpului. O
umbrã trecãtoare, iar viaþa lui este doar un vis
pieritor.

Ce va rãmâne din el, când tot ce existã ºi tot
ce se întâmplã va fi într-o zi neant, aºa cum ne
spune chiar viaþa, care prevede �o moarte
termicã� a universului. 

Un vis al unei umbre� .

Galaxia GGutemberg

În anii din urmã a fãcut o oarecare vâlvã
cartea lui Marshall McLuhan, cu acest titlu.
Problema principalã era deosebirea fundamentalã
între cultura oralã � auditoriu �  ºi cultura scrisã �
vizualã. Aceastã chestie fusese pusã sub formã de
legendã încã de Platon în dialogul Phaedros. Din
ce scria Platon, urma cã încredinþarea gândului
paginii scrise, este de fapt, omorârea lui, pieirea
lui, care încurajeazã revenirea amintirii dar nu
�memoria� propriu-zisã, care este o operaþie vie ºi
dinamicã.

La aceasta voi adãuga unele observaþii, care,
dupã aceea, poate lãmuri încã un aspect al
problemei.

Învãþãtura sacrã nu poate fi urmãritã decât
într-un anumit tempo. De pildã, nu putem citi un
text decât cu o anumitã vitezã. Dupã [cum] se
ºtie, pentru a fi perceputã, o imagine trebuie sã
rãmânã pe retinã o zecime de secundã. Pentru a
citi cuvintele [concomitent] trebuie ca fiecare
literã sã rãmânã pe retinã acest interval de timp.
Presupunând în medie cã fiecare cuvânt are patru
litere (fãcând media cuvintelor lungi ºi scurte)
urmeazã cã într-o secundã putem citi douã
cuvinte ºi jumãtate, iar într-un minut ajungem la
un maximum de 150 de cuvinte. Pericolul cel
mare în acest proces este cã ritmul gândirii se
suprapune ritmului cetirii scrierii ºi forþat sã-l
urmãreascã cu viteza aproximativã de 150 de
cuvinte pe minut. De aici urmeazã un
automatism, creat artificial, al gândului care nu
mai poate ieºi din acest mod de a se desfãºura
scandând, pentru a [opri] fiecare cuvânt separat în
procesul ei de desfãºurare. Acest ritm devine un
model natural al gândirii, care se desfãºoarã cu
aceeaºi vitezã, chiar când nu mai ceteºte.

Nici cuvântul vorbit ºi nici muzica nu au acest
ritm. În vorbire, stenografia parlamentarã ne aratã
cã se poate ajunge pânã la un debit de
aproximativ 240+250 de cuvinte pe minut.

Pe de altã parte melodia se compune din note,
care numai uneori se aud separat, ele fuzionând,
în general între ele, pentru a realiza unitatea unei
melodii.

Sã presupunem cã ne trebuie, totuºi, pentru
fiecare notã o duratã de o zecime de secundã (aºa
cum se ºtie) pentru a fi perceputã distinct; vom
avea deci 10 note pe secundã, sau 600 note pe

minut, ceea ce face o veritabilã arie în intervalul
numai al uni minut. Gândul nostru înaripat de
cântec poate pãtrunde în decursul uni minut într-
un univers sonor întreg, pe care scrisul nu are
posibilitatea � nefiind miºcare � nici sã-l redea
calitativ ºi nici complet.

Aceastã [cerinþã] în percepþia intelectualã este
independentã de viteza la care i-o dãm prin
habitudinile noastre, ºi cã în unele cazuri, cineva
poate depãºi desfãºurarea automatã, devenitã [...]
în timp, a procesului cognitiv, poate [...] sã
mãreascã viteza de permutaþie a gândirii în
realitate ºi sã ajungã în cazuri limitã la o
cunoaºtere instantanee.

Secolul aal VVI-llea îî.e.n, ppunctul dde
cotiturã aal cculturii uuniversale

Ceea ce apare frapant în istoria culturii de pe
glob, este cã ele se schimbã; [...], din culturi de
tip arhaic sau �tradiþionalist�, în culturi care încep
sã fie �raþionaliste� în acelaºi moment: în secolul
al VI-lea.

Într-adevãr, cultura greceascã consemneazã pe
Thales, ca pe primul filosof, care trãieºte la
sfârºitul secolului al VII-lea ºi în secolul al VI-lea
[î.e.n.]. Este primul dupã cum ne relateazã
Herodot, care a �calculat� o eclipsã, înãlþimea
marii piramide. De la Thales la era atomicã este o
linie dreaptã: începutul este la primul Milesian, iar
sfârºitul este în anii noºtri, când totul a devenit
calcul. Pânã la Thales, grecii nu au cunoscut decât
trei metode de expunere ºi de convingere: poiesis,
mitul ºi discursul explicativ. Cu Thales apare o
altã formã de convingere: rezultatul obþinut prin
calcul. Evul mediu va da o importanþã rezonabilã
calculului � deºi nu i se micºoreazã importanþa �
dar va acorda o importanþã extraordinarã logicii ºi
explicaþiilor filosofice raþionale, care sunt valabile
pe tot drumul pânã se ajunge la credinþã.

Leibniz va universaliza calculul; el visa la o
�caracteristicã universalã�, care ar fi fost un fel de
calcul logic capabil sã rezolve orice problemã. ºi
când este îndoialã într-o problemã, ce propune el?
�Calculemus!�, spune el.

Nu mai e nevoie sã subliniem cã astãzi idealul
acesta s-a împlinit: calculul guverneazã lumea ºi
computerele sunt semnul concret al dominaþiei
calculului.

Aceasta nu înseamnã cã Thales nu cultiva încã
elemente ale lumii arhaice; dar cu el ºi de la el
începe epoca raþionalistã occidentalã de tip
calculativ, pe care oricum grecii nu au cunoscut-o.

Faptul are loc, sub aspecte ºi în împrejurãri
diferite în India. Budha îºi face apariþia la sfârºitul
secolului al VII-lea ºi-ºi desfãºoarã activitatea mai
ales în secolul al VI-lea î.e.n., deci în acelaºi timp
cu Thales din Milet. Critica brahmanismului ºi
democratizarea religiei indiene este de ordin logic.
De acum în budhism apar o serie de logicieni de
mâna întâia, ca Vasubandhu, Dignaga,
Dharmakirti etc.

Mai înainte de ei, ºi imediat dupã critica lui
Bhuda, brahmanii au simþit nevoia unei formulãri
ne varietur a doctrinelor lor, ºi atunci apare unul
din cele ºase Darshana (aspecte ale doctrinei, pe
care europenii le-au numit în mod eronat �sisteme
filosofice�), care este doctrina Nyaya � exprimatã
în aforismele unui tratat cu acelaºi nume. Acest
tratat s-ar datora lui Gautama. Dar cercetãrile
moderne aratã cã Nyaya îºi are originea în
Gramatica lui Panini, care a trãit în secolul al IV-

lea î.e.n. Naiyayika, adicã logicieni din ºcoala
Drahmaniei de logicã au fost mulþi ºi foarte
importanþi: Vatsyayama, Uddyotakara, Vacaspati
Misra, Udayana etc. 

Cu timpul logica devine o ºtiinþã de mare
importanþã formând ceea ce indienii au numit
�coloana vertebralã� a filosofiei.

Ca ºi în Grecia nu se poate vorbi de pãrãsirea
bruscã a concepþiei arhaice, ci dimpotrivã, de o
completare a ei prin teorii logice, ºi în general
raþionaliste.

În ºfârºit, ajungem în China, unde în acelaºi
timp cu fenomenele intelectuale petrecute în
culturile greacã ºi indianã, apar doctrine
conceptualizate, ba chiar ºi un �sistem� de logicã.

Într-adevãr, un gânditor care iese din fãgaºul
vechei modalitãþi de gândire, este Lao-Tzu în
secolul al VI-lea î.e.n. Aparþin lui Lao-Tzu ºi
modului nou de a concepe lumea, a condus la
proliferarea sistemelor de filozofie care devin atât
de numeroase în secolul al III-lea î.e.n., încât
aceastã perioadã este numitã �perioada celor o
sutã de ºcoli�.

Printre aceste �ºcoli� (care nu sunt ºcoli în
sensul european al cuvântului) se numãrã ºi
�ºcoala� [lui Mo-Tze], fondatã de Mo-Tze care a
trãit în secolul al V-lea î.e.n.. Aceasta era o �ºcoalã
de logicã�, care a luat naºtere mai ales din critica
vechilor tradiþii. Retorica lui Mo-Tze s-a dezvoltat
într-o metodã dialecticã care a devenit �logica�
chinezã.

Iatã dar faptul remarcabil ºi în aparenþã
inexplicabil: în trei culturi deosebite, ºi datoritã
unor cauze cu totul deosebite, tradiþiile vechi, fãrã
a fi complet abandonate, sunt criticate, sunt
completate, ºi astfel ia naºtere un �raþionalism�
incipient, cu caracteristici specifice, greceºti,
indiene sau chineze.

Care poate fi cauza determinantã a acestei
schimbãri simultane a gândirii în trei culturi
autonome?

Iatã o problemã pe care, sunt sigur,
raþionalismul epocii noastre nu va fi capabil sã o
rezolve.

!
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Nu cred cã trebuie sã-l plângem foarte tare pe
Mircea Cãrtãrescu, pentru cã, oricum, el
este cel mai rãsfãþat scriitor la ora aceasta.

Lui Mircea Cãrtãrescu i s-au acordat de-a lungul
timpului zeci de premii naþionale, zeci de burse ºi
excursii de �documentare literarã� în �putredul�
capitalism, sãptãmâni, luni sau ani întregi, distincþii
în bani, lunare, pe toatã viaþa. El a beneficiat de
zeci de traduceri ale �operei�, de zeci de prezentãri
dincolo, cu toate drumurile ºi cazãrile achitate de
Guvernul Literar Postmodern ºi ICR. 

Mircea Cãrtãrescu este singurul poet care a fost
premiat pentru plagiat: cartea Faruri, vitrine,
fotografii a primit premiul pentru debut al USR,
deºi unul dintre poemele sale � Cãderea � era
plagiat în parte dupã Laurence Sterne (volumul
Viaþa ºi opiniile lui Tristram Shandy gentleman,
ELU, 1969, p. 194). Însã acest lung ºi stufos poem
îi este dedicat criticului Nicolae Manolescu, aºa cã
totul este trecut cu vederea ºi grabnic uitat� 

# Mircea Cãrtãrescu reprezintã într-adevãr un
caz în literatura românã contemporanã. Dar
nicidecum cazul celui jumulit de lauri, batjocorit
sau umilit, ci cazul poetului cãruia i se fabricã lauri,
care primeºte premii mari pentru cãrþi de poezie
mici. El este cazul poetului supraevaluat ºi al
scriitorului favorizat în mai multe chipuri, de la
debut, din vremurile roºii, ºi pânã astãzi, în
democraturã. 

Mircea Cãrtãrescu, prozator, poet ºi publicist
român, a fost propus mai an pentru înalta distincþie
a Premiului Nobel. Acest fapt ºi, mai ales, reacþia
vehementã a unui post de televiziune român
constituie subiectul articolului �«Cazul» Mircea
Cãrtãrescu�, semnat de scriitorul Adrian Alui
Gheorghe în paginile României literare nr. 3/18
ianuarie 2013. Un articol prin care Alui Gheorghe
îºi exprimã solidaritatea cu Mircea Cãrtãrescu,
prozatorul certat, beºtelit, ironizat de televiziunea
în cauzã, nenumitã totuºi de semnatarul articolului. 

Supãrarea poetului Alui Gheorghe constã în
faptul cã tocmai în zilele în care s-ar fi aflat/dedus
cã scriitorul Mircea Cãrtãrescu figureazã în
onorabila �listã Nobel�, din care urma sã fie ales
premiantul, tocmai atunci un post de televiziune
român ºi-a gãsit sã îºi punã întrebãri cu privire la
cheltuirea banilor alocaþi de ICR pentru traducerea
în 15 ediþii a prozei lui Cãrtãrescu ºi pentru
lansarea în strãinãtate a cãrþilor semnate de
prozator. 

Voi prezenta ºi discuta mai jos modul �
întemeiat sau nu � în care prozatorul este apãrat de
semnatarul articolului menþionat, dincolo de
propriile aprecieri asupra operei lui M.C. 

�Argumentele� apãrãrii lui Mircea Cãrtãrescu

�Cât de jos poate sã decadã o naþie, un individ,
ca sã judece murdar un artist chiar în momentul în
care acesta îl reprezintã la nivel planetar?�, se
întreabã, indignat, Adrian Alui Gheorghe. 

Dar înfierarea de cãtre Alui Gheorghe a naþiunii
decãzute, care �judecã murdar un artist�, nu are

sens decât atunci când cel hulit de cãtre naþiunea
decãzutã chiar este un artist, atunci când el este cu
adevãrat o valoare, atât pentru naþiune, cât ºi
pentru Alui Gheorghe, cel care acuzã naþiunea
tocmai în numele presupusei valori a
artistului/prozatorului. 

Înþelegem cã pentru naþiune, mai bine spus
pentru televiziunea în cauzã, M.C. nu are nicio
valoare. Dar pentru Alui Gheorghe ce valoare are
M.C.? Este prozatorul Mircea Cãrtãrescu, pentru
poetul Adrian Alui Gheorghe o valoare, aºa încât
apãrarea lui sã aibã sens ºi temei? 

În articolul sãu, Alui Gheorghe emite o serie de
judecãþi asupra valorii nobelizabilului. Iatã ce crede,
negru pe alb, Alui Gheorghe:

�Nu conteazã cât de mare e Mircea Cãrtãrescu,
cât e de citibil, cât e de «nemuritor». Va da seama,
peste o vreme, opera lui. Eu, personal, îl prefer pe
poetul Mircea Cãrtãrescu, în detrimentul
prozatorului. Poate cã e genial în ambele genuri,
poate cã nu e în niciunul. Dar cine decide acest
lucru? Timpul, piaþa de carte, critica literarã, istoria
literarã? Deocamdatã e validat de cititori din
douãzeci de þãri, acolo unde i s-au tradus cãrþile.�

Acestea sunt �argumentele� apãrãrii prozatorului
M.C. de cãtre Adrian Alui Gheorghe ºi tocmai pe
ele le vom discuta mai jos pentru a vedea cât de
solide sunt ºi dacã pe ele se poate întemeia înalta
poziþie nobel-istã în care prozatorul a fost pus. Cu
ce argumente îl apãrã, aºadar, Alui Gheorghe pe
ales? Sã le luãm pe rând. 

�Nu conteazã cât de mare e Mircea Cãrtãrescu�
sau

Despre o apãrare fãrã argumente

1. �Nu conteazã cât de mare e Mircea
Cãrtãrescu.� 

Ba tocmai asta conteazã, pentru cã nu propui
pe oricine la marele Premiu Nobel, ci propui un
scriitor pe care îl consideri de valoare, de mare
valoare! Altfel va trebui sã admitem cã Nobelul se
acordã scriitorilor mediocri.  

2. �Nu conteazã cât (...) e de citibil.� 
Ba conteazã, pentru cã pornind de la

�citibilitatea�, aºadar de la coerenþa (inteligibilitatea)
textului pe care alesul îl semneazã, putem spune
dacã acesta are sau nu valoare. Fireºte, nu cred cã
inteligibilitatea sau coerenþa unui roman se
confundã cu valoarea, pentru cã sunt atâtea romane
inteligibile, dar fãrã valoare. Dar un roman valoros
este, totuºi, un roman coerent, inteligibil. Iatã de ce
afirmaþia �Nu conteazã cât (...) e de citibil�, aºadar
cât de coerent este M.C. în proza pe care o scrie,
este o afirmaþie hazardatã.     

Dar Adrian Alui Gheorghe pomeneºte de
�citibilitate� tocmai pentru cã ºtie cã proza lui M.C.
nu prea este citibilã! Chiar Mircea Cãrtãrescu
recunoaºte în emisiunea Conversaþii esenþiale (TV
DIGI 24, februarie 2013) cã pânã ºi prietenii lui
(optzeciºti-postmoderni) abia dacã reuºesc sã
citeascã 30-50 de pagini, din cele aproximativ 1.000
ale faimoasei trilogii Orbitor:

�Orbitor este o carte pentru foarte puþini

oameni, pentru cã ea îºi lasã cititorii pe parcurs.
Foarte mulþi, chiar ºi unii prieteni ai mei, mi-au
spus: N-am putut sã trec de 30 de pagini; sau de 50
de pagini. Singurul care poate sã treacã prin toate
paginile, spun asta ironic, sunt eu însumi.� 

3. �Va da seama, peste o vreme, opera lui� �cât
de mare e Mircea Cãrtãrescu, cât e de citibil, cât e
de «nemuritor»�.

Nu viitorul dã seama pentru propunerea unui
autor la Premiul Nobel, ci prezentul! Tocmai
prezentul, adicã cei care, acum, l-au propus pe
Cãrtãrescu la marele premiu. Nobelul se acordã, ca
orice alt premiu, de altfel, pentru valoarea pe care o
demonstrezi în pre-clipa acordãrii premiului, iar nu
pentru valoarea pe care opera ta s-ar putea sã o
aibã la �sfârºitul veacurilor�.

4. �Eu, personal, îl prefer pe poetul Mircea
Cãrtãrescu, în detrimentul prozatorului�. 

Dacã îl preferi pe poetul Cãrtãrescu, în
detrimentul prozatorului Cãrtãrescu propus la
Nobel, atunci înseamnã cã, de fapt, te îndoieºti de
valoarea prozatorului. ªi, de vreme ce te îndoieºti
de valoarea lui, cu ce argument îi mai aperi poziþia
nobel-isimã în care a fost pus ºi faptul cã, tocmai
pentru câºtigarea acestei poziþii, nu opera poeticã,
ci proza este aceea care i-a fost tradusã în 15 ediþii?

5. �Poate cã e genial în ambele genuri, poate cã
nu e în niciunul.�

Abia ce ai spus cã nu crezi în proza lui, cã te-ai
ºi rãzgândit, anunþându-ne cã �Poate cã e genial în
ambele genuri�. ºi dupã ce te-ai rãzgândit astfel, te
rãzgândeºti iarãºi, spunându-ne cã nu e genial în
niciun gen literar. 

Dar cu �poate cã e genial în ambele genuri� ºi
cu �poate cã nu e genial în niciunul�, Adrian Alui
Gheorghe ne aratã cã este de-a dreptul debusolat ºi
nehotãrât în evaluãrile sale. Oare elita naþionalã
care l-a propus pe M.C. la Premiul Nobel a gândit
tot aºa, adicã �poate cã e genial în ambele genuri,
poate cã nu e în niciunul�? Oare a fost ºi ea la fel
de debusolatã în aprecierea valorii lui M.C.?

6. �Dar cine decide acest lucru (genialitatea,
valoarea celui propus la premiu � p.m.)? Timpul,
piaþa de carte, critica literarã, istoria literarã?�

Asupra valorii alesului pentru Nobel se
pronunþã mai întâi elita naþionalã, pentru cã ea este
aceea care face propunerile pentru Premiul Nobel ºi
pentru traducerea ºi desfacerea/promovarea operei
celui ales în strãinãtate. Cine anume este aceastã
elitã? Elita care reprezintã Guvernul Literar
Postmodern condus autoritar de Nicolae Manolescu
ºi ICR dirijat de Patapievici, ultimul dintre ei
finanþând cu o grãmadã de bani traducerea în 15
ediþii a operei prozatorului M.C.! Sã cred cã Adrian
Alui Gheorghe nu cunoaºte aceste lucruri?

Aceastã elitã nu e cuprinsã de îndoieli asupra
valorii prozatorului Mircea Cãrtãrescu, aºa cum este
Adrian Alui Gheorghe. Ea este sigurã cã Mircea
Cãrtãrescu este o valoare ºi cã el meritã chiar
Premiul Nobel. În Istoria criticã a literaturii române,
Nicolae Manolescu, criticul care l-a cãrat în spate pe
M.C. de la debut pânã în anticamera Nobelului,
spune, de pildã, cã M.C. este un mare prozator.

7. �Deocamdatã e validat de cititorii din vreo
douãzeci de þãri, acolo unde i s-au tradus cãrþile�.

Dacã ICR va fi cheltuit sute de mii de euro,
poate ºi mai mult, pentru promovarea literaturii lui
M.C. dincolo, atunci s-ar putea ca el sã fi fost într-
adevãr vândut dincolo, însã faptul cã proza acestui
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autor a fost sau nu validatã de acei cititori cine ni 
l-ar putea garanta? Atâta vreme cât prietenii de
acasã, colegi de generaþie cu �levantinul�, nu prea
trec de 30-50 de pagini din Orbitor, e greu sã ne
închipuim cã au fost mai norocoºi cititorii strãini...
Adicã mai deºtepþi. �Orbitor este o carte pentru
foarte puþini oameni� � spune mai sus Cãrtãrescu.
Deci Orbitor-ul nu poate fi confirmat valoric,
validat la nivelul masei receptoare din cele douãzeci
de þãri, aºa cum crede Alui Gheorgehe. 

Cine te-ar crede cã, pledând pentru frumuseþe, 
ai tot dreptul sã declari miss o babã? 

Cele ºapte argumente aruncate de Adrian Alui
Gheorghe întru apãrarea valorii prozatorului M.C.
nu se constituie totuºi ca argumente� Ba unele
dintre ele contestã de-a dreptul valoarea
prozatorului. 

Dacã �Nu conteazã cât de mare e Mircea
Cãrtãrescu, cât e de citibil�, dacã tu te îndoieºti de
valoarea lui ca prozator ºi preferi mai degrabã
poezia acestuia, atunci între principiul corect în care
crezi � apãrarea unei valori � ºi ilustrarea acestui
principiu cu un personaj fãrã valoare se cascã o
prãpastie, iar tu nu poþi convinge pe nimeni cã
prozatorul Cãrtãrescu îºi meritã locul în lista
Nobel. Cine te-ar crede cã, pledând pentru
frumuseþe, ai tot dreptul sã declari miss o babã? 

Întrebarea ºi totodatã aprecierea �Cât de jos
poate sã decadã o naþie, un individ, ca sã judece
murdar un artist chiar în momentul în care acesta îl
reprezintã la nivel planetar?� este o capcanã, un
sofism, pentru cã nu poþi sã acuzi naþiunea care
judecã murdar un artist, atâta vreme cât tu însuþi
nu crezi cã este vorba de un artist!

Valorile de pe soclu 

Spaima poetului Adrian Alui Gheorghe este
aceea cã unii vor sã �coboare de pe soclu valorile�.
ªi pe mine mã neliniºteºte o asemenea tendinþã,
atunci când este vorba de valori. 

Dar tot atât de mult mã neliniºteºte ºi
atitudinea contrarã, prin care cineva � o persoanã,
un grup de critici/scriitori sau o instituþie de culturã
� urcã pe soclu false valori. ºi nu mã refer aici la
prozatorul Mircea Cãrtãrescu, ci la situaþia generalã
în care se aflã acum literatura românã, al cãrei
Guvern Literar Postmodern urcã pe soclu valori
îndoielnice, mai bine spus fideli ºi slujitori
guvernamentali. Care sunt �de valoare� tocmai
pentru cã slujesc Guvernul Literar Postmodern.

O întrebare stãruie totuºi: de vreme ce Adrian
Alui Gheorghe însuºi se îndoieºte de valoarea lui
M.C., de vreme ce �Nu conteazã cât de mare e
Mircea Cãrtãrescu�, atunci cum poate el sã îºi facã
probleme cã cineva îl coboarã de pe soclu pe M.C.?
Dacã Adrian Alui Gheorghe se îndoieºte de
valoarea ca prozator a lui Mircea Cãrtãrescu,
înseamnã cã pe soclu nici nu se aflã un prozator de
valoare, iar Alui Gheorghe nu are niciun temei sã
punã problema cã cineva ar putea sã �coboare de
pe soclu valorile�. Adrian Alui Gheorghe ne livreazã
ºi de data aceasta un sofism�   

Niciun scriitor nu a luat atitudine 
�împotriva canibalismului cultural�

Mâhnirea poetului ºi publicistului Adrian Alui
Gheorghe este aceea cã niciun scriitor nu a luat
atitudine �împotriva canibalismului cultural
exercitat pe mass-media româneascã în momentul
în care numele acestuia (al lui Mircea Cãrtãrescu, 

p. m.) era pe o onorantã  «listã Nobel»�. Nici cel
puþin scriitorii din generaþia lui, mai ales prietenii
din Cenaclul de luni cu care a împãrþit cei mai
frumoºi ani, visuri, cãrþi, idei, sincronizarea cu
poezia postmodernã a turnurilor gemene
americane, pâinea ºi vinul singurãtãþii, nu s-au fãcut
auziþi în aceastã problemã, poate traumã a
colegului, a prietenului lor! 

Dar nu se întreabã Adrian Alui Gheorghe de ce
oare niciun scriitor nu a luat atitudine? Cei care
cred în proza lui Mircea Cãrtãrescu nu au luat
atitudine pentru cã pur ºi simplu nu îi intereseazã
nedreptatea ce i se face prietenului lor (cãci poate fi
o nedreptate!), iar cei care nu cred în valoarea
�liderului� postmodernist-optzecist nu au, fireºte,
niciun temei sã îl apere. 

Între aceste douã posibilitãþi, Adrian Alui
Gheorghe face vizibilã o a treia posibilitate, aceea
pe care o practicã el însuºi: apãrarea �marelui
prozator� în faþa canibalilor culturali fãrã a crede în
marele prozator! Iatã o situaþie cu totul stranie, care
va dezvolta în curând în logicã o nouã ramurã a
argumentaþiei, dacã nu cumva absurdul ºi-a fãcut
deja treaba în aceastã privinþã. 

În þara cu un singur scriitor sau
Mircea Cãrtãrescu, un scriitor favorizat  

Din punctul meu de vedere, pe care mi-l permit
abia acum, la final, nu cred cã trebuie sã-l plângem
foarte tare pe Mircea Cãrtãrescu, pentru cã oricum
el este cel mai rãsfãþat scriitor la ora aceasta. 

În ce constã �rãsfãþul� cu pricina? Lui Mircea
Cãrtãrescu i s-au acordat de-a lungul timpului zeci
de premii naþionale, zeci de burse ºi excursii de
�documentare literarã� în �putredul� capitalism,
sãptãmâni, luni sau ani întregi, distincþii în bani,
lunare, pe toatã viaþa. El a beneficiat de zeci de
traduceri ale �operei�, de zeci de prezentãri dincolo,
cu toate drumurile ºi cazãrile achitate de Guvernul
Literar Postmodern ºi ICR. 

El este, aºa cum arãtam ºi mai sus, singurul
poet care a fost premiat pentru plagiat, cartea
Faruri, vitrine, fotografii a primit premiul pentru
debut al USR, deºi unul dintre poemele sale �
Cãderea � era plagiat în parte dupã Laurence Sterne
(volumul Viaþa ºi opiniile lui Tristram Shandy
gentleman, ELU, 1969, p. 194). Iatã unul dintre
motivele pentru care poetul plagiator este atât de
apreciat de cãtre Nicolae Manolescu: �De la tânãrul
Nichita Stãnescu nici un poet nu a mai dat o
impresie la fel de ameþitoare cã reconstruieºte prin
cuvintele sale lumea.� Parte din aceste cuvinte sunt,
fireºte, plagiate. 

Adrian Alui Gheorghe îºi denumeºte articolul pe
care îl comentãm �«Cazul» Mircea Cãrtãrescu�.
Mircea Cãrtãrescu reprezintã într-adevãr un caz în
literatura românã contemporanã. Dar nicidecum
cazul celui jumulit de lauri, batjocorit sau umilit, ci
cazul poetului cãruia i se fabricã lauri, care primeºte
premii mari pentru cãrþi de poezie mici. El este
cazul poetului supraevaluat ºi al scriitorului
favorizat în mai multe chipuri. În emisiunea
Conversaþii esenþiale de la TV DIGI 24, despre care
am vorbit ceva mai înainte, Mircea Cãrtãrescu
recunoaºte cã a beneficiat de un program
extraordinar de promovare: 

�Foarte important pentru mine în ultimii ani a
fost cã a existat o platformã profesionalã, bine
finanþatã, bine gânditã ºi bine condusã mai ales,
care, pentru prima datã în istoria culturii româneºti
a impus cultura româneascã în strãinãtate cu o
putere extraordinarã, care a fost ICR, care timp de
ºase sau ºapte ani a fost condus de Horia
Patapievici. Horia Patapievici ar trebui decorat, ar
trebui sã i se facã o statuie pentru ce a fãcut în

aceºti ani. El este cel care a contribuit cel mai mult
la promovarea culturii româneºti în strãinãtate.� 

E transparent faptul cã Patapievici meritã o
statuie tocmai pentru cã l-a promovat în primul
rând pe Mircea Cãrtãrescu! Dacã ICR nu l-ar fi pus
pe soclu tocmai pe el, nici M.C. nu ar fi fãcut
demersuri pentru statuia lui Patapievici. Patapievici
ºi Cãrtãrescu fac schimb de statui. Eu, care nu joc
în nicio tabãrã, recunosc faptul cã eseistul ºi echipa
sa au fãcut totuºi lucruri memorabile în privinþa
promovãrii culturii române în strãinãtate.

Promovarea excepþionalã a lui M.C. reprezintã
într-adevãr un caz în literatura românã: cazul
scriitorului favorizat de ICR, în contextul în care
avem câþiva scriitori � Augustin Buzura, Nicolae
Breban, George Bãlãiþã... � care nu ar fi nicidecum
de ignorat din punct de vedere valoric ºi care nu au
trecut fluierând pe lângã vremurile roºii, aºa cum a
fãcut alintatul vremurilor roºii, M.C., cel purtat pe
umeri de câþiva critici notorii, de la naºterea sa
prematurã în Cenaclul de luni ºi pânã astãzi, cel
premiat de USR pentru plagiatul din cartea de
debut! 

În timp ce Editura Cartea Româneascã a USR
este rezervatã fidelilor unei anumite persoane care
þine hãþurile ºi unii dintre scriitori o duc de azi pe
mâine, Mircea Cãrtãrescu are parte de toate
favorurile posibile în monedã naþionalã, euro sau
dolari ºi este cãinat la TVR 1 de cãtre librarul
Liiceanu ºi dirijorul IRC. În acest context, a-l jeli pe
Cãrtãrescu pentru situaþia în care este pus de cãtre
un post TV mi se pare un act de prost gust. Nu el
este scriitorul aflat în cea mai nedreptãþitã situaþie
literarã ºi existenþialã! Chiar asta era marea
problemã a literaturii contemporane? Sã-l jelim, sã-l
bocim în presã sau la TV pe rãsfãþatul ºi milionarul
Cãrtãrescu, pe cel cãruia i s-au finanþat o bunã
parte din cele 15 ediþii traduse dincolo ºi toate
excursiile literare, când scriitori ca Liviu Ioan
Stoiciu, de pildã, sunt daþi afarã fãrã motive din
redacþiile în care lucreazã? A luat cineva vreo
atitudine, la vremea aceea, în România literarã în
favoarea scriitorilor cu adevãrat maziliþi? Mai bine
ne-am opri asupra valorilor culturii române cu
adevãrat nedreptãþite. 

Sã nu-l mai cãinãm pe mult-favorizatul
Cãrtãrescu, pe �liderul� optzecist, care pentru a-ºi
propulsa/internaþionaliza opera scrie de ani de zile
articole politice în favoarea partidului care îi
finanþeazã opera. 

Într-un interviu recent din revista Tribuna (nr.
254/aprilie 2013) Zoe Petre vorbeºte despre cei pe
care ICR condus de Patapievici îi �remunera cu mii
de dolari ca sã-ºi prezinte propria carte în
strãinãtate�. Aºadar, pe lângã faptul cã ICR le
traducea unor scriitori gratis volumele, cã le asigura
gratis lansarea dincolo a cãrþilor, el le mai ºi
rãsplãtea acestora, cu câteva mii de dolari, efortul
de a citi în faþa publicului strãin. 

Prozatorul Radu Aldulescu vorbea într-un articol
publicat în România literarã (nr. 5/2013) despre
�Activiºti culturali specializaþi în jocuri ale politicilor
culturale�, iar într-un interviu din Tribuna (nr.
250/februarie 2013) despre �transformarea
României în þara cu un singur scriitor�. La cine
credeþi cã se va fi referit?

!
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Motto: �Orice aº face nu pot sã cred în legi
/fizice/; universul nu dãinuie decât printr-o intervenþie

supra-naturalã�Il n�est rien que j�aime autant chez
Pascal que son dégoût des sciences�Il est incroyable à

quel point je pense à Pascal. Ses thèmes sont les
miens, et ses tourments aussi. Ce qu�il a du souffrir, si

j�en juge d�après moi!� (Cioran, Cahiers, 17 iunie
1965).

Dupã ultima vizitã pe care filozoful
Constantin Noica i-o fãcuse la Monaco,
George Sãndulescu ºi-a amintit cã unchiul

sãu Noica îi spusese despre Emil Cioran cã e
singurul om care nu �face imposturã�, nu
vorbeºte despre lucrurile pe care nu le stãpâneºte,
cã întotdeauna Cioran a ºtiut mai mult decât a
etalat verbal sau în scris (Noica Anthology). În
jurnalele de tainã ale lui Emil Cioran publicate de
Gallimard în 1997 gãsim o notaþie despre �Papa
existenþialiºtilor� pe care el îl considera lipsit de
profunzime: �Ce qui me gêne chez Sartre c�est
qu�il veut toujours être ce qu�il n�est pas�
(Cioran, Cahiers. 1957-1972, Gallimard, Paris,
1997; Avant-propos de Simone Boué, p. 489). Mai
aflãm ºi observaþia (þinând de domeniul �gândirii
desfãºurate� la care Cioran ar fi renunþat de mult,
dacã ar fi sã ne luãm dupã niºte afirmaþii ale sale
în care punea aforistica, gândirea condensatã,
deasupra filozofiei care necesitã argumentarea
ideilor): �J. P. Sartre écrit sur la mort: la non-
valeur la plus absolue. La formule est fausse
également quant au fond et à la forme. On ne
peut pas dire: le plus absolu; c�est comme on
disait: le plus infini. Quant à dire que la mort est
une non-valeur c�est une pure absurdité� (p.5 07).
În Caietele scrise în perioada 1957-1972, Emil
Cioran noteazã rolul avut de lectura lui ªestov în
decizia sa de a renunþa la filozofie. Pe când era
bursier la studii post-universitare, el îi scria
autorului Cenzurii transcendente cã este într-atât
de cucerit de �o pasiune profeticã de Vechi
Testament� încât îºi simte umbritã bucuria pentru
idei filozofice noi. Incapabil de a uita de sine,
odatã intrat pe tãrâmul ideilor îºi percepe în mod
fatal prezenþa subiectivã. De aceea lumea ideilor
ar fi ajuns sã-i trezeascã melancolii în loc sã-i
lumineze gândirea (Cioran cãtre Lucian Blaga, 1
iunie 1934, Muenchen). 

Citind în primãvara anului 1967 o Arheologie
a ºtiinþelor umane (carte de succes analizatã în
1988 de studenþii belgieni la un seminar special),
�pesimistul de serviciu al unei lumi în declin�
(cum îl catalogase Þuþea, un bun prieten din
România) se distreazã pe seama lui Michel
Foucault observând cum acest filozof þinea sã-ºi
epateze auditoriul (ºi cititorii) cu expresia
�finitude anthropologique� ori ce câte ori ataca în
Les mots et les choses (1966) problema
nimicniciei omului (�misere de l�homme�,
precizeazã Cioran) . 

Autorul Cãderii în timp (La chute dans le
temps, Gallimard, Paris, 1964), titlu care trimite la
gândirea lui Nae Ionescu ((11)),, remarcã citindu-l pe
Foucault (profesor universitar rãpus de SIDA în

1984, la 58 de ani) cã dintre toate imposturile,
cea mai rea este cea a limbajului (2). Pentru cã o
asemenea imposturã este imperceptibilã
�abrutizaþilor vremurilor noastre� (Cioran). Apoi
ºi-a amintit probabil de faimoasele prelegeri ale lui
Nae Ionescu (3), pe care îl mai însoþea la cursuri
fãrã sã-i fie asistent, fascinat de naturaleþea cu
care acesta expunea ideile cele mai subtile într-o
româneascã pe înþelesul tuturor. Acum, la
cincizeci ºi ºase de ani, Cioran imagineazã (cu
umor subþire) mizeriile ºi ostracizarea la care ar fi
supus un filozof occidental care ar îndrãzni sã
foloseascã limbajul curent: Abandonarea
�imposturii lingvistice� i-ar putea servi acelui
nefericit drept bun prilej de a pricepe �finitudinea
antropologicã� pe propria-i piele (Cioran, Cahiers,
1997, p. 502).  

Simone Boué, de care Cioran (1911-1995) s-a
îndrãgostit în 1942 ºi cu care a fost împreunã
pânã la sfârºit, spunea în 1996 (http://dodille.
fr/Etudes/?p=717) cã Cioran era vesel, cã nu era
de loc sinistru precum îl arãtau cãrþile sale. ªi
genialul Petre Tuþea credea cã se preface c-ar fi
disperat (4), în timp ce un alt vechi prieten,
poetul Horia Stamatu (1912-1989), scrisese despre
Emil Cioran cã este pesimistul cu cel mai mult
umor, din câþi pesimiºti a cunoscut vreodatã (5). 

Într-o însemnare din jurnalele sale de tainã,
Emil Cioran scria prin anii ºaizeci cã în lume el ar
purta masca omului amabil cu cei din jur: �Je
joue dans le monde le brave type. L�affabilité est
mon masque. Il est vrai que j�en ai assez d�etre
sinistre � ce que je suis toujours quand je reste
seul� (Cahiers, Gallimard, 1997, p. 261).
Mãrturisirea ne pare însã a fi doar pe jumãtate
adevãratã, dacã þinem seamã de �ultimele� noutãþi
despre sine pe care Cioran i le transmitea douã
decenii mai târziu profesorului Alexandru
Mateescu Frâncu (6), un prieten din tinereþe
stabilit în America de Sud: 

Paris, 22 juin 1989
�Mon cher ami,
Merci pour ta lettre et pour l�envoi de l�article

qui Elle a negligé de me faire parvenir. Le plus
probable est qu�on s�est trompe d�adresse. Quoi
qu�il soit, a Rio on est plus à la page qu�à Paris.
On y est aussi plus jeune� Signe de vieillesse: il
m�est impossible de lire un roman, si
remarquable soit�il. Par contre je dévore le
moindre livre de mémoires. 

Un autre symptôme significatif, voir
inquiétant: une fatigue injustifiée, une
impossibilité croissante de m�accrocher à la
moindre illusion. La lucidité excessive est un
signe, inquiétant, de même que la diminution de
toute envie de voyager. Ce que, heureusement, je
n�ai pas perdu, c�est l�envie de rire. Quand elle
m�abandonnera, je savrai que je suis fichu. Je suis
encore attache à la langue allemande, dons ton
élève peut me faire signe.

Cu prietenia de totdeauna, 
Cioran�

De fapt buna dispoziþie nu exclude dispoziþiile
mai sumbre, nici momentele de gravitate sau
chiar de �har�. E suficient sã ne gândim cât îi era
de drag Pascal lui Cioran care-l vedea ca pe un
sceptic încãpãþânat sã creadã, chiar �agãþat de
credinþã cu disperare� (Cioran la Tübingen). În
Demiurgul cel rãu scrisese cã mântuirea nu-i este
indiferentã. Dacã ar fi sigur cã îi este, ar fi de
departe cel mai fericit om din lume. Încã ºi mai
limpede, Cioran notase cã �tot ce vine din religie
ºi misticã e copleºitor de profund�. Caietele
descoperite ºi publicate de Simone Boué cuprind
o mulþime nesfârºitã de însemnãri cu un conþinut
ideatic asemãnãtor. În 14 febr. 1967 Cioran
noteazã cã �La Prédestination me fascine, autant
qu�autre fois le Malheur. En réalité c�est le même
mot. Ne pouvoir être autre qu�on est. Je suis
inchangeable, et j�en souffre à chaque instant.
Donnez-moi un autre moi-même!�(p.472). Altã
datã observã cã împrejurãrile îl silesc sã tot
vorbeascã de politicã, deºi pe el nu-l intereseazã
propriu-zis decât problemele religioase: �Ne
m�intéressent que les questions religieuses, et les
circonstances font que je ne parle que de
politique� (Cioran, Cahiers, Gallimard, 1997, 
p. 302). 

De la fratele sãu - chinuit fãrã nicio vinã ºapte
ani în �universitãþile lui Teohari Georgescu� (Petre
Pandrea) unde i-a fost dat ºi sorei lui Cioran sã fie
�reþinutã�, bãtutã, înfometatã ºi þinutã iarna în
frig patru ani fãrã condamnarea niciunui proces -,
s-a aflat cã Cioran a avut la viaþa lui patru
experienþe mistice. Una se poate bãnui în 1965
când aminteºte aluziv de acel 23 noiembrie trãit
de Pascal invocându-i numele pe 17 iunie, la o
lunã dupã ce scrise: �Je suis dans un état ou
physiquement (sublinierea lui Cioran) je com-
prends qu�on puisse transporter des montagnes �
par delà toutes les métaphores de la foi. Empê-
chez � moi Seigneur, de succomber à ce Feu, à
mon feu ou au Tien � qui sait ?� (16 mai 1965). 

În 1966 Emil Cioran îi trimite uneia dintre
ficele lui Mircea Vulcãnescu acea scrisoare a cãrui
text se rotunjeºte perfect într-un eseu, început cu
evocarea unei pilde iniþiatice despre posibilitatea
de existenþã a unor suflete neîntinate de pãcatul
strãmoºesc ºi dezvoltat prin descrierea Grãdinii
Raiului pornind de la o amintire legatã de Mircea
Vulcãnescu ((77)). Un an mai târziu consemneazã în
caietele ascunse în camera sa mãrturisirea: �J�ai
cherche l�absolu � point de doute la-dessus. Et
plus je le cherchais, plus, par dépit ne pouvoir y
atteindre, je reculais vers la doute, (Cette
poursuite, il est étrange que je la mette en passe,
alors qu�elle continue dans exactement les mêmes
conditions qu�avant� (24 mai 1967, p. 512)
precum ºi atenþionarea cã �numai un spirit
religios îl poate înþelege� (28 aug. 1967).  

În primãvara lui 1967 se pare cã Cioran a mai
avut una dintre cele patru trãiri mistice de care
vorbise fratele sãu. Aceasta trebuie sã se fi
întâmplat pe 28 martie 1967. Cioran camufleazã
oarecum trãirea bucuriei dumnezeieºti, lungind
pasajul printr-o disecare conceptualã pe care o
noteazã imediat dupã misteriosul text despre
graþia �venitã nu se ºtie de unde� care ne confiscã
pentru o orã sau douã. În continuare Cioran
teoretizeazã cã bucuria ar veni omului de la
Dumnezeu iar tristeþea de la demon. Apoi
deplaseazã ideea într-un registru doar aparent mai
puþin grav, sesizând cã trãirea bucuriei îi dã
acesteia atâta substanþã ºi realitate încât îi vine sã
creadã în existenþa lui Dumnezeu din purã
recunoºtinþã pentru aceastã bucurie atât de densã

Isabela Vasiliu-Scraba

Mãrturisiri inedite ale lui
Cioran din texte cunoscute ºi
complet necunoscute

comentarii
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ºi atât de plinã, �si divinement lourde, qu�on ne
peut pas la supporter sans une référence
suprême�(p. 490). 

Bãnuind cã la traducerea în româneºte
asemenea notaþii vor cãpãta sensul dorit de un
traducãtor lipsit de coardã religioasã, în aceeaºi zi
Cioran scrisese în caiet (p.489) cã un text tradus
înceteazã sã fie al autorului. Era exact ceea ce
notasem ºi eu citind acum un an frazele fãrã sens
aparþinându-i traducãtorului Andrei Cornea ºi
puse pe seama lui Platon de Editura Humanitas
(8). Un lucru similar (dar mai puþin grav) s-a
vãzut recent la republicarea textului ca �inedit�
(9) scris de Emil Cioran despre Noica. În 1987
Cioran rotunjise eseul sãu despre lipsa de
modestie a filozofului Constantin Noica în jurul
observaþiei dupã care �la modestie profonde ne
laisse pas les traces, elle est incompatible avec la
création de quelque ordre soit-elle�. Textul, citit la
Radio Europa Liberã de Monica Lovinescu dupã
trecerea lui Noica în lumea celor drepþi,
cuprindea fraza: �De même qu�on ne peut pas
imaginer un saint désappointé, de même on ne se
peut figurer un GRAND philosophe modeste�.
La traducere a fost însã lãsat de-o parte adjectivul
�Mare�, de ca ºi cum Emil Cioran nu l-ar fi
considerat astfel pe filozoful Noica, despre care
era convins cã s-a retras din lume (10) ca s-o
cucereascã de la distanþã. Exact ceea fãcuse însuºi
Cioran, retrãgându-se din faþa avalanºei de premii
literare, spre a cuceri pe veci tãrâmul literar.

