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avantext

n CONSTANTIN M. POPA

transcriind în enunþuri capriciile
unei psihologii asociative. Aventura onologicã are drept rezultat
serii de corespondenþe, analogii,
acumulãri, într-o continuã amplificare a discursului ce transmite
freamãtul surd al neliniºtilor ºi impune reperele ambigui ale straniei estetici a infrarealitãþii, ca în
poemul consacrat „vieþii muntelui de gheaþã”, pe traseul unei
curse fantastice: „toþi cu ochii
aþintiþi cãtre vaporaºul imens/ ºi
maºinile lui plutitoare scufundate de atunci înainte/ ºi cãtre victime/ ba s-a gãsit ºi epava pe fundul oceanului în nord// dar muntele de gheaþã domnilor ºi doamnelor are ºi el o viaþã/ ºi-a continuat netulburat cursa ºi nimeni
nu ºi-a mai pus mintea cu el”. („titanic fals”). Doar unii, despre care
nu s-a mai aflat, ne avertizeazã
vizionarul ce îºi asumã, în pofida
scepticismului marcat prin antinomii nostime, exerciþiul convertirii livrescului în lecturã restitutivã, mixând tragedia Titanicului
ºi drama lui O‘Neill (The Iceman
Cometh). De unde se vede cã
printre strãmoºii literari ai lui Nae
a fost cel puþin o „maimuþã
pãroasã” (The Hairy Ape). În
treacãt fie spus, l-am cunoscut
pe unul dintre cei preocupaþi de
soarta aisbergului „titanocton”,
care, prin anul 2003, scria: „Desprins din calota însinguratã ºi
lunecând în derivã spre soare, ce
este el (aisbergul) dacã nu Nordul însetat de aventurã? […]
Cautã complicitatea apelor calde,
fãrã altã nãdejde decât în contopirea cu întregul atotbiruitor”.
Tânãrul exeget, binecrescut la
ºcoala marilor cãrþi, descifra în
acest sfârºit „condiþia umanã comunã”. La Nicolae Prelipceanu,
„muntele de gheaþã” configureazã o sociogonie sui-generis, cu
accente premonitorii: „acum
muntele de gheaþã se îndreaptã
spre noi ºi mã tem/ cã o sã vrea
sã ne scufunde cu þarã cu tot/
mai ales cã oamenii de zãpadã
sunt de mult aici împreunã cu noi/
ca trecutul lui eugene o ’neill împreunã cu personajele lui/ ºi au
pregãtit de mult totul/ fericita întâmplare”.
Obsesiile poetului coboarã
din conºtiinþa neantului fãcut suportabil, deopotrivã, prin trucuri
poeticeºti amintind de „mântuitorul ironic” Mihai Ursachi, ºi
prin detaºarea/„substituirea” ce
nu poate ascunde totuºi zâmbetul împietrit în rictus amar. Numai
cã drumul spre „marginea invizibilã” este lung, iar „poetul ironic
moare atunci când i-a dispãrut
ironia de a trãi”. Evident, nu este
cazul lui Nicolae Prelipceanu.
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ntr-adevãr, Nicolae Prelipceanu, cum scrie în notiþa
de prezentare ce însoþeºte
recentul sãu volum de poeme, la
pierderea speranþei, s-a nãscut
(ca poet) demult, din vremea
când noi, colegii de an de la Filologia clujeanã, îl ascultam, surprinºi, comentând, nonconformist, matur, lucid, la seminarul de
literaturã universalã al profesorului Liviu Rusu, „Cimitirul marin”, într-un timp „ars, cãzut”, în
care viaþa pãrea (chiar era) „beatã de absenþã”. De fapt, el vorbea
despre sine, despre secretele lui
preocupãri, despre o realitate interioarã interzisã privirilor neiniþiate, exaltând valorile cuvintelor
supuse voinþei de expresie.
Autor prolific, poet, prozator,
publicist, Nicolae Prelipceanu a
devenit o prezenþã de relief a vieþii noastre literare. Mãrturisesc,
nu i-am citit toate cãrþile, am sesizat însã curând cã îi repugnã
aerul aseptic, ariditatea, refuzul
contingentului, cantonarea întro singurã formulã. Aici este de
aflat explicaþia despãrþirii de maeºtri, „trãdarea lui Valéry”, prin
complacerea în sondarea universului personal cu tot ceea ce acesta aduce impur la contactul cu
lumea: accidentalul, sensibilitatea variabilã, anecdoticul.
Îl întâlnesc pe Nae destul de
rar, cu prilejul unor festivaluri de
poezie, premiere teatrale craiovene, momente aniversare. Odatã
cu trecerea anilor, scriitorul ºi-a
pãstrat acuitatea privirii critice,
jovialitatea ironicã, disponibilitatea ludicã ºi tinereþea, nu numai
a spiritului, dar ºi cea fizicã, lucru
ce nu trebuie sã mire la un deþinãtor al armei anatomice.
la pierderea speranþei apare
în anul când poetul trece pragul
incredibil de septuagenar conºtient cã „nu poþi sã dispari decât în propria ta vreme”. Reprezintã aceasta un motiv de pierdere a speranþei? Nici vorbã: povestea l.p.s. este, cu siguranþã, fãrã
sfârºit.
Nicolae Prelipceanu nu este
un creativ-evolutiv, fie ºi eretic,
aºa cum dã de înþeles într-o „ipotezã aproape ºtiinþificã”: „nu credeam cã bãtãlia/ între creaþioniºti
ºi evoluþioniºti/ va ajunge intactã pânã la noi/ ºi-o sã învie în anul
darwin/ întrebându-mã însã de
partea cui sunt/ am gãsit/ sunt
un evoluþionist/ mã trag din douã
maimuþe/ adam ºi eva”. Dincolo
de orice constrângeri ºi convenþii, el este un adept al „aparenþei
dedublate”.
Poetul surprinde itinerarul
senzaþiilor, impulsurilor, tensiunilor, cu toate incongruenþele lor,
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cartea, instrument sau scop
al schimbãrii sociale?