Note: 
1. vezi capitolele despre �Cãderea în timp� în vol.:

Isabela Vasiliu-Scraba, Metafizica lui Nae Ionescu în
unica ºi în dubla ei înfãþiºare, Ed. Star Tipp, Slobozia,
2000, http://www.isabelavs.go.ro/

Nae_Ionescu/CUPRINS.html, precum ºi cele scrise
despre Cioran în capitolul Isabela Vasiliu-Scraba, «Ideile
- un decor variabil în opera lui Emil Cioran»,
http://www.isabelavs.go.ro/Discip/CAP8.html, din
volumul bilingv ce se gãseºte în mari biblioteci
europene ºi americane: În labirintul rãsfrângerilor. Nae
Ionescu prin discipolii sãi: Petre Þuþea, Emil Cioran, 
C. Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcãnescu ºi Vasile
Bãncilã, Ed. Star Tipp, 2000, pp. 36-56 care se poate
citi pe internet la
http://www.isabelavs.go.ro/Discip/discip.html .

2. Faþã de �impostura lingvisticã� a unui profesor
de la College de France în spatele cãreia s-ar ascunde o
preþiozitate ridicolã, la Institutul de Istoria Religiilor
(de �sub cupola Academiei�) improprietatea termenilor
divulgã incultura filozoficã. Evenimentul major al
primãverii anului 2013, dacã ne luãm dupã
�Evenimentul zilei�, ar fi fost acela cã istoria religiilor
coordonatã de ex-ministrul Pleºu a produs primul
masterat. Articolul postat pe 3 aprilie 2013 o citeazã pe
conducãtoarea masteratului-eveniment explicând cã prin
�studiul aplicat al religiei� asezonat (adicã �în dialog�)
cu �metodele de investigare cele mai recente din
ºtiinþã� s-ar ajunge la o� salatã (ceva vizibil ºi
descriptibil) misticã (indescriptibilã). În fapt, ea a
denumit salata misticã prin termeni ceva mai
impozanþi: I-a zis �fenomenologie a minþii�
(http://www.evz.ro/detalii/stiri/andrei-plesu-printre-
dascalii-primului-masterat-de-studii-religioae-din-romania-
1031107.html), fãrã sã-i treacã prin cap cã �mintea� e
ceva care nu apare (ceva ce nu este �fenomen�). Iar
afirmaþia specialistei dupã care Mircea Eliade ar fi fost
interesat de �fenomenologia minþii� este, desigur, de o
prostie fenomenalã (i.e. vizibilã de la o poºtã). 
I.D. Sârbu (fost deþinut politic opt ani fãrã nicio vinã,
întâi student ºi apoi apropiat al filozofului Lucian
Blaga) observase cã �prostia cea mai modernã e legatã
de putere, de bibliografie la zi, de titluri ºi patalamale�
(Adio Europa!). Anticii, cu doctrinele lor �impregnate
de misticism� (Emil Cioran), fãceau din mintea
omeneascã un derivat al lumii inteligibile. ªi nici mãcar
phiolosophia garrula (dupã expresia lui Anton
Dumitriu) a vremurilor noastre n-a încercat sã-i
defineascã esenþa, sã-i schiþeze �fenomenologia�.

3. În iunie 1990 Cioran era înregistrat (vezi Radu
Portocalã, Cioran: Sfârºitul furat, în vol. Emil Cioran în
conºtiinþa contemporanilor din exil, Bucureºti, Criterion
Publishing, 2007, p. 257-262) spunând cã îi este
imposibil sã-ºi imagineze o universitate fãrã Nae
Ionescu (vezi vol.: Nae Ionescu în conºtiinþa
contemporanilor sãi. Crestomaþie de G. Stãnescu,
Bucureºti, Criterion Publishing, 1998, p. 116-120).

4. La vremea când marginalizatul Petre Þuþea (care
fãcuse nevinovat 13 ani de detenþie politicã, pedepsit
retroactiv pentru fapte care la data sãvârºirii nu
constituiau infracþiuni) era hãituit de Securitatea (care-i
confisca periodic manuscrisele), Emil Cioran îºi
amintea de el. Lui Constantin Noica îi povestea într-o
scrisoare de anii cînd a fost bursier la Berlin. În
Germania Cioran s-a întâlnit cu Petre Þuþea, prietenul
sãu cu care concepuse Manifestul crinului alb. Cioran 
i-a povestit lui Noica pe 13 iulie 1970 de greutatea pe
care a avut-o în a se exprima din nou în germanã, dupã
�blocarea� ºi �sufocarea� limbii lui Goethe prin �limba
noastrã vorbitã cu verva savantã� a lui Þuþea (Cioran,
Scrisori cãtre cei de-acasã, Bucureºti, 1995).

5. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, La centenarul naºterii
poetului Horia Stamatu. Ciudãþenii post-comuniste, în
rev. �Acolada� (Satu Mare), 9/2012, p.19, sau
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-
Centenar6%20Horia%20Stamatu.htm .

6. despre jurnalistul ºi Profesorul Univ. Dr.
Alexandru Mateescu Francu (n. 12 iun. 1914), distins
de preºedintele Emil Constantinescu ºi premierul
Mugur Isãrescu cu �Ordinul naþional pentru merit�
(Monitorul Oficial, Nr.648/ 12 dec. 2000), vezi Adrian
Irvin Rozei, L�amitie d�un grand homme est un bienfait
des dieux ; http://ro.altermedia.info/cultura/lamitie-
dun-grand-homme-est-un-bienfait-des-dieux_7159.html
precum ºi înregistrarea de pe youtube
http://www.youtube.com/watch?v=w0O_gLroSCk

7. În volumul publicat de Editura Humanitas,
unde scrisoarea lui Cioran din 1966 (în traducerea
Margaretei Ioana Vulcãnescu) a fost tipãritã (v. Mircea
Vulcãnescu, Ultimul cuvânt, Ed. Humanitas,
Bucuresti, 1992, p. 165-167), ea apare cenzuratã,
mania de a tãia pasaje din textele marilor personalitãþi
fiind permanent încurajatã în comunism. În cartea
scoasã de fosta Editurã �Politicã� întâi a fost
cenzuratã povestea hasidicã despre Adam ºi pomul
cunoaºterii. În ea se zice cã atunci când primul om
cuprinzând în el sufletele tuturor oamenilor s-a
apropiat de pomul cunoaºterii binelui ºi rãului,
sufletul lui Ball-Shew-Tov 
s-ar fi desprins ºi aºa s-a întâmplat cã numai acest
suflet nu a luat parte la pãcatul primordial. Odatã cu
îndepartarea micii povestiri hasidice a dispãrut ºi baza
pe care Emil Cioran a înãlþat structura ideaticã a
eseului sãu, pornit de la premiza cã nu toþi oamenii
sunt urmaºii lui Adam de dupã cãderea în pãcat ºi cã,
într-un mod cu totul excepþional, este posibil - cum
spune povestea hasidicã - sã fi rãmas în rai un suflet
neprihãnit. Din compararea scrisorii mutilatã de
Humanitas cu originalul francez inclus la sfârºitul
unui volum de Mircea Vulcãnescu scos în anul 2000
de Editura Crater a d-lui Ion Papuc (v. Ultimul
Cuvânt, 2000, ediþie îngrijitã de Mãriuca Vulcãnescu)
se mai observã cenzurarea pasajului în care Emil
Cioran îl înfãþiºeazã pe Mircea Vulcãnescu în Parcul
Versailles. Prin 1939, cu ocazia unei plimbãri în oaza
de verdeaþã a acestui parc, Mircea Vulcãnescu ar fi
fãcut o ineditã teorie a Paradisului. Lui Cioran
expunerea prietenului sãu i-a pãrut memorabilã. Astfel
cã la un sfert de veac ºi-a amintit de ideea
vulcãnescianã a faliei metafizice pe care o implicã
Raiul, falie care-l face sã semene unei monade cu o
singurã fereastrã spre Dumnezeu. Or fereastra Raiului
de care vorbise atunci Mircea Vulcãnescu n-ar fi putut
fi ºtiutã decât de cei aleºi. Ea ar fi fost - ca sã spunem
aºa -, dovada de netãgãduit cã Vulcãnescu ºtia despre
Paradis lucruri pe care alþii 
n-aveau cum sã le ºtie. (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Emil
Cioran prophète de la vraie sainteté (à propos de
Mircea Vulcanescu, în rev. �Origini. Romanian Roots,
vol. XV, Jul.- Dec. 2011, pp. 22-25; precum ºi rev.
�Acolada� (Satu Mare), 5/2011, p. 25; sau
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IVS-
CioranColocviu5a.htm . 

8. v. Isabela Vasiliu-Scraba, Noica printre oamenii
mici ºi mari ai culturii noastre, la 25 de ani de la moarte,

în rev. �Acolada� (Satu Mare), 2/2012, p.19 ; sau
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-
25aniNoica4.htm .

9. vezi articolul jurnalistului I. Spânu postat în 5
iunie în �Cotidianul� despre revista �România literarã�
care �renunþã la originalitate� ºi publicã texte care au
mai fost publicate http://www.cotidianul.ro/nicolae-
manolescu-publica-un-text-inedit-care-a-mai-fost-publicat-
de-doua-ori-215100/. Expresia �renunþã la originalitate�
am citat-o din textul unei clujence care scria cã Revista
�Tribuna� ar �renunþa la originalitate�, text on-line cu
�particularitatea� cã exact ceea ce era prezentat în
prima parte a articolului ca indiciu al lipsei de
originalitate, în final era înfãþiºat drept o practicã
uzualã a revistei �Observatorul Cultural� care ºi ea
�renunþã la originalitate�. Or tocmai revista
bucureºteanã era datã drept model demn de urmat la
Cluj. Referitor la sporirea calitãþii unui text mai
elaborat (situaþie neobservatã de confuza autoare la
citirea �Tribunei� scoasã de dl M. Arman ºi dl Livius
George Ilea), se ºtie cã Mircea Eliade (pe când
coordona cele 16 volume ale Enciclopediei Religiilor
apãrutã în SUA in 1987) vãzând numãrul sporit de
cuvinte la puþinele fiºe pe care i le dãduse tânãrului
Culianu sã le scrie, l-a trecut drept autor ºi pe cel care
îmbunãtãþise calitatea textului compilat de Culianu. De
aceea fiºele profesorului de românã de la Groningen
apar în general cu dublã semnãturã: Culianu ºi
Cicerone Poghirc, mai în temã cu istoria religiilor decât
I.P. Culianu, �un peu �securist� sur les bords� (vezi
Isabela Vasiliu-Scraba, Himera discipolatului de la
Pãltiniº, prilej de ironie din partea lui Noica
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-
himera2ScoalaPaltinis9.htm 

10. v. Isabela Vasiliu-Scraba, Pelerinaj la Pãltiniºul
lui Noica, sau 

http://www.isabelavs.go.ro/Articole/inculturaPaltini
s6.htm 

(Sursa www.isabelavs.go.ro)
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Dumnezeu este absenþa care devine prezenþã
prin aºteptarea ta1. Ceea ce nu înþeleg cele
cinci fecioare �nebune� în aºteptarea

Mirelui (Matei 25, 1-13). Ele nu au înþelepciunea
celorlalte cinci ºi nici pe a agricultorului care ºtie sã
aºtepte în �cercul mare� al creºterii plantelor:
�Evidenþa istoricã dislocã inevidenþa eshatologicã.�2

Fiindcã �Numai cel care aºteaptã, mereu treaz, e
pregãtit pentru ceea ce vine pe neaºteptate.�3 Nu e
vorba sã ai neapãrat �geniul aºteptãrii�, ci doar
umilitatea ei. Problema realã însã e cine aºteaptã cu
adevãrat: omul sau Dumnezeu? Se pare cã
rãspunsul la aceastã întrebare face diferenþa dintre
creºtinismul occidental ºi ortodoxie, între catedrala
goticã ºi cea bizantinã, între cãutarea
transcendentului ascuns în înalt (ogiva goticã) ºi
transcendentul care coboarã (cupola bizantinã).
Paradoxal, creºtinul occidental, în activismul sãu, e
cel care aºteaptã, pe când în ortodoxie Dumnezeu
�micºorat� aºteaptã. Un existenþialism al aºteptãrii
nu se putea naºte decât în Occident (v.
emblematica piesã a lui Samuel Beckett
Aºteptându-l pe Godot). Lui Andrei Pleºu îi place
distincþia lui Andrei Scrima între ortopraxie ºi
ortodoxie, între faptã ºi contemplativitate,
identificate de el în parabolele despre casa de pe
stâncã (Matei 7, 24-27; Luca 6, 47-49), în cea
despre turn ºi împãratul la rãzboi (Luca 14, 28-32),
ºi a celor doi fii (Matei 21, 28-32). Aºadar, iarãºi
câmp liber pentru distincþii dilematice ºi nuanþãri,
în care Andrei Pleºu exceleazã.

Autorul nu are încredere în Biserica-ceremonie,
încredinþat fiind cã Dumnezeu ar alege, mai
degrabã, o �comunitate neglijentã ritual, dar
cuviincioasã�4. Mã tem însã cã afirmaþia implicã o
dublã inadecvare, centratã pe spiritul
schizoid/dilematic al culturii europene, care a creat,
la noi, celebra teorie maiorescianã a formelor fãrã
fond: pe de o parte, Biserica fãrã liturgic nu existã,
iar pe de alta inexistenþa ceremoniei degradeazã
credinþa mai jos chiar decât mitologia. O
�comunitate cuviincioasã� fãrã ritual este o utopie,
pur ºi simplu, dupã cum o cãdere mai jos de religie
este ritualul fãrã �sâmburele de adevãr�. Asta ºi
aratã respingerea jertfelor nu numai de cãtre Iisus,
ci ºi de cãtre Dumnezeu-Tatãl în faþa promiscuitãþii
din Sodoma ºi Gomora (Isaia 1, 11-15). Andrei
Pleºu simte permanenta ameninþare a degradãrii
credinþei în ideologie ºi comenteazã , în stilu-i
caracteristic, în partea a II-a, �parabola ca
subminare a ideologicului�. Acolo unde ideologicul
e biruitor, se produc nenorocirile în istorie. Între
marile ramuri ale creºtinismului, cel mai vulnerabil,
din acest punct de vedere, este protestantismul5.
De aici însã nu se poate conveni, cum se-ntâmplã
din secolul al XVIII-lea încoace, cã asistãm la eºecul
creºtinismului ºi cã acesta trebuie urgent înlocuit
fie de raþionalismul ateu, fie de o nouã religie
universalã de tip New Age. Principalul argument,
pe care l-a nutrit, la vremea lui, ºi Friedrich
Nietzsche (devenit, de aceea, idolul gândirii
postmoderne), este dificultatea omenirii de a
îndeplini exigenþele creºtinismului, din care cauzã
acesta ar trebui sã rãmânã doar pentru o
minoritate de tip esoteric. Spre o astfel de soluþie
ne-ar îndemna însuºi Mântuitorul, crede Andrei
Pleºu: �A-L urma pe Iisus e, prin urmare, o
încercare grea, iar El nu o ascunde.�6 ºi mai mult
decât atât: �Iisus îºi face contra-propagandã. El Se
oferã tuturor, dar atrage atenþia cã drumul alãturi
de El este o cursã epuizantã, o opþiune pentru

sacrificiu.�7 Andrei Pleºu împãrtãºeºte, din acest
punct de vedere, teza lui T.W. Mason preluatã prin
intermediul lui K. Snodgeass. Aserþiunea poate
pãrea valabilã doar în mãsura în care e cu mult
mai uºor a urma pe Diavol. În realitate, e cu mult
mai complicat ºi mai dificil a-l urma pe Diavol,
omul lãsându-se ispitit de calea ocolitã, nu de cea
dreaptã. O asemenea alegere face obiectul,
bunãoarã, al celebrului poem macedonskian
Noaptea de decembrie. Acolo, calea cea dreaptã e
martiraj ºi sacrificiu. Dar Iisus a adus Vestea cea
Bunã: cã nu doreºte din partea omului jertfã,
sacrificii, cã nimeni nu mai trebuie sã devinã þap
ispãºitor, Crucificarea fiind capãtul mitologiei. Însã,
paradoxal, hermeneuþii din epoca secularistã
augmenteazã, pânã la extremã, mecanismul
sacrificator al mitologiei ºi al religiilor precreºtine,
confundându-l pe Iisus cu Dionysos, cum o face
Nietzsche. Dar Iisus nu cere decât sacrificarea
micului eu, care este calea iubirii. Acesta este
înþelesul morþii ºi învierii lui Iisus. Pãrintele Pavel
Florenski îl surprinde astfel privitor la propria-i
experienþã de viaþã, mãrturisind tânãrului sãu
discipol, în scrisoarea a IV-a: ��mi se pare cã am
murit de mult�8 Mãrturisirea e din 1914. Ceea ce
pare o citare exactã a emistihului celebru din
Melancolie, de Eminescu, de la 1876: Parc�am
murit de mult. Însã acum sunt altul, cu adevãratul
eu, care mã salveazã de diavol, de spaima de
moarte: �Ca sã pot muri liniºtit, pe mine / Mie
redã-mã!�

A sacrifica micul eu, fireºte, nu e uºor, însã
calea de a-i rãmâne prizonier/sclav este cu mult
mai grea ºi mai complicatã, ducând direct la
moarte, la ceea ce Kierkegaard9 va numi maladie à
la mort. Fenomenul a fost analizat ºi de René
Girard încã din cartea lui de debut, Minciunã
romanticã ºi adevãr romanesc (1961), apoi în
marile lui cãrþi de maturitate, prin distincþia dintre
dorinþa deviatã ºi cea verticalã. Este o eroare sã se
spunã cã Evangheliile interzic dorinþele: le interzic
doar pe cele mimetice, �conform altuia�, care au
efecte devastatoare, ca în cazul fraþilor biblici Cain
ºi Abel. Cain îl ucide pe Abel din dorinþa de a i se
substitui în faþa lui Dumnezeu. Numai imitatio
Christi distruge imitaþia gemenilor umani (dublul
monstruos, cum îl numeºte Girard). Dorinþa
mimeticã este izvorul evoluþiei umane, calea spre
libertate. Doar cã dorinþa conform Diavolului duce
la rãtãcirea de eul profund ºi face ca omul sã-ºi
caute stãpâni în oameni, nu în Iisus. Dorinþele i-au
fost date omului din momentul când i-au slãbit
instinctele, desprinzându-se din animalitate.
Instinctul avea obiect; dorinþa e o abatere de la
obiect, producând neliniºte metafizicã, ambiguitate.
�Sminteala� se declanºeazã când, imaturi (hrãniþi
cu �lapte�, cum spun Evangheliile), ne credem
�maturi�. Petru însuºi intrã în sminteala dorinþei
mimetice când e cuprins de fricã, lepãdându-se de
Iisus ºi imitând prigonitorii, mulþimea ostilã
Mântuitorului. Ne aflãm în plinã crizã mimeticã,
pe care omul precreºtin o rezolvã prin mecanismul
victimei ispãºitoare, pentru ca aceasta, supusã
principiului toþi-contra-unu, apoi zeificatã, sã
restabileascã ordinea în comunitate. De aici
unanimitatea prigonirii lui Iisus: �Voi toþi vã
smintiþi întru Mine.� (Matei 26, 31). Sminteala
crucii, cãci mulþimea imitã pe Seducãtor, Satana,
care e cu mult mai uºor de imitat, dat fiind cã e
contra tuturor interdicþiilor. E puterea seducãtoare a
Diavolului asupra oamenilor. Satana însuºi este
imitatorul prim: îl imitã pe Dumnezeul unic al

Vechiului Testament spre a i se substitui.
Mimetismul Satanei este al violenþei, fie exterioare,
fie interioare. În parabola primei pietre împotriva
prostituatei, Iisus pune stavilã imitaþiei Satanei,
declanºând mimetismul nonviolenþei, moment
crucial în depãºirea crizei mimetice în afara
mecanismului victimei ispãºitoare. Acesta este
traseul de la refuzul realului la acceptarea lui.
Evangheliile, observã Girard, explicã miturile, dar
miturile nu pot explica Evangheliile. Postmodernii
recad în mit, tocmai când pretind cã �demitizeazã�,
vehiculând ideea cã Evangheliile sunt greu de
urmat, inumane, de unde s-a ajuns la abandonarea
creºtinismului în favoarea unei religii mai
cuprinzãtor �umane�, de tip New Age. În realitate,
Noul Testament dã dreptate victimelor, iar mitul �
persecutorilor. Saltul creºtin e de la mecanismul
þapului ispãºitor la mielul lui Dumnezeu, cãci
pentru prima oarã nu omul (sau altã vietate) este
jertfit Zeului, ci Dumnezeu se jertfeºte pentru om.
Între gânditorii moderni, atrage atenþia Girard,
Nietzsche este cel dintâi care a înþeles mecanismul
victimei ispãºitoare, dar el, în rãspãr, a optat
pentru soluþia mitologicã, în varianta unui
darwinism social, pentru violenþa dionisiacã
împotriva victimelor. �Adevãrata filantropie � crede
Nietzsche, într-un text ocolit de adepþii sãi � cere
imperios sacrificiul pentru binele speciei � ea este
asprã, obligã la stãpânire de sine, pentru cã are
nevoie de sacrificiul uman. Iar aceastã
pseudoomenie care se intituleazã creºtinism vrea sã
impunã tocmai ca nimeni sã nu fie sacrificat.�

Curiozitatea începe de acolo cã tocmai
�deconstructiviºtii� seculari, de specie nietzscheanã,
ai creºtinismului se erijeazã, astãzi, sub flamura
�corectitudinii politice�, în apãrãtori ai victimelor.
�Inaugurarea maiestuoasã a erei «postcreºtine» e o
glumã, subliniazã Girard. Ne aflãm într-un ultra
creºtinism caricatural care încearcã sã iasã de pe
orbita iudeo-creºtinã «radicalizând» preocuparea
pentru victime într-un sens anticreºtin.�10 Ne aflãm
în faþa unei soluþii ideologice a preocupãrii fariseice
pentru victime, când, în realitate, asistãm la o
recãdere în mitologie, cu consecinþe perverse,
dezastruoase. Oare campionul ideologic al
preocupãrii pentru victime n-a fost comunismul, ca
nouã religie secularã, contrapusã creºtinismului?
Marx, Lenin, Troþki ºi Stalin au crezut cã ideologia
lor va da lovitura mortalã creºtinismului. Dar,
precizeazã Girard, �Pentru ca lumea noastrã sã
scape într-adevãr de creºtinism, ea ar trebui sã
renunþe cu adevãrat la preocuparea pentru victime,
lucru pe care Nietzsche ºi nazismul îl înþeleseserã.�
Însã nu renunþã, fiindcã tocmai logica ideologicã
politically correct nu admite, chit cã este o formã
caricaturalã de mimetism creºtin erijat în
anticreºtinism. O încercare de a uzurpa rostul
Bisericii cãreia bisericile creºtine par sã îi cedeze
pentru a nu li se spune cã nu sunt în pas cu lumea
modernã ºi postmodernã. �Un proces de
decreºtinare � atrage atenþia Girard � se aflã în curs
de veacuri în lumea occidentalã ºi nu înceteazã sã
se accelereze. Nu mai e vorba acum doar de
indivizi izolaþi care-ºi abandoneazã Bisericile, ci de
Biserici întregi, cu clerul în frunte, care trec cu
arme ºi bagaje în tabãra «pluralismului», adicã a
unui relativism ce se pretinde «mai creºtin» decât
fidelitatea faþã de dogmã, fiindcã e mai
«curtenitor», mai «tolerant» cu religiile
necreºtine.�11 ºi asta fiindcã �Anticristul se laudã cã
le aduce oamenilor pacea ºi toleranþa pe care
creºtinismul li le promite, dar nu le aduce�. În
consecinþã: �Neopãgânismul vrea sã facã din
Decalog ºi din toatã morala iudeo-creºtinã o
violenþã intolerabilã ºi abolirea lor completã
constituie primul dintre obiectivele sale.� Bisericile
creºtine sunt în primejdia de a ceda în faþa

Theodor Codreanu

Hermeneutica parabolelor lui Iisus (III)
cãrþi în actualitate
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�spiritului veacului� postmodernist, acceptând, mai
mult sau mai puþin tacit, eliminarea interdicþiilor:
�Acest neopãgânism situeazã fericirea în
satisfacerea fãrã limite a dorinþelor ºi, pe cale de
consecinþã, suprimarea tuturor interdicþiilor�.
Divertismentul sans rivages, confundat cu fericirea
ºi libertatea, iatã noua religie postcreºtinã12. Idealul
tinerilor a devenit distracþia super, când nu e naºpa
sau cool. În vreme ce hermeneuþii biblici, câþi au
mai rãmas, se izoleazã în esoterismul subtilitãþilor
gnostice, pretinzând cã sunt antidogmatici. Or,
fidelitatea faþã de dogmã ºi faþã de litera
Evangheliei înseamnã creºtinism: �trebuie sã luãm
cuvintele lui Iisus ad litteram�13. Îisus nu are nimic
de ascuns. Kenoza nu are decât rolul de a vesti
oamenilor adevãrul despre prãbuºirea Satanei din
lume, despre mecanismul mitic al victimei
ispãºitoare ascuns în Crucificare ºi eliminat prin
Înviere: �Revelaþia evanghelicã este întronarea
definitivã a unui adevãr deja parþial accesibil în
Vechiul Testament, dar despre care, pentru a se
împlini, are nevoie de vestea cea bunã cã însuºi
Dumnezeu acceptã sã-ºi asume rolul victimei
colective pentru a salva întreaga omenire. Acest
Dumnezeu care din nou devine victimã nu este un
zeu mitic în plus, este Dumnezeul unic ºi de o
nemãrginitã bunãtate din Vechiul Testament.�14

Este Paracletul, antirãzbunãtorul, apãrãtorul
persecutaþilor din istorie. Nu El se vrea aºteptat, ci
este cel care aºteaptã la uºa omului. O spune
Pãrintele Dumitru Stãniloae, în Teologia Dogmaticã
Ortodoxã. Mai mult de atât,  Dumnezeu îi iese
kenotic în întâmpinare (katabasis) omului. Prin
kenozã, Dumnezeu uneºte timpul cu eternitatea,
fãcând-o accesibilã pe aceasta omului. Hristos e
momentul istoric crucial de comunicare între
Dumnezeu ºi creaturã. De aceea timpul se aratã ca
obstacolul dintre om ºi Dumnezeu, când, în
realitate, suntem pururea aproape de Hristos:
�Distanþa e deci timpul, ca aºteptare a eternitãþii
îndreptatã spre creaturi ºi cu o speranþã a creaturii
îndreptatã spre eternitate�15. ªi acum intervine
frumuseþea unicã ºi profundã a definiþiei timpului
datã de Pãrintele Stãniloae, în comentariul
Apocalipsei 3, 20): �Timpul înseamnã pentru
Dumnezeu durata aºteptãrii între bãtaia Sa la
poartã ºi fapta noastrã de a o deschide�16.

Filosofia creºtinã transdisciplinarã merge pe
urmele lui Dumitru Stãniloae. În termeni similari
ne vorbeºte Thierry Magnin: �Credinþa este, astfel,
aºteptare a acestei comuniuni pe care Dumnezeu o
oferã, este rãspuns la chemarea lui Dumnezeu, într-
un angajament de clãdire a unei lumi demne de
iubirea sa�17. Chestiunea nu pare ocolitã nici de
Andrei Pleºu.

Dumnezeu e la poartã, iar noi ezitãm sã-i
deschidem, dacã nu cumva refuzãm. Aceasta e
tragedia omului modern, aºa cum o deduce ºi piesa
lui Beckett, unde omul nu ºtie cã, de fapt, este
aºteptat tocmai când el trãieºte mai intens drama
aºteptãrii, a timpului istoric. Distanþa dintre noi ºi
Dumnezeu e timpul ezitãrii noastre de a rãspunde
chemãrii. Din aceastã perspectivã, nici spaþiul nu
are realitate în sine. Spaþiul ºi timpul sunt, zice
Pãrintele Stãniloae, cele mai frumoase daruri oferite
de Dumnezeu creaturii. Ele ne apar, în definitiv, ca
forme de existenþã ale lumii ºi ale persoanei. Þin,
aºadar, de Dasein, nu de Sein. Când Kant,
Schopenhauer sau Eminescu vorbesc de
�subiectivitatea� spaþio-timpului, ei se apropie,
implicit, de teologia personalistã a Pãrintelui
Stãniloae. Fireºte, se poate nuanþa pluralist asupra
misterului uºilor închis-deschise, cum o face Andrei
Pleºu18. În raport cu divinitatea (dar nu numai!),
uºile sunt, �simultan, separare ºi unificare.
Închidere ºi deschidere.�19 Numai cã, aºa cum o
face ºi Andrei Pleºu, un asemenea simbolism are
sorginte mitologicã, ºi exemplul pe care-l dã este
acela al feþelor lui Ianus, cuvântul latinesc pentru
�uºã�. Logica feþelor lui Ianus este, neîndoielnic,

una dilematicã. Andrei Pleºu vede legãtura
determinãrilor spaþio-temporale, orientate însã, în
creºtinism, ca niºte condiþionãri ale ieºirii din
contingent ºi intrãrii în �Împãrãþia lui Dumnezeu�.
Diferenþa de simbolismul mitologic ar fi cã uºa, în
�discursul creºtin�, nu mai este doar �loc de pasaj
neutru, un «obiect» (fie ºi simbolic), prin care se
trece dintr-o direcþie în alta. Uºa e o persoanã, iar
trecerea prin ea un dialog, o formã de
comunicare.�20 Iisus însuºi o spune: �Eu sunt uºa.
De va intra cineva prin Mine, se va mântui��
(Ioan 10, 9). De aceea, spune ºi Andrei Pleºu, �Uºa,
în creºtinism, e prin definiþie vie.� Intrarea i se
aratã, totuºi, selectivã, �strâmtã�: �Numai cã
«selecþia» nu o face «uºa», ci cel care alege sã o
abordeze.�21 Adevãrat, însã prezenþa lui Iisus la uºa
fiecãruia nu e selectivã, nu-i o întâmplare, cum
afirmã Andrei Pleºu: �Se întâmplã ca, dimpotrivã,
tocmai El sã fie cel care bate.�22 Pãrintele Stãniloae
dezvãluie cã bãtaia în uºã a lui Iisus nu este
întâmplare, excepþie, ci permanenþã. Iisus o spune,
de altfel: �Iatã, Eu stau la uºã ºi bat; de-Mi va auzi
cineva glasul ºi va deschide uºa, voi intra la el ºi
voi cina cu el ºi el cu Mine.� (Apocalipsa 3, 20).
Aceasta e diferenþa între creºtinismul esoteric ºi cel
exoteric. Mântuirea depinde nu de �iniþiere�, nu de
cãrturãrie, ci de alegerea liberã a omului, a oricãrui
om. Cã omul rãmâne inert la bãtãile în uºã ale lui
Iisus este dovada cã el se lasã pradã dorinþelor
Seducãtorului. E curios cã Andrei Pleºu trece cu
eleganþã pe lângã uºa deschisã a Satanei. În rest, el
are dreptate: �Creatorul care coboarã ºi creatura
care urcã, aceasta este «schema» salvãrii. Pe axa
acestui «eveniment» se situeazã ºi misterul uºilor
închis-deschise.�23

Dar de ce �schemã� ºi nu dogmã centralã a
creºtinismului, rezultând din misterul adânc al
Treimii? Schema þine de raþionalismul hermeneutic,
veºnic ispitit de elitismul esoteric. Dogma e
supraraþionalã, depãºind logica binarã, gândirea
dilematicã, aceea care oscileazã între antiteze, în
anticamera logicii ternare (a terþului tainic inclus, în
terminologia transdisciplinarã).

Andrei Pleºu îºi încheie periplul sãu prin
parabolele lui Iisus cu o �criticã a raþiunii
exegetice�, începând prin a sublinia cã este �de
negândit sã citeºti tot�. Neîndoielnic. Depinde însã
ce selectezi ºi din ce. O primã constatare e cã
�Inventarul lucrãrilor catolice ºi protestante este
infinit mai amplu decât al acela al lucrãrilor
ortodoxe�24. Din nou teologia ortodoxã îi creeazã
indispoziþie, întrucât abordeazã parabolele �mai
curând ca materie omileticã, în vreme ce teologia
catolicã ºi protestantã înclinã spre studiu istoric ºi
dogmatic.�25 Ortodocºii ar fi mai mult predicatori
decât teologi, pe când ceilalþi sunt oameni ai
bibliotecii ºi ºcolii. Mai utili par sã fie iudaicii, prin
relevarea raportului existent �între ambianþa vechi-
testamentarã ºi cea rabinicã, pe de o parte, ºi
discursul hristic, pe de alta.�26 Câþiva teologi ºi
gânditori români sunt menþionaþi într-o notã de
subsol: Constantin Galeriu, Antonie Plãmãdealã, N.
Steinhardt, Teofil Pãrãian, Constantin Coman,
Vasile Gordon, Simion Mehedinþi. Cât priveºte
gândirea teologicã medievalã, este consideratã, pe
urmele lui Henri de Lubac, �caducã�,
�maculaturã�.27 Le reproºeazã alegorismul, lectura-
ºaradã, apreciere preluatã de la teologul german
protestant Adolf Jülicher, care a demontat
�mecanismul oarecum facil, al monomaniei
alegorizante�28. Andrei Pleºu se oferteazã ca adept
al �unor sensuri multiple, suprapuse� ale
parabolelor, vãzând în omiletica ortodoxã doar o
atitudine �moralizant sentimentalã�, �dãdãcealã
duminicalã�, discurs de �mãtuºã cumsecade�, încât
�predicatorii aruncã fãrã graþie de la amvon
comorile Scripturii, ca pe o grãmadã de peºti
morþi.�29 Autorul aminteºte ºi de utilizarea
parabolelor ca materie pentru literatura beletristicã

(la André Gide, spre exemplu), dar ºi reducerea lor
la naraþiuni ficþionale autonome (Charles W.
Hedrick), ceea ce ar însemna substituirea exegezei
cu eisegeza, implicând introducerea în text a unor
sensuri strãine de intenþia originarã. Alte primejdii
vin dinspre interpretãrile abuzive ale ecologiºtilor,
sociologilor, feminismului sau marxismului: a
reinventa textul � �a cãuta în el o tematicã fãrã
legãturã cu tematica lui constitutivã e ilegitim ºi
contraproductiv.�30 Cuvintele lui Iisus nu trebuie
citite �arheologic�, nici cu o actualizare forþatã, nici
cu �savantlâcul steril, al erudiþiei divagatorii�31.
Exemplele oferite sunt convingãtoare, cu precauþia:
�Ne-am ferit de ingeniozitãþi riscante, de
originalitãþi zglobii, ca ºi de tonul pompos ºi
ultimativ al predicii «înþelepte».�32

Adevãrat. Numai cã marii predicatori ortodocºi,
de la Sfinþii Pãrinþi pânã la Dumitru Stãniloae ºi
Teofil Pãrãian, nu au nãzuit sã fie �înþelepþi� (ca
Socrate sau Heraclit), ci sã ne aducã/vesteascã, ad
litteram, cuvântul lui Iisus, dincolo de ispita
gnosticã a pluralitãþii sensurilor din parabolele
Mântuitorului. Asta nu l-a împiedicat pe Andrei
Pleºu sã ne ofere un apetisant exerciþiu intelectual
(deºi poate prea monoton), de facturã
hermeneuticã. Nici mai mult, nici mai puþin.
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Annie Bentoiu (nãscutã la 1 mai 1927,
soþie a compozitorului Pascal Bentoiu ºi
mamã a sopranei Ioana Bentoiu) s-a

manifestat discret ca scriitoare înainte de 1989,
publicând volume de poezie ºi prozã poeticã
proprii, scrise în limba francezã, ca ºi traduceri
în francezã ale textelor unor poeþi români
importanþi ca Eminescu sau Arghezi. În 1969 i-
a fost tipãrit ºi un roman, scris de data aceasta
de autoare în limba românã, Strada Mare, care
însã n-a avut ecou.

În anul 2000 îi apare la Editura Vitruviu
extraordinarul volum de memorii Timpul ce ni
s-a dat. Pentru un cunoscãtor al literaturii
române, volumul este o revelaþie. Clarviziunea
memorialistei, talentul ei literar de mare clasã
ºi mai ales nobleþea - de neîntâlnit în
societatea noastrã de azi - a atitudinii adoptate
în judecarea faptelor trecutului au ceva
neverosimil. La fel de surprinzãtoare au mai
fost, la vremea apariþiei lor, doar jurnalele ºi
evocãrile semnate de Jeni Acterian, Mihail
Sebastian, Petre Pandrea ºi Ion Ioanid. 

Jeni Acterian, Mihail Sebastian ºi Petre
Pandrea au murit însã de mult, Ion Ioanid a
murit ºi el, de mai puþinã vreme, departe de
România, dar Annie Bentoiu este
contemporanã cu noi ºi, cu puþin noroc, poate
fi întâlnitã pe strãzile Bucureºtiului. Tocmai de
aceea, altitudinea intelectualã a cãrþii ei ne
gãseºte nepregãtiþi ºi ne uimeºte. Mai existã
cineva care ºi-a pãstrat o gândire elevatã în
lumea noastrã copleºitã de trãiri viscerale ºi de
prozaism? De necrezut! 

Autoarea cãrþii îºi concentreazã atenþia
asupra anilor 1944-1948, fãcând însã ºi unele
incursiuni în trecut, pânã la începutul
secolului, ºi în �viitor�, pânã în vremea lui
Ceauºescu. Pentru a reconstitui ce s-a întâmplat
în viaþa ei ºi în istoria României în perioada
1944-1948, îºi reciteºte însemnãrile din
agendele de adolescentã (avea 17 ani în 1944 ºi
era elevã de liceu), consultã, la Biblioteca
Academiei, colecþiile ziarelor din acei ani ºi,
mai ales, îºi aminteºte. 

Spune-mi ce îþi aminteºti, ca sã-þi spun cine
eºti - aºa ar putea fi reformulat un vechi
proverb românesc, pentru a atrage atenþia
asupra calitãþii actului amintirii. Numeroºi
contemporani ai noºtri suferã de amnezie,
trãind aproape exclusiv în prezent cu o
dezinvolturã care la animale poate sã parã
inocentã ºi graþioasã, dar care la oameni este
grotescã. Iar dacã totuºi îºi amintesc ceva, îºi
amintesc numai ceea ce i-a atins în mod direct,
de exemplu ce alimente au cumpãrat la un
moment dat ºi la ce preþ sau cine anume i-a
insultat cu ani în urmã. 

Annie Bentoiu are, dimpotrivã, în minte o
imagine cuprinzãtoare a întregii ei existenþei ºi
a secvenþei de istorie cãreia îi aparþine. Ea ºi-a
fãcut datoria de om de a trãi în cunoºtinþã de
cauzã. În raza conºtiinþei ei intrã ºi o mare
parte din lume, privitã cu un sentiment de
responsabilitate. 

Este vorba de vocaþie, dar ºi de educaþie.
Chiar ºi azi, Annie Bentoiu îºi cultivã
memoria, completând ceea ce ºtie din propria
ei experienþã cu ceea ce aflã din cãrþi. Memoria
ei culturalã este vastã ºi asumatã existenþial,
permiþându-i sã evoce firesc, cu un fior de
emoþie, ºi situaþii trãite de predecesori. 

Memorialista aduce în prim-plan imaginea
pãrinþilor ei, fãcându-le portrete sobre ºi
expresive (tatãl ei, descendentul unei familii
numeroase ºi prospere din Olteniþa, era medic,
membru marcant al P.N.Þ., pasionat de
arheologie ºi numismaticã, iar mama, o
elveþiancã venitã în tinereþe în România pentru
a da lecþii de francezã unor copii de familie
bunã ºi stabilitã definitiv, în urma cãsãtoriei, în
aceastã þarã, avea o personalitate puternicã ºi
exercita o influenþã beneficã asupra celor din
jur). Îi evocã, de asemenea, pe pãrinþii
pãrinþilor, ca ºi întreaga încrengãturã a unui
arbore genealogic viguros, dintre aceia care au
dat stabilitate societãþii româneºti. Pagini
emoþionante, de omagiere austerã ºi
respectuoasã, sunt consacrate profesorilor din
liceu, prietenilor politici ai familiei,
cunoscuþilor care au ajuns sã însemne ceva în
viaþa publicã din România. 

De fapt, Annie Bentoiu reconstituie o
întreagã lume, cu stilul ei de viaþã, calm, de o
eleganþã fireascã. Cartea ne oferã ºansa
nesperatã de a ne vizita propriul nostru trecut,
care ne încântã ºi ne trezeºte nostalgii
sfâºietoare. Este ca ºi cum am vizita Atlantida,
ºtiind cã nu avem nici o posibilitate de-a o
scoate din adâncul oceanului. 

Cum se trãia în România de altãdatã?
Annie Bentoiu ne plimbã pe strãzile
Bucureºtiului (oraº în care familia ei avea o
locuinþã în Piaþa Amzei, folositã alternativ cu
reºedinþa din Olteniþa), ne aratã ºlepurile de pe
Dunãre, ne duce la munte, ne introduce în
mediul studenþesc (povestind cum a devenit
studentã la Drept), ne creeazã prilejul de a
înþelege cum iubeau tinerii pe atunci
(protagoniºtii exemplificãrii fiind ea însãºi ºi
viitorul ei soþ, compozitorul Pascal Bentoiu).
Înainte de instaurarea comunismului, în
România se trãia cu adevãrat. Era viaþã, nu o
caricaturã de viaþã, aºa cum ne-a fost nouã dat
sã trãim. Iatã, ca la lumina unui blitz, cum
arãta insignifianta Olteniþa, o localitate cu
9000 de locuitori: 

�Era un orãºel bogat, cu o viaþã tihnitã;
mulþi dintre locuitorii sãi aveau pãmânt în
împrejurimi, în suprafeþe mai mari sau mai
mici. Pe strãzile mãrginite toate cu arbori se
înºirau pe atunci case scunde ºi cu ziduri
trainice, cu grãdini înecate de vegetaþie ºi
brãzdate de straturi ordonate de flori; crengile
merilor ºi caiºilor înaintau de multe ori peste
gard în stradã ºi trecãtorul, uneori nevoit sã se
aplece, le putea culege fructele coapte ca în
paradis. [...] în unele grãdini, de pildã la tante
Sophie sau în casa bunicului, se ridica între
straturile de flori câte un «chioºc» în stil

oriental, o construcþie rotundã ºi uºoarã din
lemn, cu acoperiº þuguiat, colonete ºi
balustradã decupate, bãnci circulare ºi o masã
mare în mijloc unde se luau dupã-amiaza, pe
feþe de masã albe ca laptele, cafele ºi dulceþuri
la umbrã, iar seara eventual cina, cu
acompaniament de greieri ºi brotãcei.� 

Frumuseþea literarã a textului este
inepuizabilã. S-ar putea alcãtui o antologie a
pasajelor de neuitat din carte. Unele au o
facturã poematicã, altele cuprind analize
psihologice, descrieri ale unor scene de masã
sau jocuri ale imaginaþiei. L-aº frustra pe
cititorul acestor rânduri dacã nu aº reproduce
mãcar unul dintre aceste pasaje: 

�Lucrul cel mai tulburãtor era sã-mi
închipui, noaptea, fluviul care continua sã
curgã fãrã oprire în timp ce oraºul dormea
liniºtit. Mersul sãu molcom îl ºtiam înºelãtor,
mã cufundam cu gândul în înspãimântãtoarele
sale adâncuri. Masele de apã nu doar înaintau,
cu acea uriaºã presiune a curentului pe care o
mãsurasem în traversãrile în barcã; ele se
precipitau unele peste celelalte, se prãbuºeau
asupra lor înºile ºi asta de secole la rând, într-o
întunecime de neconceput. Cãrau cu ele, cu
mult mai multã violenþã decât se putea bãnui
la suprafaþã, nu numai miriadele de peºti vii,
dar ºi toate vitele moarte, toþi înecaþii, toate
sfãrâmãturile de piatrã ºi de fier pe care le
aduceau rãbdãtor la starea de pietriº, apoi de
nisip. Neagrã în negrul nopþii, lunecarea
lichidã a straturilor suprapuse de apã avea loc
nu departe de casã ºi totuºi împrejur domnea o
ciudatã tãcere.� 

Aici nu este o simplã descriere de naturã, ci
ºi portretul interior al unei adolescente de
atunci. Ce legãturã existã între o fatã care avea
asemenea trãiri ºi o fatã de azi, incapabilã sã
se exprime altfel decât prin interjecþii? Niciuna. 

De altfel, în Timpul ce ni s-a dat, se
istoriseºte, succint ºi dramatic, tocmai cum s-a
prãbuºit civilizaþia româneascã, sub presiunea
brutalã, necruþãtoare exercitatã de invadatorii
sovietici în complicitate cu comuniºtii din
România. Annie Bentoiu analizeazã - mai bine
decât orice �analist politic� la modã azi -

Annie Bentoiu ºi lupta cu
amnezia

Alex. ªtefãnescu

scriitori afirmaþi dupã 1989
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reacþia inadecvatã a partidelor istorice,
incapabile sã renunþe la orice urmã de bun-
simþ, asemenea adversarilor lor. În general,
populaþia din România nu credea cã se
întâmplã ceea ce vedea cã se întâmplã, întrucât
nu avea obiºnuinþa sã ia în considerare
absurdul. 

Cu subtilitate filosoficã, memorialista
sesizeazã apoi esenþa comunismului, care este
ura celor învinºi în marea competiþie a vieþii
faþã de învingãtori, ura rataþilor faþã de
realizaþi. Aceastã urã se instituþionalizeazã,
pentru prima datã în istorie. Annie Bentoiu nu
se limiteazã la o teoretizare a aberantei situaþii;
ea povesteºte cum toþi oamenii de valoare în
mijlocul cãrora a crescut ºi s-a format au
început sã fie hãituiþi numai pentru cã erau de
valoare. Meritele lor au devenit un blestem, ºi
pentru ei, ºi pentru familiile lor. 

Memorialista gãseºte ca nimeni altcineva
tonul cel potrivit pentru a istorisi aceastã
tragedie, dar ºi pentru a manifesta o anumitã
înþelegere, de fiinþã superioarã, faþã de toþi
frustraþii de pe Pãmânt, care au lansat
comunismul în lume ca pe un cumplit urlet de
nemulþumire, urcat din adâncul fiinþei lor. 

În Occident, mi s-a cerut adeseori sã indic o
carte din care s-ar putea înþelege ce s-a
întâmplat în România în timpul comunismului.
De fiecare datã, am ridicat din umeri. Nu avem
o asemenea carte. Nu existã la noi un
Pasternak, un Soljeniþîn, un Bulgakov, un
Havel, un Kundera. Închisoarea noastrã cea de
toate zilele de Ion Ioanid ºi Caietul albastru de
Nicolae Balotã sunt admirabil scrise, dar se
referã aproape exclusiv la condiþia deþinuþilor
politici. Cum era viaþa de fiecare zi în
�libertate�, cum au fost infirmizaþi sufleteºte
oamenii, pânã la a deveni de nerecunoscut,
cum s-a distrus sistematic civilizaþia
româneascã � nu are de unde sã afle un strãin.
Îi pot fi recomandate unele cãrþi � de Marin
Preda, de Augustin Buzura, de Constantin
Þoiu, de Dumitru Radu Popescu, de Ioan
Groºan, de Paul Goma �, dar toate la un loc
abia dacã îl ajutã sã îºi reprezinte ceva din ceea
ce a însemnat comunismul.

Citind volumul II din Timpul ce ni s-a dat
de Annie Bentoiu (apãrut în 2006 la Editura
Vitruviu) am înþeles însã cã a apãrut, în sfârºit,

cartea din care se poate afla ce experienþã
tragicã au fãcut românii, dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, timp de mai mult de patru
decenii. Deºi nu este o carte de ficþiune, aºa
cum mi-aº fi dorit, ci una de memorialisticã
purã, ea înregistreazã ºi acele realitãþi subtile
pe care numai literatura le poate înregistra,
datoritã împrejurãrii fericite cã autoarea, în
afarã de o conºtiinþã atotcuprinzãtoare, are ºi
talent literar.

Acest volum II evocã perioada de dupã
1947 (volumul I ia considerare, dupã cum am
vãzut, anii 1944-1947), perioadã la începutul
cãreia familia autoarei a pãrãsit Bucureºtiul ºi 
s-a stabilit temporar � cu o precauþie politicã
naivã � la Olteniþa, localitate din care
provenea. Este un prilej pentru memorialistã sã
evoce un stil de viaþã pe care avea sã-l distrugã
comunismul:

�Ce liniºtitã era viaþa pe atunci, în ceasurile
dinspre searã, în orãºelele de provincie în care,
slavã Domnului, «nu se întâmpla nimic»! Ai fi
putut numãra de câte ori auzeai, într-un singur
drum prin oraº, sunetul totodatã sec ºi
prietenos al zarurilor rostogolite pe cutia de
table... Chiar înainte de a-þi arunca privirea
peste gard în curtea cu pricina, sunetul þi se
asocia în minte cu imaginea unei farfurioare cu
dulceaþã ºi a unui pahar aburit, sau a unei
ceºcuþe de cafea neglijatã pe margine, din
cauza concentrãrii adânci a jucãtorilor.�

Enumerarea cãrþilor interzise, a bisericilor
dãrâmate, a oamenilor nevinovaþi întemniþaþi
etc. nu poate lipsi, bineînþeles, dintr-un dosar
al dezastrului pe care l-a reprezentat
instaurarea comunismului în România. Existã
însã ºi pierderi poate mai mari, dar imposibil
de evidenþiat cu ajutorul documentelor de
arhivã ºi al statisticilor, aºa cum este pierderea
unui farmec al vieþii, greu de înþeles de omul
de azi. Cu mijloacele unui scriitor înzestrat,
Annie Bentoiu reconstituie, iatã, acea bucurie
calmã de a trãi, care are o valoare moralã
imensã, dar insesizabilã (ca bun distrus) în
plan juridic.  

Autoarea redescoperã o poezie a
domesticitãþii, care pãrea uitatã pentru
totdeauna în vacarmul ºi promiscuitatea
blocurilor muncitoreºti:

�Zilele mele în acea încãpere [este vorba de
încãperea care i-a fost rezervatã într-o casã din
Olteniþa, dupã ce o mare parte din acea casã a
fost rechiziþionatã pentru a fi folositã ca sediu
al organizaþiei tinerilor comuniºti] au avut
douã centre de greutate. Primul a fost focul
din soba de teracotã, atât de prietenos, de
variat, de «uman», dupã anonimele calorifere
de bloc bucureºtene încât, de bucurie cã îl
gãsisem ca în copilãrie, am petrecut în faþa lui,
nemiºcatã, ceasuri întregi. Nu mulþi dintre
orãºenii de astãzi mai pot experimenta
fascinaþia flãcãrilor, urmãrind jocul mãtãsos de
nuanþe al arderii sau sunetul catifelat al
jãratecului ce se prãbuºeºte, moale, asupra lui
însuºi. Orice contemplare a unui foc stãpânit e
o întoarcere a sufletului în preistorie ºi poate
cã avem nevoie de o asemenea comunicare cu
trecutul, de vreme ce ne place atât de mult s-o
prelungim.

Al doilea centru de meditaþie a fost, în
rama lui de lemn aurit, frunzoasã ºi grea,
peisajul grigorescian care era tabloul cel mai de
preþ din casã ºi care mi-a fost repartizat în
camerã fãrã ca eu sã fi îndrãznit sã-l cer.
Argumentul de bun simþ al pãrinþilor a fost cã
mijlocul cel mai sigur de a feri un tablou este

sã-l atârni în perete, lucru pentru care a ºi fost
fãcut. Era un peisaj relativ mic, fãrã oameni,
fãrã animale; o linie în diagonalã, coborând lin
spre colþul din dreapta, închipuia o pantã
ierboasã de un verde pal, ofilit, care trãgea spre
galben; singurul element dramatic era coroana
uºor rãvãºitã a unui pom singuratic, vizibil în
luptã cu destinul de vreme ce era izolat în
bãtaia vântului, ars de soare ºi pãrând a simþi
cum îi fuge pãmântul de sub rãdãcini într-o
lentã, foarte lentã alunecare.� 

Tânãra, pe atunci studentã, are prilejul
(nedorit) sã asculte, nevãzutã, intervenþiile la o
ºedinþã UTC care are loc în propria ei casã
pãrinteascã. Este prima ei întâlnire cu o lume
absurdã ºi înspãimântãtoare, imposibil de
înþeles cu ajutorul logicii ºi al bunului-simþ:

�Masa prezidiului era aºezatã, se vede, chiar
dincolo de uºã; cei care conduceau desfãºurarea
ºedinþei vorbeau clar ºi rãspicat, aºa încât, în
picioare în micul hol întunecat, puteam sã nu
pierd nici un cuvânt. Prima oarã am fost izbitã
ca de niºte palme în obraz de violenþa ºi ura
care rãzbãteau din acele cuvântãri. «Foºtii
exploatatori» între care simþeam bine cã ne
aflam ºi noi (deºi nu am auzit niciodatã nume
proprii) erau zugrãviþi în culori atât de hidoase,
intensitatea urii de clasã era atât de mare ºi
pãrea atât de sincerã încât m-am îngrozit.
Existase oare ea din totdeauna ºi doar noi
trãisem inconºtient, orbeºte, fãrã sã-i bãnuim
adâncimea? Respectul ºi afecþiunea cu care
fuseserã înconjuraþi pãrinþii mei sã nu fi fost
decât ipocrizie slugarnicã? Cine era de vinã
pentru toate acestea? Douã generaþii ale unei
familii de localnici harnici munciserã câte o
viaþã întreagã ca sã-i aducã pe tata ºi pe fraþii
lui la situaþia pe care o aveau; el învãþase ºi
practicase medicina ani de-a rândul printre
foºtii lui tovarãºi de joacã, ridicase niºte clãdiri,
administrase judeþul, încercase sã facã bine,
dar, desigur, felul sãu de viaþã evoluase,
eleganþa lui naturalã, umorul discret ºi gesturile
afabile nu mai erau ale unui provincial � ºi ce
era cu asta? Trebuia sã rãmânem cu toþii în
stadiul în care ne nãscusem, nu ne era îngãduit
sã creºtem, sã cãpãtãm o culturã ºi o imagine
mai complexã despre lume, trebuia oare sã ne
ascundem progresele, ce anume ar fi trebuit sã
facem ca sã fim iertaþi?�

Aceste întrebãri simple sunt zguduitoare.
Memorialista nu îºi dramatizeazã existenþa, nu
îºi asumã un rol de personaj justiþiar, nu face
caz de superioritatea ei intelectualã. Pur ºi
simplu povesteºte ºi întreabã. Ea nu vrea sã
convingã pe cineva de ceva. Obiectivitatea (nu
rece, ci plinã de bunãvoinþã faþã de semeni) pe
care o practicã este impresionantã. Chiar ºi
când povesteºte ce au însemnat pentru ea
dragostea, maternitatea ºi moartea celor dragi,
pãstreazã aceeaºi detaºare. Cartea sa este un
�raport cãtre El Greco�, de genul celui imaginat
de Kazantzakis. 

Editura Humanitas a reluat ambele volume
de memorii, într-o ediþie elegantã: Timpul ce ni
s-a dat, I. Memorii 1944-1947 (2007) ºi Timpul
ce ni s-a dat, II. Memorii 1947-1959 (2009).
Sunt volume care au consacrat o mare
scriitoare ºi o conºtiinþã.

!
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Cînd vor fi lãmurite pe deplin evenimentele
petrecute în 28 iunie 1883, probabil cã
aceastã zi va fi pecetluitã definitiv ca ziua

de doliu a culturii române. Documentele aratã cã
în acea fatidicã zi s-a comis un atentat bine
orchestrat împotriva celui care este azi �omul
deplin� al spiritului românesc, cum îl numea
Constantin Noica pe Eminescu. Atentatul a fost
ascuns mai bine de un secol ºi chiar ºi acum, cînd
documentele au scos la ivealã tragedia acelei zile,
mai existã pornirea unora, aparent inexplicabilã,
de a ascunde fapte care cer în continuare
explicaþii. Acum, când cercetãtorii ºi-au fãcut
datoria ºi au scos din arhive mãrturiile care
devoaleazã acest atentat e nevoie ca ziariºtii
români sã-ºi asume responsabilitatea de a duce
pînã la capãt aceastã anchetã despre asasinarea
celui care ºi pentru istoria presei rãmîne farul
cãlãuzitor. Aproape ca un testament, Eminescu
publica în �Timpul�, în chiar aceastã nenorocitã zi
de 28 iunie 1883, un articol despre libertatea
presei, pe care avea sã-l þinã la piept încã de
dimineaþã, cînd a plecat spre casa lui Maiorescu,
pînã seara, cînd a fost dus la ospiciul ªuþu.
Ziariºtii români n-au voie sã-l uite pe cel dintîi ºi
cel mai mare martir al lor.

Ce ºtie lumea despre ziua de 28 iunie 1883?
Pânã de curînd, varianta cunoscutã de toatã
lumea era una foarte simplã. Dupã cîteva semne
de alienare descoperite de apropiaþi în zilele
precedente, poetul Mihai Eminescu s-a trezit cu
noaptea în cap în 28 iunie 1883 ºi, în plinã crizã
de nebunie, s-a luat la harþã cu Ecaterina Szöke
Magyarosy, prima soþie a lui Ioan Slavici, la care
stãtea în gazdã. Speriatã, aceasta îi trimite la ora
6 dimineaþa o carte de vizitã lui Titu Maiorescu,
care locuia în apropiere, cerîndu-i s-o scape de
Eminescu. Cele cîteva cuvinte au un efect colosal
asupra criticului ºi politicianului Maiorescu, încît,
deºi a pozat mereu ca fiind protectorul ºi
susþinãtorul poetului, îl cheamã pe Simþion, de la
Societatea �Carpaþii� cu care dã fuga la spitalul de
nebuni ºi îi obþine lui Eminescu un bilet de
internare, oferindu-se generos sã plãteascã 300 de
lei pe lunã. Nici nu ajunge bine înapoi acasã ºi la
uºã apare chiar Eminescu, care habar nu avea de
intenþiile �prietenului� sãu. Dupã o scurtã
discuþie, fãrã mãcar sã încerce sã afle ce s-a
întîmplat acasã la Slavici, cu un cinism îngrozitor,
Maiorescu îi dã ceva mãrunþiº pentru trãsurã ºi îl
trimite la Societatea �Carpaþii� pentru a se întîlni
tocmai cu... Simþion! Nu se ºtie de ce, Eminescu
se duce mai întîi la Capºa unde se întîlneºte cu
Grigore Ventura. Apoi scoate pistolul ºi ameninþã,
în faþa patroanei Marie Obeline Vautier, cã vrea
sã-l împuºte pe rege. Ventura îi propune sã
meargã împreunã la palat! Eminescu este de acord
ºi pleacã împreunã spre Cotroceni, însã acolo
poarta nu se deschide. Cei doi decid atunci sã
meargã la celebrele bãi publice Mitraºewski, unde
Eminescu atinge vîrful nebuniei, lãsînd apa sã
curgã timp de opt ore. Speriat ºi îngrijorat,
Ventura îl încuie pe Eminescu în baie ºi îi cheamã
la faþa locului pe cei de la Societatea �Carpaþii�,
anunþînd în acelaºi timp ºi poliþia cã un nebun s-a
închis în baia publicã. Cu duba de la spitalul de

nebuni, sosesc la faþa locului doi prieteni ai
poetului, Siderescu ºi Ocãºeanu, care, întîmplãtor,
aveau la îndemînã ºi o cãmaºã de forþã! Dupã ce-l
imobilizeazã pe Eminescu, cortegiul pleacã la
Spitalul ªuþu unde Eminescu avea deja
�rezervarea asiguratã� încã din dimineaþa acelei
zile. 

De aici începe întunericul pentru întreaga
culturã românã. Un întuneric ce nu se va risipi
decît atunci cînd se va lãmuri întreaga
problematicã a acestei tragice zile.

Este uluitor cum acestã poveste absurdã s-a
impus în rîndul opiniei publice mai bine de un
secol, cu toate cã existã un documentar bogat
care aratã cã evenimentele s-au desfãºurat cu totul
altfel. Deºi �Cazul Eminescu� are toate elementele
unui complot prin care s-a pus la cale o crimã
oribilã, nu s-a deschis niciodatã un dosar în care
sã fie anchetate faptele care încãlcau flagrant
legile aflate atunci în vigoare. Pot fi invocate,
desigur, ºi cauze obiective, legate de apariþia
foarte tîrzie a documentelor pe care le avem
acum la dispoziþie, care au fost cunoscute opiniei
publice abia în primele decenii ale secolului XX,
dar aceste cauze nu sînt nici pe departe suficiente
pentru a justifica tãcerea care ºi astãzi este doritã
în marginea acestui caz. Cu atît mai mare este
meritul mai multor eminescologi care au fãcut, în
anii din urmã, tot ce le-a stat în putinþã pentru a
readuce în memoria noastrã ce s-a întîmplat cu
adevãrat în ziua de 28 iunie 1883, cînd pana
gazetarului Mihai Eminescu a fost pusã în cãmaºa
de forþã.

Sã recitim cu atenþie însemnarea lui Titu
Maiorescu din 28 iunie 1883, pe care o gãsim în
Jurnalul sãu:

�Astãzi, Marþi, la ora 6 dimineaþa, o carte [de
vizitã] de la d-na Slavici, la care, locueºte
Eminescu, cu aceste rânduri scrise: �Domnu
Eminescu a înnebunit. Vã rog faceþi ceva sã mã
scap de el, cã foarte reu. Curând dupã aceea
Simþion la mine, întâia oarã. M�am dus cu el la
Dr. Suþu ºi am pus sã se pregãteascã în a sa
�Casã de sãnãtate� o camerã pentru Eminescu;
am luat asupra mea plata pentru aceasta, 300 de
lei pe lunã; apoi am venit acasã, am înºtiintat
încã pe Th. Rosetti despre aceasta. Pe la 10 veni
cu trãsura la mine Eminescu, binecuvântã, cu
privirea fixã, pe soþia mea ºi pe Ilie Nicolescu
care tocmai pleca, mã îmbrãþiºã tremurând. Eu îi
arãtaiu pe Hermes ºi pe Venus din Melos, la care
el zise, cu privirea în extaz: �Lasã, cã va reînvia
arta anticã!�. Potrivit înþelegerei [ce avusesem cu
Simþion], i-am spus cã trebue sã se ducã la
Simþion, pentru societatea �Carpaþii�. Mi-a cerut
sã-i dau 5 lei pentru trãsurã ºi a plecat cu trãsura
acolo [la Simþion]. De acolo e vorba sã fie dus la
Dr. Suþu. Numai, de s�ar face asta fãrã greutate!
A venit apoi la mine Caragiali, la masã; izbucnit
în lacrãmi, când a auzit ce e cu Eminescu�. 

Însemnarea lui Maiorescu din 28 iunie 1883.

Fãrã aceastã însemnare, �Cazul Eminescu� ar
fi rãmas închis pe vecie. Din fericire, ea s-a

pãstrat, dar, din pãcate, a fost publicatã abia dupã
trecerea a patru decenii de la ziua la care face
referire, cînd legenda nebuniei lui Eminescu
devenise cunoscutã ºi întreþinutã de toatã lumea.
Se construise deja portretul poetului de geniu, iar
activitatea de gazetar a lui Eminescu fusese deja
uitatã. 

Sã dãm însã timpul înapoi. 
Aºadar, în ziua de 28 iunie 1883, la ºase

dimineaþa, soþia lui Slavici, Ecaterina Szöke
Magyarosy, îi trimite lui Maiorescu o carte de
vizitã prin care îl roagã s-o scape de Eminescu
pentru cã acesta a înnebunit. Oricîtã bunãvoinþã 
i-am arãta lui Maiorescu, este imposibil de
acreditat ideea cã acest banal bileþel l-a convins cã
Eminescu ar fi înnebunit. De altfel, Ioan Slavici,
pe care poetul l-a considerat un bun prieten,
încercînd sã scape de povara faptului cã din casa
lui s-a declanºat lichidarea lui Eminescu, oferã,
peste mulþi ani, o penibilã explicaþie despre
declanºarea nebuniei acestuia. Slavici povesteºte
ulterior (Ioan Slavici � Amintiri, Editura pentru
literaturã, 1967) cã Eminescu, chiriaºul sãu, îºi
citea cu voce tare poeziile �ºi fãcea multã gãlãgie
cînd scria�, astfel încît, deseori, îi bãtea în perete
pînã cînd stingea lumînarea. �Acesta a fost pentru
mine primul semn al bolii de nervi care-l
cuprinsese�, scrie Slavici, falsificînd, nu pentru
prima oarã, realitatea în funcþie de propriile
interese. În �Amintirile� sale el scrie cã, înainte de
plecarea la Viena, la tratament, în 26 iunie 1883,
i-a înmînat lui Eminescu o scrisoare ce trebuia sã
ajungã la Maiorescu, în care l-ar fi rugat �sã-l
observe bine pe Eminescu, cãci mi se pare greu
bolnav�. 

O minciunã care este azi doveditã. Pe de o
parte de însemnarea din 26 iunie 1883, unde
Maiorescu rezumã acea scrisoare �vrednicã de
însemnat�, în care Slavici scrie despre �aþãþãrile
lui Rosettaki ºi ale poliþiei în contra Austro-
Ungariei la societatea Carpaþii� (Titu Maiorescu �
�Însemnãri zilnice�, introducere, note de I.
Rãdulescu-Pogoneanu, vol. II (1881-1886), f.a.,
Editura Librãriei Socec & Co., Bucureºti, ziua de
26 Iunie / 8 Iulie 1883). Nicio menþiune despre
�boala� lui Eminescu! Pe de altã parte, minciuna
lui Slavici reiese chiar din textul acestei scrisori,
care nu a fost publicatã integral niciodatã pînã de
curînd, cînd, prin bunãvoinþa cercetãtorului Fãnuº
Bãileºteanu, eminescologul Constantin Barbu a
regãsit-o în arhiva Bibliotecii Academiei Române. 

Douã aspecte sînt de reþinut în aceastã
scrisoare. Primul, cã Slavici îi oferã lui Maiorescu
o adevãratã Notã informativã despre ultima
ºedinþã de la Societatea �Carpaþii�, în care criticã
grupul naþionalist care vorbeºte de refacerea
Daciei Mari, lucru pe care-l fãcuse ºi agentul
austriac Von Mayr, în Nota trimisã Contelui
Kalnoky, încã din 7 iunie 1882 (Arhivele St. Buc.,
Colecþia Xerografii Austria, pach. CCXXVI/1, f.
189-192, Haus-Hof-und Staatsarchiv Wien,
Informationsburo, I.B.-Akten, k. 159). Cel de-al
doilea aspect, nebãgat în seamã pînã acum, este
cã Slavici îºi toarnã cenuºã în cap, explicîndu-i lui
Maiorescu faptul cã, încã de la intrarea în
Societatea �Carpaþii�, ar fi avut intenþia de a
contracara acþiunile unor membri care cereau
explicit ca Transilvania sã fie alipitã României,
adicã, aºa cum s-ar spune în termeni mai actuali,
ar fi vrut sã distrugã din interior acþiunea unor
exaltaþi! 

În aceastã scrisoare, Slavici face o precizare
extrem de importantã despre Ocãºeanu, pe care-l
numeºte �unul dintre oamenii de încredere ai
poliþiei�. Dacã ne amintim cã, exact în acele zile,

Ion Spânu

Însemnarea lui Maiorescu din
28 iunie 1883

eminescologie
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se finalizau termenii Tratului secret dintre
România ºi Austro-Ungaria, cã P.P. Carp, trimisul
þãrii la Viena, îi ceruse explicit lui Maiorescu:
�mai potoliþi-l pe Eminescu� sau cã însuºi Bismark
ameninþase România cu o declaraþie de rãzboi
dacã nu înceteazã bãtãlia pentru Transilvania,
rezultã clar cã, în urma presiunilor venite de la
Viena, unii au fost convinºi sã se potoleascã, iar
alþii, care erau de multã vreme agenþi harnici ai
diverselor servicii secrete, ºi-au intensificat
activitatea ºi au trecut la acþiuni mai hotãrîte.
Slavici, de pildã, prin scrisoarea trimisã lui
Maiorescu, se dezice de activitatea de la
Societatea �Carpaþii� ºi, prin plecarea
intempestivã din þarã, dovedeºte cã a fost convins
sã se potoleascã. Cert este cã, în toate
documentele cercetate de noi nu existã nici cea
mai micã dovadã cã lui Eminescu i-a atras cineva
atenþia asupra pericolului care îl paºte dacã va
rãmîne fidel principiilor sale în ceea ce priveºte
Transilvania. Din contrã, din aceleaºi �Însemnãri
zilnice� ale lui Maiorescu aflãm cã ziaristului
incisiv de la �Timpul�, care era Eminescu, i s-a
pregãtit cu minuþiozitate scoaterea din viaþa
publicã, pe motivul nebuniei.  

În 30 mai 1883, Maiorescu noteazã cã în acea
searã, timp de cinci ore, l-a avut ca oaspete pe
ministrul american E. Schuyler alãturi de cîþiva
apropiaþi, între care ºi Eminescu. Deºi noteazã cã
a fost �cea mai plãcutã atmosferã�, Maiorescu
adaugã o notã ciudatã: �La Eminescu, început de
alienaþie mintalã, dupã impresia mea�. Pe bunã
dreptate, cercetãtorul Nicolae Georgescu se
întreabã cum de era posibilã o atmosferã atît de
plãcutã în compania unui om care o luase razna.
Sã fie întîmplãtor ºi faptul cã exact în acea zi
apare în �Timpul� articolul lui Eminescu,
�Despãrþirea de Maiorescu�? 

Dar Maiorescu revine ºi în ziua de 23 iunie
1883 cu o însemnare asemãnãtoare. Adversarul
sãu politic, liberalul Th. Rosetti vine la cinã
împreunã cu soþia ºi-l întîlneºte aici pe Eminescu.
Dacã ar fi avut o cãdere nervoasã, în mod sigur
Eminescu s-ar fi nãpustit asupra lui Rosetti, pe
care în dese rînduri l-a �executat� în articolele sale
din �Timpul�. Deºi o astfel de întîmplare n-a avut
loc, Maiorescu totuºi noteazã: �ºi Eminescu, care
devine, din ce în ce mai evident, alienat. Foarte
excitat, sentiment al personalitãþii exagerat (sã
înveþe acum albaneza!), vrea sã se cãlugãreascã,
dar sã rãmânã în Bucureºti�. Pentru un om ca
Eminescu, care ºtia bine germana, franceza,
greaca veche sau sanskrita ºi care consultase
celebrul Glosar al lui Bopp, cu aplicaþie pe
douãsprezece limbi de mai micã sau mai mare
circulaþie, mãrturisirea cã ar vrea sã înveþe
albaneza (o limbã care are multe structuri
asemãnãtoare cu limba românã) ar putea fi
semnul unei nebunii? 

Se ºtie cã ambele însemnãri sînt subliniate în
manuscris cu linie roºie pe margine, la o lecturã
ulterioarã a textelor, aºa cum precizeazã editorul
I. Rãdulescu - Pogoneanu. Ca specialist în
psihiatrie, Maiorescu ar fi putut sã observe un
comportament ciudat la Eminescu, însã, dacã
lucrurile ar fi stat aºa, mãcar unul dintre cei
prezenþi la masã (E. Schuyler, Beldimano, Gane,
soþii Negruzzi, soþii Kremnitz, Anette sau familia
Rosetti) ar fi notat ulterior, în propriile jurnale
sau memorii acest fapt. Lipsa unor astfel de
referiri demonstreazã, mai degrabã, faptul cã
Maiorescu deja pregãtise scenariul ce urma sã
aibã punctul culminant în 28 iunie 1883. 

Toate semnele de întrebare pe care le ridicã
aceste însemnãri ciudate din zilele de 30 mai ºi
23 iunie 1883 au rãmas zeci de ani neelucidate (e
adevãrat ºi cu complicitatea unor cercetãtori care

au fost totdeauna împotriva republicãrii operei
gazetãreºti a lui Eminescu), fiind considerate ca
dovezi ale începutului de alienare.

Privite însã cu obiectivitate, ele demonstreazã
faptul cã bileþelul primit de Maiorescu în
dimineaþa zilei de 28 iunie 1883 de la doamna
Slavici era mai degrabã aºteptat decît convingãtor.
Era, într-un fel cît se poate de explicit, semnalul
de declanºare a unei operaþiuni pregãtite cu
minuþiozitate. Conºtient de rolul decisiv pe care îl
avea în scoaterea din viaþa publicã a ziaristului
Mihai Eminescu, dar ºi preocupat de
responsabilitatea în viitor pentru acest gest,
Maiorescu a încercat prin acele însemnãri cel
puþin dubioase sã-ºi creeze un alibi, dar o astfel
de decizie nu-l putea lãsa liniºtit ºi însemnarea
din noaptea precedentã internãrii lui Eminescu
este lãmuritoare în privinþa stãrii sale emoþionale:
�Nu pot dormi bine, la ora 3 deºtept ºi scriind�.
Avea ºi de ce sã fie stresat: peste numai 24 de ore
urma sã devinã cãlãul lui Eminescu!

Aºadar, în dimineaþa zilei de 28 iunie 1883, la
ora 6 (!), Ecaterina Szöke Magyarosy îi trimite lui
Maiorescu biletul de mai sus, care era un adevãrat
cod secret, iar acesta îl ia ca pe o adevãratã
expertizã medicalã, pornind tãvãlugul unei zile
îngrozitoare. În mod inexplicabil, soseºte la
Maiorescu acasã, pentru �întîia oarã�, Constantin
Simþion, nimeni altul decît preºedintele Societãþii
�Carpaþii�! Maiorescu noteazã: �M-am dus cu el
la Dr. Suþu ºi am pus sã se pregãteascã în a sa
�Casã de sãnãtate� o camerã pentru Eminescu�. 

Deci, Maiorescu nu-i cere dr. ªuþu sã-l
examineze pe prietenul sãu Eminescu pentru
eventualele semne de alienaþie pe care, chipurile,
le-ar fi observat în ultimele zile, ci îl interneazã
pur ºi simplu pentru cîteva luni ca nebun
incurabil! În însemnarea zilei respective, nu gãsim
nicio altã motivaþie în legãturã cu scopul
prezenþei lui Simþion la acea orã, ceea ce
înseamnã cã a venit conform unui plan stabilit
anterior primirii bileþelului de la doamna Slavici,
deci cel puþin în ziua precedentã! De altfel, dupã
obþinerea internãrii lui Eminescu la spitalul lui
ªuþu, rolul lui Simþion nu se încheie. El pleacã la
Societatea �Carpaþii�, unde, �potrivit înþelegerii�
cu Maiorescu, urma sã-l aºtepte pe Eminescu
pentru a-l duce cu forþa la spitalul de nebuni.
�Numai de s-ar face asta fãrã greutate!�, noteazã
cu sadism Maiorescu, care se aratã preocupat nu
de drama ce urma sã se producã, ci de
îndeplinirea cu uºurinþã a scenariului! Dupã ce a
stabilit detaliile planului împreunã cu Simþion ºi
dr. ªuþu, Maiorescu s-a întors acasã, de unde, în
dupã amiaza acelei zile, pleacã într-o vacanþã de
vis.

Fãrã sã bãnuiascã ce i se pusese la cale,
Eminescu soseºte cu trãsura acasã la Maiorescu,
avînd sub braþ ziarul �Timpul� din acea zi (datat,
conform obiceiului vremii, o zi mai tîrziu), în
care publicase articolul � ce ironie tragicã a sorþii!-
despre libertatea presei, în care protesta faþã de
expulzarea lui Galli, directorul revistei
�L�independence roumaine�, publicaþie ce avea sã
fie interzisã chiar în acea zi! Maiorescu nu-l
întreabã nimic, cum era firesc, despre incidentul
cu doamna Slavici ºi nu scoate nici mãcar un
cuvînt despre aranjamentul fãcut cu Simþion
pentru internarea cu forþa la spitalul de nebuni al
dr. ªuþu. �Nebunul� Eminescu salutã respectuos
pe doamna Maiorescu, dar ºi pe un client aflat
întîmplãtor acolo, iar cînd Maiorescu îi aratã
statuile reprezentînd pe Hermes ºi Venus din
Milo comenteazã cît se poate de natural: �Lasã,
cã va reînvia arta anticã!�, ceea ce, pentru bunul
sãu �prieten�, însemna semnul desãvîrºit al
nebuniei! 

Maiorescu îl trimite pe Eminescu la Societatea
�Carpaþii� pentru a se întîlni cu Simþion care ºtia,
�potrivit înþelegerii�, ce are de fãcut. Fãrã urmã
de remuºcare, de teamã sau de compasiune faþã
de cel cu a cãrui prietenie avea sã se laude pînã la
sfîrºitul vieþii, avarul Maiorescu noteazã în
Jurnalul sãu cã i-a dat �5 lei pentru trãsurã�, deºi
fiica sa, Livia, într-o scrisoare cãtre I. E. Torouþiu,
din 21 aprilie 1939, spune cã i-ar fi dat doar �2
lei pentru birjã�! Ieºind pe poarta casei lui
Maiorescu, Eminescu nu bãnuia cã atunci îºi trãia
ultimele clipe de libertate dintr-o viaþã înfiorãtor
de chinuitã. În acea dupã-amiazã, Maiorescu pleca
în vacanþã prin Europa, iar Eminescu la casa de
nebuni!

Dacã nu ar fi pãstrat aceastã însemnare din 28
iunie 1883, Maiorescu ºi-ar fi ascuns pe vecie
crima pe care a pus-o la cale cu atîta rigoare.
Firesc, se pune întrebarea: de ce nu a rupt ulterior
aceastã paginã incriminatoare, cu atît mai mult cu
cît aceasta avea sã fie ultima însemnare din
caietul respectiv? Existã douã rãspunsuri logice:

1. Maiorescu avea nevoie de un alibi care sã
confirme cã nebunia lui Eminescu fusese anunþatã
prin douã izbucniri anterioare (30 mai ºi 23
iunie) ºi prin biletul primit de la doamna Slavici.

2. Maiorescu a observat cã ulterior toatã
opinia publicã, inclusiv apropiaþii lui Eminescu,
au crezut varianta nebuniei, considerîndu-l pe el
chiar salvatorul Poetului.

Citind cu atenþie însemnarea aceasta din 28
iunie 1883, observãm cã ea conþine toate
elementele acuzatoare care puteau sã-l incrimineze
pe Maiorescu. Poate cã i-a ºi trecut prin minte
ulterior s-o distrugã, din moment ce restul
caietului rãmîne necompletat. Dacã ar fi
continuat sã noteze evenimentele din zilele
urmãtoare, nu mai putea justifica lipsa din jurnal
a zilei de 28 iunie, aºa încît a preferat sã continue
însemnãrile pe alt caiet, urmînd sã decidã ulterior
soarta filei din acea zi. Ciudat este cã Maiorescu
noteazã, tot pentru ziua de marþi, 28 iunie 1883,
plecarea sa în vacanþã, care conþine traseul pe care
s-a deplasat timp de cîteva zile! Aºadar,
însemnarea nu putea fi fãcutã decît la întoarcere,
cãci nu se vorbeºte de locurile prin care urma sã
treacã, ci de cele prin care a trecut, inclusiv
observaþiile legate de cazare, masã sau vreme!

De la un moment dat însã, din reacþia celor
din jur, Maiorescu s-a vãzut un adevãrat erou,
care l-a ajutat pe Eminescu sã depãºeascã un
moment atît de dificil ºi, încîntat de perspectivã,
a vrut sã exploateze în favoarea sa ºi ziua aceasta
fatalã. Ceea ce, pînã acum, se poate spune cã a ºi
reuºit. Maiorescu avea o singurã teamã: cã
Eminescu ºi-ar putea aduce aminte exact ce s-a
întîmplat cu el în acea zi.

Este cît se poate de ciudat faptul cã ºi astãzi,
în faþa evidenþei probate cu documente, ori de
cîte ori vrea cineva sã aducã în discuþie ziua de
28 iunie 1883, este pus la zid de o parte a criticii
sau de scriitorii înregimentaþi acesteia. Adevãrul,
însã, nu mai poate fi ascuns.

(Text din ediþia revãzutã ºi adãugitã, în curs
de apariþie,�Asasinarea lui Eminescu�)

!

Eratã
Dintr-o regretabilã eroare tehnicã, articolul Puþinã

eminescologie, scris de profesorul universitar, criticul
literar, eseistul ºi prozatorul Adrian Dinu Rachieru,
apãrut în numãrul 259 din Tribuna, 16-30 iunie 2013,
poartã în mod eronat  semnãtura �Dumitru Suciu�.
Publicând cuvenita îndreptare, ne cerem scuze, ºi pe
aceastã cale autorului, domnul Adrian Dinu Rachieru,
cât ºi cititorilor noºtri. (Tribuna)
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Înainte de fuga lui definitivã � deoarece, ultima
abia a fost cea reuºitã! � lui Paul Cazimir i s-au
mai întâmplat, în locul în care se afla, unele

evenimente. Astfel, în urma intrigilor lansate
neobosit de licheaua de Ungar, a fost de-a dreptul
mutat, vãrsat la irecuperabili, la cei bolnavi clinici,
pishopaþi, nebuni sau þãcãniþi cum li se mai
spune; agitaþi, nu prea denºi, zic nemþii, ºi nu cu
toate ceºtile în raftul lor; duºi cu pluta, zãnateci,
luaþi de streche, zicem noi! ºi fapt remarcabil,
unic în analele strãvechiului stabiliment, dupã nici
o lunã de adãstare printre noii sãi prieteni, el fu
mutat înapoi, în micul lui apartament ºi nu
pentru cã el însuºi ar fi protestat sau ar fi
manifestat vreo nemulþumire la noua sa
spitalizare, ci tocmai ei, acþionarã, protestarã, o
parte dintre cei care se aflau acolo de mulþi ani,
unii de decenii ºi care îºi câºtigaserã un fel de
autoritate, nu numai în clinicã, dar ºi în oraºul
din apropiere, deoarece erau câþiva, chiar ºi
nebuni care circulau liberi ºi chiar puteau sã-ºi
exercite, parþial, vechile profesiuni sau sã se
foloseascã de vechile lor diplome ºi specialitãþi.
Totdeauna, se spune, mai ales în provincie,
totdeauna e nevoie de oameni pricepuþi ºi cinstiþi.
Or, ha, ha, oameni pricepuþi, se spunea tot acolo,
mai gãseºti, dacã cauþi, dar... cinstiþi, asta, da, e o
marfã ceva mai rarã! Or, cine putea avea pretenþia
de a fi mai cinstit decât cineva care era declarat
nebun? Adicã, o fiinþã umanã ale cãrui interese se
aflã mai ales dincolo, numai cã acest dincolo nu e
nici raiul, de atâtea ori promis, sau infernul, ci...
în propria lor minte. ªi în capacitatea extrordinarã
de a ieºi din menghina sau menghinele vieþii de zi
cu zi ºi de a pãtrunde � la început cu un fel de
sfialã, cu o aproape copilãreascã neîndemânare,
apoi însã tot mai decis, pe acele culoare de unde,
vãzutã, umanitatea însãºi ºi vechile cunoºtinþe
prind tot mai mult o culoare ºi un relief, sã
zicem... îndoielnice! dacã nu ridicole de-a dreptul!
ªi acest lucru e cu adevãrat interesant, fapt
observat ºi notat ºi de Paul Cazimir în bloc-notes-
urile sale pe care le purta prin buzunarele largi
ale pardesielor sale � ridicolul ºi inadecvarea unor
congeneri era observat tocmai de aceia care ei
înºiºi nu numai cã pãreau, astfel, dar se ºi
expuneau lui, ridicolului! Cei taxaþi drept des-
creieraþi. Nebuni, plecaþi cu duhul! Absenþii în
spirit! Copilãroºii în exces ºi, evident, lipsiþi total
de simþul realitãþii. Da, e drept, magnifica ºi
tiranica realitate se oprea, se epuiza de-a dreptul
întocmai precum valurile line, ca niºte lespezi
transparente, ale unei mãri întinse ºi vuinde, la
picioarele lor.

Un alt eveniment, dacã putem sã-i spunem
astfel, a fost scandalul din oraº. Paul Cazimir
poposea cu o anume regularitate, cam o datã pe
lunã, în oraºul învecinat ºi unde, atraºi de
elucubraþiile ºi de cinismul sãu jucat ca ºi de
cultura lui ciudatã, pentru acele locuri, unele
familii onorabile îi pregãteau un sediu ºi unele
comoditãþi, printre care un bufet bine garnisit ºi
mijloace de transport în vremuri rele. Era însoþit
de fiecare datã de cineva de la stabiliment,
infirmier sau doctor, pãzit sau ocrotit, cum se
spunea, ºi nu s-a ºtiut niciodatã bine de ce sau de
cine era ocrotit acest bolnav absolut atipic. Cu,
cert, momente de discurs anarhic, presãrat cu
metafore ciudate, uneori extrem licenþioase sau,
mã rog, inacceptabile � în provincie, se pare, ca ºi

în unele estetici, existã ºi metafore inacceptabile
sau improprii, cum vrem sã le numim. Dar asta e
o altã esteticã � a Povinciei! Alteori, ce mai, om
ca toþi oamenii, just, echilibrat ºi logic ºi încã ce
logic! Putând da lecþii multora de dreapta
judecata ºi chiar de regulile acesteia. E drept cã
unii, precum Ungar, nefericitul carierist, dar ºi alþi
vreo doi-trei, insinuau cã dl. Paul Cazimir se
prefãcea pur ºi simplu în perioadele sale cuminþi,
aºezate, calme. ªi nu fãcea decât sã-i imite pe
alþii, pe cei normali, se înþelege. Or, bieþii de ei,
cum se întâmplã adesea cu fervenþii calomniatori,
nu bãnuiau ce aproape dar ºi ce departe de
adevãr se aflau în acest caz: da, Paul Cazimir
imita numai cã se imita pe sine-însuºi! ªi, cum o
spunea chiar el, nu era deloc uºor sã te imiþi pe
tine, sã-þi imaginezi, adicã, cum ai fost sau cum ai
putea fi ca sã apari în ochii celor din jur, în
oglinzile ochilor lor, cum o spunea el, drept...
ceva digerabil, recognoscibil, asemãnãtor cu un
model care circulã cam peste tot, e adevãrat, ºi pe
care nimeni nu l-ar putea defini cu o anume
precizie. ªi numai pentru faptul cã acest model
uman de normalitate se schimbã odatã cu
secolele � ºi cu imperiile, ar zice un mucalit! -, dar
ºi pentru faptul cã el, aceastã fiinþã nu existã
niciunde; ea nu este decât o sumã sau o reducþie,
o schemã, mai degrabã o cifrã � cea statisticã, de
bunã seamã. Dar ea însãºi, aceastã cifrã cum i-am
spus, se va schimba cu siguranþã când omenirea,
în fervoarea ei de a înainta cu orice preþ, de a se
miºca, va ateriza (tot un termen al profesorului,
aºa i se spunea mai nou, în orãºel, inginerului, de
fapt, care era Paul!) � va pune stãpânire pe un alt
termen dominator. În fapt, o spunea tot Paul, ha,
în perioadele sale cuminþi (credeau cerberii sãi
sau, pe dos, în orele sale clinice, nu rareori
duºmanii lui se contraziceau între ei) � când
umanitatea se va îmbolnãvi de alte manii
arhivistice, aºa le numea Paul. Arhivistica, o
spunea tot el, nu e o ºtiinþã a viitorului doar, ea
ne stãpâneºte de mult prezentul ºi reflexele de
gândire. Iar gândirea statisticã nu e decât una
dintre aceste boli. Incapacitatea, azi, a eului uman
de a fi sigur de ceea ce ºtie, are sau vede. Sau de
ce îºi aminteºte. ªi din exces de preciziune lunecã
mereu ºi chiar cu o anume metodã între date,
concluzii, termeni finali, descoperiri chiar.
Incertitudini, cum se numesc unele legi ale fizicii
moderne. Sau relativitãþi.