P

e 7 iunie, la Casa Universitarilor din Craiova,
în Sala Nicolae Romanescu, a avut loc dezbaterea pe
tema sus titratã, prilejuitã de lansarea cãrþii tânãrului sociolog
craiovean Constantin Crãiþoiu,
Societatea româneascã azi (Editura Institutul European, Iaºi,
2012). La dezbatere au participat:
decanul Facultãþii de Litere, prof.
univ. dr. Nicolae Panea, prof. univ.
dr. Radu Constantinescu (Facul-

tatea de ªtiinþe Exacte, Departamentul de Fizicã), prof. univ. dr.
Eugenia Udangiu (Facultatea de
ªtiinþe Sociale, Sociologie), prof.
univ. dr. Ionel Ungureanu (Facultatea de Teologie), Prof. univ. dr.
Ion Stancu (Facultatea de Economie ºi de Administrarea Afacerilor), lect. univ. dr. Emilia Sorescu (Facultatea de ªtiinþe Sociale, Asistenþã Socialã), pr. Marcel Rãduþ-Seliºte (Asociaþia ProDemocraþia). Redãm în cele ce

urmeazã spicuiri din aprinsa dezbatere, care s-a întins pe mai bine
de douã ore.

Capitalul cultural,
capitalul simbolic se
transformã în capital
relaþional
Constantin Crãiþoiu: În urmã
cu douã sãptãmâni, la un curs, o
studentã îmi spunea cã ea crede
cã se exagereazã atunci când se

vorbeºte despre criza economicã din România, pentru cã, susþinea ea, în Craiova, numãrul maºinilor strãine scumpe este în creºtere. Eu am replicat cã acesta este,
dimpotrivã, un semn al sãrãciei.
Studenta a fost miratã de rãspunsul meu, astfel încât a trebuit sã
ofer mai multe explicaþii. Am fãcut trimitere la teoria post-materialismului anume la ipoteza raritãþii a lui Ronald Inglehart. Aici
se susþine cã ceea ce oamenii pre-