Aceste dupã amiezi ºi seri, la care invitaþiile
erau pândite ºi apreciate de nu puþini cetãþeni
onorabili ºi cu vazã, nu erau totdeauna stropite
cu discursurile dlui. Paul Cazimir, deºi erau mereu
aºteptate remarcile sale incisive, neaºteptate, ºi nu
rareori pline de haz. Uneori pline ºi de tâlc,
pentru mulþi. ªi astfel, silueta lui se învãlui de o
anume legendã, un abur care uneori pluteºte în
jurul unor personaje, în marea ºi pitoreasca
provincie a lumii, mai ales, unde evenimentele
sunt rare ºi pe unde nu prea poposesc persoane
celebre. ªi atunci, ce sã-i faci, cum oricine are
nevoie ºi de ceea ce numim celebritate, de
legendã sau de inºi care îºi ies din fire dar ies ºi
din comun într-un fel care intereseazã un grup
mai mult sau mai puþin larg, provincia, o spunem
încã o datã, ca o scoicã uriaºã ºi somnoroasã, îºi
fabricã ea singurã din sucurile ºi fildeºul ei, perla
unei celebritãþi. A cuiva care, privit doar dintr-o

parte sau prea iute sau cu alþi ochi, pãgâni cum
spune poetul, ar putea pãrea în cel mai bun caz
un original. ªi poate nici atât!

Ei bine, la una sau douã dintre aceste dupã
amiezi filozofice cum le numeau unii, în mod
ironic e drept, dar convinºi ei înºiºi ºi de
contrariul, a stârnit scandal faptul cã femeia
amforã, Fifi sau Magdy, ºi-a exhibat, cu
încuvinþarea Profesorului, splendiul, anticul ei
corp ºi încã pe o carpetã originalã ºi veche de
Shiraz sau de Buhara pe care i-a fãcut-o cadou
însuºi maestrul. Nu, nu s-a întâmplat nimic în
plus, a fost, cum o spunea chiar ºi Fifi, doar o
ofertã; de la o vreme tânãra femeie nu se mai
oferea nimãnui � sã fi fost influenþa ºi
frecventarea profesorului, asiduã, fidelã, câineascã,
cea care i-a schimbat tabieturile frumoasei ºi
focoasei june?! � Fapt e cã ea, Fifi, nu mai ceda
fizic ºi în niciun fel, nici chiar celor mai
avantajoase propuneri din partea unor îndrãzneþi
admiratori sau a altora. ªi, se pare cã tocmai unul
dintre aceºtia, dintre cei care nu era acceptaþi la
aceste dupã-amiezi filozofale dar ºi vesele, a fost
cel care a aprins scânteia publicã. ªi a foruruilor
locale, el însuºi unul dintre ºtabii urbei, ºi, se
pare, cum s-a aflat sau s-a comentat apoi, ºi unul
din aroganþii refuzaþii ºi umiliþii fetei!

ªi astfel, acele dupã amiezi încetarã, avu loc o
anchetã, Paul însuºi fu într-un fel chemat la
ordine ºi reþinut în beciurile poliþiei pentru câteva
zile. A fost nevoie sã se deplaseze amicul sãu
Peter, din capitalã, cu încã cineva din conducerea
penitenciarelor, pentru ca Paul sã fie eliberat ºi
repus în drepturi. Singura lui condiþie a fost însã
ca femeia, Magdy, sã fie lãsatã în pace, eventual
sã fie lãsatã sã-ºi încerce norocul în altã parte,
deoarece exista intenþia serioasã ca ea sã fie
trimisã la Canal cu un lot de prostituate. ªi ca
acele serate cuminþi sã poatã continua.

ªi le obþinu pe ambele, ba, în plus, cum se
zice, interveni pe lângã amicii veniþi din capitalã
sã-l ia cu ei, acolo ºi în postul, în rostul pe care-l
vor ºti, pe... simpaticul Ungar. Nu, spunea Paul
aproape convins, nu mi-este teamã, mie de el,
oricum, firea, ideile sau comportamentul meu vor
crea, pe oriunde voi merge, astfel de... reacþii. S-ar

Nicolae Breban

Jocul ºi fuga (II)
proza

Alge
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spune cã prin modul meu de a fi, eu selectez ºi...
inºi cu o aurã execrabilã! Inºi frustraþi, evident
frustraþi, inºi cu care viaþa a fost ºi este nedreaptã,
indivizi cu calitãþi certe, dar care, ha, ha, da-da,
nu glumesc, s-au nãscut cu un secol prea devreme
sau prea târziu!

Nu, nu pentru a mã apãra pe mine, nu,
nimeni nu poate sã mã apere ºi se pare nici chiar
eu însumi. ªi, mai ºtii, poate nici nu e nevoie,
observã, þine minte cã nu eu v-am chemat, îi
spunea el lui Peter. Nu, ci ca sã-l îndepãrtez pe
acest ins nefericit, care are, cum se zice, apucãturi
de lichea patentã � ha, o lichea care aspirã sã
devinã o canalie ºi care, ratat ºi în asta, îºi înghite
veninul ratãrii la nesfârºit. Sã-l îndepãrtez de
comunitatea acestor oameni simpatici ºi ataºanþi
din stabilimentul în care mã aflu, mai ales de cei
care, prin propriul lor geniu, sunt teribil de
dezarmaþi. Incapabili sã se apere mai ales de
indivizi de acest calibru, inventivi ºi neobosiþi în a
dramatiza existenþa, ca sã zicem aºa. Dintre
aceºtia, mai ales azi, apare, se iscã ºi o nouã
specie de lichele sociale, numite provocatori, am
mai vorbit despre aceasta. Toþi, aproape, înzestraþi
cu facultãþi ieºite din comun, prinºi însã de o
febrã rarã a personalitãþii ºi, mai ales, nemulþumiþi
profund de calmul sau de mediocritatea vieþii din
jurul lor. Pe care, într-un impuls creator, aºa cred
ei ºi uneori, în anumite cazuri, au ºi se bucurã de
un succes formidabil, vor s-o schimbe. Sã-i dea o
altã turnurã, ce mai, ºi cu adevãrat istoricã,
senzaþionalã!

E adevãrat cã, în câteva rânduri Paul Cazimir
încercã sã fugã, sã evadeze. Nici el însuºi n-ar fi
putut spune cu precizie de ce, deoarece, într-
adevãr, nu se simþea în niciun fel pãzit sau închis.
Asta este ºi a devenit forþa mea, acum, de a fi
liber nu... nu oriunde m-aº afla, cum aº fi ispitit s-
o spun iute, ci, da-da, liber � aici!

Deoarece, ãsta e adevãrul � mã rog, adevãrul
meu ºi de moment, un adevãr de care m-aº folosi
oarecum priceput, cum se foloseºte Peter,
prietenul meu, de cuþitele sale elveþiene sau eu de
stiloul meu Mont-Blanc, cu peniþã de aur. Sigur,
oho, dacã aº face ca alþii � de azi sau de altãdatã!
� aº putea sã-mi plec genunchii ºi sã mã închin
acestui obiect minuscul, negru ºi lucios ºi el, da-

da, dacã credinþa mea s-ar dovedi încãpãþânatã ºi
fanaticã, el, obiecþelul acesta, destul de zglobiu ºi
de inspirat când îl mânuiesc eu, s-ar putea, chiar
sã mã ajute. Sã-mi dea curaj, oricum, ºi, poate,
chiar ceea ce numim noroc. Într-atât de puternic
este spiritul, ha, mai ales când el se îndreaptã spre
þeluri ºi pe cãrãri absurde!

Da, repet, acesta e adevãrul � sunt liber, am
devenit ceea ce în mod grosier se înþelege prin
acest cuvânt, dar ºi ceea ce eu însumi înþeleg,
doar aici, între aceºti oameni. Trãind ºi vieþuind
de-a valma, timizii ºi neîndemânatecii cu cei
cutezãtori, plini de ei deja ºi de primele lor
succese; deºtepþii ºi proºtii ºi niciunde în lume, de
asta sunt sigur, nu ai sã constaþi o confuzie mai
mare de termeni, cum o spun universitarii,
proºtii, din vicleni devenind de-a dreptul
inteligenþi, iar deºtepþii fãcând prostii, una mai
boacãnã ca alta, dar îmbibaþi fiind de prejudecata
tiranicã a propriei lor deºteptãciuni sau
inteligenþe, n-o slãbesc o clipã ºi... se rostogolesc
la vale ca o piatrã care a pornit-o, aºa, într-o
doarã, din costiºã, din vârful dealului, dar apoi ºi-
a gãsit resurse, cum se spune, sau a fost ea însãºi
sãltatã de relief, pietre ºi cioturi ºi prinde o vitezã
apreciabilã, mai-mai sã se spargã în bucãþi în vale
sau sã spargã capul cuiva, cel care se aflã tocmai
cu gândul aiurea!

Sigur, dacã eu însumi aº fi altcineva, aº fi fost
tentat de la început sã afirm cu seninãtate cã aici
trãiesc de-a valma nebunii, þâcniþii, cu cei normali,
cu cei sãnãtoºi la cap. Dar n-am s-o fac deoarece
nu pot! Nu sunt în stare! Nu, cum s-ar crede
pentru simplul motiv cã e greu uneori de a
discerne care sunt nebunii ºi care cei care se cred
sãnãtoºi, deoarece, se ºtie, o ºtiu ºi doctorii dar o
ºtim ºi noi, ceilalþi, cei care jucãm de minune
acest joc al normalitãþii, graniþele între aceste stãri
sau imperii sunt laxe ºi, ca ºi în cazul unor mari
rãzboaie sau taifunuri umane, aceste frontiere
sunt uneori rupte ºi stricate cu o mânã decisã ºi,
aplecaþi peste pupitrele lor largi, noii conducãtori,
adicã cei care au învins, cum se spune ºi încã cu
urme de sânge uman pe degetele ºi mâinile lor
fine, energice, traseazã ºi sfârtecã mapele
geografice cu noi graniþe. De care gloatele umane
trebuie sã se îmbibe, sã se înfrice, nefãcând, de

altfel, nimic altceva � ºi o spun chiar ei,
cuceritorii, zeii de-o clipã � decât sã imite natura;
animalele de pradã sau nu, care-ºi marcheazã
teritoriul, acolo unde vânatul le este rezervat.
Dreptul lor!

Nu, nu laxitatea sau confuzia acestor graniþe
între spirite face ca aceste locuri sã fie atât de
discutate ºi de discutabile, ci, în cazul meu, ceea
ce eu am gãsit venind aici sau fiind trimis aici de,
ºtiu eu, de prieteni, duºmani sau... naiba ºtie de
cine! Am gãsit, cum spuneam, libertatea, dar...
numai a mea. Nu, nu a maselor umane, a
popoarelor, ºi nici a spiritelor, ci a mea, aºa-zisã
libertatea mea, (deoarece, în grabã, nu am un alt
termen mai potrivit la îndemânã!) � cea fãcutã
numai pentru mine ºi care mã aºtepta de veacuri.
De acele secole care au fost, sã zicem, copilãria,
pubertatea, adolescenþa mea sau ceea ce, iarãºi în
grabã, eu numesc astfel, dar ºi lunga, labirintica
mea stare de adult. De aºa-zis om matur! Dar, vã
întreb, dragi concetãþeni, cum poþi fi matur,
matur tu însuþi, dacã nu eºti liber, liber chiar tu,
cel numit tu însuþi? ªi dacã tot stai ºi cerºeºti
aceastã... marfã, deziderat, necesitate sau dar, cum
vrei sã-i spui � ºi tu ca ºi mine, fiind grãbit,
înghiontit de timp ºi neavând poate alt termen la
îndemânã, presupunând cã existã un aºa-zis alt
termen! � da, sã stai ºi sã le cerºeºti pe acestea,
forme sau garanþii ale libertãþii, cum vrei sã le
spui, de la... alþii? De la imperii, colectivitãþi
umane extrem de pestriþe, grupuri cu care la drept
vorbind nu ai nici în clin, nici în mânecã, ba
uneori sã-þi cerºeºti libertatea chiar ºi de la
duºmani înveteraþi, cei nãscuþi pentru a-þi fi
duºmani, þie, dar ºi familiei sau gintei tale ºi care
s-au ºi dovedit buni duºmani, adicã aprigi ºi
necruþãtori. Vroind distrugerea ta ºi murdãrindu-þi
idealurile, cele câteva pe care abia ai apucat sã le
încropeºti, în acel extrem de scurt ºi de ingrat
timp al propriei tale existenþe ºi biografii, între
nesiguranþele, fricile ºi fantasmele copilãriei ºi ale
primei tinereþi ºi iute instalata obligaþie de a fi ca
ceilalþi: sã te înhami adicã unei cariere, unei
familii, unei stricte ºi solvabile onorabilitãþi.
Burgheze sau nu.

Ei bine, eu mi-am gãsit libertatea mea aici,
între ei. Între ceea ce voi numiþi nebuni, ba
uneori, chiar ºi eu, azi ºi în aceastã clipã, îi
numesc astfel. Ei ºi, ce-i cu asta? Schimbã asta,
oare, lucrurile?

Nu, repet, luat, aºa, iute, n-aº putea sã vã
rãspund ce vrea sã însemne aceasta, adicã propria
mea libertate; abia acum gãsitã, simþitã, acceptatã.
Serbatã. ºi de care, iatã, uneori vreau sã fug ºi
cred cã am s-o ºi fac. Ha, curios, ca un copil, dacã
o datã plecat de aici, deslipindu-mã de acest loc
sau zonã fertilã � pentru mine, se înþelege, dar
poate ºi pentru alþii care au mai puþine ocazii s-o
exprime! � voi mai pãstra acest dar, sã zicem.
Aceastã aroganþã, ar putea spune un preot, un
schimnic. Da, se poate dar ce te faci dacã eu
însumi am devenit aºa ceva, adicã un... retras din
lume, un schimnic. Un real sau fals cãlugãr. Un
fel de sfânt, atât cât e posibil în noua ºi
turbulenta, neobosit de moderna noastrã lume.

!

Cortegiu
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ccoorruuiieennii aamm ffoosstt eeuu îînnssuummii oo vvrreemmee 

am bãut lapte din Coruieni � sânul patriei mele
ºi mai târziu din celãlalt din dreptul rotund hor-
incã
cea mai grozavã horincã din lume
urlau lupii pe dealuri când horinciile îºi înce-
peau lucrarea 
înfricoºãtoare doar pentru copii ºi necunoscãtori 
cei fãrã ºcoala fructiferilor pomi ce acopereau
vara satul
cu un scut verde încât nu putea fi detectat nici
de 
invizibile avioane americane locul devenind
inexpugnabil
nicio forþã terestrã nu ar fi reuºit sã-l atingã
mãcar
cele mai mari vise de pe pãmânt aici fermentau
iniþiaþii descopereau atunci galaxii în boabe de
rouã

ºi grozavi deveneau copiii doar la vederea
mãrgelelor ei
dar ºi a celor ce fetele la gâturile lor lungi le
purtau
hau-hau urlau lupii pe dealuri ºi prin pãdurile
din jur
hau-hau fãceau neiniþiaþii dupã un pãhãrel 
ºi lumea îºi pierdea deodatã orice contur

nnuu ffoo nnii ddaattãã ddooii tteettee

a fost odatã ca niciodatã
(nu fo ni datã doi tete îºi începea 
invariabil poveºtile micul Rãzvan)
într-o þarã îndepãrtatã
unde poporul (aºa îºi apunea) locuia în palate 
iar regele afarã

nu dupã multã vreme
poporul plictisit s-a vrut afarã
în mama naturã
parþial fecioarã

au început sã aibã mari dureri de picioare
de alte organe mai acãtãrii
îºi dorea mai multe zile la soare
ºi cât mai puþine sub semnu-ntrebãrii

aºa credeau ei cã e mai bine
pânã binele rãu li s-a pãrut
au dat vina pe cerul neîndurãtor 
ºi pe un pãmânt necunoscut 

apoi s-a aflat cã cei dinãuntru 
nu iubeau nici regele cãruia-i spunea migratorul
regelui român prin naºtere ºi destin
ºi nici poporul pe care l-au trimis înapoi în isto-
rie

acum îi dau dreptate micului Rãzvan 
nu fo ni data doi tete
niciodatã poporul acesta
ºi niciodatã regele meu

*Nu au fost niciodatã doi câini

aallbb pprroopprriieettaarr ddee ccuuvviinnttee

eu am venit pe lume proprietar de cuvinte
în tinereþe mi-am extins domeniile pânã 
aproape de þãrmurile tãcerii cu ape încremenite
þãrmuri înconjurând neumbrite mãri de zãpadã

albul meu drag pânã în mijlocul nopþii
cel mai frumos alb din lume nu e acel
al caselor greceºti de pe þãrmurile Mãrii Egee
ci acela al laptelui din sânii tinerelor mame 

târziu m-am retras pe vârfurile munþilor mei
de tãcere în lupte învins dar ºi în tratate de
pace
salvându-mi oºtirile din bãtãlii inutile
caii albi ai cuvintelor mele decât tãcerea

mult mai
sãrace 

zzoorriiii ccaassaa iiaarrbbaa ttooaammnnaa

eu voi muri-nainte de-a mã stinge
sã nu visez de înãlþimi mai sus
viaþa va urma o altã cale 
decat a neîndurãtorului apus

voi ºterge obrazul vremii-nlãcrimat  
al casei ºi al zorilor din sat
voi trage peste ochi-mi verde iarbã
în care omul nu a înserat      

pe crucea mea va face luna ouã
sau lumea mã iubi-va într-atât
cã gãlbenuºurile fi-vor lumânãri
aduse sã îmi þinã de urât

n-am sã mai fiu lumina umbrei mele
nici zborul frânt sub ceruri înstelate
ºi toamna însãºi fluturând drapele
va coborî cu salve în cetate 

lliiaa rroozzaa

ochii tãi se exprimã în versuri
inima mea ca de mine ascultã de ei
de pe sânii tãi iluminaþi de valuri
cade foºnind rochia de nisip argintiu

haide cum n-am chemat pe nimeni hai
de la un vers la altul se clatinã þãrmuri
în varul caselor varul zilei se pierde
cum n-am chemat pe nimeni haide

facã-se verde

lluuddããuull

pe vremea mea
în Maramureº ludic era numai ludãul
doar floarea lui purta o infinitã teamã de
bongãi
pe care îi executam în lungi ºi înfricoºãtoare
procesiuni
ludãul era prietenul nostru dinainte de venirea

turcilor prin
aceste locuri de poveste inexistente pe google ce
nu era atunci 
decat un câine nevãzut care lãtra mai ales din
partea în care unii spuneau 
cã e ascuns viitorul ºi eu eram singur cu norul
meu iubit pufos chemãtor 
mai târziu de alþi nori de zãpadã de ploaie de
grindinã cât oul 
de bibilicã din care au mâncat bongãii câteva
secole 
toate acestea însã mult dupã ce sacrificam 
movile întregi de ludãi în Maramureºul 
în care ludic era numai  
ludãul 
dragul de el   

ssppeerraannþþaa îînn sseeaarrãã

luaþi de la mine speranþa sau ce e mai bine 
ºi lãsaþi-mi pãrerea de searã

veni-va ziua în care n-o sã mã mai pot
la mine întoarce

va pierde zãpada cãrãri împrejuru-mi 
va ninge pentru ultima oarã

negreºit pe pãmânt dintre toate de iarnã
Dumnezeu e cel mai aproape

searã voi fi eu însumi într-un alt anotimp
coborând peste ape 

ianuarie, 2012

oocceeaanniiaa

astfel am spus în faþa oceanului
mã încredinþez þie cu fiinþa întreagã
tu care poþi scufunda oraºe cu ochii înlãcrimaþi
ai celor mai de dinainte de tine uciºi
cu deplinã deasupra luminã sau luminã în fran-
juri  
tu care înfiori nemiºcaþii munþi
ºi cutremuri câmpii
þie cãruia nu-þi vine niciodatã sã mori
ºi vreme îndelungatã nu le zâmbeºti celor vii
munte cu ea sã rãmâi
mare cu tine sã fii

rruuggãã rreetteezzâânndd aassffiinnþþiittuull

Doamne daca marelui învãþat
al Tãrii Lãpuºului ºi-al meu
nu i-am fost Ziua întreagã aproape
ºi cum vrei Tu 
singur a vrut ºi el sã mâie 
pe unde-a-nserat
lasã-mi în asfinþit 
dinspre poezie lãmurit prieten 
pe Andrei Fãt
acest 
Vasile Latiº de pe Mara 

!

Vasile Muste

poezia
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Alexandru PPetria: - Aþi primit un semn major al
recunoaºterii valorii, stimatã Doina Uricariu.
Ordinul Coroana României în grad de cavaler. Ce
reprezintã Casa Regalã a României pentru
dumneavoastrã? ªi alþi membrii ai familiei dvs. au
primit Ordinul Coroana României, dacã nu mã
înºel... 

Doina UUricariu: - A fost încununarea unui drum
început în 1990. Am fost invitatã sã merg în Elveþia
cu o delegaþie mai mare, condusã de Cazimir
Ionescu. Fãceam parte din grupul independenþilor ca
ºi azi. Independenþii din culturã ºi literaturã. Erau
invitaþi majoritatea de la partidele proaspãt
constituite. Printre membrii delegaþiei, era ºi Varujan
Vosganian. Erau jurnaliºti, de pildã Mirela
Roznoveanu, de la �România liberã�. Dragoº Vieru,
profesor acum la Montreal. De la televiziunea
românã venise Vartan Arachelian. M-am desprins de
grupul celorlalþi ºi, fiind la Geneva, m-am dus glonþ
la Versoix, unde ºtiam cã locuieºte MS Regele Mihai
ºi familia sa. M-am dus fãrã scrisori de
recomandare. Am sunat la poartã. Era sâmbãtã
seara. Mi-a deschis istoricul Constantin
Brâncoveanu. L-am rugat dacã e posibil sã fiu
primitã de MS Regele Mihai a doua zi. Am lãsat
numãrul de telefon al unui prieten drag din ºcoalã,
Adrian Barbu, la care locuiam în Versoix. A doua zi
am fost sunatã de dimineaþã ºi am fost primitã cu o
cãdurã pe care n-o voi putea uita de Majestatea Sa
Regele Mihai ºi de regina Ana. Am fãcut atunci
primul mare interviu cu MS regele Mihai care s-a
publicat pe patru pagini în �România literarã�. Am
stabilit cu Majestatea Sa cã voi reveni sã facem o
carte împreunã. În toamnã. Apoi m-am scufundat în
arhive ºi mi-am pregãtit un caiet cu douã sute de
pagini de întrebãri cu strictã referire la documente ºi
momente din istoria României. O parte din ele le
regãsiþi în cartea mea în douã volume Scara leilor.
Eu mã pregãtesc de interviuri dacã vreau sã aflu
ceva. Altfel aflu doar ce doreºte sã-mi spunã
Celãlalt. Interviurile nepregãtite sunt autoportrete.
Sunt ºi ele bune la ceva. Când am revenit la
Versoix, în toamnã, era imediat dupã crearea
Alianþei Civice. Sunt printre membrii fondatori ai
Alianþei Civice. I-am dus ziarul Majestãþii Sale,
ziarul ce ce anunþa acest eveniment care mi se pãrea
major. L-a cercetat ºi citit cu mult interes. Implicarea
mea civicã sau profesionalã sunt parte din mine.
Faptul cã am editat sute de cãrþi ale colegilor mei pe
care le-am apãrat cu dinþii de cenzurã nu mi-a
eclipsat talentul. Nu ne împuþinãm dacã mai facem
ºi pentru alþii ceva. Vizita la Versoix, unde aveam sã
lucrez multe sãptãmâni în arhiva Regelui Mihai ºi a
familiei sale a fost o revelaþie pentru mine.
Materiale, documente ºi albume pe care le publicã
acum Casa Regalã împreunã cu editura Curtea
Veche mi-au trecut prin mânã. Am scris pe larg
despre ele. În Maxilarul inferior ºi Scara leilor.
Acesta a fost începutul sau continuarea unei legãturi
fundamentale în care am fost educatã de familia
mea, respectul ºi preþuirea valorilor create de
monarhie... Sunt fericitã cã nu a reuºit nimic sã mã
întoarcã de pe drumul acesta ºi cã nimeni nu a fost
în stare sã-mi spele creierul, deºi m-am nãscut în
comunism. În 1990 ºi 1991-1992, am primit scrisori
de ameninþare cu moartea  pentru convingerile mele

monarhiste. ªi am observat cum îºi fãceau poteca
spre Rege turnãtori sau monarhiºtii cu ochi albaºtri.
Am povestit mult despre regele Mihai ºi Regina
Ana, despre toate monarhiile europene în cãrþile
mele, în eseuri, conferinþe ºi un lung dialog cu
Horia Roman Patapievici gãzduit de douã emisiuni
�Înapoi la argument�. Am avut un turneu mai lung
de lansare a cãrþilor mele de memorii publicate la
Polirom, prin þarã la Deva, Alba Iulia, Hunedoara,
Arad, Lugoj, Timiºoara, Cluj... Iaºi... Piteºti. ªi sunt
invitatã în vreo douãzeci de oraºe sã vin dar acum
nu mai pot sã vin cel puþin un an în România...
Port definitiv în mine aceastã legãturã fundamentalã
pe care o simt faþã de valorile monarhiei. Mama
mea a fost salvatã de deportarea în Siberia graþie
unui act de dispensã semnat de MS Regele Mihai.
Mulþi români au fost salvaþi în varii situaþii de
asemenea documente. Sã nu uitãm faptul cã Regina
Maria a fost declaratã de Comisia de la Yad
Vashem, �Dreaptã între popoare�. Intervenþiile ei pe
lângã Antonescu ºi implicarea ei directã în oprirea
deportãrilor au salvat vieþile a mii de evrei.
Monarhismul meu este din totdeauna. Preþuirea
pentru valorile ºi instituþiile create de M S. Regele
Mihai, Regele Carol I, Regele Ferdinand, Reginele
noastre Elisabeta, Maria ºi Ana sunt cunoscute
public. Am semnat în 1990 primul mare interviu cu
ASR Principesa moºtenitoare Margareta cãreia îi
port o vie admiraþie. Am cunoscut-o atunci la
Versoix. I-am auzit vocea determinatã ºi
convingãtoare promovând la telefon proiectele
Fundaþiei Margareta în trei limbi strãine, cu o
determinare de a face cât mai mult pentru România
care a devenit de notorietate între timp. Arhiva în
care lucram era vecinã cu biroul Principesei ºi cu
biroul Majestãþii Sale Regele Mihai. Foloseam
adeseori acelaºi xeros ºi mi-am notat zeci ºi sute de
titluri de cãrþi din Biblioteca Regelui, dosarele de
documente. Atunci am xeroxat caietul de muzicã al
Regelui cu înregistrãle sale preferate. Întorcându-mã
la interviul cu ASR Principesa moºtenitoare
Margareta, acesta reprezintã primele peste 40 de
pagini transcrise din înregistrarea convorbirii purtate
la Versoix ºi una dintre primele, poate chiar prima
prezentare în România a Fundaþiei pe care o
conduce Alteþea Sa Regalã. Zecile de ore de
dialoguri purtate la Versoix ºi o cercetare continuã
în arhive m-au ajutat sã scriu ºi sã finalizez partea
cea mai puþin personalã din cele douã cãrþi
Maxilarul inferior ºi Scara leilor ce însumeazã circa
3000 pagini de manuscris, tipãrite în patru volume.
Volumele de interviuri ºi documente au fost gata de
tipar din 1991. Cãrþile pe care le-am publicat dupã
douãzeci de ani demonstreazã o atitudine ºi o
opþiune consecventã cu sine. O sã transcriu pentru
cititorii acestui interviu, cu multã bucurie ºi mândrie
ceea ce a fost scris pe Brevetul semnat de MS
Regele Mihai ce însoþeºte înalta decoraþie pe care
am primit-o în 28 februarie 2013, la Castelul Peleº.
Mi s-a acordat Coroana României în grad de cavaler
�Pentru întreaga carierã literarã prin care, chiar ºi în
momentele grele ale trecutului recent, a adus
bucurie ºi inspiraþie românilor întorcând privirea
cãtre valorile perene ale artei. Pentru poziþia publicã
pe care a avut-o constant în sprijinul valorilor ºi
principiilor Coroanei.�

Ar trebui sã transcriu ºi cuvintele scrise pe

brevetul care a însoþit decoraþia pe care am primit-o
de cavaler al Ordinului Serviciul Credincios pentru
creaþie ºi culturã. Care mi-a fost acordatã de
Preºedintele României Emil Constantinescu. Sunt o
slujitoare a valorilor culturii ºi civilizaþiilor în care
cred. Cred în cultura românã ºi mi se pare o lucrare
nobilã slujirea ei. Am fãcut lucrul acesta ca secretar
literar la Teatru, ca redactor ºi editor, ca titularul a
trei cursuri pe care le-am þinut la Universitatea din
Craiova, ca membrã în jurii internationale sau
consilier personal al Primului ministru pentru
culturã. Cel ce slujeºte valorile culturii unei þãri nu
are nici o legãturã de subordonare faþã de cel ce
slujeºte Puterea în exerciþiu. Pentru mine Puterea
artei ºi forþa creaþiei împlinesc dumnezeirea din om.
Doar slãbiciunile vizibile ºi invizibile te pot face
slugarnic în faþa Puterii.

- Scriitoarea Doina Uricariu a fost eclipsatã parcã
în ultima perioadã de rolul de intelectual implicat în
frãmântãrile cotidianului pe care l-aþi jucat. Meritã,
într-o þarã unde valorile nu prea sunt respectate ?

- N-aº spune cã a fost vorba de eclipsare. ªi cred
cã nu e vorba de nici o eclipsã. Am primit cu
ultimele douã volume de memorii cele mai
importante nominalizãri la premii, un copleºitor
respect al publicului ºi cititorilor dar ºi telefoane de
la preºedinþi sau membrii de jurii pe care nu i-a
rugat nimeni sã mã sune cã se vor opune ca
volumele mele sã ia Premiul USR sau al Asociaþiei
de Bucureºti, dat fiind conþinutul lor pro-monarhist.
Stupefiante convingeri ºi declaraþii pe care nu le-am
cerut nimãnui. Se scuzau unii dintre juraþi, deºi nu
i-a pus nimeni s-o facã, spunându-mi mieroºi ºi
fermi în duplicitate cã ar fi existat riscul de a-l
supãra pe preºedintele României în exerciþiu. Sau cã
premiile speciale ar fi trebuit date unor scriitori
evrei, dat fiind cã aºa doresc cei ce plãtesc chiria la
Cazinoul Vernescu. Nu cred cã a fost vorba de aºa
ceva. Nici eu nu am luat premiu, nici chiriaºii nu 
s-au omorât sã-ºi plãteascã dãrile...

Alegerea pentru premii ºi onoruri a unei cãrþi
despre narcotice ºi literatura românã, rod al unei
compilaþii sprinþare, bine scrisã de altfel, a arãtat de
fapt ce tinde sã fie ºi sã devinã scara valorilor în
România. Judecãm monarhia ºi-i gãsim cusururi de
vârstã, sex ºi alte reflexe cominterniste dar legiferãm
drogurile, ba chiar înfiinþãm ºi comisii prezidenþiale
pentru asta. Literatura, creaþia nu pot fi explicate
decât la suprafaþã prin drogurile consumate de

de vorbã cu scriitoarea Doina Uricariu, director ICR New-York

�Hoþia, minciuna, ºi parvenitismul nu
ocolesc lumea literaturii ºi, din pãcate, se
transmit�

interviu

"



18 TRIBUNA � NR. 260 � 1-15 iulie 2013

creatori. Sau dependenþa de alcool ºi propensiunile
sexuale. ªi când psihanaliza a crezut cã deþine cheia
spre psihologia creaþiei, cãutând în complexe
formula magicã de a deschide peºtera Eului creator,
ne-am împotmolit tot mai mult de îngustimea ºi
vulgaritatea interpretãrilor. Complexul lui Oedip
îmbrãca prea multe cãrþi din bibliotecã ºi ajunsese
un fel de uniformã sau sacou la modã. Ce droguri a
luat Dumnezeu înainte de Genezã? 

- V-a supãrat...

- Ideea este cã nu-mi pasã. Existã un timp al
dãrâmãrii spune ºi Eclesiastul, iar noi îl trãim din
plin. Acolo unde n-a contat oportunismul ºi nici
fanatismul portocaliu, cãrþile mele au fost premiate.
Premiul cititorilor la �Observatorul cultural�,
premiul pentru prozã al revistei �Convorbiri
literare�, nominalizarea la Premiul Naþional de
poezie Mihai Eminescu �Opera omnia�, Premiul
Americii Latine la 17-18 ani, Premiul din Israel...
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Mâna pe faþã,
Premiul Naþional pentru Vietãþi fericite, Premiul
Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti pentru Naturã
moartã cu suflet, Premiul Manuscriptum pentru
ediþia Emil Botta, Premiul Academiei pentru poezie
la care am renunþat în favoarea soþului meu, Paul P.
Drogeanu, care luase în acelaºi an Premiul
Academiei pentru cartea lui excepþionalã, Practica
fericirii, Doamna Zoe Dumitrescu- Buºulenga m-a
sunat ºi mi-a spus cã nu putem fi premiaþi amândoi
în acelaºi an, fiind soþ ºi soþie. Aºa cã am renunþat
la premiul meu. Cu mare bucurie pentru Paul, care
este tatãl copiilor mei. ªtiþi ce puþin dureazã
eclipsele. În plus majoritatea se vãd cu ajutorul unui
ciob de sticlã. Dacã ai sticla întreagã a unei ferestre
lucrurile se vãd cu totul altfel. Nu fac parte din
familia meteoriþilor. ªi nici a sateliþilor naturali sau
artificiali. Cãrþile mele se reediteazã, sunt traduse.
Sunt invitatã sã citesc poezie în multe þãri. Sã þin
conferinþe. Cred cã plecarea mea în America, în
1999 a putut crea iluzia unei eclipse. Sau faptul cã,
spre deosebire de mai toatã floarea literaturii
contemporane, eu lucrez pentru confraþii mei, nu
doar pentru mine ºi... gaºca mea. Nu s-a ºtiut în
þarã cã mi-au apãrut cãrþi în Italia, nici eu nu m-am
omorât cu firea sã povestesc. Am vreo patru volume
de poeme pe care aº putea sã le public oricând.
Scriu poezie. Scriu ºi anul acesta, dacã vrea
Dumnezeu ºi vreau ºi eu, o sã public vreo trei-patru
cãrþi. Dar nu cred cã epoca pe care o trãim este una
a poeziei. Mai de grabã a unei uniforme textuale pe
care o îmbracã prea mulþi. A derizoriului
semnificativ. A vulgaritãþii cu pretenþii. A cinismului
mercenar. Streaptease ºi topless mental ºi emoþional.
Cu sânii goi la soare ºi creierul gol, indiferent de
starea vremii ºi anotimp. Prea multã fiziologie în
poezie. Contemporanii debutanþi sunt gãlãgioºi ca
pruncii ieºiþi din burta mamei. Unii sunt foarte
buni. Îi citesc ºi îi caut precum pipãie cheile pe
veriga casei, cel ce le are în grijã. Se mai nasc mari
poeþi în România ºi în lume. Asemeni cheilor ce
sunt lucrarea lui Dumnezeu, deschid mari uºile
poeziei. Alþii sunt bieþi impostori, complexaþi,
violenþi, grãbiþi, dau din coate sã ajungã în faþã. Se
poartã ca disperaþii ce aleargã dupã ieftiniri ºi
chilipire prin Mall. Îºi confundã pãrinþii cu placenta
lepãdatã dupã naºtere. ªi se leapãdã iute de ei. Dar
poeþii mari ºi adevãraþi rãmân. Ne agãþãm de ei
citindu-i ºi recitindu-i precum se agaþã iedera de
ziduri. Noi dispãrem, ne uscãm ca ºi iedera, curãþatã
de pe tencuiala în care s-a prins. Se mai vãd pe
ziduri urmele ghearelor vegetale o vreme. Apoi se
caþãrã o iederã nouã ºi tânãrã pe ziduri vechi ºi noi
de cãrþi. Asta sunt cãrþile. Niºte ziduri. Chiar dacã
suntem grãbiþi sã le demolãm ºi ne simþim tot mai
mari printre ruine. De aceea se scriu bileþele ºi se

îndeasã printre crãpãturile tencuielii ºi la baza
Zidului Plângerii... Fiecare þarã are poeþii ei
importanþi. Biblioteca marii poezii nu se reduce la
noi ºi prietenii noºtri virtuali sau/ºi reali. Numele
noi ºi vechi de poeþi se schimbã ºi trec pe lângã
marile valori ca trenurile grande vitesse prin lume.
Azi numim narcisism sau globalism ceea ce
înseamnã de fapt autism, producþie în masã ºi
clonare infinitã... în poezie ºi axiologie. Existã un
populism fãrã frontiere între creator ºi public. Ca ºi
cum Dumnezeu, dupã ce a fãcut lumea, ar invita-o
la o bodegã sã primeascã bãtaia Genezei pe umeri ºi
sã ciocneascã un pahar de rachiu cu Adam. Arta nu
ºtie ce sã mai facã pentru a se vinde ºi a avea
succes. Marea slugãrnicie ºi ipocrizie conteazã mai
mult în ierarhii decât spiritul critic. Dar mergem
mai departe. Doi tineri poeþi au fost anunþaþi la ICR
New York drept câºtigãtorii unei burse pe care o va
plãti ICR. Alegerea aparþine unui juriu american. A
fost fãcutã pe bazã de propuneri dar a þinut cont în
primul rând de aplicaþiile ºi proiectele depuse de
poeþii ce au concurat la bursã. S-a fãcut în urma
unor aplicaþii individuale ºi a unor recomandãri pe
care le-am dat. E o bursã pe care au câºtigat-o, în
anii anteriori poetul Bogdan O. Popescu ºi poeta ºi
jurnalista Andra Rotaru. Amândoi au fost inspiraþi
de America ºi au publicat un volum de poezie scos
la luminã de cele ºase sãptãmâni petrecute peste
Oceanul Atlantic. America este la ora actualã
inspiratoarea poeziei ce se scrie în România,
majoritatea un soi de pastiºã a stilului, atitudinii ºi
ticurilor verbale din filmele americane, din muzica
hip- hop, din rap... folosind scenografia localã.
Înjurãtura de toate zilele ºi clipele dã autorilor
sentimentul omnipotenþei. Limbajul golãnesc, trivial
e cartea de credit a unei autenticitãþi mizere. Dar nu
e un pãcat sã fii cool, dupã ce ai fost hot... Vã pot
cita în acest talcioc de vechituri avangardiste ºi
postmoderne multe poeme ºi versuri memorabile
scrise de poeþi, afirmaþi mai recent. Din cei cuprinºi
în antologia scoasã la editura Compania, din cei
publicaþi la editurile Brumar, la Tracus Arte... ªi mai
sunt ºi poeþii mari care nu pot fi confundaþi. A
cãror poezie are valoarea vinurilor vechi, de colecþie.
Alþii sunt doar ca mustul ce te pãcãleºte, oprit
artificial sã fermenteze. Sunt ºi câteva poete mari cu
un univers adjudecat ºi care a impus definitiv vocea
lor. Au un univers fizic ºi metafizic. Altele fluturã
aparent haine noi pe vechi meserii ºi deprinderi. Pe
vremuri, Camil Petrescu spunea �Câtã luciditate
atâta dramã�. Cred cã vulgaritatea a luat locul
luciditãþii. Poeþii mari sunt puºi în umbrã de
textualiºtii cu bloguri care se socot mari poeþi dacã
au puþinã idee de SMS-uri ºi... advertising. Nu faptul
cã sunt un om de culturã poate eclipsa poezia pe
care o scriu ºi am scris-o. Ci viaþa în haite a unor
scriitori lipsiþi de culturã care cred cã fac ierarhiile în
literaturã cu antologii concepute pe principiul
listelor afiºate la scãri de bloc: �Noi ºi ai noºtri de la
Scara noastrã�. Sunt ºi editor, aºa cã am aflat multe
despre scriitorii care se cred buricul pãmântului. Am
dat peste poemele lor rescrise integral. ªi disidenþa
lor exhibatã la spartul târgului de Cântarea
României. I-am vãzut cerºind indulgenþe de la
Nichita Stãnescu ºi apoi, peste ani, întrebau tot ei
nedumeriþi de ce lumea îl considerã genial pe poetul
Necuvintelor. Le-am citit poemele oportuniste scrise
în anii �50 ºi vituperãrile împotriva Americii, apoi
declaraþiile pentru �New York Times� peste
jumãtate de veac, unde-ºi clamau poziþia
anticomunistã ºi pro-americanã. I-am vãzut în
peripatetice plimbãri cu Mircea Ivãnescu ºi
Mazilescu, apoi loviþi de amnezie sau dând târcoale
altui empireu. Hoþia, minciuna ºi parvenitismul nu
ocolesc lumea literaturii ºi, din pãcate, se transmit.
Dar existã în biblioteca mea destui poeþi pe care-i
citesc ºi pe care îmi doresc sã-i aduc la New York,
sã fie traduºi, sã-ºi mãsoare priza la public. Trebuie

sã ieºi în lumea largã ca sã te mãsori cu ea ºi mai
trebuie sã treacã ºi timpul peste tine ca sã-þi mãsori
genialitatea. Dar e de înþeles foamea dupã
vizibilitate în viaþã. Câþi poeþi mari despre care nu
mai vorbim în România, dupã ce au murit!

- Cum e sã fii decoratã de un Rege?

- Revenind la Coroana României, decoraþia cea
mai înaltã primitã de la MS Regele Mihai, ea
continuã o tradiþie în familia mea pe linie paternã.
Bunicul meu Gheorghe ºi strãbunicul meu Toma
Uricariu au primit Coroana României pentru fapte
de arme.   

- Ce este poezia pentru Doina Uricariu?

- Puterea mea. Sigiliul meu. Îngerul meu pãzitor.
Poezia mea cea de toate zilele, precum pâinea
noastrã cea de toate zilele din rugãciunea Tatãl
nostru. Totul ºi pauzele dintre Tot ºi Nimic. Am
scris în tensiunea iubirii, îndrãgostitã, revoltatã pânã
în buricul degetelor. Am scris descoperind cât de
frumoasã e lumea ºi ce miracol poate fi acela de a
avea talentul sã vorbeºti despre �cele ce sunt dacã
mai sunt�. Am scris iubind cicatricea de pe obrazul
tatãlui meu. Ca un fir de argint mai puþin elastic
legând maxilarul lui sfâºiat de un brand, la Oarba
de Mureº. Am scris despre vindecãrile posibile ºi
imposibile. Volumul meu de debut Vindecãrile a
aºteptat ºapte ani la cenzurã ºi pentru cã poemele
se chemau Vindecãrile, dar ºi pentru cã sensul lor
identifica dezastre morale ºi spirituale... Societãþile
bolnave sunt agresive ºi ostile în faþa dorinþei
cumplite de vindecare. Ele ne controleazã prin bolile
cronice induse precum ura, invidia, turnãtoria,
haosul valorilor, trãdarea pentru ceva arginþi. Un
poet adevãrat nu poate fi legat cu un lanþ de cuºca
privilegiilor. ªi nici asmuþit sã intre în haita
gonacilor, la vânãtorile de ocazie. Cabotinii ºi
ideologii îndoctrinaþi vor persifla în felul lor tot ce
þine de dramatic ºi tragic. Spartanii contemporani
vor exersa în cuvinte azvârlirea celor firavi sau
neputincioºi în prãpastie. Existã o grabã de a-i
elimina pe cei din alte generaþii sau cu alte
convingeri, care confundã continuitatea valorilor cu
un continuu ecarisaj. Pe vremuri ne bloca cenzura.
Cenzura a fost vigilentã. Dar era adeseori mult mai
generoasã decât cenzorii contemporani care se cred
critici. ªi acþioneazã precum ghicitoarele ºi
prezicãtoarele din suburbii. Am avut tot sprijinul în
apariþia volumului meu de debut din partea lui
Alexandru Paleologu ºi Marin Preda, de a cãror
preþuire m-am bucurat. Când am debutat, în fine,
nu ºtiam cã un poem al meu, tradus de ªtefan
Baciu, mai întâi în revista Mele ºi apoi în zece limbi
a luat un premiu de poezie al Americii Latine. Am
scris apoi despre sfiala poetului ºi a omului, câtã
vreme mai are ºi o parte de smerenie în el... Am
asemãnat sfiala ºi smerenia  cu un copac ce se
cheamã Jugastru, cãruia ºi Nichita Stãnescu i-a
cântat frunza: � Foaie verde de jugastru...� E un fel
de arþar al cãrui nume pune împreunã jugul ºi
steaua. Jugum ºi aster...Coaja subþire a trunchiului
de jugastru poate fi zgâriatã la suprafaþã. Dar ea
acoperã un lemn dur, rezistent ºi de o mare
rezonanþã, din care se fac viori. Jugastru este ºi
toponim ºi numele de familie al unor oameni. Al
doilea volum Jugastru sfiala a adus în lumea
cuvintelor poezia fragilitãþii ce ascunde o mare forþã
interioarã. Un fel de autoportret al meu care
reuneºte de o viaþã o sensibilitate infinitã ºi o forþã
ºi putere de a lupta de nebãnuit. Cei care m-au
anchetat la Securitate ºtiu asta. Nu au obþinut nimic
de la mine, chiar dacã puterea concentratã de mine
în orele acelea de interogatoriu încruciºat m-a costat
sãptãmâni de internare la Spitalul Elias, la
neurologie...

"
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Cu Vietãþi fericite, care a apãrut în 1980, a
izbucnit poezia maternitãþii ºi a genezelor, pe care
Laurenþiu Ulici a decretat-o unicã în spaþiul liric
românesc. Apoi Mâna pe faþã a însemnat poezia
cãderilor ºi a pierderilor, tradusã ºi prezentã în
atâtea antologii internaþionale. A urmat Ochiul
atroce, un volum care a fost retras din biblioteci ºi a
provocat un mare scandal, dupã ce s-a înþeles
mesajul lui din felul în care a recitat pe scena
Teatrului Mic poemul Norii regretata Leopoldina
Bãlãnuþã, desãvârºita doamnã a spunerii poeziei
româneºti. Ochiul atroce a apãrut în 1985 ºi dupã
publicarea lui nu s-a mai editat nici o carte a mea
de poezie pânã în 1989. Din 1985 pânã în 1989,
am fost pusã la index. Cartea mea Ecorºeuri ºi
marele studiu despre Kirkegaard au fost blocate
pânã în 1990. Redactorul ºef de la editura Cartea
Româneascã mi-a spus verde în faþã cã aceste cãrþi
vor fi publicate numai dacã vor trece peste cadavrul
lui. N-a fost nevoie de asta ci, din pãcate, de mult
mai multe cadavre, sute ºi sute, ca sã ne câºtigãm o
libertate de a fi liberi ca scriitori ºi oameni. A trecut
un deceniu în care nu am vrut sã public poezie
pânã în 1995, când au fost editate simultan douã
volume ale mele Institutul inimii ºi Puterea
Leviatanului. Ambele volume au fost considerate de
critici din toate generaþiile drept cãrþi emblematice
pentru deceniul nouã al secolului XX. Cu Inima
axonometricã am fost nominalizatã unanim de
juriul USR la Premiile Uniunii Scriitorilor la poezie.
Am luat toate voturile, deºi eram în America. Al
doilea clasat a fost poetul Ion Mircea. Ultimul
clasat, doar cu douã voturi obþinute în rundele
urmãtoare, a luat premiul. Ion Mircea a fãcut
scandal. ªi i s-a dat drept consolare Premiul
Asociaþiei la poezie. Eu eram în America... Ce alt
premiu îmi mai trebuia...

- Aveþi nevoie de anumite condiþii ca sã scrieþi
literaturã?

- Nu cred cã este vorba de nimic special, dar 
s-ar putea sã greºesc. Am nevoie de curãþenie în jur,
de lucruri frumoase, de naturã, de ordine mai ales.
Nu mã inspirã mizeria, scrumierele pline de þigãri, o
camerã cu susul în jos. Am oroare de mizerabilism.
O bibliotecã ºi Natura mã inspirã. Muzica,
muzeele... Am scris câte patru cãrþi într-un an, doi
ani la rând, cu copiii mei mici pe genunchi sau în
preajmã. Au fost anii mei poate cei mai fericiþi, în
condiþiile în care alte femei cred cã îºi rateazã
cariera. Cine citeºte CV-ul meu poate verifica
aceastã afirmaþie. Scriu oriunde e puþinã liniºte.
Scriu zilnic ºi citesc zilnic, chiar dacã sunt în avion
sau casa mea este în ºantier. Am trãit ºi am scris cu
casele în care am trãit în ºantier. Sunt o femeie
normalã, mare iubitoare de artã ºi de muzicã.
Gãtesc, dau mese, merg sãptãmânal la muzee.
Citesc poezie aproape zilnic. ªi filosofie. Sunt
pasionatã de arhitecturã ºi artã ºi am citit mult în
acest domeniu. Am fost invitatã ºi sunt invitatã în
jurii internaþionale de arhitecturã. Am publicat vreo
mie de pagini sau mai mult despre artã. Începând
cu primul studiu despre Hiperrealism publicat ca
studentã în 1970-71.

- Din poziþia de fost editor, despre care am auzit
lucruri extraordinare, ce pãrere aveþi despre piaþa de
carte?

- Cred cã piaþa de carte va pierde tot mai mult
dacã lucreazã doar pentru a vinde cãrþi. Pentru
fiecare dintre noi va conta în primul rând ce
înseamnã cãrþile pe care le alegem pentru a ne
defini ºi împlini ca persoane anume. Dacã nu vom
forma cititori ºi ideea cã fiecare dintre noi are o
insulã de cãrþi, pentru a cãlãtori, nu pentru
supravieþuirea din naufragii, vom cãuta doar insule

cât mai exotice ºi cãrþi tot mai puþine. Vom uita sã
citim poezie dacã ne vom obiºnui ca poezia sã fie
însoþitã de scandal, spectacole media, jazz ºi fanfare,
de biografia poeþilor ºi poeteselor cât mai picantã.
Va trebui recultivatã solitudinea creatoare ºi
receptoare, ideea de exclusivitate a meditaþiei ºi
creaþiei. Poezia care ºi-a pierdut încrederea în
unicitatea stilului ei de comunicare riscã sã adopte
prestidigitaþia ºi dezinvoltura înghiþitorilor de sãbii ºi
de flãcãri. Altfel tot ce se întâmplã azi este în limite
normale. Ceea ce a spus Socrate la vremea lui
despre lumea în care trãia ºi i-a adus judecarea ºi
moartea, e valabil cuvânt cu cuvânt pentru zilele
noastre. Stilul Socrate e la modã, nu ºi substanþa
lui. Suntem liberi sã ne jucãm de-a Socrate pe orice
ecran. Modelul Android s-a creat special pentru
asta! 

- Ce s-ar putea face pentru îmbunãtãþirea
condiþiei existenþiale a scriitorului? 

- Nu cred în soluþii care vin din afara creaþiei ºi
a creatorilor. Nimeni nu mi-a creat nici o condiþie
nici mie nici generaþiei mele, care sã fie specialã.
Dimpotrivã. Eram cenzuraþi ºi lucram din greu
fiecare dintre noi. Nu aveam dreptul sã cãlãtorim în
Occident, sã avem contacte cu strãinii, sã ne
susþinem doctoratul sau sã avem burse în
strãinãtate, cu excepþia celor care aveau legãturi cu
Securitatea, tot ce însemna Cabinetul 2, Gogu
Rãdulescu sau alþi activiºti luminaþi pe care nu i-am
frecventat. Mulþi din pãcate au semnat angajamente
cu Securitatea. Alþii erau fii ºi fiice de
nomenclaturiºti. Dar generaþia mea a dat scriitori
importanþi ºi câteva caractere de fier. Mergeam
câþiva dintre noi ºi la Biblioteca Academiei ºi
împrumutam cãrþi ºi ziare la fondul special ºi eram
întrebaþi de ce citim una sau alta. Cineva mi-a spus
cã tocmai lista de cãrþi ºi ziare cerute de mine la
Biblioteca Academiei ar fi aprins beculeþul la
Consiliul Culturii unde era Cenzura, cum se numea
Direcþia Presei. Sinonimie semnificativã! Mulþi
dintre cenzori nici nu mai aveau nevoie sã citeascã,
fiind preveniþi sã nu dea drumul manuscrisului
chiar de editori. S-a practicat limbajul dublu ºi pe
acest palier... cu mult succes. Am stat cu douã
dintre cãrþile mele câte ºapte ani la cenzurã. Am
urcat treptele frumoasei case unde era editura
Eminescu, din sediul ei de pe Ana Ipãtescu, de zeci
ºi zeci de ori. ªi unii editori ºi redactori ºefi mi-au
debitat multe minciuni ºi încurajãri gãunoase. Apoi
a fost aºteptarea de ºapte ani pentru Ecorºeuri.
Adãugaþi la cei ºapte ani cu Vindecãrile. Trebuia sã
rãmân la facultate asistenta Profesorului Paul
Miclãu, la semioticã. Dar a venit legea celor trei ani
de producþie, pânã ce postul meu a fost transmis
Facultãþii de Francezã. Postul meu s-a pierdut, cum
se spune, pe drum. În schimb douã colege ale mele
de an, cu medii mult mai mici ºi lipsite de strãlucire
ºi-au gãsit un loc la ASE ºi Facultatea de agronomie,
graþie poziþiei deþinute de taþii lor. Am trãit din
meditaþii pentru admiterea la facultate ºi din scris
ºase ani. Toþi elevii mei au fost admiºi din primul
an. Pânã ce m-a angajat Sorana Coroamã- Stanca
secretar literar. Am muncit mult ºi Teatrul �Ion
Vasilescu� a început sã strãluceascã. Atunci 
l-am susþinut ºi lansat între vârfuri pe regretatul
Alexandru Tocilescu. Cristian Hadgi - Culea era la
începuturile lui. ªi deºi am avut un loc de muncã,
nu mi s-a dat voie sã-mi dau doctoratul. Nici dupã
ce am devenit redactor la editura Eminescu, nu am
primit �binecuvântarea� de a-mi susþine doctoratul.
Ani la rând am avut cel mai mare numãr de coli ºi
de cãrþi editate pentru care m-am zbãtut ca o fiarã.
Era o statisticã la nivelul þãrii. Dar nu am ºtiut sã
mã orientez ca sã editez ºi eu un autor fãrã talent
care sã-mi asigure admiterea la... doctorat.

Dupã câte edituri funcþioneazã în România,

scriitorii ar trebui sã trãiascã mult mai bine dar vai
de drepturile de autor, plãþile pentru îngrijire de
ediþii sau traducere care se practicã! Editurile care ne
publicau, când ne publicau, pânã în 1989, plãteau
drepturi de autor. Funcþionau într-un regim de
concurenþã minimã ºi nu dãdeau 45-60 la sutã din
preþul unei cãrþi pe difuzare. Scriitorii români aveau
ºi alte tiraje. Am avut mii ºi mii de exemplare la o
carte de poezie. Fireºte, tirajul conteazã... Nu agreez
soluþiile gãsite de unii scriitori de a publica acel gen
de cãrþi cu succes la public, prozã despre femei ºi cu
femei, gen literaturã de pedichiurã ºi coafor. Singura
soluþie care-mi vine în minte este crearea unor
catedre de creaþie asemãnãtoare celor din
universitãþile americane. Dar asta înseamnã sã fii un
scriitor cultivat, un profesor foarte bun. Apoi, cã tot
am dat ºi dau interviuri, lumea în care trãim ar
trebui sã aibã în vedere plãtirea interviurilor care se
iau scriitorilor. Interviurile sunt mai mult decât o
promovare de sine. Modele existenþiale ºi sociale.
Un scriitor care se gândeºte ºi la altcineva decât la
propria persoanã poate fi un excepþional editor. Nu
toþi scriitorii pot face asta. E o artã sã fii un mare
editor. Nu orice scriitor poate lucra în edituri. Mie
îmi este de-ajuns sã privesc o carte ca sã ºtiu câþi
bani face redactorul ºi patronul-editor. Ar trebui
create proiecte mari ºi de lungã duratã în România
care sã-i foloseascã pe scriitori în scrierea textelor
despre muzee, oameni de culturã, etc. Dar România
a pierdut suflul proiectelor mari, se mãrunþeºte în
scandaluri ºi antologii pe generaþii, promoþii ºi
afinitãþi provinciale. Bursele de creaþie ºi cercetare
lipsesc din România. Existã câteva burse pe care le
cãºtigã individual câþiva scriitori, plãtite cel mai
adesea de statul român care varsã banii în beneficiul
unor fundaþii internaþionale ce se ocupã de scriitorii
români. Dar ºi aici bate vântul scandalului ºi se
umflã muºchii bãrbaþilor ce tânjesc dupã rãzboaie.
Premiile nu au o valoare materialã semnificativã ºi
nu sunt acordate chiar pe merit. Când am lucrat la
proiectele pentru oamenii de culturã ºi creaþie, fiind
consilierul personal pentru culturã al primului
ministru Cãlin Popescu Tãriceanu, am recreat Cele
7 Premii Naþionale pentru arte, plãtite de Guvern
dar decise de juriile alese de Uniunile de creaþie.
Valoarea unui premiu era de 25000 de euro. S-au
acordat un singur an. Apoi cel ce primise Premiul
pentru literaturã a declarat în anul urmãtor cã
valoarea acestor premii era mult prea mare. ªi le-a
plafonat în declaraþia lui la 2000 de euro. Bugetul
destinat Premiilor Naþionale a dispãrut. 

- Sunteþi directoarea ICR New York, nu de mult
timp. V-aº ruga sã vorbiþi de proiectele legate de
institut.

- Am un proiect pe anul acesta foarte bun. 
L-am încheiat de puþinã vreme, cãci nu exista un
proiect când am venit. Ar trebui sã vorbim numai
despre acest lucru. Ce vreau sã comunic pentru
moment ºi în premierã este faptul cã am demarat
un proiect prin care România sã participe pentru
prima datã la un mare Tãrg de carte internaþional în
America, urmând sã fie în urmãtorii doi ani invitat
de onoare. E un proiect foarte important, care
presupune o organizare specificã pieþei de carte
americane, existenþa agenþilor literari americani
pentru autorii români, pregãtirea din timp a unei
oferte editoriale de anvergurã. Am fost la multe
târguri internaþionale ca editor ºi scriitor. Cred cã
ºtiu ce nu mai trebuie fãcut ºi ce trebuie fãcut când
e vorba de imaginea culturii ºi literaturii române. E
unul dintre proiectele mari la care lucrez de când
am venit la post.

Interviu realizat de 
Alexandru PPetria

!
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R
omânia e o þarã ceva mai micã. Nu e nici
Franþa, nici Marea Britanie, nici Germania ºi
nici Rusia. Dacã încerci sã imiþi în exces marile

puteri economice ºi culturale, riºti sã cazi în ridicol.
Ceea ce se întîmplã cu promovarea imaginii ºi
identitãþii României în lume de mai bine de 50 de ani.
Aproape fãrã întrerupere. ªi, dupã toate probabilitãþile,
penibilul va continua. 

Cine îºi bate joc de România? Îºi bat joc de noi
mari puteri strãine sau o facem noi înºine mai bine
decît o pot face ele? În vreme ce ICR participã, pe
multe sute de mii de euro, la tîrguri de carte, la
Frankfurt, Paris, Londra, Stockholm sau Milano,
librãriile din þarã se închid una cîte una. În 1998, cînd
deschideam o editurã la Bucureºti pe banii familiei, în
România existau cca 900 de librãrii. Dupã minunatele
guvernãri ale lui Iliescu-Nãstase ºi Bãsescu-Boc-Udrea,
azi sînt mai puþin de 300. Dintre care poþi lucra efec-
tiv cu cel mult vreo 200. Nãstase ºi Bãsescu au trudit
pentru România sau pentru vreo putere strãinã? Dar
partidele noastre dragi, Parlamentele succesive ºi sub-
limele servicii secrete ce au fãcut pentru industria
cãrþii, în afara cãrþilor proprii, cu care se laudã la cher-
meze parohiale?

Scriitorii români se înghesuie sã fie traduºi ºi
tipãriþi în strãinãtate, dar în România nu reuºesc sã
vîndã mai mult de cîteva sute de exemplare. ªi
romanele sau ficþiunile lor sînt în cea mai mare parte
mediocre, dacã nu de-a dreptul jalnice. Strãinii se îngh-
esuie sã-i traducã ºi sã-i tipãreascã pentru cã încaseazã
bani buni pentru asta de la bugetul de stat al

României, dar cititorii români nu-i prea citesc pentru
cã nici nu au cum sã afle despre ei dintr-o presã scrisã
aproape decedatã, iar pe televiziuni nu intrã informaþii
culturale (pentru cã ar fi publicitate!), nu-i gãsesc în
librãrii sau, dacã-i gãsesc cu greu, nu prea se aleg cu
mare lucru. În treacãt fie spus, cu banii aruncaþi aiurea
pe participãri în strãinãtate, ministerul Culturii ar
putea finanþa o întreprindere de stat de distribuþie a
cãrþii, absolut necesarã pentru dezvoltarea domeniului.

Despre pictorii ºi artiºtii plastici diverºi de azi ce se
poate spune ? Dupã ce au fost obiºnuiþi vreo 50 de
ani sã trãiascã din expoziþii anuale sau bianuale, orga-
nizate de partid ºi de stat, cu ateliere la dispoziþie, cu
o Uniune ºi un Fond Plastic care le-au fost mamã ºi
tatã, cu achiziþii puþine dar ritmice, azi, lãsaþi de capul
lor în jungla capitalistã, cei mai mulþi au depus
armele. Pentru cã nu mai înþeleg nimic din lumea în
care trãiesc ºi, evident, nu bieþii artiºti sînt vinovaþi cã
nu e nimic de înþeles din ea.

Singura branºã care a strãlucit cu adevãrat în
ultimii vreo 10 ani a fost cea a filmului. Cu premii
internaþionale peste premii internaþionale. 
S-au ocupat PDL, PSD, PNL, UDMR, cu guvernele lor
aferente, sã punã pe picioare o industrie româneascã a
filmului ? Nesusþinute instituþional, marile talente se
vor stinge la focul mic al indiferenþei naþionale sau, în
cel mai bun caz, vor emigra. Iar observaþia e valabilã
ºi pentru celelalte arte.

Oricine încearcã sã organizeze ICR în afara gãºtii
dominante ºi majoritare azi în culturã - un foarte ciu-
dat monopol, gaºcã dirijatã cu mînã de fier de fostul

ministru al Culturii �revoluþionar� din 1990, Andrei
Pleºu, fost ministru de Externe, fost consilier scotoci-
tor prin arhiva CNSAS (împreunã cu Patapievici ºi
Dinescu), fost consilier al preºedintelui Bãsescu,
preºedinte al fundaþiei New Europe College ºi cîte alte
comitete ºi comiþii, ºi care îl are în imediata sa
apropiere pe editorul Gabriel Liiceanu, pe fostul
preºedinte ICR, H.-R. Patapievici, ºi întreaga reþea cul-
turalã dar ºi diplomaticã la picioare - va rata, aºa cum
a ratat Andrei Marga. La urma urmei, Andrei Marga,
cu mica sa oaste de strînsurã, a rezistat surprinzãtor
de mult. Într-o luni dupã-amiazã, soþiile, amantele ºi
fiicele potentaþilor din SIE ºi din Externe l-au înlãturat.
Cu colaborarea binevoitoare a primului-ministru. ªi cu
complicitatea absentã, moale, a veºnicului viitor
preºedinte. Oricine va veni în locul lui Marga, chiar
strãduindu-se sã joace �înþelept� la amalgam, îºi asumã
riscuri de carierã la fel de mari.

Proiectul spre care se îndreaptã PSD azi pentru
ICR (primul-ministru Victor Ponta, în bunã înþelegere
cu ministrul sãu de Externe, Titus Corlãþan) este read-
ucerea acestuia la vechiul statut, mai ales cel de
dinainte de 1989, al Institutului de Relaþii cu
Strãinãtatea. Comparaþiile care se vor face cu insti-
tutele similare din Polonia ºi Cehia vor fi puþintel
deplasate. Mai bine sã ne comparãm cu slãbiciunile
noastre, cele în care recãdem sistematic, ca beþivii. Cu
ce se ocupa Institutul de Relaþii cu Strãinãtatea? În
teorie, la vedere, cu chestii grandioase, patriotice ºi cul-
turale, în realitate, cu controlul românilor din strãinã-
tate. Ca nu cumva aceºtia sã organizeze vreo loviturã
de stat împotriva puterii centrale. 

Pronosticul meu e cã ICR poate deveni, dacã nu a
ºi devenit, buturuga micã, aceea care va rãsturna USL-
ul mare. Þarã micã, valori multe� care fac un zgomot
infernal.

(Text preluat de pe blogul Editurii Compania cu
acordul expres al autorului)

!

politica zilei

Petru Romoºan

Cîteva note în marginea
crizelor ICR

Geopolitica s-a delimitat ca disciplinã (nu
neapãrat ca ºtiinþã) în imperiul german al
lui Wilhelm al II-lea, cu titlul efectiv de

Geopolitik, într-un moment în care relaþia dintre
stat ºi teritoriu a fost intens preocupantã. Cel
care a dat formã disciplinei� numele i-a fost dat
de Rudolf Kjellen, în 1899, un discipol suedez
al �ºcolii germane� � a fost Friedrich Ratzel. În
scrieri publicate în ultimele decade ale secolului
al nouãsprezecelea (Stat ºi sol, 1896; Geografia
politicã. O geografie a statelor, comerþului,
rãzboiului, 1897) acesta a privit statele ca
�organisme�, efecte ale mediului geografic,
aflate în luptã pentru a-ºi menþine
independenþa. Dupã opinia sa, Germania are
dreptul sã revendice statutul unei �Weltmacht�
deja în virtutea premiselor ei naturale: teritoriu,
resurse, populaþie, într-o lume care ºi-a împãrþit
deja coloniile. Germania are nevoie de �spaþiu
vital (Lebensraum)� pentru a se putea aºeza,
conform naturii, printre þãrile lumii. Geopolitica
a apãrut în legãturã cu acest proiect de
dobândire de �spaþiu vital�.

Teza geopoliticii lui Friedrich Ratzel a
înregistrat o agravare odatã cu Karl Haushofer.
Între cele douã rãzboaie mondiale, acesta a
promovat proiectul formãrii �Germaniei mari�

într-un context internaþional marcat de criza din
1929, în care puterile occidentale consacrate au
fost percepute ca fiind în �declin�. �Geopolitica,
dupã Haushofer, se vrea, în acelaºi timp,
promovare a ideilor ºi instrument în serviciul
puterii pentru punerea lor în aplicare� (Fréderic
Encel, Comprendre la geopolitique, Editions du
Seuil, Paris, 2011, p. 43). �Geopolitica� este
distinsã net de �geografia politicã�, care
cerceteazã distribuþia puterilor statale �în
funcþie� de sol, configuraþie, climat, resurse:
�geopolitica� este conceputã drept cercetare a
�formelor de viaþã politice în spaþiul vital
natural� (politische Lebensform im natürlichen
Lebensraum)�.

Aºa cum a fost conceputã de Karl
Haushofer, geopolitica a fost legatã de acþiunea
politicã a naþional-socialismului german ºi
compromisã odatã cu catastrofa Germaniei ºi,
de fapt, a Europei. Împrejurarea cã cel care a
conceput-o s-a sinucis în 1945, simbolizeazã
cum nu se poate mai bine caracterul asumat la
origine ºi perspectivele acestei discipline. Pentru
o vreme ea a ºi dispãrut din dezbaterea
specialiºtilor, fiind echivalatã cu o ideologie a
politicii naziste. 

Geopolitica avea, însã, sã renascã pe calea
unor cercetãri mai puþin ambiþioase, dar mai
bine circumscrise. Sunt citate, de obicei,
cercetãri datorate lui Alfred Thayer Mahan ,
care, contemporan cu Friedrich Ratzel fiind, a
reflectat asupra strategiei navale americane
(Naval Strategy, 1911), lui Halford J. Mackinder,
care, oarecum paralel cu Haushofer, a investigat
impactul geografiei asupra politicii
(Geographical Pivot of History, 1904), ºi lui
Yves Lacoste, care a cercetat dependenþa istoriei
de cadrul geografic ºi a deschis calea despãrþirii
geopoliticii de scopuri belicoase (La geographie,
ca sert d`abord à faire la guerre, 1976). Astãzi,
ne aflãm dincoace de recuperarea geopoliticii ºi
de orientarea ei spre studiul politicii dusã de
diferite þãri în cadre geografice precise. �O
analizã geopoliticã se intereseazã, înainte de
toate, de rivalitãþile de putere pe teritorii între
entitãþi politice , cel mai adesea state, vizând, în
esenþã, salvgardarea, cucerirea sau consolidarea
suveranitãþii� (p. 63).

Astãzi geopolitica se organizeazã ca
disciplinã în jurul �suveranitãþii de stat�, iar cei
care se ocupã de relaþiile internaþionale au în
aceastã valoare �un parametre tout a fait
incontournable.� Argumentele istorice în
favoarea centralitãþii �suveranitãþii de stat� în
analiza geopoliticã sunt multiple: lunga tradiþie
a rãzboaielor declanºate ca urmare a încãlcãrii
suveranitãþii statale, replierea diferitelor popoare

diagnoze

Andrei Marga

Recuperarea geopoliticii

(continuare în pagina 31)
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Suveranitatea vvidului ((II)

(continuare din numãrul trecut)

*
Trece timp. Timpul trece. Nu fac nimic, vedeþi:

scriu aceastã scrisoare ºi apoi încetez sã o scriu ºi
apoi o reiau. Mã plimb, mult. O sã merg pe
Dumnezeu prin pãdure, în aceastã luminã stranie
a pãdurii, în aceastã luminã care izvorãºte din
umbrã, care urcã din pãmânt. Frigul iernii aþâþã
gândurile, sporeºte precizia vederii ºi amploarea
reveriilor. Mã întorc târziu ca sã deschid niºte
cãrþi, ca sã încep lecturi pe care nu le voi termina.

Departe de toate. Retras din toate. Ascultând
totul. Folosind cãrþile ca pe niºte ziduri fragile
prin care ar fi perceptibil ecoul rãzboaielor mai
vechi, cele mai secrete.

Sufletul. El are lucirea ºi greutatea cernelii.
Are aceastã densitate neagrã, mai luminoasã decât
lumina zilei. 

Citind. Întreþinând prin cãrþi, prin acest
elementar asamblaj de foaie, fir, cernealã ºi
plumb, visul unei sãrãcii esenþiale, al unei sãrãcii
mai mari decât absenþa tuturor bunurilor.
Cãutând nu ºtiu ce. Cãutând. Neavând nevoie,
pentru a trãi, decât de un pumn de cuvinte, ºi
doar de un pumn echivalent cu liniºtea. Nu mai
mult. Nimic mai mult. Nereuºind vreodatã sã
satisfaci aceastã nevoie. Descoperind acolo, de
fiecare datã, slãbiciunea ireductibilã a tuturor
cãrþilor: ceea ce este cel mai apropiat de liniºte
fiind chiar prin aceasta ceea ce riscã sã te
deturneze cel mai mult, sã te distragã. 

Ideea unei himerice renunþãri la cãrþi:
naivitatea acestui vis care vine la cei care
vegheazã prea târziu, prea mult timp, asupra prea
multor cãrþi. Nu. Ieºirea, dacã existã una, ar fi
într-o generalizare a bolii: mobilizând pentru
fiecare secundã a fiecãrei zile aceastã disperare
circumscrisã mai întâi doar la camera de lecturã,
activã mai întâi doar în timpul lecturii.
Contemplând totul, chip, aurorã, piatrã, ca tot
atâtea cãrþi propuse.

*
Aceste douã fraze ale lui Rimbaud, copiate

într-un caiet:

Ramurile ºi ploaia se aruncã la rãscrucea
bibliotecii.

Îmi amintesc de camera sa de purpurã, cu
geamuri de hârtie galbenã: ºi 
cãrþile sale, ascunse, care fuseserã înmuiate în
ocean!

Prima din aceste fraze este extrasã din al
patrulea sonet din Copilãrie, iar a doua figureazã
la începutul unei scurte povestiri: Deºerturile
iubirii. Aceste douã titluri delimiteazã foarte
precis spaþiul deschis de reveria cititorului. Douã
uºi false pictate pe zidul camerei sale. Cât despre
conþinutul însuºi al acestor fraze, ele aratã ceea ce
este la lucru în lecturã: somarea forþelor
elementare, invocarea lor. Apelul, lansat de
disperarea extremã a visãtorului, a cititorului, la
niºte puteri imemoriale: apa cerului. Copacul.
Apa oceanelor. Apel. Cerere. Toate acestea sã vinã

ºi sã îl invadeze, ºi sã-l inunde, ºi sã-l traverseze ºi
sã-l înghitã, pe el ºi cãrþile sale. El ºi cãrþile sale.

Sã se prãbuºeascã în sfârºit în ceea ce îl
depãºeºte fãrã sã îl constrângã.

El ºi cãrþile sale. 
*
Miezul unei zile de decembrie. Privesc pe

fereastrã fuga norilor pe cer. O mierlã, într-un
copac. Uºor dezechilibru în clipa în care îºi pune
ghearele pe ramurã. Bate din aripi pentru a
restabili situaþia. Iatã. Zboarã, se aºeazã pe un
copac mai mic, îºi ia zborul, dispare. Orele douã
ale dupã-amiezii. Copiii sunt la ºcoalã. Cerul e
fãrã calitate. Un maidan. Amintirea unei plimbãri
cu un copil. Drum de þarã cu luminã. Copilul
dintr-odatã fuge ºi strigã de bucurie. O pantã
foarte blândã a solului îi grãbeºte paºii ºi veselia. 

Noaptea, foarte repede. Sã asculþi muzicã. Un
octuor de Schubert. Muzica, ceea ce este ea:
respiraþie. Maree. Prelungã mângâiere a unei
mâini de nisip. Nu. Uºa joasã: prin muzicã
Dumnezeu pãtrunde aerul. Fãrã zgomot. Sã nu
faci nimic. Sã deschizi cãrþile, din nou. Meditaþia
elibereazã spaþiul: nu mai eºti singur, separat în
umbrã. Eºti pretutindeni unde sunt luminile: în
case, în mâinile copiilor, în privirea animalelor, în
scrisorile de dragoste, în trandafiri, în muzici,
pretutindeni, eºti pretutindeni, aproape de tot ºi
de toþi. Aproape de dumneavoastrã. Da. Aproape
de dumneavoastrã. 

II

Sã vã spun stranietatea zilelor mele, atât de
comunã, atât de banalã. Sã vã spun lumina
acestor zile de iarnã, atât de nebuneascã, atât de
dulce. Aceastã alurã de primãvarã, dintr-o datã. 
S-ar pãrea cã ceva nu se poate niciodatã termina�

Nu ºtiu nimic despre viaþa dumneavoastrã,
despre oamenii care vã însoþesc, despre cuvintele
care vã apãrã, despre copacii sau casele sau
despre culoarea albastrã pe care o vedeþi prin
ferestrele dumneavoastrã. Nu îmi imaginez nimic.
N-am nimic sã vã spun ce sã nu ºtiþi deja. Dacã
vã scriu e pentru a nu înceta de a scrie, niciodatã,
ºi este cânt pur, purã celebraþie a cântului, a
acestei vibraþii a aerului lovindu-se de timpanul
inimii.

Dacã vã scriu, asta e pornind de la aceastã
singurãtate, de la aceastã liniºte care ne mãsoarã
egalitatea, ºi distanþa. Acest dat de neocolit al
singurãtãþii. A mea. A dumneavoastrã. Singurãtate
mereu mai mare, nelimitatã. 

ªi ºtiu cã mult timp încã va trebui sã inventez
totul. Totul: aerul din jur ºi ceea ce se aflã în aer,
luminã, pãsãri, stele sau ploi. Solul de dedesubt ºi
ceea ce se aflã în sol, pietrele, apele, nopþile. Sã
inventez totul ca sã fac un singur pas. Apoi, sã
pãrãsesc totul. Sã distrug totul pentru a relua
totul, în vederea unui al doilea pas. Ideea de
odihnã, sunt sigur de asta, ar fi mortalã. Ideea
unui nume care ar fi al meu.

Nu cred cã v-am spus cã am o slujbã, cã sunt,
ca toatã lumea, supus la aceastã minciunã
obligatorie a unei slujbe, la aceastã considerabilã

pierdere de timp, de viaþã. Cred cã slujba mea
este sã nu vorbesc despre ea. Sã scriu doar. Sã nu
schimb nimic. Sã las sã se acumuleze mânia,
disperarea. Sã continui. Sã las decizia, o decizie,
sã se facã, sã se ia parcã singurã, la capãtul unui
timp nedefinit, poate apropiat, poate îndepãrtat.
Nu pot nimic în legãturã cu viaþa mea. Mai ales
nu sã o duc. Existã aceastã frazã, cititã ieri, în
lumina atenuatã a iernii, într-una din acele cãrþi
desuete pe care mi se întâmplã sã le deschid, la
întâmplare, la orice paginã: Aruncaþi-vã toate
grijile la Dumnezeu.

Mã gândesc la o plecare. Un liber curs în
sfârºit dat astrelor în cerul interior. O plecare. 

*
Nu mai e destulã greutate, destulã umbrã

pentru a îndeplini o sarcinã, pentru a asigura
continuarea unei lecturi sau chiar pur ºi simplu
pentru a merge. Trândãvie. Luminã dansantã,
veselã, luminã invizibilã, luminã dinãuntru. Nu
mai rãmân decât gânduri largi, atât de largi ºi
totuºi precise, gânduri care învãluie, care dezvoltã.
Cãrþi. Multe cãrþi în aceastã camerã. Multe valuri.
Mulþi copaci. Fiind în aceastã camerã ca într-o
pãdure, ca pe fundul mãrii. Multe camere în
aceastã camerã. Fiind pretutindeni ca într-o
camerã, ca într-o pãdure, ca pe fundul mãrii.
Pretutindeni astfel. Nefãcând nimic. Privind, totul.
Nu aº fi fãcut pentru nimic. Aº fi fãcut pentru
asta: totul. Iubirea. Lucrurile înainteazã spre
mine, toate lucrurile. Prin tãcerea lor, ele intrã în
mine. Mai întâi prin tãcerea lor. Apoi lumina lor
se elaboreazã în mine, discretã, infimã.
Miraculoasã. În sfârºit îmbrãþiºarea, fulgerul,
arsura, radiosul. Apoi sã scrii, abia apoi. Iatã.
Asta e tot. Nu aº putea face nimic altceva. Doar
acest schimb de tãcere în luminã. Iubirea. Trece
pe buzele mele, îmi întretaie liniile mâinii, pe
faþã, apoi pe dos, apoi pe faþã, tot aºa. Privesc
aceastã miºcare. Scriu, vedeþi, vã scriu. Aceste
scrisori. Aceastã scrisoare.

Adesea mã gândesc astfel la acel copil despre
care vã vorbeam: Crin, Piatrã. Aceastã carte
elementarã, pe care nu o scriu. Acest copil despre
care am ºti, dumneavoastrã ºi cu mine, cã nu e
acolo unde este. Adesea îl vãd scriind. Scrisori,
mereu. Pagini ºi pagini, goale de orice lucru care
poate fi vãzut, pline doar de luminã, negre de
luminã. Recitindu-le, de mai multe ori. Corectând
greºelile de ortografie. În sfârºit, arzându-le. 

Aceste scrisori care se consumã. Aceste
cuvinte de disperare calmã. Aceastã pace
tulburatã, miºcãtoare. 

Gândurile adevãrate, gândurile arse, cele care
te-ar face sã mori. 

Scriind, din nou. Neschimbat în singurãtatea
sa. Aprofundând rana singurãtãþii sale, ranã
nefãcutã de nimeni, datã înainte de orice, datã,
înaintea oricãrei întâlniri, datã. Scriind. Atingând
cu o inimã supranaturalã sângele însuºi al vieþii,
al oricãrei vieþi, cel mai mare mister. Atingând cu
vârful degetelor umiditatea unei pietre mângâind
solul. Venitã din ce adâncime�

În româneºte de 
LLeettiiþþiiaa IIlleeaa

!

Christian Bobin
traduceri



Motto: Puþine lucruri în viaþã se pot compara cu
satisfacþia unui chirurg care redã vederea. 

Formatã profesional în ambianþa emulativã
datã de relaþia mentor-discipol ºi având ºansa
de a se perfecþiona sub directa îndrumare a

renumitului col.(r) dr. Ioan Horge, care prin
cariera sa a fost fanionul elitei oftalmologice
clujene decenii la rând, dr. Monica Gavriº a
preluat standardele de competenþã ºi continuã cu
bune rezultate activitatea precursorului sãu, care
i-a dat aripi ºi a lãsat-o sã înþeleagã cã
oftalmologia nu este doar o profesie ci poate
deveni ºi o pasiune. A fost fascinatã de varietatea
ºi acurateþea tehnicilor chirurgicale efectuate, de
volumul mare de lucru, de puterea de muncã ºi
de comunicare în relaþia cu pacienþii ºi personalul
a mentorului pe care l-a avut ca model ºi pe care
ºi-a propus sã îl urmeze din postura de elevã ºi
mai târziu de apropiatã colaboratoare. 

Monica Gavriº este medic specialist oftalmo-
log din ianuarie 1994, medic primar oftalmolog
din anul 1998, doctor în ºtiinþe medicale din anul
1999 ºi ºef al secþiei oftalmologie a Spitalului
Militar de Urgenþã �Dr. Constantin Papilian� din
Cluj-Napoca din anul 2000, anul retragerii din
activitate a doctorului I. Horge, cãruia i-a
succedat în urma pensionãrii. Totodatã deþine o
supraspecializare în chirurgia plasticã orbito-
palpebralã, are competenþã în ecografia oculo-
orbitalã (2002) ºi competenþã în utilizarea
laserilor în oftalmologie (2003). 

Rezultatele cercetãrilor sale le-a publicat în
lucrãri precum monografia Epitelioame Palpebrale
(2000), în paginile volumului Actualitãþi în
oftalmologie (1985) la care a colaborat, activitatea
sa ºtiinþificã concretizându-se ºi într-un numãr de
94 de lucrãri prezentate la diverse simpozioane,
conferinþe ºi congrese. Unele lucrãri sunt
publicate integral în reviste de specialitate, printre
care, în �Oftalmologia�: Facoemulsificarea în
cataracta albã, intumescentã (nr. 2/2004);
Facoemulsificarea în cataracta polarã posterioarã
(nr. 4/2004); Chirurgia cataractei în ochii cu
bifachie (nr. 3/2004); Imptantarea cristalinului
artificial toric la pacienþii cu cataracta rezultatã la
6 luni (nr. 4/2008); Carcinoamele cantusului
palpebral intern � tratament asociat (nr. 3/1998)
ºi Atitudinea terapeuticã în cataracta congenitalã,
lucrare prezentatã la a doua Conferinþã Naþionalã
de oftalmo-pediatrie (Cluj-Napoca, 2006);
Cataracta traumaticã la copii � atitudine
terapeuticã, lucrare prezentatã la a treia
Conferinþã Naþionalã de oftalmo-pediatrie 
(Cluj-Napoca, 2008). 

În sfera terapeuticã a afecþiunilor
oftalmologice preocupãrile sale au fost strâns
legate de dezvoltarea chirurgiei moderne a
cataractei, deoarece începuturile chirurgiei
moderne a cataractei ºi implantarea cristalinelor
artificiale de camerã posterioarã, la Cluj, aparþin
maestrului sãu, col. (r) dr. Ioan Horge. Pe aceastã
linie medicalã a iniþiat, în anul 2004, �Ziua
Oftalmologiei Transilvãnene � live surgery�, ce a
inclus transmisiunea în direct a ºase operaþii de

cataractã efectuate la prima ediþie de: dr. Monica
Gavriº, dr. Vlad Chercotã de la Clinica de
Oftalmologie din Timiºoara ºi dr. Radu Bãlã de la
Spitalul Militar din Sibiu. 

CCrriissttiiaann CCoollcceerriiuu - Cum aratã profilul clinic
clujean al activitãþiilor medicale destinate sãnãtãþii
vederii? 

MMoonniiccaa GGaavvrriiºº CChheerrtteess - În prezent,
oftalmologia clujeanã poate oferi asistenþã
medicalã de înaltã calitate pentru toatã patologia
ocularã. Dacã în urmã cu 3-4 ani eram descoperiþi
în patologia vitreo-retinianã, atât diagnosticã cât ºi
terapeuticã, comparativ cu centrele universitare
Bucureºti, Timiºoara ºi Iaºi, astãzi Clujul medical
universitar ºi privat este la zi în acest domeniu. 

În ce priveºte patologia polului anterior ºi a
anexelor, suntem la nivelul standardelor europene
ºi mondiale, iar Clujul poate fi numit centru de
referinþã regionalã ºi, de ce nu, naþionalã, cu
excepþia transplantelor de cornee pe care nu le
putem efectua, deoarece nu suntem acreditaþi de
Ministerul Sãnãtãþii. 

- Ce fundamente biografice aveþi cum v-aþi
construit spaþiul propriu de manifestare în
profesie? 

M-am nãscut la 15 mai 1961 în orasul Blaj,
judeþul Alba, primul copil din cei patru ai familiei
Chertes Ioan ºi Maria (nãscutã Seicean): Daniela-
Sorica Sãrãteanu ºi Elena Branda sunt surorile
mele, iar Ioan Chertes, fratele meu cel mai mic,
care lucreazã alãturi de mine în clinica privatã,
mã protejeazã ºi mã scuteºte de toate muncile
administrative. Mama este o femeie caldã ºi
blândã, se lãuda mereu cu noi spunând: �Copiii
sunt averea mea�. Era mai indulgentã cu noi
decât tata ºi îi plãcea sã cânte în timp ce îºi fãcea
treaba în casã. În gimnaziu, stãtea lângã noi când
învãþam, ne ajuta la teme ºi ne punea în fiecare
searã sã citim lecþia de a doua zi. Mama era
foarte creativã, atât în domeniul culinar, cât ºi în
cel vestimentar. Ne croia ºi ne cosea haine, de la
simpli spillhosen pânã la rochiþe de ocazie. Când
eram elevã la Liceul Sanitar Sibiu aveam cele mai
frumoase rochii ºi fuste cusute sau croºetate de
mama mea. Tata, un bãrbat puternic ºi muncitor
nu prea avea timp pentru noi. El lucra de
dimineaþa pânã seara, dorea sã ne �þinã� pe toþi la
ºcoalã. Viaþa tatãlui meu a fost durã ºi chinuitã în
copilãrie, pentru cã a rãmas orfan de ambii
pãrinþi la vârsta de patru ani. Copilãria mea ºi a
fraþilor mei a fost frumoasã, plinã de locuri ºi
jocuri minunate, dar ºi de responsabilitãþi.
Participam fiecare dupã puterile noastre la
întreþinerea gospodãriei ºi a viei. Aveam 1.500 de
butuci de viþã de vie, de diferite soiuri. Îmi plãcea
munca la plivitul ºi tãiatul viþei de vie, dar cel
mai mult îmi plãcea toamna la culesul strugurilor.
Primii struguri care se coceau începând cu 15
august, de Sf. Maria Mare, aveau gust ºi miros de
busuioc. Îmi place ºi astãzi mirosul strugurilor

sfãrâmaþi, gustul mustului proaspãt ºi piersicile
din vie. Studiile gimnaziale le-am urmat la ºcoala
Generalã nr. 2 din Blaj. Am un gând de
recunoºtinþã pentru învãþãtoarea mea, doamna
Margareta Ruian ºi pentru directorul ºcolii,
domnul profesor Virgil Vancu. Învãþãtoarea, o
femeie frumoasã, înaltã ºi severã a avut un rol
importat în educaþia mea. Din clasa a ºaptea am
ales sã devin medic, aºa cã împreunã cu pãrinþii
am hotãrât sã urmez Liceul Sanitar la Sibiu. 

Cum s-ar defini câmpul vizual optim al
preocupãrilor oftalmologului Monica Gavriº? 

Am crescut ºi m-am dezvoltat lângã maestul
meu, col. dr. Horge, personalitate medicalã ce 
mi-a marcat alegerea specialitãþii ºi debutul
carierei mele, iar mai târziu a rãmas modelul spre
care tindeam sã mã dezvolt. Aºadar am beneficiat
de o instruire completã teoreticã ºi practicã
despre toate bolile oculare. La vremea aceea, în
secþia noastrã se trata toatã patologia ocularã, de
la simplele vicii de refracþie pânã la cele mai
severe arsuri ºi traumatisme oculo-palpebrale. Am
trãit bucuria de a reda pacienþilor vederea sau
aspectul cosmetic în urma unor intervenþii foarte
delicate, majoritatea efectuate sub microscopul
operator ºi cu instrumentar adecvat de
microchirurgie. 

Dupã anii 1990 progresul tehnic a pãtruns
rapid ºi în þara noastrã, iar dupã 2000
oftalmologii români s-au ultraspecializat dupã
modelul celor din Vest ºi din America, încât
vorbim astãzi despre chirurgia de pol anterior,
chirurgia de pol posterior, chirurgia strabismului
ºi oftalmopediatria, neuro-oftalmologia, chirurgia
plasticã oculo-orbitalã ºi oftalmologie generalã. 

În mai 2001 am început chirurgia modernã a
cataractei utilizând ultrasunete, incizii mici ºi
cristaline artificiale foldabile. În acel moment se
practica doar în Bucureºti chirurgia modernã a
cataractei prin facoemulsificare, iar noi la Cluj
eram eºalonul doi. Deºi se începuse simultan
operaþiile de cataractã la Clinica de Oftalmologie
Cluj, la Spitalul Militar Cluj, la Clinica de
Oftalmologie ºi Spitalul Militar Sibiu, la Clinica
de Oftalmologie ºi Spitalul Militar Timiºoara,
secþia noastrã a fost lider în acest domeniu în
Transilvania. 

În ce priveºte glaucomul, tratamentul
medicamentos a câºtigat teren prin apariþia de noi
clase terapeutice medicamentoase, iar tratamentul
chirurgical clasic, �trabeculectomia� a rãmas în
continuare �gold standard� chirurgical. 

Cât de indicate sunt intervenþiile combinate în
chirurgia oftalmologicã? 

Corecþia hipermetropiei ºi a astigmatismului
hipermetropic rãmâne o provocare în domeniul
chirurgiei refractive cu laser excimer.
Îmbunãtãþirea profilului ablaþiei la laserele
excimer din generaþia a treia au fãcut prosibil
tratamentul hipermetropiilor mari ºi a
astigmatismului hipermetropic cu cât mai puþine
complicaþii. Complicaþiile care limiteazã tehnica
sunt reprezentate de descentrarea ablaþiei ºi de
regresie. 

Intervenþiile combinate în chirurgia
oftalmologicã se folosesc destul de rar, se preferã
totuºi operaþiile seriate, chiar dacã preþul de cost
este mai mare, eficienþa fiecãrei metode în parte
este mai bunã. De exemplu, chirurgia combinatã
a glaucomului ºi cataractei oferã avantaje doar la
pacienþii la care extracþia cataractei este
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Performanþele chirurgiei funcþionale ºi
estetice în oftalmologie
Dr. col. Monica Gavriº Chertes, ºef de secþie - Spitalul
Militar �Dr. Constantin Papilian�

Cristian Colceriu
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recomandatã, iar glaucomul este subcompensat
medicamentos; în cazul unui glaucom sever se
preferã operaþiile seriate, deoarece eficienþa este
mai mare, iar tratamentul postoperator este diferit
pentru trabeculectomie faþã de cataractã. 

Conceptul �bioptics� oferã chirurgilor douã
planuri distincte de abordare, cristalinean ºi
corneean pe care se pot face îmbunãtãþiri
refractive, dar ºi în aceastã situaþie operaþiile se
finalizeazã seriat. În prima etapã se ceeazã flapul
corneean, dupã 1-2 sãptãmâni se practicã extracþia
cristalinului ºi implantarea cristalinului artificial,
iar la 4-6 sãptãmâni în cazul unei ametropii
reziduale (erori) se ridicã flapul ºi se practicã
ablaþia laser. 

Ce metode profilactice ºi de tratament sunt
indicate pentru degenerescenþa macularã senilã? 

Degenerescenþa macularã senilã (DMS) sau
legatã de vârstã este cauza pricipalã de orbire în
þãrile cu economie dezvoltatã. Se poate calsifica
în 3 mari forme clinice: precoce, intermediarã ºi
tardivã. Formele tardive pot fi nonneovasculare
sau uscate ºi neovasculare sau umede. Am þinut
sã fac aceste precizãri de la început, pentru a
înþelege importanþa acestei boli ºi atitudinea
clinicã diferitã în funcþie de forma clinicã. 

Metodele terapeutice profilactice vizeazã
factorii etiologici incriminaþi în etiopatogenia
degenerescenþei maculare senile ºi se adreseazã
modului de viaþã. Fumatul este un factor de risc
major al degenerescenþei maculare senile, care se
aflã sub controlul pacientului, astfel încât
pacienþii trebuie îndrumaþi sã renunþe definitiv la
acest viciu. Existã studii care au relatat scãderea
riscului de dezvoltare a degenerescenþei maculare
senile la pacinenþii care au renunþat la fumat pe o
perioadã mai mare de 20 ani. Adoptarea unei
diete sãrace în grãsimi, menþinerea unui indice de
masã corporalã corect ºi a tensiunii arteriale în
limite normale este recomandatã pentru
prevenirea sau încetinirea evoluþiei
degenerescenþei maculare senile. De asemenea,
este bine venit aportul crescut al antioxidanþilor
prin intermediul alimentelor cum ar fi legume
verzi, cereale integrale, peºte ºi nuci. Un aport
crescut de beta caroten, vitamina C ºi E, zinc,
acizi graºi polinesaturaþi, scade riscul dezvoltãrii
formei neovasculare a bolii. 

Tratamentul propriu-zis al degenerescenþei
maculare senile este diferit în funcþie de stadiu ºi
forma clinicã. Tratamentul medicamentos,
administrat pe cale oralã, se adreseazã în primul
rând formei nonneovasculare sau uscate. Se
presupune de mult efectul benefic al
antioxidanþilor în limitarea stresului oxidativ din
maculã. Utilizarea suplimenþilor antioxidanþi cum
ar fi vitamina C, E, beta caroten, oxid de zinc,
oxid de cupru, reduc rata progresiei de la forma
intermediarã la cea avansatã. De asemenea,
suplimentarea dietei cu luteinã ºi zeaxantinã
încetineºte progresia degenerescenþei maculare
senile. 

Astãzi aºteptãm implemetarea unor noi
strategii terapeutice care vizeazã abordarea
geneticã ºi transplantul cu celule stem. Sperãm cã
aceste noi abordãri terapeutice sã opreascã
dezvoltarea neovascularizaþiei coroidiene. 

Cum priviþi ºi cum examinaþi statusul valorilor
în aceastã erã a declinologiei ºi ce ar trebui
întreprins pentru a creºte importanþa valorilor în
viaþa umanã ºi în funcþionarea instituþiilor? 

În aceastã era a declinologiei nu putem pune
semn de egalitate între valorile profesionale,

umane ºi sociale. Din pãcate, astãzi dicteazã
socio-economicul, dar nu numai în þara noastrã ci
la nivel mondial. 

În prezent îmi doresc aparaturã modernã
pentru monitorizarea glaucomului, a retinopatiei
diabetice ºi degenerescenþei maculare legate de
vârstã ºi visez la un laser femtosecond, maºina
viitorului care va rezolva toatã patologia polului
anterior, de la cataractã � glaucom � chirurgie
refractivã ºi pânã la transplantul de cornee ºi alte
procedee utilizate în tratamentul modern al
cheratoconusului. Dacã dispui de tehnicã, te poþi
înãlþa profesional, iar valoarea profesionalã ar
putea þine loc ºi de valoare socialã, dar dacã nu ai
valoare profesionalã atunci putem vorbi de declin
profesional. 

Sub ce orientãri ºi cercetãri consideraþi cã se
va dezvolta oftalmologia viitorului? 

Oftalmologia a beneficiat din plin, în ultimul
sfert de veac, de progresele tehnologice ºi în
special de cele ale fizicii optice. De câþiva ani, în
chirurgia cataractei se fac doar mici artificii
tehnice legate de reducerea inciziei de la 3 mm la
2.75 mm, la 2.4 mm, 2.2 mm sau chiar mai jos,
la 1.8 ºi 1.6 mm, fãrã a exista prea multe opþiuni
de cristaline artificiale care sã poatã fi introduse
prin aceasta incizie. Acelaºi trend este ºi în
chirurgia polului posterior, de a reduce inciziile
prin care se efectueazã vitrectomiile ºi se
abordeazã retina de la 20 de gauce la 23 de
gauce, la 25 de gauce ºi chiar la 27 de gauce.
Aparatele standard au fost upgradate sau au
apãrut alte generaþii puþin îmbunãtãþite, utilizând
în mare acelaºi principiu tehnic. 

Viitorul aparþine geneticii, corneei artificiale,
retinei artificiale ºi, probabil, cristalinelor
artificiale lichide care se vor implanta printr-o
incizie punctiformã ºi care poate vor înlãtura ºi
biometria clasicã, rezolvând puterea refractivã
prin alte metode. 

În primãvara anului 2010, la Congresul
Societãþii Americane de Chirurgie a Cataractei ºi
Chirurgie Refractivã, am avut o revelaþie când la
intrarea într-o salã de curs am primit ochelari 3D,
am urmãrit operaþii de cataractã tridimensional,
iar la sfârºit ne-a fost prezentatã o operaþie de
cataractã utilizând un laser femtosecond. Acest
tip de laser era utilizat pânã acum doar pentru a
crea flapul pentru chirurgia refractivã a corneei ºi
pentru transplantul lamelar, pentru crearea
conductelor corneene pentru a implanta inele
intrastromale. Astãzi, acest aparat realizeazã
capsuloerexisul ºi fragmentarea nucleului
cristalian, urmând a utiliza doar sistemul de
irigaþie-aspiraþie de la aparatele cu ultrasunete.
Revelaþia mea se referã la aceastã maºinã robot
care va înlocui abilitãþile chirurgului, care va
uºura ºi simplifica tehnicile utilizate pentru
chirurgia polului anterior. Aºadar, putem spune cã
vedem viitorul într-un singur aparat care va
rezolva în condiþii de mare securitate tehnicã atât
problema cataractei cât ºi a chirurgiei refractive
corneene ºi, de fapt, a patologiei corneene în
general (leucoane, distrofii corneene, keractoconus
etc.). 

Consider cã actuala elitã oftalmologicã
clujeanã este pregãtitã pentru a trece la tehnici
noi de diagnostic ºi tratament. Ea este aliniatã,
din punct de vedere al implementãrii tehnice,
progamelor europene ºi mondiale. Nu acelaºi
lucru am putea spune despre programele noastre
de cercetare. Vom rãmâne, probabil, o societate
de consum. Tot ceea ce folosim astãzi în chirurgia
oftalmologicã sunt produse de import, de la
bisturie, fire, substanþe vascoelastice, cristaline

artificiale, gaze, ulei de silicon, pânã la aparatele
cu ultrasunete sau laserele cu excimer sau
femtosecond. 

Viaþa privatã ce satisfacþii  complementare vã
oferã?

Toate realizãrile mele sunt ºi ale familiei mele,
în special ale soþului meu, care fiind medic m-a
înþeles, m-a încurajat, m-a ajutat ºi m-a sprijinit în
permanenþã, atât în activitatea profesionalã cât ºi
în viaþa de familie. În octombrie 1994 m-am
cãsãtorit cu Sorin Mihai Gavriº, medic primar
oncologie-radioterapie, ºef secþie la Institutul
Oncologic �Dr. Ion Chiricuþã�, iar în 1999 am
nãscut-o pe fiica noastrã, Iulia-Maria. Cu soþul
meu, am efectuat lucrãri comune privind
tratamentul epitelioamelor palpebrale. A imaginat
un procedeeu privind eficienþa tratamentului
combinat, chirurgie-radioterapie, în epitelioamele
cantusului palpebral intern (localizare cu
prognostic grav). Acest procedeu ne-a adus mari
satisfacþii. Acesta, alãturi de un protocol
terapeutic bazat pe stadiul clinic ºi localizarea
tumorii, au stat la baza tezei mele de doctorat.
Soþului meu îi datorez alegerea temei pentru
lucrarea de doctorat ºi succesul ei. 

Viaþa profesionalã s-a împletit armonios cu cea
de familie, altfel nici nu s-ar putea, deoarece,
dupã terminarea programului de la spital nu poþi
spune cã nu te mai gândeºti la ce ai lãsat în urmã
pânã a doua zi. Uneori te poþi desprinde total,
alteori apar evoluþii nedorite ale cazurilor operate
sau tratate, cazuri noi, urgenþe, care îþi schimbã
programul de petrecere a timpului liber. Familia
mea a fost sacrificatã de multe ori pentru nevoile
pacienþilor mei, dar timpul rãmas sã îl petrecem
împreunã am învãþat sã îl drãmuim foarte bine ca
sã parã mai dens. Toate vacanþele le planificãm ca
sã putem fi împreunã toþi trei. Ne place sã
cãlãtorim, sã vedem locuri noi ºi obiceiuri
diferite. Pe lângã monumente istorice ºi muzee
vizitãm castele, parcuri de distracþie, grãdini
zoologice ºi botanice din toatã lumea, care i-au
fascinat Iuliei copilãria, iar nouã ne-au adus clipe
de relaxare. Când Iulia era mai micã fãceam
drumeþii în pãdurea Hoia ºi Fãget, iarna mergeam
la sãniuº, patinaj ºi schi. Dupã-amiaza de luni, ºi
atunci ºi acum o rezerv fetiþei. O însoþeam la
balet, la tenis, astãzi înotãm împreunã, citim,
ascultãm muzicã sau vizionãm un film sau
învãþãm împreunã. O ajut de multe ori ºi la teme,
pentru cã îmi spune: �nimeni nu îmi explicã ca
tine�. Am învãþat-o sã deseneze, sã reprezinte
proporþiile, sã aleagã culorile, sã îi placã frumosul.
Sâmbãtã dimineaþa pregãtim împreunã micul
dejun ºi desertul. Iuliei îi place sã cântãreascã
ingredientele ºi este totdeauna foarte riguroasã în
respectarea reþetei. O las sã facã multe etape
singurã, dorind sã îi dezvolt personalitatea. La fel
se întâmplã ºi la cumpãraturi, o las pe ea sã
aleagã ºi ne consultãm întotdeauna. Duminica
dimineaþa, pentru o orã, Iulia participã la slujba
religioasã pentru copii, la capela Sf. Iosif a
Catedralei greco-catolice din Piaþa Cipariu, unde o
însoþesc de câte ori pot. Acolo a primit prima
împãrtãºanie. Participã activ la programul religios,
la serbãrile de Crãciun ºi de Paºti. Consider cã
educaþia religioasã îi aduce mult echilibru ºi
liniºte în suflet. Viaþa de familie se împleteºte cu
cea profesionalã. Numai aºa reuºeºti sã menþii
armonia, sã acumulezi ºi sã ai succes. 

!
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AA ffoosstt mmiiggrraaþþiiaa eexxtteerrnnãã mmaaii mmaarree îînn uurrbbaann ssaauu
îînn rruurraall??

Descompunerea reducerii populaþiei pe judeþe
între recensãmintele din anii 2002 ºi 2011 în cele
trei componente � creºtere naturalã, migraþie
internã ºi migraþie externã � aduce un plus de
cunoaºtere în diferenþierea teritorialã a forþelor
care determinã evoluþia populaþiei în timp ºi,
implicit, în înþelegerea schimbãrilor la nivel agre-
gat. Pentru a putea vedea ºi alte faþete ale acestui
determinism, am estimat contribuþia celor trei
componente la schimbãrile pe medii sociale, pe
judeþe, obþinând apoi, prin însumare, componen-
tele la nivel judeþean ºi naþional. Un interes par-
ticular a fost acordat repartizãrii întregii migraþii
externe nete dintre recensãminte (estimatã la 2,3
milioane de persoane) pe medii. Informaþia pe
care o aveam înainte de recensãmânt provenea
din valorosul studiu consacrat migraþiei econo-
mice a românilor în perioada 1990-2006, studiu
elaborat sub egida Fundaþiei pentru o Societate
Deschisã ºi publicat în toamna anului 2006.
Potrivit acestui studiu, migraþia economicã a
românilor în anii 2002-2006 provenea în proporþie
de 49 % din urban ºi în proporþie de 51 % din
rural � valori asemãnãtoare cu cele din anii 1996-
2001 (Sandu, 2006). Datele la care am ajuns prin
propriul demers metodologic confirmã o astfel de
distribuþie a migraþiei dintre recensãminte: 48 %
din urban ºi 52 % din rural. În tabelul de mai jos
avem ºi estimarea contribuþiei celor trei compo-
nente la schimbarea numãrului populaþiei urbane
ºi rurale între cele douã recensãminte. Diferenþele
moderate care pot fi sesizate între dimensiunea
miºcãrii naturale ºi cea a migraþiei externe din
tabel, pe de o parte, ºi valorile deja menþionate
ale celor douã componente la nivel naþional, pe
de altã parte, provin din perturbaþii introduse de
majorarea populaþiei urbane în unele judeþe între
cele douã recensãminte prin trecerea unor
comune în categoria oraºelor. 

Populaþia urbanã era de 52,7 % la recensãmân-
tul din 2002, iar ponderea ei a crescut � moderat
� la 55 % în 2011, înainte de recensãmânt, pe
fondul importantei scãderi naturale din rural dar
ºi al majorãrii mecanice a populaþiei urbane prin
trecerea unui important numãr de localitãþi rurale
în categoria oraºelor. Datele recensãmântului din
octombrie 2011 reaºazã populaþia urbanã la pon-

derea din anul 2002 printr-un recul general mai
mare al acestei populaþii (determinat de migraþia
internã) comparativ cu reculul din rural, chiar
dacã scãderea relativã este identicã în cele douã
medii (� 12 %). Dacã migraþia externã intercenzi-
tarã este apropiatã în urban ºi rural, celelalte
douã componente sunt net diferite. Migraþia din
urban în rural a devenit superioarã fluxului tradi-
þional rural-urban încã din 1997 ºi aceastã carac-
teristicã s-a menþinut în toþi anii ulteriori, ceea ce
� cumulat � înseamnã un aport de populaþie din
urban în rural de 300 mii persoane între recen-
sãminte. Numai cã scãderea naturalã din rural a
depãºit aceastã migraþie favorabilã ruralului. Nu
surprinde scãderea naturalã micã din urban, dacã
analizãm evoluþia numãrului de nãscuþi la femeile
salariate din acest mediu dupã introducerea, în
anul 2003, a concediului ºi a indemnizaþiei de
creºtere a copilului (Gheþãu, 2008). 

O privire asupra particularitãþilor teritoriale ale
evoluþiei populaþiei urbane ºi rurale dezvãluie
câteva aspecte de cert interes ºi care nu apar la
simpla examinare a dinamicii întregii populaþii la
nivel de judeþ. Reculul populaþiei este general în
rural ºi aproape general în urban; excepþie fac
judeþele Ilfov ºi Suceava, unde recensãmântul con-
semneazã un progres al populaþiei urbane �
deosebit de mare în primul judeþ ºi moderat în
cel de-al doilea. Descifrarea contribuþiei creºterii
naturale ºi a migraþiei la acest progres este imposi-
bilã, urbanul din cele douã judeþe crescând prin
transformare de comune în oraºe. Judeþul Ilfov
avea doar douã oraºe în 2002 ºi a ajuns la opt în
2011, în cele ºase localitãþi devenite oraºe între
recensãminte aflându-se 76 % din populaþia
urbanã la recensãmântul din octombrie 2011. În
judeþul Suceava creºterea populaþiei urbane are
aceeaºi origine, ºi anume transformarea a patru
localitãþi rurale în oraºe. Ne putem întreba pentru
cine este beneficã o urbanizare forþatã prin simplã
acordare a titlului de oraº unor localitãþi rurale.
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«Dacã tot avem confortul oraºului, dar pe dea-
supra suntem blagosloviþi cu aer curat, liniºte,
tihnã, muncã în aer liber, la câmp sau la pãºune,
de ce mai avem nevoie de o declaraþie formalã cã
suntem oraº? Ca sã plãtim taxe mai mari? Ca sã
ne lãudãm aºa, cã cine suntem noi? Ca sã pier-
dem banii europeni destinaþi dezvoltãrii rurale?
Cãci, trebuie sã fim bine înþeleºi: UE nu ne dã
bani ca sã transformãm satele în oraºe, ci sã le
lãsãm aºa cum sunt, dar cu toate facilitãþile vieþii
moderne. S-a greºit mult când s-au declarat oraºe
aºezãri cu 5000-6000 de locuitori, ca sã se
schimbe statisticile, sã nu mai fie vãzutã România
ca o þarã eminamente ruralã. Asta a fost o men-
talitate de tip comunist, pe care mulþi o regretã în
zilele noastre» (Silviu Vinþelar, primarul comunei
Noºlac, judeþul Alba, Formula AS, anul XXI, nr.
1009(9), martie 2012). 

Reculul populaþiei urbane a cunoscut o pro-
porþie mai importantã în oraºele mari. Populaþia
oraºelor care aveau peste 100 mii locuitori la
recensãmântul din 2002 s-a redus cu aproape un
milion, ceea ce reprezintã un recul de 15 %. Faþã
de aceastã valoare medie, pierderea de populaþie
este însã considerabil mai mare în câteva oraºe:
Piatra Neamþ � 26 %, Bacãu � 24 %, Galaþi � 23
%, Brãila � 22 %, Braºov � 20 % (tabelul 4 ºi figu-
ra 2). 

Îndepãrtarea Capitalei de o populaþie de douã
milioane nu este singura declasare a oraºelor dupã
dimensiunea populaþiei. Am rãmas dupã recen-
sãmânt cu doar douã oraºe având o populaþie mai
mare de 300 mii locuitori: Cluj ºi Timiºoara; au
ieºit din aceastã categorie oraºele Iaºi, Constanþa
ºi Craiova.

Dimensiunea scãderii populaþiei din Capitalã
apare surprinzãtoare: un sfert de milion de
locuitori! Era cunoscut nivelul mai mic al nata-
litãþii decât cel al mortalitãþii generale, ºi deci
creºterea naturalã negativã, ca ºi aportul minor al
migraþiei interne. Scãderea naturalã a fost de 29
mii locuitori, iar prin migraþie internã cu schim-
bare de domiciliu în Capitalã creºterea a fost de
numai 9 mii locuitori. Rezultã cã între recen-
sãmintele din anii 2002 ºi 2011 populaþia a scãzut
prin migraþie externã cu nu mai puþin de 229 mii
locuitori � un recul greu de înþeles. O privire asu-
pra dinamicii populaþiei pe sectoare în aceeaºi
perioadã scoate în evidenþã diferenþe apreciabile �
între 31 mii în sectorul 5 ºi 56 mii în sectorul 2
�, iar proporþiile reducerii se plaseazã între 11,2 %
în sectorul 4 ºi 15,9 % în sectorul 1.
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Recensãmântul din octombrie 2011 nu evi-

Drama noastrã demograficã. 
Populaþia României la recensãmântul din
octombrie 2011

Vasile Gheþãu
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denþiazã schimbãri importante în structura etnicã
a populaþiei. Cele care au avut loc erau � cu o
excepþie � previzibile, dacã urmãrim ºi schimbãrile
petrecute între cele douã recensãminte anterioare,
din anii 1992 ºi 2002 (tabelul 5 ºi figura 3).
Scãderea naturalã � alimentatã ºi de nivelul natal-
itãþii, dar ºi de accentuarea îmbãtrânirii
demografice � a afectat aproape toate etniile
tradiþionale, iar migraþia a accentuat declinul la
unele dintre ele. Am vãzut cã reculul masiv al
populaþiei în perioada 2002-2011 este în proporþie
de 84 % datorat migraþiei ºi studiul deja menþio-
nat al Fundaþiei pentru o Societate Deschisã
relevã cã 92 % din migranþii pentru muncã din
perioada 1996-2006 erau de etnie românã.
Scãderea relativã moderat superioarã la etnicii
maghiari nu are la origine o diferenþiere la nivelul
scãderii naturale (natalitatea ºi mortalitatea gener-
alã nu diferã semnificativ de valorile medii
naþionale în judeþele cu proporþii importante ale
etnicilor maghiari), ci provine din migraþie. 

Citând drept sursã Banca Mondialã, Horváth
István menþioneazã cifra de 189 mii a imigranþilor
de origine românã având Ungaria ca þarã de rezi-
denþã în 2010 (István, 2012). ªi în numeroasele
rapoarte, statistici ºi studii asupra migraþiei inter-
naþionale elaborate sub egida Grupului de lucru
asupra migraþiei (SOPEMI) al Organizaþiei pentru
Cooperare Economicã ºi Dezvoltare (OECD)
migraþia din România spre Ungaria este menþion-
atã ca fiind cea mai importantã componentã a
migraþiei pe termen lung în Ungaria (OECD,
2011; vezi ºi Gödri, 2010). 

Pe de altã parte, reculul populaþiei de etnie
maghiarã nu provine în mod esenþial de la popu-
laþia din judeþele Covasna ºi Harghita, cum s-ar
putea crede, ci de la populaþia de aceastã etnie
din alte judeþe, îndeosebi din Mureº, Cluj, Bihor. 

Ascensiunea numãrului de romi îºi continuã
evoluþia constatatã ºi între recensãmintele din anii
1992 ºi 2002. Creºterile cele mai mari ale romilor
se înregistreazã în judeþele Mureº + 6212, Argeº +
6073, Buzãu + 5773 ºi Vrancea + 5103. Ne putem
întreba dacã în aprecierea creºterii de 84 mii nu
ar fi mai corect sã vorbim de o creºtere a
numãrului celor care ºi-au declarat etnia romã, ºi
nu de o creºtere a numãrului de romi. 

O evoluþie care ridicã multe semne de între-
bare este scãderea de la etnicii turci, o populaþie a
cãrei fertilitate estimatã la recensãmântul din
2002 era de 2,4 copii la o femeie, valoare nu
foarte departe de cea a femeilor de etnie romã �
3,1 copii la o femeie �, dar mai mult decât dublã

faþã de media naþionalã � 1,1 copii la o femeie
(Gheþãu, 2007). 

Numãrul persoanelor din grupa «Alte etnii»
nu diferã semnificativ de cifra de la recensãmân-
tul anterior ºi este posibil ca în spatele acestei sta-
bilitãþi sã se afle continuarea scãderilor anterioare
la unele etnii tradiþionale, nemenþionate în datele
provizorii (sârbi, slovaci, bulgari, cehi, evrei,
polonezi), precum ºi creºteri la etnii care au

cunoscut un progres important dupã 1990 prin
migraþie (italieni, greci, chinezi). Rezultatele deta-
liate vor permite evidenþierea mecanismului de
stabilitate a numãrului de persoane din grupa
«Alte etnii», iar combinarea datelor despre struc-
tura etnicã cu acelea referitoare la structura datã
de limba maternã ºi de religie ar trebui sã ne
ofere informaþii utile pentru înþelegerea unor ca-
racteristici ale masivei creºteri a numãrului de per-
soane care nu ºi-au declarat etnia. Este o schim-
bare importantã de atitudine/opþiune, care ar tre-
bui sã aibã echivalent în dinamica numãrului de
persoane ce nu ºi-au declarat religia (rezultatele
preliminare din luna mai a anului în curs vor
oferi aceastã distribuþie a populaþiei). Nu este lip-
sit de semnificaþie faptul cã aproape un sfert din-
tre cei care nu ºi-au declarat etnia sunt locuitori ai
Capitalei.

Din Vasile Gheþãu � Drama noastrã
demograficã. Populaþia României la recensãmântul
din octombrie 2011, Reprofesionalizarea
României IV / IPID, Editura Compania, Bucureºti,
2012
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milenar, care trebuie scos din adâncurile
uitãrii�, iar �caracterul fundamental al
categoriilor filosofice rezidã în perenitatea lor�
(II, p. 9).

Tocmai în aceastã perspectivã este urmãritã
(istoric ºi sistematic) tema Subsistenþei ºi
definirile ei succesive (într-o îndelungatã
istorie), ca un preludiu la un sistem categorial-
filosofic într-o �filosofie pentadicã�, în a cãrei
construcþii rolul major revine supercategoriilor,
care nu sunt prezente la exegeþii principali ai
categoriilor (II, p. 103).

Reþine atenþia aici precizarea: �Raporturile
supercategoriale sunt dialectico-speculative,
adicã acestea sunt ºi nu sunt identice cu toate
celelalte în parte ºi cu toate împreunã, ºi, de
asemenea, cu Subsistenþa�, care �nu este însã a
VI-a supercategorie, ci totalitatea lor, care este,
în acelaºi timp, fiecare dintre ele ºi, totodatã,
nu este nici una dintre acestea� (II, p. 106).

4. În esenþã, principala contribuþie
constructiv-sistematicã în aceastã �filosofie
pentadicã� constã tocmai în relevarea (ºi
analiza de fond) a nivelului supercategorial, a
celor �cinci supercategorii autologice�, prin
delimitare de nivelul categorial, ºi utilizare a
acestor supercategorii în teoria Subsistenþei, cu
ipostazele ei specifice (descrise în II, cap. IV),
totul fiind urmãrit ºi resemnificat, cum spune

autorul �gândind speculativ� (mai exact,
�dialectic-speculativ�), ceea ce înseamnã efectiv
teoretico-metodologic.

Deschiderea cãtre un sistem categorial-
filosofic într-o �filosofie pentadicã� constituie,
credem, o înnoire în modalitãþile zilelor noastre
de filosofare. În contrast cu minimalizãrile (de
tip pozitivist, mai ales) demersului teoretico-
filosofic se argumenteazã (istoric ºi logic-
sistematic) autonomia acestui demers ºi
necesitatea prezenþei lui într-o reconstrucþie
teoretico-metodologicã modernã, menitã sã
punã în luminã valoarea perspectivelor multiple
în abordarea ºi înþelegerea fenomenului
cunoaºterii ºi, nu în ultimul rând, încrederea în
disponibilitãþile constructive ale spiritului
uman.

În aºteptarea volumelor urmãtoare ale
acestei impresionante reconstrucþii filosofice în
forma sistemului, considerãm aceastã
deschidere prin �filosofia pentadicã� o încercare
temerarã, al cãrei viitor este legat de credinþa cã
«pentada este numãrul de aur al dreptei
filosofãri».

* Alexandru Surdu: Filosofia pentadicã I:
Problema transcendenþei (Bucureºti, Editura
Academiei Române, 2007, 220 p.); Filosofia
entadicã II: Teoria subsistenþei (Editura
Academiei Române, 2012, 198 p.).
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Filosofia pentadicã -
demers categorial 
sistematic în recon-
strucþia filosoficã
modernã
(urmare din pagina 30)



Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului ºi Memoria Exilului
Românesc (IICCMER) împreunã cu Muzeul

Naþional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-
Napoca s-au implicat în susþinerea unei
investigaþii arheologice cu un caracter mai
deosebit, care s-a desfãºurat în interiorul
penitenciarului din Aiud pe parcursul a douã
campanii de cercetãri1. 

Intervenþia arheologicã a avut în vedere
cãutarea, descoperirea ºi recuperarea unor sãbii
ascunse de câþiva foºti deþinuþi politici în
perimetrul clãdirii unde funcþiona atelierul de
forjã, care fãcea parte dintr-o unitate de
producþie industrialã cunoscutã îndeobºte ca
Fabrica din interiorul penitenciarului.
Începuturile unor activitãþi meºteºugãreºti în
acest loc sunt atestate în anul 1894, atelierele
funcþionând atunci sub acþionariat particular.
Din anul 1947 unitatea de producþie îºi
desfãºoarã activitatea sub denumirea de
Gospodãria Anexã a Penitenciarului Aiud, fiind
în administrarea directã a penitenciarului. În
1963 aceasta se transformã în Întreprinderea de
Metalurgie Prelucrãtoare Aiud (IMP), aflatã
pânã în anul 1991 în subordinea unei Direcþii
economice din cadrul Ministerului de Interne.
Atunci se înfiinþeazã Regia Autonomã
Multiproduct Bucureºti în cadrul Ministerului
Justiþiei, IMP Aiud devenind o sucursalã a
acesteia. Din anul 2008 întreprinderea este
transferatã în administrarea AVAS, însã
activitatea de producþie a fost opritã la sfârºitul
anului 2010, toate spaþiile, utilajele ºi instalaþiile

existente fiind puse într-o aºa-zisã conservare2.
În aceastã fabricã, începând din anul 1947 forþa

principalã de muncã a fost constituitã din
deþinuþi, cei cu condamnãri din motive politice
fiind folosiþi cu precãdere pânã în 1964.

Dupã instaurarea regimului comunist,
arestãrile efectuate de Securitate în rândurile
cadrelor militare ale fostei Armate Regale, în
special generali ºi ofiþeri superiori, au fost
însoþite ºi de confiscarea sãbiilor, ordinelor,
medaliilor ºi decoraþiilor militare ale acestora,
unele obþinute din partea regilor României sau
a conducãtorilor armatei în urma faptelor de
bravurã dovedite pe fronturile celor douã
rãzboaie mondiale sau cu ocazia unor
evenimente deosebite din viaþa militarã pe timp
de pace (sãrbãtori naþionale, absolvirea unor
ºcoli militare, diverse comemorãri sau avansãri
în grad). În ceea ce priveºte numai sãbiile
confiscate, majoritatea lor fiind din categoria
celor de paradã, acestea au fost centralizate ºi
aduse în cele din urmã la penitenciarul din
Aiud cu un scop bine precizat, acela de a fi
distruse iar din materialul recuperat sã fie
confecþionate diferite obiecte cum ar fi cosoare,
cuþite ºi bricege. Din informaþiile pe care le
deþinem, la Aiud au mai fost aduse ºi alte arme
albe cum ar fi sãbii, spade ºi pumnale de
epocã, unele cu valoare istoricã deosebitã, care
proveneau din colecþiile particulare ale
militarilor de carierã ce fuseserã arestaþi.

Conform mãrturiilor unor contemporani, la
penitenciarul din Aiud au fost aduse pânã în
anul 1956 un numãr de 12 cãruþe cu sãbii ºi
alte arme albe, care au fost depozitate într-o
magazie din incinta fabricii. În vara anului
1957, opt cãruþe pline cu sãbii au fost scoase
din acea magazie, fiind transportate ºi

descãrcate lângã atelierul de forjã al fabricii.
Acestea trebuiau sã treacã prin niºte operaþiuni
tehnice care prevedeau demontarea mânerelor ºi
gãrzilor, debitarea lamelor ºi apoi prelucrarea
acestora prin forjare în vederea realizãrii unor
produse finite. Bucãþile din lame care nu mai
puteau fi folosite erau trimise la topit, iar oþelul
obþinut era întrebuinþat la îmbunãtãþirea
calitãþii fontei care se producea la turnãtoria
fabricii.

În acel timp la forjã lucrau numai deþinuþi
cu condamnãri politice, iar activitatea se
desfãºura într-un singur schimb de lucru pe zi.
Unul dintre aceºtia, profesorul Gheorghe

Popescu-Vâlcea (n. 1912 � d. 1998)3, originar
din com. Copãceni, jud. Vâlcea, a realizat cã
prin distrugerea acestor sãbii, care reprezentau
adevãrate valori ºi simboluri naþionale,
comuniºtii sãvârºeau practic un sacrilegiu. Ca
urmare, în înþelegere cu alþi doi deþinuþi de

încredere, Savu Popa (n. 1928 � d. 1999)4 din
Ocna Sibiului ºi Gheorghe Martãu (n. 1922 � d.

?)5 din satul Bâlta, jud. Gorj, au plãnuit
împreunã sã salveze o parte din aceste sãbii,
alegându-le pe cele mai deosebite, care posedau
diferite inscripþii ºi reprezentãri heraldice
gravate sau reliefate. Astfel au sortat circa 60
de sãbii, majoritatea acestora fiind în stare
fragmentarã, pe care într-o zi din cursul lunii
septembrie 1957 
le-au îngropat în douã ºanþuri sãpate în
interiorul forjei. Lamele de sãbii au fost în
prealabil unse cu vaselinã ºi introduse în trei

þevi de fontã6. Spre sfârºitul anului 1960,
înainte de Crãciun, la atelierul de forjã au mai
fost aduse încã patru cãruþe încãrcate cu arme
albe pentru a fi ºi acestea distruse. Dintre cei
care participaserã în urmã cu trei ani la prima
operaþiune de ascundere, atunci mai lucra la
forjã doar Savu Popa. Acesta, împreunã cu un
alt deþinut politic, Tiberiu Hentea (n. 1920 � d.

1999)7, originar din Sibiu, au reuºit sã aleagã
peste 30 de lame de sabii în stare fragmentarã
dintre cele care li s-au pãrut lor a fi mai
deosebite, pentru ca apoi sã le îngroape în
apropierea locului unde fuseserã ascunse
celelalte fragmente în 1957. ªi acestea au fost
protejate cu un strat de vaselinã, iar în groapã
au fost depuse de aceastã datã într-un tub din
tablã. 

Secretul acestor acþiuni de mare risc pentru
acea vreme a fost pãstrat cu sfinþenie de cãtre
cei implicaþi pânã dupã cãderea regimului
comunist. Primele declaraþii publice referitoare
la aceste fapte au fost înregistrate în cursul
anului 1993, fiind fãcute de cãtre Savu Popa ºi
Tiberiu Hentea. Cazul a prezentat atunci un
interes deosebit, fiind organizatã chiar ºi o
acþiune de cãutare a acestor sãbii, care din
informaþiile pe care le deþinem a fost modestã

ca desfãºurare ºi nu a dus la descoperirea lor8. 
Aceste arme, chiar dacã nu se mai pãstreazã

în forma lor iniþialã, reprezintã niºte bunuri
mobile de patrimoniu care conþin o valoare
istoricã, simbolicã ºi artisticã de nepreþuit,
unele putând fi încadrate chiar în categoria
bunurilor de tezaur. Recuperarea unor astfel de
piese istorice poate fi consideratã ºi ca o
regãsire a unei pãrþi din acel trecut naþional,
care a fost distrus cu bunã ºtiinþã de cãtre
autoritãþile fostului regim comunist. Cãutarea
acestor obiecte de patrimoniu s-a fãcut pe baza
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mãrturiilor a trei dintre foºtii deþinuþi politici

implicaþi9, precum ºi a douã planuri în desen
provenite de la Savu Popa, singurul care a fost
implicat în ambele acþiuni de ascundere a

sãbiilor, în 1957 ºi 196010. S-au mai folosit ºi
anumite informaþii provenite de la câþiva foºti
gardieni ai penitenciarului sau de la foºti
angajaþi civili care au fãcut parte din personalul
tehnic al fabricii. 

Din informaþiile pe care le deþinem, rezultã
cã corpul de clãdire care a adãpostit atelierul
de forjã în care au fost ascunse sãbiile a fost
demolat la un moment dat, acesta fiind înlocuit
cu o nouã clãdire pentru forjã ce a fost ridicatã
se pare pe acelaºi amplasament. Prima
menþionare documentarã a noului atelier de
forjã este conþinutã într-un plan general de
situaþie, datat 6 mai 1971, în care sunt marcate
amplasamentele tuturor secþiilor, atelierelor ºi
spaþiilor administrative ce existau atunci în
incinta fabricii, specificându-se denumirea ºi
dimensiunile generale pentru fiecare dintre
acestea. În arhiva fabricii nu s-au gãsit
deocamdatã documente care sã ateste data
exactã la care a fost dezafectatã ºi demolatã
vechea clãdire a atelierului de forjã. De
asemenea, nici cele câteva persoane în vârstã
care mai trãiesc ºi care au lucrat în fabricã,
foºti gardieni ºi tehnicieni civili cu care am
reuºit sã discutãm, nu-ºi amintesc prea multe
lucruri despre vechea forjã ºi când a fost
aceasta demolatã. În planul din 1971 apare un
corp de clãdire de formã dreptunghiularã,
separat printr-un zid în douã compartimente
inegale, cel mai mare fiind atelierul de forjã
(indicat cu cifra 19), iar cel mai mic atelierul de
sudurã (indicat cu cifra 18). În dreptul noului
atelier de forjã, pe mijlocul laturii de sud-vest,
apare o micã construcþie dreptunghiularã
plasatã cu latura mai scurtã în apropierea
zidului forjei, nefiind însã adosatã sau lipitã de
acesta. Destinaþia acestei construcþii,
descoperitã de altfel la nivelul fundaþiei în
timpul primei campanii de cercetãri
arheologice, a fost aceea de toaletã. O altã
menþionare a atelierului de forjã este conþinutã
într-un releveu al atelierui existent, datat în
luna septembrie 1972, care a fost realizat în
vederea unei preconizate extinderi a atelierului
de sudurã. Desenul în plan orizontal prezintã
în detaliu structura ºi compartimentarea
respectivului corp de clãdire, spaþiul fiind
împãrþit inegal între încãperea mai mare a forjei
ºi încãperea care adãpostea atelierul de

sudurã11. Un al treilea plan care se aflã în
arhiva fabricii, datat în luna decembrie 1972,
poartã denumirea de Plan de situaþie ºi trasare,
acesta fiind executat tot pentru scopul
extinderii atelierului de sudurã aflat în acelaºi
corp de clãdire cu forja. ªtim cã noul atelier de
sudurã a fost construit în anul 1973, acesta
prezentându-se sub forma unei hale de formã
dreptunghiularã cu dimensiunile exterioare de
30,04 x 8,78 metri. Aceastã halã a fost adosatã
pe toatã lungimea laturii de sud-vest a
construcþiei care adãpostea forja ºi atelierul mai

mic de sudurã12. Noul edificiu a fost ridicat pe
o structurã de stâlpi din beton turnaþi în
fundaþii individuale ºi o reþea de trei grinzi
orizontale, prima fiind dispusã chiar la nivelul
solului. Pentru realizarea elevaþiei s-a umplut cu
zidãrie de cãrãmidã pânã la o anumitã înãlþime
spaþiul dintre primele douã grinzi, iar în partea
superioarã s-au montat geamuri de sticlã în
ochiuri metalice de formã pãtratã. Noua halã
pentru sudurã a fost conceputã ºi realizatã

aproximativ în acelaºi stil constructiv ca ºi
clãdirea alãturatã unde funcþiona forja,
folosindu-se inclusiv acelaºi tip de cãrãmidã
pentru elevaþii. Acest lucru indicã faptul cã
forja actualã nu a putut sã fie construitã cu
mult timp înainte de a se edifica în 1973 hala
de sudurã, însã anterior datei de 6 mai 1971
când ea apare deja configuratã în actuala formã

în acel plan general al fabricii13. 
Clãdirea care adãpostea vechiul atelier de

forjã o avem reprezentatã planimetric în cele

douã desene executate de Savu Popa14. Corpul
principal avea o formã dreptunghiularã din care
se dezvolta spre sud-vest, în prelungirea laturii
de nord-vest a forjei, un compartiment
rectangular ce este cunoscut drept o anexã care
avea rol de vestiar. Între încãperea mare a forjei
ºi anexã nu exista nicio structurã de zidãrie sau
din alte materiale, care sã obtureze deschiderea
ce exista între cele douã compartimente. Nu
cunoaºtem însã dacã anexa a fost
contemporanã de la început cu forja, sau a fost
adosatã ulterior, precum nu ºtim cu siguranþã
nici dacã aceasta a avut sau nu elevaþii de
zidãrie. Potrivit informaþiilor ºi dovezilor de
care dispunem, sãbiile au fost ascunse în
aceastã anexã. În 1957, cele douã ºanþuri în
care s-au îngropat cele trei þevi de fontã cu
lame de sãbii au fost sãpate în prelungire, pe o
lungime de circa doi metri, lângã ºi de-a lungul
laturii mai lungi dinspre sud-vest a anexei. În
1960, dupã spusele celor implicaþi, se înþelege
cã celãlalt ºanþ unde a fost introdus tubul de
tablã cu lame de sãbii a fost sãpat de-a lungul
laturii mai scurte dinspre sud-est a anexei.
Adâncimile menþionate de sãpãturã în ambele
cazuri au fost de circa � 0,80 metri. Deoarece
planurile lui Savu Popa nu sunt realizate la
scarã pentru cã nici nu avea cum sã facã acest
lucru, nu putem stabili niºte dimensiuni exacte
pentru detaliile conþinute. Totuºi, în ceea ce
priveºte numai anexa forjei, primul plan
conþine niºte mãsuri de lungime în paºi, care
corespund lãþimii acesteia pentru latura de
nord-vest. Tot în paºi este datã distanþa de la
un colþ interior al anexei, de-a lungul laturii de
sud-vest, pânã la groapa unde au fost sãpate
primele douã ºanþuri în prelungire, care au avut

împreunã lungimea menþionatã de doi metri.
Folosindu-ne de aceste elemente, se pot stabili
oarecum dimensiunile aproximative pentru
anexa forjei, acestea fiind de circa 2,50-3,00
metri pentru laturile de nord-vest ºi de sud-est
ºi de circa 5,00-5,50 metri pentru latura de sud-
vest. 

În anul 1993, când Savu Popa ºi Tiberiu
Hentea au revenit în penitenciarul Aiudului
dupã trecerea a trei decenii de la eliberarea lor
din detenþie ca sã ajute la descoperirea sãbiilor,
ei au luat contact cu o realitate total schimbatã
faþã de situaþia pe care o ºtiau. Forja veche nu
mai exista, iar în perimetrul respectiv apãruserã
între timp noi construcþii. Atunci au fost
informaþi cã forja nouã a fost construitã
aproximativ pe locul celei vechi, lucru care
astãzi greu mai poate fi confirmat de cei câþiva
supravieþuitori care au lucrat în fabricã în acea
perioadã ºi cu care am reuºit sã discutãm. Ca
urmare, plecându-se totuºi de la faptul cã forja
veche s-a aflat pe locul celei noi, s-a considerat
cã substrucþiile fostei anexe 
s-ar regãsi undeva sub pardoseala de beton
existentã în cadrul halei de sudurã construite în
anul 1973. Au fost sãpate atunci un numãr de
patru ºanþuri mai mici în presupusa suprafaþã a
fostei anexe în care nu s-a gãsit nimic,
renunþându-se apoi la orice încercare de a se
mai cãuta în altã parte.

Subiectul legat de reluarea cãutãrii acestor
sãbii a intrat în preocupãrile noastre de
cercetare în cursul anului 2011. Prima campanie
de cercetãri arheologice a vizat în primul rând
verificarea presupusului loc unde s-a aflat fosta
anexã a forjei, acolo unde s-au practicat ºi
ºanþurile de cãutare în 1993. Zona este

cuprinsã în interiorul halei de sudurã15

construite în 1973, întreaga suprafaþã fiind
acoperitã la nivelul de cãlcare cu un strat din
beton ce prezenta o grosime de circa 18-20 cm,
acesta trebuind sã fie spart ºi îndepãrtat de pe
locurile unde s-a intervenit prin sãpãturã
arheologicã. Cercetarea nu a mai urmat
normele consacrate ale unei sãpãturi
arheologice care prevãd trasarea ºi practicarea
de secþiuni sau suprafeþe precis delimitate,

La începutul celei de-a doua campanii de sãpãturi (2013)

"
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eventual separate prin pãstrarea unor martori
de pãmânt între acestea. Condiþiile specifice ale
locului, existenþa unor multiple obstacole
precum ºi grosimea stratului de beton, care s-a
putut sparge ºi disloca doar prin folosirea unui
pikamer ºi prin forþa cupei unui excavator, ne-
au determinat sã renunþãm la metodele clasice
de cercetare. Activitatea a fost supusã unui
scop bine precizat, acela de a cãuta ºi descoperi
locul unde s-a aflat amplasamentul anexei
fostului atelier de forjã.

În cursul primei campanii de cercetãri
arheologice a fost verificatã prin sãpãturã o
suprafaþã totalã de circa 42 mp, iar în a doua
campanie lucrãrile au fost extinse ºi în alte
zone din interiorul halei de sudurã, suprafaþa

afectatã însumând alþi 28 mp16. În anumite
sectoare de lucru, adâncimile maxime de
sãpãturã au coborât în general pânã la � 1,60
metri. S-au redeschis apoi din nou unele
sectoare de sãpãturã cercetate în cursul primei
campanii, mai ales de-a lungul zidului de sud-
vest a forjei actuale, unde adâncimile verificate
au coborât ºi pânã la doi metri în solul steril. 

Dupã încheierea lucrãrilor, toatã suprafaþa
din interiorul halei care a fost afectatã de
sãpãturile desfãºurate în cursul celor douã
campanii de cercetãri arheologice a fost
astupatã cu pãmânt. Preconizãm ca
investigaþiile sã fie reluate dupã obþinerea unor
noi informaþii care sã permitã localizarea cât
mai precisã a amplasamentului fostului atelier
de forjã, dar mai ales a anexei acestuia.
Importanþa ºi încãrcãtura deosebitã a unei astfel
de acþiuni reclamã ºi motiveazã continuarea

necondiþionatã a demersului nostru17. Sãbiile
trebuie sã fie acolo. Dacã acei oameni au
înfruntat niºte riscuri ca sã le salveze, noi
trebuie sã le scoatem la luminã.

Note:
1 Prima campanie de cercetãri arheologice la acest

obiectiv a avut loc în perioada 22-26 octombrie 2012,
iar a doua s-a desfãºurat în intervalul 22-28 mai 2013.
La buna desfãºurare a activitãþilor de cercetare am
beneficiat de sprijinul ºi colaborarea Muzeului de
Istorie ºi ªtiinþele Naturii din Aiud, Primãria
municipiului Aiud, Penitenciarul Aiud, Întreprinderea
de Metalurgie Prelucrãtoare Aiud ºi Muzeul Naþional
al Unirii din Alba Iulia.

2 Aceastã unitate de producþie industrialã nu mai
are nicio legãturã administrativã sau de altã naturã cu
Penitenciarul, singurul lucru care deocamdatã le mai
uneºte fiind doar amplasarea într-o incintã comunã.

3 Gheorghe Popescu-Vâlcea s-a nãscut la 9 august
1912 în comuna Copãceni din judeþul Vâlcea. Pãrinþii
sãi au fost simpli þãrani. ªcoala primarã a fãcut-o în
satul natal, apoi între anii 1924-1932 a urmat
cursurile renumitului Seminar Teologic Sfântul
Nicolae din Rm. Vâlcea. ªi-a continuat studiile la
Facultatea de Teologie din Chiºinãu (1932- 1936),
dupã care a urmat ºi cursurile Facultãþii de Litere ºi
Filosofie din Bucureºti. În strãinãtate a frecventat
cursurile Institutului de Artã bizantinã ºi al Sud-
Estului European de la Universitatea din Strasbourg al
cãrui diplomat a devenit, precum ºi cursurile de Artã
creºtinã ºi Bizantinologie la Ecole Pratique des Hautes
Etudes din Paris. ªi-a dat doctoratul în Arte,
specializarea istorie ºi artã bizantinã. Participã ca
ofiþer de rezervã în al Doilea Rãzboi Mondial,
luptând pe frontul din rãsãrit împotriva
comunismului, fiind decorat cu Ordinul Coroana
României cu spade în gradul de Cavaler ºi Virtutea
Militarã. Pentru o perioadã de timp a deþinut ºi
funcþia de inspector general în Ministerul Cultelor. A
fost un reputat ºi recunoscut specialist în arta
bizantinã. În 1947 a iniþiat Miºcarea de rezistenþã
Vlad Þepeº II, o organizaþie anticomunistã, dar în

1948 este arestat ºi condamnat politic la o pedeapsã
de 20 de ani muncã silnicã. A executat 16 ani ºi
jumãtate în temniþele de la Jilava, Vãcãreºti, Aiud,
Lugoj ºi Gherla. Dupã ce a fost eliberat din
închisoare, în 1964, lucreazã pânã la pensionare la
Comisia de picturã bisericeascã a Patriarhiei ca
inspector principal de specialitate, profesor ºi
vicepreºedinte. Se stinge din viaþã în ziua de 7 aprilie
1998. În urma lui au rãmas mai multe lucrãri de
specialitate deosebit de apreciate în þarã ºi strãinãtate
(Octavian Roske (coordonator), Mecanisme represive
în România, 1945-1989. Dicþionar biografic � Litera P,
Bucureºti, 2007, 
p. 335.)

4 Savu Popa s-a nãscut în 2 decembrie 1928 la
Ocna Sibiului, originea socialã a acestuia fiind de
þãran mijlocaº. Conform datelor menþionate în Fiºa
matricolã penalã, a fost arestat în 1950 fiind
condamnat la o pedeapsã de 25 de ani muncã silnicã
pe motivul cã a fãcut parte dintr-o organizaþie
subversivã cu caracter militar. A executat peste 14 ani
de detenþie în închisorile ºi lagãrele de muncã de la
Aiud, Gherla, Jilava, Lugoj ºi Baia Sprie, fiind eliberat
în anul 1964 (Ibidem, p. 281).

5 Gheorghe Martãu s-a nãscut la 2 martie 1922 în
satul Bâlta din jud Gorj, pãrinþii sãi fiind þãrani
sãraci. A fost combatant în cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Conform datelor din Fiºa matricolã penalã,
a fost condamnat în 1951 pentru uneltire împotriva
ordinii sociale la o pedeapsã de 10 ani temniþã grea.
A fost închis în penitenciarele ºi lagãrele de muncã
de la Craiova, Jilava, Gherla, Aiud, Dej ºi Cavnic. S-a
eliberat în anul 1961. Nu cunoaºtem data când a
decedat (Octavian Roske (coordonator), Mecanisme
represive în România, 1945-1989. Dicþionar biografic
� Litera M, Bucureºti, 2005, p. 127-128).

6 Într-o declaraþie care aparþine lui Savu Popa,
acesta face menþiunea cã în una dintre þevile de fontã
a fost introdusã o singurã sabie întreagã, care avea
gravat pe ea numele generalului David Praporgescu,
acesta fiind un erou al primului Rãzboi Mondial.

7 Tiberiu Hentea s-a nãscut la 17 iunie 1920 la
Sibiu. A fost membru al Miºcãrii Legionare ºi
combatant pe fronturile celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Pentru o perioadã scurtã de timp a fost
ajutor de comisar la Prefectura Poliþiei Capitalei în
timpul guvernãrii legionare. A fost arestat în 1948,
fiind condamnat în ianuarie 1949 la 15 ani de muncã
silnicã pentru crimã de uneltire contra ordinii sociale.
A trecut prin închisorile ºi lagãrele de muncã de la
Aiud, Baia Mare, Gherla, Baia Sprie, Cavnic ºi
Ploieºti. S-a eliberat de la Aiud în vara lui 1963 odatã
cu expirarea pedepsei, dupã care a fost trimis pentru
o perioadã de timp cu domiciliu obligatoriu în
localitatea Rubla-Valea Cãlmãþui (Octavian Roske
(coordonator), Mecanisme represive în România,
1945-1989. Dicþionar biografic � Literele H-L,
Bucureºti, 2004, p. 83).

8 În acest demers a fost implicat atunci Muzeul
Militar Naþional Regele Ferdinand I. Subiectul a fost
abordat ºi dezvoltat în cadrul unui episod din serialul
Memorialul Durerii realizat de Lucia Hossu Longin,
titlul respectivului episod fiind Sãbiile Generalilor
Români. 

9 Este vorba despre Gheorghe Popescu-Vâlcea,
Popa Savu ºi Tiberiu Hentea a cãror mãrturii orale
sunt consemnate ºi înregistrate pe pelicula filmului
Sãbiile generalilor români. Totodatã, declaraþiile scrise
ale lui Popa Savu ºi Tiberiu Hentea au fost publicate
într-o revistã ce a apãrut la Timiºoara în anii `90 ai
secolului trecut (Vezi În atenþia Armatei Române:
Sãbiile generalilor scãpate de la bricege!, în Gazeta de
Vest, mai 1994, p. 19-20). Câteva informaþii despre
aceste fapte se regãsesc ºi în lucrarea lui Tiberiu
Hentea, De la Cotul Donului la Aiud, Editura
Gordian, Timiºoara, 1996, p. 159.

10 Primul plan a fost realizat de Savu Popa în
timpul detenþiei de la Aiud pe o bucatã de pânzã,
desenul fiind configurat ºi reprodus prin coaserea lui
cu aþã. Fiindu-i teamã sã se elibereze din închisoare
în 1964 având asupra lui planul cu secretul locului
unde au fost ascunse sãbiile, a decis sã-l ardã, însã
schiþa a reprodus-o întocmai pe hârtie imediat dupã
ce a ajuns acasã. Aceastã schiþã reproduce cu

aproximaþie planimetria vechiului atelier de forjã cu
dispunerea în interior a ciocanelor mecanice, a
cuptoarelor ºi nicovalelor, figurând ºi locul unde au
fost sãpate în 1957 cele douã ºanþuri în care au fost
introduse cele trei þevi de fontã în care se aflã lamele
de sãbii. Al doilea plan a fost realizat în anul 1993,
dupã ce Savu Popa a participat la prima încercare
nereuºitã de cãutare a sãbiilor. Schiþa reproduce
detaliile conþinute în primul desen, însã adaugã
corpurile noi de clãdire ce au fost ridicate în acel
perimetru, unde la un moment dat atelierul vechi de
forjã a fost demolat.

11 Alãturi de planul orizontal, pe aceeaºi coalã de
hârtie, mai existã desenul unei secþiuni transversale
prin acest corp de clãdire, care prezintã fundaþia,
elevaþia ºi structura acoperiºului, alãturi de care se
mai aflã un desen al faþadei longitudinale ºi unul al
faþadei laterale.

12 Când s-a construit noua halã pentru sudurã,
vechiul atelier de sudurã care era cuprins în aceeaºi
clãdire cu forja ºi-a schimbat destinaþia, devenind
atelier pentru stiplex, aici fiind confecþionate semne
ºi indicatoare rutiere, care s-au produs aici pânã la
închiderea fabricii. Tot în anul 1973, pe latura de sud-
est a forjei a mai fost adosatã o încãpere unde a
funcþionat o staþie de acetilenã.

13 Intervalul mai larg de timp în care a putut sã
fie construitã forja actualã este cuprins între anul
1964, propus ca termen post quem ºi data de 6 mai
1971, care reprezintã un termen ante quem sigur.
Anul 1964 constituie momentul eliberãrii din
închisoare a deþinuþilor politici, iar atunci atelierul de
forjã funcþiona cu siguranþã în clãdirea mai veche.
Dar având în vedere detaliile prezentate în legãturã
cu edificiul care a înlocuit vechea forjã, la care se
adaugã ºi câteva indicii rezultate din declaraþiile unor
foºti angajaþi ai penitenciarului care au lucrat în
fabricã, rezultã cã forja nouã ar fi fost construitã,
probabil pe acelaºi amplasament, cândva în cursul
anilor 1969-1970.

14 Aceste desene ne-au fost puse la dispoziþie în
ziua de 17 septembrie 2012, la Ocna Sibiului, de
cãtre fiul lui Savu Popa, care poartã acelaºi nume cu
cel al tatãlui sãu. Acesta este preot ortodox ºi a
participat alãturi de tatãl sãu ºi de Tiberiu Hentea, în
1993, la încercarea de cãutare a sãbiilor. 

15 Pentru hala atelierului de sudurã, dimensiunile
interioare rezultate în urma mãsurãtorilor noastre
sunt de 29,55 x 8,55 metri, latura mai lungã fiind
dispusã pe direcþia NV-SE. Hala este prevãzutã cu
douã intrãri, una mai micã pe latura de nord-vest ºi
una cu o deschidere mai mare pe latura de sud-vest.

16 La sfârºitul lucrãrilor din prima campanie,
întreaga suprafaþã cercetatã prin sãpãturã arheologicã
a fost lãsatã deschisã. Aceasta a fost astupatã treptat
în cursul celei de-a doua campanii, în funcþie de
dispunerea noilor suprafeþe unde trebuia sã
intervenim ºi pentru degajarea locurilor ocupate de
grãmezile cu pãmânt. 

17 Cercetarea arheologicã a fost realizatã de o
echipã specializatã de arheologi coordonatã de cãtre
Gheorghe Petrov, arheolog expert la Muzeul Naþional
de Istorie a Transilvaniei din Cluj, alãturi de care s-au
aflat istoricul Marius Oprea, Paul Scrobotã de la
Muzeul de Istorie din Aiud, Horaþiu Groza de la
Muzeul de Istorie din Turda ºi Gabriel Rustoiu de la
Muzeul Naþional al Unirii din Alba Iulia. Forþa de
muncã întrebuinþatã pentru sãpãturile arheologice,
alcãtuitã din deþinuþi, a fost asiguratã în condiþii
contractuale de cãtre penitenciarul Aiud. Finanþarea
celor douã campanii arheologice a fost asiguratã de
cãtre IICCMER, la care s-a adãugat ºi susþinerea
venitã din partea Primãriei municipiului Aiud.
Cuvinte de mulþumire se cuvin a fi adresate
conducerii penitenciarului ºi în mod special domnului
ing. Adrian Liga, directorul IMP Aiud, pentru întregul
ajutor acordat ºi deosebitul interes manifestat. 
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D
intre marile mistere ale fiinþãrii ºi ale fiinþei,
holistic privind, moartea este, credem, cel mai
mare, de nepãtruns.

În pofida multelor incertitudini care planeazã
asupra acestui aspect, atât de mult discutat, dar rãmas
enigmã de neelucidat, sigurã este preocuparea fiecãruia
dintre noi privind punctul teminus al existenþei noas-
tre pe pãmânt. În partea nord-vesticã a Transilvaniei,
terenul atât de generos al cercetãrilor de faþã, grija
legatã de �cum ºi când om muri� se conjugã cu o
serie de trãiri, gesturi, atitudini, deconcertante pentru
cei neobiºnuiþi cu mai vechi ºi mai insolite mentalitãþi.
Astfel, secvenþele de dinainte de moarte prilejuiesc
niºte manifestãri cu totul uluitoare (nu atât ale... muri-
bundului, cât ale familiei acestuia ºi ale întregii colec-
tivitãþi rurale), momentul morþii, de asemenea,
ocazioneazã performarea unor gesturi dacã nu stranii,
cel puþin surprinzãtoare, urmând ca perioada de dupã
înmormântare sã fie una aparte, definitã prin câteva
îndatoriri ºi obligaþii ale familiei rãposatului, preocu-
patã de destinul postmortem al celui plecat. În acest
cadru se situeazã ºi doliul - simbol ºi trãire totodatã,
segment important pentru orice cercetãtor, prin pris-
ma complexitãþii semnificaþiilor ce îl compun. 
Doliul impune schimbãri vestimentare, exterioare, o
formã impusã în faþa obºtii, dar ºi de ordin comporta-
mental ºi spiritual, ce vizeazã unele restricþii, cum ar fi
interdicþia de a lucra cât timp mortul e în casã, de a
se pieptãna, de a mãtura, de a spãla, de a merge la
câmp, la bãrbaþi � de a se tunde sau de a se bãrbieri,
de a umbla cu capul acoperit. De asemenea, interz-
icerea de cânta, de a dansa, ori de a lua parte la vreo
petrecere, norme de conduitã impuse de un sistem de
credinþe consfinþit ºi respectat. Semnele doliului au o
duratã variabilã, cum remarcam, dar mãrturiile con-
verg înspre urmãtoarele date: un an pentru pãrinþi,
soþi, copii, patruzeci de zile pentru rude apropiate ºi
câteva zile pentru neamuri mai îndepãrtate sau pentru
cunoscuþi. �La câþ popti te duci, fiecare altãceva îþi
zâce. Cã on an, cã ºasã luni, cã numa patruzãci de
zâle, cã doliu nu aratã cinstirea ºi respectu, cã feliu
cum trieºti...! Amu, no, fiecare cum crede. În orice
caz, batãr juma de an pântu morþi aproptieþi, ºasã sãp-
tãmâni pântu ciie mai depãrtaþi, tri zâle pântu vecin
sau om cunoscut mai pã departe�. (Bonþe Floare, Ban)
Ernest Bernea comenteazã, în constatãri de mare rafi-
nament intelectual, importanþa doliului ºi a atitu-
dinilor pe care le atrage, astfel cã �doliul se exprimã
printr-un sistem de semne, semne exterioare, care core-
spund la anumite atitudini interioare ale omului ºi la
formele obligatorii în faþa colectivitãþii. Dar doliul nu
înseamnã numai aceste semne ºi forme exterioare, ci
ºi un întreg mod de comportare faþã de sine însuºi ºi
faþã de colectivitate. Atinºi de prezenþa morþii, ei nu
mai pot duce o viaþã obiºnuitã; starea lor schimbatã
prin aceastã contagiune, necesitã acte pozitive ºi nega-
tive (interdicþii) în legãturã cu (...) întreg stilul de
viaþã�. (Bernea, 2007: 83) În acelaºi context se cuvine
sã notãm ºi o altã opinie, la fel de relevantã pentru
studiul nostru, ºi anume cea a lui Toader Nicoarã care
considerã cã �doliul reprezintã o altã modalitate de a
marca expresia regretului dupã cel dispãrut ºi, implicit,
o contribuþie pentru mortificarea trupului ºi prin absti-
nenþã a celor apropiaþi, spre a uºura trecerea sufletului
prin vãmi, ºi gãsirea odihnei în lumea de dincolo�.
(Nicoarã, 1997: 223) 

Câteva sugestive expuneri vin sã întãreascã ima-
ginea: �muierile sã despletesc, fetile nu sã feºtesc, pã
vremea aceie nici nu sã feºte nime, fãrã podoabe.
Bãrbaþî nu poartã pãlãrie, umblã nebãrberiþî, neraºi.
Vãduvii sã cam însoarã repide, mai repide de un an,
au de crescut copii, de întreþânut casã, gospodãrie�.
(Plotuna Veronica, Fildu de Mijloc) Vãduvilor li se
interzice recãsãtorirea în decursul primului an; reali-

tatea relevã faptul cã majoritatea vãduvelor rãmân sin-
gure, în vreme ce, mulþi bãrbaþi au ales sã se recãsã-
toreascã: �Nu sã deascurcã fãrã muiere, nici acasã, nici
la câmp, necum cu pruncii�. (Plotuna Maria, Fildu de
Mijloc) Materialul de Arhivã pune în luminã aspecte
definitorii: �Îmbrãcãmintea în negru. Bãrbaþii umblã
descoperiþi, iar femeile despletite câtã vreme mortul e
în casã. Dureazã ºase luni. La ºase sãptãmâni se ridicã
pausul, dar doliul conteazã. Nimic special când o fatã
intrã în joc prima oarã, dupã perioada de doliu�. (Tx.
mg. nr. 012114, Inf. Borciu Lucreþia, 42 ani, Þicuº
Maria, 50 ani, Drighiu, Culeg. Ion Taloº, L. Iºtoc,
24.10. 1972) �Doliu n-are ceva deosãbire decât cã
femeile aste umblã aºe despletite. Nouã-zece zâle. Iarã
în privinþa bãrbaþilor, atâta cã umblã fãrã pãlãrie,
pânã-n zuua aceie. Cum intrã-n joc fata dupã doliu?
Nu ºtiu, nu cunoaºtem noi aºe ceva�. (Tx. mg. nr.
2186IIi, Inf. Vid Teodor, 64 ani, Plopiº, Culeg. Ion
Taloº, Ion Cuceu, 26.06.1973) �Jelania, se þine ºase
sãptãmâni, uneori chiar un an. Bãrbaþii nu se rad ºase
sãptãmâni. Primele trei zile, adicã, în vreme ce mortul
e în casã, bãrbaþii umblã cu capul gol�. (Tx. mg. nr.
2104IIc, Inf. Pop Raveca, 64 ani, Aghireº, Culeg. Ion
Taloº, 12.02.1973) �Jelania dureazã ºase sãptãmâni.
Femeile umblã despletite. La rudele mai îndepãrtate,
unchi, mãtuºi, doliul dureazã una-douã sãptãmâni.
Femeile nu sunt împletite de altcineva la expirarea
doliului, ci se împletesc singure�. (Tx. mg. nr. 2108Iv,
Inf. Cãprar Traian, 74 ani, Cãprar Floare, 63 ani,
Fetindia, Culeg. Ion Taloº, 
E. Petruþiu, 13.02.1973) �Þine ºase sãptãmâni, se poate
purta ºi mai mult. Se lasã pãrul despletit. La sfârºitul
perioadei, nu le împletesc alte femei, ci ele însele�.
(Tx. mg. nr. 2110IIl, Inf. Alb Veronica, 68 ani,
Meseºenii de Sus, Culeg. Ion Taloº, 15.02.1973)
Doliul este situat sub zodia mãºtii, alãturi de alte sim-

boluri, întrucât �cãmaºa de botez, cãmaºa de mire,
rochia de mireasã, pânza trupului, hainele de doliu,
straiele de sãrbãtoare îmbrãcate de Crãciun etc. nu
sunt doar simple însemne rituale, ele devenind mãºti.
De aceea, primul gest pe care îl fac ceilalþi membri ai
comunitãþii, de îndatã ce se întâlnesc cu cel ce
îmbracã masca, este acela de a-i confirma calitatea
nou dobânditã. De asemenea, cel care îºi pune masca
nu va imita doar «personajul» pe care îl joacã, ci se va
identifica cu acesta. Este aceasta singura cale de
realizare a comuniunii cu fiinþa sacrã, ale cãrei gesturi
le reface ºi totodatã singura formã de refacere a stãrii
de echilibru�. (Suiogan, 2006: 62) 
Perioada de doliu este prescrisã de practicile creºtine,
alãturi de alte interdicþii de ordin comportamental, dar
se considerã cã femeile poartã doliu mai mult decât
bãrbaþii. Doliul devine astfel o modalitate de cinstire a
morþilor, crede Gail Kligman, una dintr-un ansamblu
care trebuie respectat, întrucât sufletul mortului veg-
heazã la îndeplinirea cu stricteþe a rânduielilor, în caz
contrar, el s-ar întoarce pentru a pedepsi pe cei vii �
aici regãseºte autoarea originea precreºtinã a fricii de
�strigoi, vampiri ºi alte entitãþi înrudite�. În acelaºi
context se aflã ºi grija pentru oferirea pomenilor, sub
forma meselor comemorative, în principal, a rugãciu-
nilor, numite �acte de comunicare simbolicã, ce satis-
fac cerinþele mortului, sporind ospitalitatea ºi întãrind
relaþiile sociale dintre vii ºi morþi�, aceºtia din urmã
rãmânând în lumea lor, dar, ca orice cãlãtor, ei au
nevoie de hranã, pânã la Judecata de Apoi. (Kligman,
2005: 113) 

Interdicþiile funerare urmãresc evitarea impuritãþii
mortului, sub zodia lor ºi a prescripþiilor fiind aºezatã
toatã desfãºurarea ritualicã funerarã, dupã cum s-a
vãzut �de la primele semne de instituire a doliului, la
gesturile, atitudinile ºi comportamentele manifestate în
preajma unui mort, pânã la modificarea rutinei zilnice
a vecinilor, ºi, în anumite aspecte, chiar a întregului

sat�. (Rãdulescu, 2008: 141) Prin ascetismul modului
de viaþã autoimpus de îndoliaþi, �se renunþã la plãcer-
ile lumeºti ºi se aduce un omagiu mortului. Se real-
izeazã, în acelaºi timp, ºi un ritual de purificare inte-
rioarã a celor îndoliaþi, perioada de doliu fiind un
timp al meditaþiei ºi al revalorizãrii vieþii din perspecti-
va imperativului «memento mori»�. (Rãdulescu, 2008:
141-142) 

Ca o concluzie la analiza privitoare la perioada
doliului postfunerar, Gail Kligman scoate în relief fap-
tul cã intensitatea activitãþilor rituale se reduce treptat,
odatã cu diminuarea durerii ºi cu familiarizarea cu
absenþa, rãmânând ca amintirea morþilor sã fie
comemoratã periodic, prin respectarea riturilor calen-
daristice ºi ale ciclului vieþii, �în acest fel � continuã
informaþia � procesul ritual defineºte durerea ºi, în
acelaºi timp, dã un sens morþii. El structureazã imag-
inea mediatã social a sinelui public. Ciclul practicilor
legate de moarte codificã într-o formã culturalã,
norme ale comportamentului social care asociazã
sinele societãþii. De asemenea, ele asociazã pe cei vii
morþilor�. (Kligman, 2005: 150)

Doliul semnificã, în fond, ºi o împãcare, cu sine, cu
Dumnezeu, cu... moartea - care vine întotdeauna într-
un moment nepotrivit. Mãrturiile numeroase pe care
le avem vorbesc despre o biatã fiinþã umanã limitatã,
finitã, ce nicidecum nu poate cuprinde nelimitatul,
infinitul, în pofida ambiþiilor ºi oricât s-ar osteni.
Aceleaºi rãspunsuri ne vorbesc despre fiinþa umanã
vulnerabilã, supusã bolii, singurãtãþii, privaþiunilor de
tot felul, singurãtãþii, ºi, în final, cinic, morþii. Doliul e
ca o �îmblânzire�, ca o atenþionare, ca o cuminþire (ca
în orice, sunt ºi modalitãþi de eschivare, de reinter-
pretare personalã, de concesie ºi de compromis, nu-i
aºa? Unii poartã gri, nu negru, semidoliu, semire-
semnare, cvasisupunere în faþa normelor, a convenþi-
ilor ºi a convenienþelor. Mai poate fi, fãrã îndoialã,
fugã de moarte, de un mare ºi singur adevãr...)
�Cãsenii îºi bãnesc dupã mort, ºi-aduc aminte, batãr
cât îs în negru, cã-s muritori. Numa unii cred cã n-or
muri veci, c-or moºteni pãmântu, da uitã cã noi numa-
l administrãm. O pterit reji, împãraþ, Moise ºi Aaron
ºi apostolii ºi tãþ ciie mari, ºi n-om muri noi...?! Din
pruncie sã ne aducem aminte de moarte, cã aºe poate
nu om mai pãcãtui. Îi greu de triit cu trupu pã
pãmânt, da cu sufletu în cer. (...) on an de negru ne
mai îmbunã, ne mai liniºteºte on ptic, cã gâneºti cã on
ptic pe sântem rãi ºi mari ºi tari. Hane cenuºii poatã
muierile aste mai ocoºe... Nu bune s-o rãcit bãrbatu-
so, cã o ºi fujit la altu. No, nu te teme, cã l-o avut mai
de mult.�. (Bonþe Floare, Ban)
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Doliul ca simbol, mortificare, abstinenþã



1. Ideea de reconstrucþie modernã în
filosofie* implicã, prin forþa lucrurilor, cerinþa
demersului categorial-sistematic în cuprinderea
hermeneuticã a sferelor fiinþãrii, cunoaºterii ºi
creaþiei valorice, într-o mereu nouã modelare a
metodologiei de abordare a fenomenului cultur-
al. Este de reþinut � preciza N. Hartmann � cã
�vremea sistemelor filosofice a trecut...
Gândirea sistematicã din zilele noastre urmeazã
o altã cale. Ea nu mai este gândire de sistem, ci
mai degrabã gândire de probleme. Aceasta din
urmã nu este însã nesistematicã, ci urmãreºte
ea însãºi o privire sinopticã. Scopul trebuie sã-i
fie prezent totdeauna ca sistem; numai cã ea
nu-l considerã dinainte ca sistem, ci vrea sã se
lase condusã la sistem� (Systematische
Selbstdarstellung, în: Kleinere Schriften, I,
Berlin, 1955, p. 2).

Un astfel de text constituie oricând
motivaþia unui demers sistematic modern în
reconstrucþia filosoficã, fãrã sã ancoreze într-un
sistem de tip deductiv-speculativ. Este ºi
orientarea de bazã a filosofiei pentadice:
�Edificarea unui sistem categorial-filosofic �
precizeazã Alexandru Surdu � nu este o
îndeletnicire curentã. Ea rãspunde unei
trebuinþe de a fi a sistemului, unei necesitãþi
istorice care îl ºi impune, undeva ºi cândva...
Sistemele filosofice sunt greu de construit ºi
sunt date adesea uitãrii înainte de a fi
desãvârºite... Ele n-au fost ridicate însã la
vremea lor, numai pentru a fi acoperite cu
timpul de nisipurile uitãrii... Sistemul are în
genere semnificaþia de punere în ordine, de
explicitare, clasificare ºi ierarhizare, în cazul
nostru, a categoriilor filosofice�... (Filosofia
pentadicã I: Problema transcendenþei, Editura
Academiei Române, 2007, p. 7).

Autorul acestei scrieri � ilustru logician ºi
filosof � exprimã de la început conºtiinþa clarã
a necesitãþii înnoirii în procedarea sistematicã
�în zilele noastre, dupã un secol de dominaþie a
tehnicii, dupã pozitivarea aproape totalã a
filosofiei�, relevând importanþa clarificãrilor
terminologice ºi a generalizãrii experienþelor
ºtiinþei, artei, tehnicii, vieþii sociale ºi culturale
în regândirea rosturilor filosofiei, care trebuie sã
fie oricând �sistem categorial-filosofic�:
�Sistemele categorial-filosofice trebuie distinse
de cele disciplinare. Acestea din urmã sunt
permanente, ca ºi învãþãmântul filosofic.
Logica, etica, estetica ºi celelalte se construiesc
ºi se predau separat, în «cochetãrie» sau nu cu
ºtiinþele, cu tehnica, cu artele, justiþia sau
politica. Ele contribuie la îmbogãþirea
categorialã a filosofiei, dar creazã mereu
discrepanþe ºi disproporþii între domenii�
(Ibidem, p. 8-9).

2. De aceea, sistemele categorial-filosofice,
necesare ºi actuale, presupun o amplã evaluare
a tradiþiei istoriei gândirii ºi generalizarea (în
reflecþii constructive) a �experienþei gândirii�
din epoca în care se construiesc asemenea
sisteme. Autorul subliniazã cã aceste sisteme

trebuie sã fie precedate �de apariþia
dicþionarelor ºi enciclopediilor filosofice care
conþin tezaurul conceptual, ca ºi de apariþia
istoriilor, de regulã disciplinare, ale filosofiei
trecute ºi prezente, care oferã materialul
necesar pentru ridicarea eºafodajului sistematic,
rãmânând sã fie adoptatã ºi metoda
corespunzãtoare acestuia, dialectico-speculativã
prin excelenþã� (Ibidem, p. 10-11).

Este anunþatã astfel ideea programului de
lucru, pe care autorul îl urmeazã în contextul
acestor prime volume prin abordarea a douã
probleme-cheie ale reconstrucþiei sistematice:
problema transcendenþei ºi problema
subsistenþei, aceasta din urmã marcând, ca
�teorie a subsistenþei�, începutul punerii
temeliilor unui sistem categorial filosofic.
Problema Transcendenþei, cum a fost expusã,
cu aspectele sale istorice, �ne oferã materialul
de construcþie al sistemului. Categoriile
subordonate Transcendenþei, completate ºi
selectate, erodate, am putea spune, prin
caracterul lor autologic, ne oferã osatura
Subsistenþei, cãci la aceasta s-a ajuns, tot
trecându-se dincolo de limitele Existenþei.
Faptul cã ele sunt cinci ºi numai cinci (Unul,
Totul, Infinitul, Eternitatea ºi Absolutul)
deschide perspectiva pentadicã a Subsistenþei ºi
circumscrie cadrul acesteia� (Filosofia pentadicã
II: Teoria Subsistenþei, Editura Academiei
Române, 2012, p. 9-10).

În raport cu Existenþa se contureazã
distincþia dintre Transcendenþã ºi
Transcendentalitate, aºa cum precizeazã
autorul, �dintre ceea ce este dincolo ºi ceea ce
este dincoace de Existenþã, ambele fiind
probleme importante ºi în filosofia modernã ºi
contemporanã, ºi constituind chiar puncte de
plecare în cadrul unor sisteme filosofice
categoriale� (Ibidem, p. 10-11).

Aceste douã volume conþin ºi o cuprindere
semnificativã a istoriei gândirii filosofice,
consideratã în cadrul interacþiunii cu alte forme
ale culturii (îndeosebi morala, religia ºi ºtiinþa),
din care sunt desprinse (cu o argumentare
consistentã, ca bazã de informare ºi stringentã
logicã) problemele de bazã ale sistemului
categorial-filosofic proiectat. Aºa cum se
subliniazã (într-o amplã �Introducere la filosofia
pentadicã�) sub genericul «Pentada este
numãrul de aur al dreptei filosofãri», filosofia
pentadicã �este un sistem categorial-filosofic de
tip dialectico-speculativ, care se deosebeºte în
multe privinþe de celelalte sisteme filosofice ºi
care necesitã consideraþiuni preliminare:
generale, referitoare la sistemele filosofice, ºi
speciale, cu privire la particularitãþile acestui
sistem� (I, p. 15).

În lumina acestui program este prezentat în
esenþã un istoric al sistemelor filosofice (într-o
desfãºurare avizatã, autorul fiind ºi unul dintre
cei mai buni istorici ai logicii ºi ai filosofiei) ºi
sunt ordonate sistematic problemele ºi
conceptele-cheie ale filosofãrii, accentul cãzând
pe aspectele ontice ºi logico-lingvistice, ºi pe

aspectele teoretico-metodologice ºi ale
aparatului categorial, þinta constituind-o
�Sistemul�, care �oferã imaginea întregului, aºa
cum era prezentat în clasica propedeuticã,
dispãrutã astãzi din învãþãmântul filosofic� (I,
p. 29).

Prin forþa lucrurilor, autorul acordã o
deosebitã atenþie temei categoriilor, precizând
însã cã �sistemul categorial-filosofic este altceva
decât teoria categoriilor. Acestea, în totalitatea
lor, nu sunt decât o parte din eºafodajul
construcþiei filosofice� ºi sunt de urmãrit �în
procesul constituirii lor�, în care se aflã �ºi
principiile «funcþionãrii» categoriilor� (I, 31).

3. Dupã examinarea concepþiilor despre
Transcendenþã (în gândirea teoreticã a
contemporaneitãþii, în special) trece în primul
plan Subsistenþa: �Filosofia pentadicã începe cu
Subsistenþa�, având �semnificaþia de a fi
înaintea Existenþei, de a o preceda, cât ºi pe
aceea de a fi dupã aceasta, de a-i succeda... ca
început ºi ca sfârºit, cu toate cã ea este, în
acelaºi timp, Eternitatea ºi Infinitul� (I, p. 64).

Definirea filosofiei pentadice este realizatã
dupã o impresionantã incursiune în istoria
gândirii, cu preocuparea constantã de a
valorifica ceea ce þine de sistematic
(sistematicitate) ºi categorial, îndeosebi de
prezenþa celor cinci supercategorii autologice:
Unul, Totul, Infinitul, Eternitatea ºi Absolutul�
(I, p. 219).

Se clarificã, în acest context ºi raportul
dintre Transcendenþã ºi Subsistenþã: �nu
Transcendenþa, ci Subsistenþa este începutul,
problema Transcendenþei fiind doar preludiul
acestuia. ªi totuºi, fãcând parte din
Subsistenþã... þine de începutul sistemului
filosofic� (I, p. 219).

Tema Subsistenþei fiind esenþialã, teoria ei
devine scopul întregii desfãºurãri istorico-
filosofice ºi sistematice (aºa cum se reliefeazã
în vol. II), urmãrindu-se în principal: cele cinci
supercategorii autologice, autologia acestora,
ipostazele Subsistenþei ºi manifestarea acesteia.
Cãci �Subsistenþa înseamnã Unul, Totul,
Infinitul, Eternitatea ºi Absolutul. Toate acestea
fiind autologice, se exprimã pe sine ºi,
speculative fiind, se ºi identificã unele cu altele,
fãrã a fi însã indistincte. A vorbi despre ele,
despre fiecare în parte, avându-le însã în vedere
pe toate, este îndeletnicirea celui (celor) care
practicã filosofia pentadicã� (II, p. 195).

Metoda adecvatã unei asemenea
�îndeletniciri� este metoda dialectico-
speculativã, cu precizarea: �Filosofia pentadicã
este dialectico-speculativã în mãsura în care este
categorial-sistematicã�, dar �opþiunea pentru
dialectica speculativã nu înseamnã adoptarea
logicii dialectico-speculative�... (I, p. 54).

De fapt, delimitãrile de metodele principale
care au acþionat în construcþia  filosoficã
sistematicã este o preocupare constantã a
autorului, implicând totodatã corecta apreciere
ºi resemnificare a acestora în istoria cugetãrii
(aºa cum o aratã raportarea la �gândirea
speculativã («teoreticã»)� ºi, în genere, studiul
�facultãþilor gândirii� (I, p. 41-49).

În aceeaºi modalitate nuanþatã este urmãritã
ºi interpretatã ºi istoria temelor majore ºi a
categoriilor, întrucât �fiecare dintre categoriile
fundamentale ale filosofiei are un trecut
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Filosofia pentadicã - demers categorial
sistematic în reconstrucþia filosoficã
modernã

(continuare în pagina 25)



Legitimitatea � ieri dar ºi astãzi � a sintagmei
maioresciene este afirmatã asertoric de obicei
în genul eseistic, precum ºi în opurile cu

pretenþii ºtiinþifice. Forma fãrã fond ne trimite la
un radicalism în bunã mãsurã contestatar ºi pe
care glosatorii contemporani (Eugen Negrici, de
pildã) nu fac decât s-o utilizeze ca atare într-un
discurs acru, trãdând uneori un veritabil
masochism intelectual. Fãrã-ndoialã cã formula,
stereotipizatã intens, circulã în viaþa noastrã socialã
(cu incluziunea celei culturale) numai cã, înainte
de 
a-i analiza structura ºi funcþia operatorie este
necesarã explicitarea, chiar dacã sumarã, a
rezistenþei sale în timp. Astfel, dacã prima ºi
forþata noastrã modernizare la nivelul instituþiilor
ºi al statului de drept la confinele celor douã
secole (XIX ºi XX) argumenteazã, pânã la un
punct, apariþia ºi circulaþia expresiei lansatã de Titu
Maiorescu, menþinerea, permanentizarea acesteia
se datoreazã probabil ºi unor situaþii în parte
premonitive, considerate în articulãrile lor de
adâncime. Iatã câteva dintre acestea, defalcate:

1) Ecloziunea statelor naþionale pe fondul de
sensibilitate romanticã aluvionatã teleologic (nu
ilustra folclorul, atunci descoperit, un �suflet al
poporului�?) a fost un proces acompaniat în
surdinã ºi apoi concurat de un discurs în ricoºeu.
Se deplângea astfel aderenþa noastrã la un Rãsãrit
neprecizat sau redus la dimensiunea otoman-
fanariotã ºi în spatele cãruia se puneau toate
neîmplinirile sociale ºi faptele incriminate mai ales
etic. O face, spre a oferi un exemplu, acelaºi
Lovinescu într-o retoricã recognoscibilã, de fapt, ºi
la alþii: �Rãsãritul ne poate lega istoriceºte, nu ne
poate însã impune ºi condiþiile actuale ale vieþii
sufleteºti. Neajustându-se în dezvoltarea idealitãþii
noastre (sic! n.m.) pentru ce l-am invoca în
hotãrârile zilei de azi?�. Apusul, continuã
teoreticianul sincronismului, �ne va dezrobi, mai
târziu, de invizibilele lanþuri ale Þarigradului, ale
Athosului sau ale Kievului, adicã de forþele
ancestrale ale obscurantismului ºi ale inerþiei,
pentru a ne pune pe calea gãsirii de sine ºi a
progresului�. Or, Lovinescu gãsea soluþia �gãsirii de
sine� nu altfel decât, paradoxal, pozitivând tocmai
forma care poate sã-ºi creeze fondul necesar,

influenþat fiind de o parte din teoria
contemporanului francez Gabriel Tarde. Pe de altã
parte, acuzele în vrac la adresa unui Orient
generic, fãrã a se menþiona cã, istoric vorbind,
România in statu nascendi era parte integrantã din
aºa-numita �chestiune orientalã� ilustratã
conceptual prin echilibrul instabil nu au fãcut
decât sã cauþioneze � pe palierul duratei lungi �
aºa-zisul ataºament al românului faþã de aspectele
formale (în sens de: gratuit, pur spectacular, lipsit
de substanþã º.a.).

2) Din perspectiva geografiei umane
psihosociologia a întãrit optica de mai sus,
adãugând argumentul unei  puternice alogenii
etnice la Nordul Dunãrii ºi, în consecinþã, procesul
mult prea lent de asimilare/sedimentare
mentalitarã, lingvisticã º.a. pe fondul daco-roman.
În primul deceniu din secolul trecut, Constantin
Rãdulescu-Motru fãcea distincþia dintre gregarism
(�o stare impusã de împrejurãri ºi de tradiþie�) ºi
solidaritate (�opera sacrificiului conºtient ºi ultima
verigã în înãlþarea moralã a voinþei�). Or, românul
ar avea �un suflet gregar ºi atât�, iar gregarismul ca
�stare obiºnuitã la toate popoarele tinere� e o stare
�care se produce prin imitaþiune� (cf. C-tin
Rãdulescu-Motru, Psihologia poporului român,
Albatros, 1999, p. 8-9). Nu altfel vedea lucrurile
Dumitru Drãghicescu într-o masivã lucrare,
Psichologia poporului român (1907), cu accentul
pus pe circumscrierea straturilor aluvionare ce,
nesedimentate, ar duce la impresia de puzzle a
geografiei noastre spirituale ºi, implicit, la o
diversificare a fizionomiei româneºti, în spatele
cãreia modelul (id est: fondul) esenþei se poate
doar aproxima. Ce s-ar putea obiecta aici? In
primul rand, existenþa, totuºi, a solidaritãþilor
organice, ilustrate  de obºtea satului românesc sau
de zadruga la slavii din sudul european. Peste
acestea s-au pliat, nu fãrã fricþiuni, solidaritãþile
organizate, instituþionale ce, chiar împrumutate ºi
adaptate fiind eliminã gregarismul în lecþiunea
Rãdulescu Motru. Pe de altã parte, prin poziþia
noastrã de « fontierã » între lumi ºi civilizaþii
diferite sedimentarea straturilor aluvionare (etnice,
lingvistice, mentalitare etc.) e un proces lent ce
reclamã perioade seculare.

3) O ideologie pe care aº numi-o paternalistã,
translatatã la nivel colectiv, a condus la cãutarea ºi,
finalmente, la însuºirea de modele funcþionale din
medievalitate pânã astãzi. Modelul bizantin
(alogen ºi acesta) va fi continuat în
multiseculara pax ottomanica. Istanbulul a impus
un model instituþional, economic º.a. periferial în
raport cu vestul în curs de consolidare. Sud-Estul
dublu periferializat în raport cu vestul european
dar ºi cu Istanbulul  a cunoscut apoi modelul
absolutist francez, decis de evenimentele de la
1789, în douã etape � prima, preponderent
luministã, iar a doua în epoca de emergenþã a
romantismului . Modelul francez, prioritar imitativ
în interpretarea lui Blaga, va fi concurat, în mod
treptat, de modelul german, catalizator în aceeaºi
formulare a filozofului culturii. Maiorescu vine din
spaþiul culturii germanice ºi elaboreazã teoria
culturalã despre formele fãrã fond. Lovinescu,
venind din mediul francez, o corijeazã, menþinând,
totuºi, funcþionalitatea formelor. 

4. Lingvistic vorbind, disputa formã ºi/sau/fãrã
fond devine oþioasã prin supralicitare de vreme ce
culpabilitatea acestei disjuncþii o poartã limba
latinã, perpetuatã de o bunã parte din logica ºi
lingvistica generalã europeanã. Cuvântul elin logos
a fost despicat de cãtre latinã în res (lucru) ºi
verba (ceea ce designeazã). Mileniul medieval n-a
fãcut decât sã adânceascã aceastã falie mai ales
prin scolastici. In Renaºtere verba era echivalatã cu
elocuþio (vorbirea) iar res trimitea la sentenþia
(gândire, idee creatoare) ºi asta chiar dacã � în
paralel oarecum - forma substanþialã sau forma-
idee însemna, încã la Aristotel, esenþa noþionalã a
obiectului. Accepþiunea aceasta va fi preluatã de
precogniþia kantianã a lui Nicolaus Cusanus,
pentru care �orice formã va fi imaginea formei
adevãrate ºi invizibile existând în cugetare�. Or,
forma aprioricã a lui Kant slãbeºte, nu suficient
totuºi, relaþia (cvasi)antiteticã fond � formã ºi pe
care abia formalismul rus a încercat, prin analiza
imaginarului literar, s-o anuleze. La meridianul
nostru logica maiorescianã �reclasicizeazã�
sintagma prefãcând-o într-un adevãrat ideologem
cu valoare instrumentalã în pledoaria, iterativã,
pentru �direcþia nouã� în viaþa socialã româneascã
aflatã în faza primei sale modernizãri. 
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din state multinaþionale, dupã 1989, în dreptul
dobândirii suveranitãþii de stat, eforturile de a
face faþã globalizãrii prin confirmarea rolului
statului naþional suveran. �În definitiv, gândirea
geopoliticã contemporanã deschide perspective
foarte novatoare în raport cu schiþele de
odinioarã, oferã un veritabil instrumentar
conceptual pentru a gândi conflictele ºi un
cadru de analizã împrumutat, bineînþeles, din
geografie, dar ºi din istorie, economie sau din
arta militarã. Dupã însuºi principalul ei
teoretician, ea nu este o ºtiinþã. În fapt, de la
început ea nu încarneazã o disciplinã complet
delimitatã. Noi considerãm, totuºi, cã, în

calitate de raþionament intelectual, geopolitica
este susceptibilã nu numai sã îmbogãþeascã
studiul relaþiilor internaþionale, ci poate, dincolo
de aceasta, sã însoþeascã, în timpuri de crizã,
diplomaþii ºi responsabilii politici, în luarea
deciziilor, ºi simplii cetãþeni, în luãrile lor de
poziþie� (p. 69). Geopolitica revine astfel în
actualitate ca disciplinã ce oferã cunoºtinþe
privind dependenþa politicii de configuraþii
spaþiale. 

Organizãrile conceptuale ale geopoliticii au
variat în decursul timpului, în funcþie de
diversele folosiri ce s-au dat disciplinei. Astãzi,
orizonturile sunt date de valoarea �suveranitãþii
de stat� în contextul globalizãrii. Conceptele ce
pot orienta cu succes cercetarea geopoliticiã
sunt �frontierele�, �puterea�, �raportul de forþe�,
�interesele de stat�, �opþiunile strategice�,
�competiþia puterilor�, �calitatea instituþiilor�,
�valorificarea democraþiei�, �starea opiniei

publice�, �factorii de influenþare a
comportamentului�, �forþele de schimbare�.
Înãuntrul acestor termeni se pot face, fireºte,
diferenþieri, dupã cum lista acestor termeni se
poate detalia ºi, în cazul optim, îmbogãþi. Ceea
ce constituie un adevãr important, dincoace de
toate acestea, este împrejurarea cã, pe de o
parte, cunoºtinþele de economie, sociologie,
drept, artã militarã, geografie ºi filozofie de la
ora actualã ne permit sã articulãm o disciplinã
nouã, geopolitica, ºi cã, pe de altã parte, aceastã
disciplinã, recuperatã dupã retoricile ei
�naturiste� de dinainte de al doilea rãzboi
mondial, oferã cunoºtinþe propriu-zise ºi efective
într-o lume ce, altfel, ar rãmâne opacã
înþelegerii.
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Recuperarea
geopoliticii

(urmare din pagina 20)



Fiecare vizitã la muzeul Jacquemart-André
a constituit, pentru mine, un prilej de
mari satisfacþii. Expoziþii ale unor corifei

ai artelor plastice, totdeauna foarte temeinic
alcãtuite ºi prezentate. De data aceasta, un
maestru din Normandia, Eugène Boudin.

Ploaia ameninþãtoare care se anunþã mã
face sã grãbesc pasul. Ca de obicei, nu am
umbrelã ...

Eduard André, fiu de bancher ºi mare
colecþionar, s-a cãsãtorit în 1881 cu Neli
Jacquemart, portretistã oficialã, care, însã, va
abandona pictura ºi se va ocupa împreunã cu
soþul ei de colecþionarea ºi studierea unor
importante ºi preþioase obiecte de artã.

Apoi, au construit un hotel, pe bulevardul
Haussmann, în care nestematele colecþiei lor
ºi-au gãsit locul, aºa cã, în acel moment a
devenit un veritabil muzeu pentru privilegiaþii
care-ºi permiteau luxul sã-l locuiascã.

Dupã moartea Soþului, Doamna André a
donat clãdirea împreunã cu colecþiile, ºi de un
secol aici se aflã un punct forte pe harta
muzeelor pariziene.

Coasta Normandiei, în care peisajul costier
se scaldã în apele reci ale Canalului Mânecii,
într-o simbioticã îmbinare de o mare armonie,
cu linii aspre ºi într-o cromaticã palã, nu
reprezenta pentru �cei cu dare de mânã� un
obiectiv turistic demn de vizitat, întinsele
plaje fiind complet ignorate, pânã în a doua
jumãtate a secolului al nouãsprezecelea.

Turiºtii nu frecventau litoralul, nu era
nimic care sã-i atragã, pictorii nu cãutau
aceste locuri destul de neprietenoase.
Numeroºii practicanþi ai picturii în aer liber
preferau Barbizonul ºi împrejurimile, pãdurea
Fontainbleau sau plajele însorite ale sudului.
Acest fenomen se va întâmpla ºi la noi, este
adevãrat, mult mai târziu, în al treilea
deceniu al secolului urmãtor, atunci când pe

Coasta de Argint va fi descoperitã lumea
mirificã a Balcicului. Aici va fi locul de
pelerinaj al întregii suflãri a breslei pictorilor
noºtri, ºi nu numai.

Activitatea pictorului Boudin se desfãºoarã
într-o perioadã de migrare de la tropismul
italian, care obliga la academism, ºi deci,
parcurgerea celor mai pitoreºti oraºe europene
cãtre tropismul oriental, magrebian sau
turcesc, fenomen apãrut odatã cu zorii
romantismului. Intervalul temporal respectiv
a gãsit numeroºi pictori într-o polemicã
susþinutã asupra unei lumini vii ºi
concomitent a unui nou concept asupra
atmosferei care trebuie sã domine tabloul.

Normandia, de la Caen la Dieppe ºi de la
Gisors la Saint-Adresse, la o primã analizã,
pãrea prea puþin interesantã, în aceastã
disputã, devenind, însã, la un moment dat,
un veritabil reper al unei geografii picturale,
de-a dreptul magice.

Care au fost factorii determinanþi ai
acestei mutaþii conceptuale? Rolul important
l-au jucat douã elemente. Primul a fost
amploarea neaºteptatã ºi explozivã a picturii
în plinã naturã. Cu mândrie sã ne gândim
chiar la ai noºtrii Grigorescu sau Andreescu
care vor participa activ în cadrul grupului
barbizonian.

În subsidiar se dezvoltã �industria
�plenairului�. Apar tehnologii noi de fabricare
a culorilor, închise în tuburi de staniu, apar
trepiede sofisticate, dar pliabile, uºor
manevrabile ºi comod transportabile.

Un al doilea factor este dezvoltarea a ceea
ce noi numim astãzi infrastructurã. Cãile
ferate se dezvoltã rapid. Locomotivele ating
70 de kilometrii pe orã, fãcând posibil ca 
într-o jumãtate de zi sã se ajungã [de la Paris]
la Canalul Mânecii. Traficul nou construitei
gãri Saint-Lazarre, atât de pictatã de Claude

Monet, creºte vãzând cu ochii.
Eugène Boudin (1824-1898), rob devotat al

paletei ºi al ºevaletului, om de o neasemuitã
modestie, nu a ocupat locul pe deplin meritat
în istoria artelor plastice. S-a nãscut la
Honfleur, un port de mâna a doua, ca fiu al
unui matelot. La 13 ani, familia se mutã în
marele ºi prosperul port Le Hâvre, unde
Eugène este captivat de micul comerþ pe care-l
abandoneazã, însã, pentru o pasiune, pictura.
Descoperã atracþia mirificã a liniilor ºi
culorilor la o vârstã la care alþii aveau deja o
solidã pregãtire.

Va refuza, încã de la început, academismul
ºi romantismul, care dominau atât ºcolile cât
ºi pe elevii acestora. Iubeºte cu o pasiune
teribilã lucrul în naturã, la care adaugã un
factor personal, efemerul.

Atunci când se opreºte asupra efectelor
luminoase, al dansului norilor, sau mai târziu,
al scenelor cu personaje îmbrãcate dupã
ultimul jurnal, aflate pe plajã, se va impune
ca un pictor al evanescenþei.

Cu doisprezece ani mai tânãr, Monet îºi
va desãvârºi mãiestria, tot în zona marelui
port. ªi unul ºi celãlalt au remarcat cã în
Normandia se aflã suficiente motive de a
capta interesul pictorilor, de aceea li s-au
alãturat, treptat, mai mulþi viitori maeºtrii:
Jongkind, Pissaro, Signac.

Splendoarea schimbãtoare a cerului,
formidabilele variaþii atmosferice, frumuseþea
cu adevãrat eclecticã a apei, alternanþa
câmpiilor cu vâlcelele, povârniºurile falezelor,
farmecul gospodãriilor, varietatea meseriilor, a
costumelor ºi a tradiþiilor nealterate de
civilizaþie, au reprezentat suficiente elemente
tentante pentru adevãraþii artiºti.

Sã nu trecem cu vederea faptul cã marele
port Le Hâvre a fost epicentrul unei miºcãri
de avangardã, la debutul celui de-al
douãzecilea secol, este adevãrat, pe o
perioadã temporalã scurtã, cam jumãtate de
deceniu, suficientã, însã, pentru a rãmâne în
istoria plasticii.

Un þinut excepþional din punct de vedere
senzorial, precum Normandia, prin
incomparabila intensitate de elemente
picturale, furtuni violente, soarele strãlucitor,
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Boudin, maestrul lui Monet
Florin Colonaº

prin expoziþii

Eugène Boudin                                                                                                  Trouville, Portul 

Eugène Boudin                      La Jetée, maree joasã
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apa de un gri mineral ºi verdele exploziv al
preeriei, nu a putut sã nu incite artistul,
stimulându-l pentru a le transpune cromatic.

Boudin va reuºi sã redea în pictura sa
multe elemente dintre cele mai spectaculoase,
ceea ce îi va atrage supranumele de �maestru
al cerului�. Însuºi Monet, marele Monet, îl va
recunoaºte de maestru al sãu în materie de
redare a cerului pe întinse suprafeþe ale
pânzei.

Poetul ºi criticul Charles Baudelaire,
pasionat de plasticã, cunoºtea foarte bine
localitatea natalã a lui Boudin, acolo locuind
mama sa, de altfel aici se va instala în 1859.
Îl va frecventa pe Boudin, aceste întâlniri
rãmânând notate în cuvinte care dovedeau un
anume extaz, care-l cuprindea în faþa studiilor
în care cerul era larg reprezentat. Iatã o
asemenea adnotare: �toate aceste imagini cu
forme fantastice ºi luminoase, acele tenebre
haotice, acele imensitãþi de verde ºi de roz
suspendate, dar care se ajutã una pe cealaltã,
acea dogoare încântãtoare, bolþile cereºti din
atlaz negru sau violet, ºifonate, înfãºurate sau
zdrenþuite, orizonturile îndoliate prelingându-
se ºiroaie de metal topit, toate aceste
profunzimi, toate aceste splendori, îmi
descoperã un creier asemeni unei bãuturi care
s-a urcat la cap sau elocinþa opiumului� � o
frazã scrisã de marele poet dintr-o suflare!

Monet, Baudelaire ºi apoi Courbet,
remarcã originalitatea picturii, în timp ce
publicul ºi o mare parte a criticii dovedeºte
reticenþã.

În 1862, Boudin începuse pictura prin
teme animaliere, bovinele fiind subiectul a
numeroase lucrãri, numit fiind, la un anumit
moment, drept �pictor bovin�. Cu ceva timp
înainte, Constantin Troyon pictase ºi el cu
predilecþie teme animaliere, în care bovinele
erau bine reprezentate. Sã nu uitãm cã ºi
Grigorescu s-a simþit atras de aceste
vieþuitoare, apropiindu-se prin pictura lui, fie
în �carele cu boi�, fie în desene ºi numeroase
schiþe pregãtitoare ale marilor compoziþii,
dând chiar nume eroilor sãi bouleni.

Urmeazã o fazã ulterioarã a lui Boudin, în
care scenele marine devin un adevãrat simbol
în domeniu. Sunt fie peisaje marine, în care
cerul este generos proporþionat în economia
pânzei, fie scene maritime, cu vase în rada
portului.

În aceeiaºi perioadã fotografia începe o
perioadã de ascensiune, ºi, un mare fotograf,
Gustave Le Gray va face ºi el imortalizãri ale
vaselor, în special pe placã fotograficã. Începe
o aprigã disputã între strãvechea picturã ºi
noua artã a fotografiei.

Interesant este faptul cã modestul Boudin,
marele amator al picturii în aer liber, va fi
favorizat de soartã. Cum? Plajele Normandiei
vor fi revitalizate prin acþiunile Contelui de
Morny, stâlp al celui de-al Doilea Imperiu,
frate vitreg al lui Napoleon al III-lea,
industriaº, finanþist, om politic ºi, totodatã
mecena, dar ºi om de lume.

Care a fost scânteia acestei redescoperiri?
Contele cade în plasa unui ºarlatan care avea
o vilã la Deauville (micã localitate în comuna
Calvados, în care se gãsea ºi Honfleur) ºi
care-l invitã aici pe Conte, care va consuma
afrodisiace, pe care le utiliza în relaþiile sale
cu numeroasele amante.

Acest loc unde nu se întâmpla nimic, îi
�cade cu tronc� Contelui, care, având un ochi
sigur ºi o minte sprintenã îºi dã seama cã ar
putea sã exploateze locul, construind o
staþiune.

Investitorii sosesc. Se construieºte o cale
feratã, vile elegante, cazinouri, hipodrom, ºi
lumea bunã, cu toalete elegante ºi trãsuri pe
mãsurã, invadeazã litoralul.

Boudin prinde momentul ºi îºi diversificã
tematica, începând sã picteze plaje aglomerate
de doamnele din înalta societate, toalete
elegante, corturile cu ºezlonguri ºi atmosfera
de sãrbãtoare a plajelor, pânã mai ieri pustii.

Compoziþiile par adevãrate scene divine de
bal, în care lumânãrile sunt înlocuite cu
razele soarelui, iar pardoseala din esenþe
nobile cu nisipul fin.

Comenzile sunt din ce în ce mai multe,
despre �reþetã� sã nu mai vorbim.

Aº vrea sã fac o paralelã cu ceea ce se va
întâmpla cu câteva decenii mai târziu, pe
litoralul nostru, din punct de vedere artistic.

Aflãm scene de pe plaja Mangaliei cãtre
1920-1925, ca ºi din zona de lângã sanatoriul
din Carmen Sylva (Eforie), în creaþia pictoriþei
Niculina Delavrancea-Dona, în care, de cele
mai multe ori, apar personaje din familie,
surorile � Cela, Riri ºi Margareta, împreunã cu
micuþa Nini, fiica artistei, viitoare pictoriþã,
iar în plan mai îndepãrtat grupul  pictorului
Gh. Petraºcu. Nu este vorba de fastul
aristocratic al tablourilor lui Boudin, ci de

simple impresii ºi notaþii cu personaje care
fac plaje.

Sã nu uitãm ºi de explozia de ºevalete care
a apãrut pe faleza Coastei de Argint, în
deceniul al treilea al secolului al douãzecilea,
care a atras magnetic la Balcic, mai toatã
suflarea pictoriceascã ºi nu numai, aceastã
localitate devenind, de fapt, o ºcoalã a plein
air-ismului românesc.

În expoziþia de la Jacquemart-André este
oferitã ºi cheia unei lucrãri misterioase ºi
anume �Clopotniþa Sainte-Catherine, din
Honfleur� atribuitã lui Monet ºi chiar
semnatã de acesta, dar pe care, o recentã
schiþã descoperitã într-un muzeu al unei
universitãþi americane o certificã cã este de
Boudin ...

Apropo de pictura în aer liber, o
întâmplare hazoasã: dupã ce doi artiºti,
Monet ºi Boudin, ºi-au instalat într-o
dimineaþã ºevaletele, undeva la un loc
umbros, pregãtindu-ºi pensulele, de cei doi s-a
apropiat un domn ce pãrea din înalta
societate, care le-a spus cã pictura în aer liber
va reînnoi arta. Le-a strâns cãlduros mâna ºi
s-a recomandat �Theophile Gautier, poet care
ar fi trebuit sã fie pictor ...�

Sã subliniem faptul cã acest maestru al
picturii, Monet, omul prin a cãrui lucrare
�Impresie, soarele rãsãrind�, s-a dat dat
numele curentului impresionist, (mândrie
mare pentru noi cã lucrarea a fost cumpãratã
de medicul George Bellu, român stabilit la
Paris) i-a purtat autodidactului Boudin o
stimã nemãrginitã, numindu-l chiar maestrul
sãu în materie de redare picturalã a cerului.

La douãzeci ºi doi de ani de la dispariþia
lui Boudin, Monet scria: �Îl consider maestrul
meu. ªtiu exact lucrul acesta! Am spus ºi
repet, îi datorez totul lui Boudin ºi îi sunt
îndatorat pentru reuºita mea.�

Iatã o remarcã de o tulburãtoare
sinceritate a unui învãþãcel ce ºi-a depãºit
maestrul.

!

Eugène Boudin,                                                                                               Canal la Bruxelles

Eugène Boudin                     



Se cunosc dintotdeauna inteligenþa, eleganþa
ºi forþa calului. Dresorii de la Viena, cu ai
lor Lipiþani, aduc publicul în extaz iar

bidiviii de curse ridicã tribunele în picioare, în
vreme ce  îmbogãþesc sau ruineazã pariori
împãtimiþi. ªi totuºi, niciun cal, cât de Pur-
Sânge ar fi el, nu face piruete sau capriole de
unul singur ºi nici nu goneºte pe pistã fãrã un
jocheu priceput în spinare. Cãci de la cãlãreþul
mic ºi uºor cocoþat în vârful ºeii, vine strategia
cursei, drãmuirea buieciei, cravaºa ultimei
zvâcniri. 

Tot aºa, nicio orchestrã simfonicã, oricât de
mãiastrã ºi rutinatã ar fi, nu se apucã de cântat
de capul ei, pentru simplul fapt cã nu are un
singur cap. ªi dupã cum fiecare cal se învaþã cu
dresorul sau jocheul sãu, tot aºa marile
orchestre ale lumii au dirijorul lor, hai sã-i
zicem, principal. Orchestra Filarmonicii
Transilvania a avut mereu dirijori principali de
mare valoare � de la Antonin Ciolan, la Erich
Bergel, Emil Simon sau Cristian Mandeal � doar
în ultimul timp nu mai are. Fiindcã tentativa de
a-l racola pe Nicolae Moldoveanu, elveþian
acum, ca om al casei a eºuat lamentabil (se
pare cã au fost pe-acolo ºi niºte intrigi de curte,
cu interceptãri de rãvaºe compromiþãtoare ºi
darea lor în vileag) iar Mihail Agafiþa, de la
Chiºinãu, nu este tocmai ceea ce ne-am dori,
arãtându-se modest la toate capitolele. Limitele
sale se vãd de îndatã ce la pupitrul primei
noastre orchestre urcã artiºti de marcã (ºi,
zicând acestea, nu mã gândesc la Theo Wolters,
de exemplu). Acum vreo câteva sãptãmâni am
avut noroc de un asemenea om, nu mare de
statu (nici jocheii n-au voie sã fie gãligani) însã
aprig întru mânuirea baghetei, iar rezultatul s-a
vãzut în numai trei zile, ca-n basme. Este vorba
de maestrul Horia Andreescu. Când am stat
puþin de vorbã cu D-sa, în dimineaþa zilei de
miercuri, 5 iunie, încã nu avusese nicio repetiþie
pentru concertul din acea sãptãmânã, din
pricina seratei a II-a din Gradus ad Parnassum
un program despre care am vorbit. Nu era
îngrijorat, maestrul Andreescu, de cele trei zile
rãmase ci, în mod aparent ciudat, de
popularitatea lucrãrilor care urmau a fi
abordate. Da, mi-a spus, cu cât un repertoriu
este mai cântat, cu atât orchestrele îºi creeazã
obiºnuinþe, modele interpretative. În aceastã
situaþie, când un dirijor vine cu o viziune nouã
asupra acelor piese, întâmpinã unele dificultãþi,
rezultate din inerþie ºi nu din necooperare. Cu
Preludiile de Liszt, Concertul pentru pian nr. 2
de Rahmaninov (iniþial am vrut sã prezentãm
publicului un Concert pentru percuþie de
Adrian Enescu dar instrumentistul principal s-a
îmbolnãvit) ºi Simfonia Fantasticã de Berlioz,
aºadar numai ºlagãre, ca sã zic aºa, nu pot
decât sã sper în acomodãri rapide. Cu alte
cuvinte � cal de rasã, jocheu priceput, urma
doar sã se întâmple mângâierea pe bot, de luare
în stãpânire, urmatã de nechezatul molcom,
alintat, cu glas scãzut. Mai era un element de
luat în calcul ºi anume solistul lucrãrii incluse
târziu în program, tânãrul pianist clujean Ionuþ
Alexandru Hergane, un discipol al muzicianului
consacrat Daniel Goiþi. Dar maestrul Andreescu
îl ºtia pe Ionuþ ºi, din câteva vorbe, mi-am dat
seama cã îl vede pe o traiectorie solarã. 

ªi eu îl ºtiam pe Ionuþ  - ultima datã îl
ascultasem anul trecut, cu dificilul Concert în
Re major de Serghei Prokofiev. Dar acum
tânãrul de la Reºiþa mi s-a pãrut mult mai copt,
pasãmite creºte ca Feþii-Frumoºi, într-un an cât
alþii în zece! Este cu adevãrat frumos Ionuþ:
înalt, legat, cu un zâmbet luminos. Când intrã
pe scenã nu se aratã de loc preocupat de ceea
ce îl aºteaptã � pare mai degrabã stânjenit de
faptul cã atâta lume a venit sã-l asculte pe el.
Odatã potrivit scaunul, intrã într-un univers în
care, culmea, nu pianul pare a fi pe primul plan
ci dirijorul ºi orchestra. Ionuþ se uitã arareori la
claviaturã (ºi nu ca sã nimereascã acolo unde
trebuie � de clape se ocupã mãduva spinãrii),
tânãrul priveºte de obicei peste pian, fãrã a
focaliza, priveºte acolo unde se încheagã în
sunete simþirile sale. Asta nu înseamnã de loc
cã îºi vede de-ale lui, lãsând restul lumii sã-l
urmeze cum poate. Nu, ºtie el când ºi cine
trebuie fixat, consultat din sprâncene, urmat
fãrã ifose de solist. L-am prins trãgând cu coada
ochiului la suflãtorul care ducea în acel
moment  melodia (pe care pianul o
contrapuncta numai), tresãrind abia perceptibil
pentru a se sincroniza cu dirijorul, aºteptând
conciliant atacuri mai leneºe ale mulþimii. Ca la
muzicã de camerã. Tehnica � în buzunar, ca sã
nu zic la degetul mic. Cu amar, mi-am adus
aminte de metoda dihotomicã de predare a
instrumentului pe vremea mea: se lucra mai
întâi la tehnicã (o componentã care rãmânea de
cele mai multe ori nerealizatã) ºi abia într-un
târziu la interpretare (vai de capul ei
interpretare, clãditã pe o tehnicã ºubredã, cum
spuneam). Ascultam puþine înregistrãri � nici nu
prea aveam de unde, nici nu prea exista acest
cult � iar majoritatea profesoraºilor noºtri, abia
târziu mi-am dat seama, aveau cunoºtinþe

destul de sumare asupra stilurilor diverselor
epoci muzicale, bazându-se mai mult pe niºte
manierisme. Tinerii de azi, nãzdrãvanii ãºtia (e
drept, doi-trei într-un leat), nu numai cã
devoreazã totul în mare vitezã dar au mereu în
obiectiv efectul global dorit, tehnica slujind
concepþia interpretativã iar concepþia
interpretativã reclamând ºi modelând tehnica
simultan. Totul dintr-o loviturã! Þelul e unic ºi
permanent � sã sune ca la marii maeºtri. Vai,
iar mã bântuie amintirile! Mã gândesc la
vorbele marelui Ferdinand Weiss, care ne
spunea înainte de toate: dragilor, uitaþi-vã, ne-
apucãm de lucrarea asta, mergeþi voi ºi cãutaþi
la studio înregistrãri, dar numai cu mari maeºtri
ºi dup-aceea veniþi la ore. Mergeam noi la
studio însã nu pot sã nu râd în sinea mea de
puþinãtatea celor gãsite pe-acolo � orice
comparaþie cu abundenþa de modele oferite de
Internet ar fi ridicolã. 

Întorcându-mã la concertul maestrului
Andreescu zic cã, dupã pãrerea mea, reputatul
dirijor oaspete nu ºi-a concretizat pe deplin
intenþiile, existând destule momente (mai ales
la fanfaroana simfonie a lui Berlioz) în care s-a
simþit din atitudinea sa cã nu este întru totul
mulþumit de ceea ce se auzea. Dar, cel puþin,
am vãzut frâul zvâcnind, cravaºa ameninþând,
pintenii înghiontind. Calul nobil s-a mai cabrat,
a mai pufnit, ca orice armãsar nãrãvaº dar a
luat-o la galop pe culoarul dorit, simþindu-se
provocat de faptul cã i s-a pus cãpãstrul. Pãrea
chiar mulþumit în cele din urmã. Bucãþica de
zahãr a venit pe jumãtate de la public, pe
jumãtate de la maestru, care a ridicat în
picioare soliºtii ºi orchestra cu vizibilã
consideraþie. Mi-am zis: uite-aºa un dirijor ne-ar
trebui la Cluj! Într-o stagiune calul ºi cãlãreþul
s-ar preface în Centaur. Deocamdatã... cal Pur
Sânge avem, jocheu ba! 

!
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Calul ºi jocheul
Mugurel Scutãreanu

muzica

Izvor



De ce ai monta �Pescãruºul� în anul deloc
graþios cu arta, 2013? Chiar dacã autorii
clasici nu mor, ei adorm vremelnic atunci

când gustul sãlii se apleacã spre frivole ºi trecãtoare
mode. Iar dacã, în pofida voinþei majoritãþii îi
trezim, înseamnã cã avem, deopotrivã, ºi un motiv,
ºi un scop suficient de puternice astfel încât sã
lumineze cu strãlucirea lor vieþuirea cotidianã a
spectatorilor.

Bunãoarã, a pune în scenã o piesã atât de delicat
dificilã, precum textul de debut dramatic al lui 
A.P. Cehov, nu e un simplu gest de curaj ºi nici o
toanã. Sau aºa ar trebui sã fie ºi nu am în minte,
spunând asta, doar ilustra istorie a spectacologiei
�Pescãruºului�. Înainte de orice, mã gândesc la pro-
blemele pe care le ridicã scriitura: o aparentã lipsã de
acþiune sau, cel puþin, una care pare cã treneazã, fãrã
rãsturnãri spectaculoase, cu transformãri care se
petrec în spatele scenei, în culise, între acte sau în
sufletele zbuciumate care disimuleazã vorbind
despre pescuit, literaturã, un joc de cãrþi, forme artis-
tice noi ºi vechi� Apoi, uºile pe care le deschide
Cehov pot fi pe cât de importante, pe atât de deri-
zorii; depinde de regizor ºi de actori încotro vor sã
apuce ºi cum. Cãci a pleda în anii nebuni ai interne-
tului ºi ai reality-show-ului despre misiunea omului
de teatru sau litere, despre sacrificiile, zbaterile,
îndoielile, depresiile creatorului este o uºoarã nebu-
nie care îºi poate gãsi spre împãrtãºire un public
foarte restrâns. La fel ºi vaietele nesfârºite ale unor
desuete iubiri neîmpãrtãºite. Pânã la urmã, dacã
apelãm la reducþia atât de dragã omului de azi,
�Pescãruºul� nu-i decât un spaþiu al conversaþiei din
altã vreme, al pãlãvrãgelii despre nimicuri la ora
ceaiului ºi a lenei aºa cum foarte puþini mai sunt
interesaþi sã citeascã prin romanele de-acum un
secol. Agãþate de cele mai banale momente, precum
o searã ratatã de teatru la o moºie unde lumea se
plictiseºte de atâta vacanþã, tensiunile izbucnesc. ªi
pare cã se sting imediat, fãrã a se rotunji în conflict,
frustrând aºteptãrile receptorului. Lucrurile nespuse
ºi suspendate în aerul dintre oameni sunt protagonis-
tele textului, iar materializarea lor scenicã e pariul
cel mare. Mai adaug doar cã autorul rus a vãzut
piesa drept o comedie, de realizat cu mijloacele
ironiei tragice, iar ridicolul unor personaje care par
teribil de serioase, de grave, este dificil de pus în va-
loare. ªi-atunci mã întorc ºi zic iarãºi: de ce
�Pescãruºul� astãzi ºi încã la Teatru de Comedie care
ºi-a crescut deja un public al sãu pentru un anume
repertoriu? Înseamnã cã trebuie sã fie ceva, mai cu
seamã cã distribuþia, citând textul cehovian, numãrã
ºi vedete�

ªi este! Un spectacol care îþi pune serioase pro-
bleme, pânã la durerea de cap, care va trece doar cu
multinvocatul algocalmin, conform prescripþiei doc-
torului Dorn. Iar dacã mai ai ºi ghinionul sã fi citit
piesa ori sã fi vãzut vreo montare de calitate te poþi
trezi cu o serie lungã de �de ce�-uri de rezolvat, pre-
cum Treplev (nu se recomandã soluþia din scena
finalã).

Sã luãm câteva, chiar la întâmplare: de ce în
spaþiul dominant pânã la enervare de negru, cu
culisele la vedere (negru pentru cã e o piesã tristã,
nu?) decorul minimal al spectacolului de pe malul
lacului, din actul I, este un panou cu faianþã albã?
Zid mic pe care Treplev, înainte de reprezentaþie,
contureazã cu un spray (negru!) luciul unei ape ºi o
lunã chioarã. Aaa, pentru cã vrea �forme noi� într-un
�spaþiu gol�, adicã alb, adicã perete de spital/morgã?

De ce lacul este vag delimitat de interior sau alte
exterioare ºi apa e redatã prin pãmânt (negru!), cam
la vreo trei, patru saci aºa?.. Aaa, e metaforã: apa-
pãmânt e tocmai bunã pentru a îneca-îngropa
pescãruºul �ucis din întâmplare� de Treplev, apoi pe
însãºi Nina (Anca Dumitra) care, de dragul actuali-
zãrii textului ºi conform voinþei regizorale, moare
teribil de telenovelistic la final. Cum de ce? Pentru a
justifica, la fel de melodramatic, sinuciderea lui
Treplev care s-a sãturat sã sãrute pãmântul pe care
aceasta a cãlcat ºi o acoperã cu el ca sã se termine
odatã! Da, dar pânã atunci, avem de pus întrebãri
preþ de douã pãrþi ºi o pauzã!

De ce în decorul Liei Dogaru a cerut regizorul
un candelabru, printre cortinete de plastic transpa-
rent, pentru a lumina un moment de patru-cinci
minute? De ce apare o pianinã în actul III? Pentru a
cânta Arkadina (Emilia Popescu) o nocturnã de
Chopin, cu aºezare ºi calm, exact în clipa în care se
grãbeºte sã-l scoatã pe Trigorin (ªtefan Bãnicã jr.) din
atmosfera impregnatã de tinereþea Ninei? De ce
aceeaºi Arkadina, care nu iese niciodatã din casã
nearanjatã, nepieptãnatã ºi nemachiatã, nici mãcar în
grãdinã, cum intrã în scenã, fie salon sau pe malul
lacului, se descalþã? Pentru a compensa momentele
penibile de sex mimat prin trei rânduri de haine?
Nu cred cã spectatorul ºi-ar fi dorit sã vadã vreo
goliciune, fie ea ºi de vedetã, dar ridicolul creºte
monstruos atunci când un actor �se face cã��, mai
cu seamã într-un text ca acesta. 

De ce Nina joacã în �piesa decadentã� a lui
Treplev cu mascã ºi nu tãiem replicile bãrbaþilor
care-i admirã obrazul? Pentru a face un racord cu
finalul, când ea se furiºeazã la moºia atâtor amintiri
cu cagulã pe ochii machiaþi în manierã expresionistã
(cu mult negru!), citând, printr-un joc greu de supor-
tat, o Ofelie care se prãbuºeºte prin leºinuri repetate
în lacul de griblurã (neagrã!) pânã la moarte? ªi
când te gândeºti cã s-a dat casting pentru rolul aces-
ta� 

ªi, ca sã terminãm odatã cu întrebãrile care
conþin atât de mult negru, enervant de pleonastic,
de ce Maºa (Mirela Opriºor, o altã actriþã ucisã, pre-
cum un pescãruº, de viziunea lui Claudiu Goga) e
pusã sã joace totul într-o cheie atât de forþatã? În
scena de început, în care face sex cu Medvedenko în
barcã, trebuie sã arate cât e de nesimþitoare cu
învãþãtorul, în altele trebuie sã joace gros pânã la
greaþã beþia, iar într-una sã se achite de realizarea
unui exagerat moment aºa-zis comic de bãtaie cu
friºcã. Apropo de beþie: de ce vorbim despre vodcã
ºi toatã lumea (mai ales Maºa) bea ºampanie? În
fine, e un amãnunt de trecut cu vederea, ca ºi micro-
fonul inutil la care se urlã niºte replici, ca ºi atmos-
fera fãrã atmosferã, ca ºi muzica aleasã cam la prima
mânã (la final un vals de Shostakovich are efect
garantat la emoþie!).

Ceea ce nu-i de îngãduit este ambiþia actualizãrii
superficiale, cu orice preþ, în pofida textului ºi a
actorilor. �Iubire, sex, obsesie, trãdare, ratare,
moarte, artã. Cum sã ratezi o asemenea poveste?�
scrie Claudiu Goga în caietul de salã, anunþând
parcã o emisiune-tabloid. ªi departe de adevãr nu ne
aflãm, dacã ne gândim la tratarea cliºeisticã a relaþi-
ilor dintre personaje, la conturarea unor situaþii, la
crâmpeiele de idei regizorale neduse pânã la capãt.
Este foarte interesant cã a gândit-o pe Polina, mama
Maºei, soþia administratorului beþiv ºi grobian
(Gheorghe Dãnilã) ºi iubita de-o viaþã a lui Dorn,
drept observatorul tãcut ºi omniprezent. Carmen

Tãnase îºi construieºte personajul cu atenþie spre
detaliu ºi cu mijloacele de-acasã, prea puþin filtrate
de indicaþii de mizanscenã. La fel ºi Vladimir Gãitan
în rolul medicului-rezoneur, la fel ºi Dragoº Huluba
în învãþãtorul când tãcut ºi frustrat, când om simplu
care ºtie ce vrea. Dar tot nu se compenseazã lipirea
unor etichete pe fruntea celorlalte personaje: Treplev
(Alexandru Pavel) e un apucat, un fantast îndrãgostit
de Nina ºi lipsit de iubirea mamei-vedetã; sã-l facem,
deci, isteric pânã la limita suportabilului, prefigurând
limpede finalul. Arkadina e o actriþã de succes,
cãreia îi place sã fie adulatã, sã i se ignore vârsta,
mai cu seamã atunci când se aflã în preajma mai
tânãrului scriitor celebru pe care-l iubeºte. Sã ne lim-
itãm, atunci, la câteva aere de divã, ignorând atâtea
nuanþe ale personajului care se desprind din scenele
cu fiul sau cu fratele sãu, cu Dorn sau cu Nina,
chiar ºi cu Trigorin. Acesta, cam tãcut, cum zice
Cehov, ºi-a lucrat parcã partitura singur, acasã, corect
dar atât de departe de ceilalþi! Nu ªtefan Bãnicã jr.
este de vinã, ca ºi alþii, ci regizorul care a uitat pro-
babil cã nu avem de-a face cu un text postdramatic
compus dintr-o serie de monoloage fãrã legãturã, ci
cu unul în care cel mai important element este
relaþia. Nu Anca Dumitra e vinovatã cã este depãºitã
de partiturã ºi cã e fals ingenuã, fals îndrãgostitã, fals
disperatã; tot cum zice Cehov despre personaj -
�îngrozitor de fals�. Uite, tot întrebându-mã atâta,
cred cã am gãsit marea cheie a spectacolului: Cehov
este o Biblie pe care trebuie s-o respectãm ad lite-
ram, cu pioºenie ºi fãrã prea multe interpretãri. Zice
el despre un personaj cutare sau cutare lucru? Aºa
sã fie! 

Sunt bune �de ce�-urile. Le-am învãþat de la
Stanislavski, de la Cehov ºi de la alte puþine Biblii.
Te ajutã sã înþelegi, sã vezi limpede. Bunãoarã, de ce
s-a montat �Pescãruºul� acum, astfel la Comedie.
Pentru cã Cehov e un lucru foarte mare ºi cu multi-
ple aspecte. Ca ºi viaþa, compusã din �Iubire, sex,
obsesie, trãdare, ratare, moarte, artã. Cum sã ratezi
o asemenea poveste?�  

�Pescãruºul� de A.P. Cehov; regia Claudiu Goga;
decor Lia Dogaru, costume Liliana Cenean; cu:
Emilia Popescu, ªtefan Bãnicã jr., Vladimir Gãitan,
Carmen Tãnase, Florin Dobrovici, Gheorghe Dãnilã,
Mirela Opriºor, Dragoº Huluba, Alexandru Pavel,
Anca Dumitra
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portret

Un bistriþean generos
Alexandru Petria

De demult îmi stã pe cap sã scriu despre
Menuþ Maximinian, scriitor ºi publicist,
directorul cotidianului Rãsunetul din

Bistriþa. Dar, cum se întâmplã adesea când e vorba
de prieteni, tot amâni, acaparat de alte cele de-o
urgenþã aproximativã. Bine, în cauzã e ºi
dificultatea obiectivãrii. Cum sã prinzi cu naturaleþe
ºi exactitate ceva amestecat cu omenescul fluid al
sentimentelor personale? Doar nu eºti un robot.
Apoi, riºti acuza de partizanat. Cotoioasã socotealã.
No, dar hai sã înfrunt riscul.

Nãscut în în 1979, a terminat Literele,
specializarea românã - etnologie, ºi are un drum cu
nu prea mulþi tovarãºi între colegii sãi de generaþie.
Este fascinat de lumea satului, fie ºi în dezagregare,
pe care uneori o idealizeazã, când la modã
predominã urbanul. Se simte cel mai în apele lui
printre þãrani, scrie despre ei prozã, versuri, articole,
promoveazã muzica popularã inclusiv la tv.
Debordeazã de energie, cu texte pliate rapid pe
evenimente, fiindu-i intratã în sânge urgenþa
gazetãreascã. Crede cã reuºeºte sã reþinã prin
cuvinte viaþa ºi sã-ºi facã semeni mai altfel decât
sunt. Nu agreeazã polemica, o evitã lungind
mãsura posibilului, pariazã pe pãrþile luminoase ale
oamenilor. Dacã nu declaratã manifest, probabil are
în subconºtient ideea cã, oprindu-se asupra
realitãþilor zilnice, influenþeazã fluxul istoriei locale.
Mare, micã, e adevãrata mizã a lui Menuþ
Maximinian. 

Google furnizeazã doritorilor amãnunte
îndestulãtoare despre cãrþile lui, nu puþine, fiind un
tip harnic. Pretextul articolului de faþã e volumul de
poezii Noduri în haos, apãrut la editura Eurobit din
Timiºoara, în 2012, în cuprinsul cãruia întâlnim ºi
poeme traduse în englezã ºi francezã. Credinþa în
Dumnezeu e cealaltã temã a cãrþii, pe lângã cea a
satului, despre care am amintit mai sus, definitorie

pentru Maximinian. Versurile sunt cu alonjã
tradiþionalistã, în acord intim cu felul de a fi al
autorului - �Pluteºte în vene/ Ploaia mãruntã ºi
rece./ Spalã poiana/ Unde odihnesc morþii./ Douã
cruci de lemn/ Rezemate pe pãmânt/ Sunt semnul
casei pãrinþilor./ În ceas de rugã,/ Când mâinile
împreunã/ Cer biruinþã,/ Un abur moale þâºneºte
din pãmânt./ Îl vãd pe tata./ În ochii lui mari,/
Negri ca tãciunele,/ Oglindeºte un zâmbet blând./
Aprind o lumânare./ În flacãrã e chipul bunicii/
Mã mângâie cum o fãcea mereu./ Amintirile nu
pot fi smulse/ Din pieptul copilului orfan,/ Chiar
dacã au esenþã de morþi.�(Esenþã de morþi)). Sau:
�Când sania împinse ziua spre amiazã,/ Un pom se
clinti în drum./ Plin de globuri de gheaþã,/ El dãdu
bineþe fiarelor pãdurii./ Zãpada de altãdatã/ Se
piteºte în bârlogul suratelor,/ A evadat fãrã pic de
jenã/ Din lumina  farurilor de maºinã./ Pe bãncuþa
de sub cireº,/ Se întâlneºte cu Dumnezeu./ Ea,
iarna, ºi ei, îngerii,/ Stau cuminþi aºteptând... �
(Ierni pierdute)). De gustibus - prefer proza
clientului.

Ioan Pintea a afirmat generic despre
Maximinian: �Scrie cu profesionalism ºi
competenþã, are darul de a te face cititorul lui fidel.
ªi nu e puþin lucru. Cãrþile lui se constituie, dupã
pãrerea mea, într-un adevãrat exerciþiu de
comuniune. El ºtie, ceea ce demult am uitat cu
toþii, sã stea de vorbã cu Celãlalt, sã tãifãsuiascã în
numele pasiunilor culturale.�

Neapãrat, în privinþa bistriþeanului, mai e de
adus în evidenþã generozitatea în relaþiile cu
confraþii, altruismul, lipsa invidiei. Nu ºtiu care
cotidian de pe la noi mai publicã atâtea relatãri
despre viaþa literarã ca Rãsunetul din Bistriþa. Ceea
ce nu e de ici, de colo. E clar cã Menuþ
Maximinian nu umbreºte degeaba pãmântul.
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