þuiesc depinde de mediul social
ºi economic din care provin, iar
indivizii au tendinþa de a da prioritate în alegerile lor lucrurilor
care sunt rare, cu sensul de greu
de dobândit.
Se ºtie cã optãm pentru lucruri
într-o ordine ierarhicã. Chiar dacã
oamenii în general pot aspira cãtre libertate ºi autonomie, nevoile materiale cele mai presante,
precum foamea, setea ºi securitatea fizicã trebuie satisfãcute
primele, întrucât ele sunt legate
de supravieþuire. Dacã vorbim
despre o societate afectatã de
sãrãcie, creºterea ºomajului, de
dificultãþile achiziþionãrii unei
case ºi a unei maºini, atunci oamenii vor preþui mai mult aspectele vieþii legate de bani, locul de
muncã sau casã, devreme ce
acestea sunt în situaþia raritãþii.
În schimb, în societãþile în care
se gãsesc cu uºurinþã soluþii economice pentru asigurarea nevoilor referitoare la casã, maºinã sau
serviciu, indivizii vor fi preocupaþi sã-ºi satisfacã alte nevoi, legate de protecþia mediului, implicarea în luarea deciziilor publice
ºi petrecerea timpului liber. Potrivit interpretãrii date de Inglehart
piramidei nevoilor lui Maslow,
dacã aceste nevoi primare sunt
greu de satisfãcut, raritatea lor
predominând, atunci scopurile
materialiste vor avea prioritate
faþã de scopurile post-materialiste, precum apartenenþa, stima,
asceza ºi satisfacþia intelectualã.
Explicam, astfel, faptul cã noi, craiovenii, suntem preocupaþi de
cumpãrarea unei maºini, pentru
cã este foarte greu de obþinut, iar
numãrul mare de maºini strãine ð
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nu aratã neapãrat o îmbunãtãþire
a vieþii sociale ºi economice (judeþul Dolj are una dintre cele mai
ridicate rate a ºomajului din România), ci faptul cã noi suntem
dispuºi sã facem eforturi imense
pentru a cumpãra o maºinã,
achiziþionarea acesteia însemnând pentru noi altceva decât
pentru cineva dintr-o þarã dezvoltatã. Se merge pânã acolo încât
anumite fapte sociale sau chiar
culturale capãtã semnificaþii simbolice, fiind derulate cu scopul
de a masca sau ascunde dificultãþile economice. Poate fi cazul
aici ºi cumpãrãrii unei maºini
scumpe. O datã cu maºina se obþine ºi aparenþa unei bunãstãri, ce
asigurã ieºirea subiectului din
zona de suspiciune a sãrãciei. „Am
maºinã scumpã, deci nu mai sunt
sãrac, ci pot fi considerat bogat”.
O altã ipotezã este ipoteza socializãrii, dar peste care trec, vorbesc direct în text. Categoriile de
oameni care au experimentat raritatea economicã, aici e vorba de
perioada în care ei erau copii, în
perioada socializãrii primare, vor
pune o mai mare valoare pe împlinirea nevoilor economice, pe
nevoile de securitate, vor susþine un stil mai autoritar de conducere, vor arãta puternice sentimente de mândrie naþionalã, vor
fi în favoarea menþinerii unei armate mari ºi puternice ºi vor mai
dispuºi sã sacrifice libertãþile civile de dragul legii ºi ordinii.
Cei care au experimentat o stare materialã foarte bunã ºi stabilã, este vorba în special despre
ce s-a întâmplat în Occident în
anii ‘70 - ‘80 sau chiar ºi mai devreme, încep sã dea mai multã
importanþã valorilor precum dezvoltarea individualã; libertatea
personalã; implicarea cetãþenilor
în deciziile guvernamentale; idealul societãþii bazat pe umanism;
menþinerea unui mediu curat ºi
sãnãtos.

Ce fac studenþii
români cu banii ºi ce
fac studenþii francezi
Anul trecut am participat la
realizarea unei cercetãri comparative despre studenþii români
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(Universitatea din Craiova) ºi
francezi (Universitatea Lumière
Lyon 2), fiind interesat sã aflu câþi
bani au de cheltuialã, pe ce îi folosesc, cât de des merg la ºcoalã,
teatru, cinematograf, cât de importantã este lectura pentru ei.
Evident cã studenþii francezi au
mai mulþi bani de cheltuialã decât cei români.
Diferenþa dintre banii de cheltuialã ai studenþilor români ºi ai
celor francezi este foarte mare.
86,4% dintre studenþii români au
cel mult 2.000 pe lunã de cheltuit,
pe când 77,9% dintre studenþii
francezi dispun de mai mult de
2.000 de lei pe lunã. Cu alte cuvinte, 80% dintre studenþii francezi au mai mulþi bani de cheltuialã decât cei români.
Interesant este ce fac studenþii români cu banii ºi ce fac studenþii francezi. Francezii îi cheltuiau pe cãrþi, mâncare ºi transportul în comun, mâncarea ºi
transportul în comun fiind asociate tot cu statutul de student,
iar studenþii români au spus cãºi cheltuiesc banii pe haine, produse cosmetice ºi încãlþãminte.
Apoi am vrut sã vedem câþi
bani cheltuiesc pe haine studenþii francezi, câþi bani cheltuiesc
studenþii români. Am creat o monedã unicã ºi spre surprinderea
mea studenþii români cheltuiesc
mai mulþi bani pe haine decât studenþii francezi. De exemplu, 85%
dintre studenþii francezi cheltuiesc mai puþin de 100 de euro pe
haine, pe când 65% dintre studenþii români cheltuiesc mai puþin. Deci 20% dintre români cheltuiesc mai mulþi bani pe haine
decât studenþii francezi, deºi veniturile evident sunt altele.
Cât priveºte interesul pentru
lecturã pentru români ºi francezi,
acesta este, de asemenea, diferit,
studenþii din Franþa obiºnuind sã
citeascã mai des decât cei din
România. 3,4% dintre studenþii
români au obiºnuinþa aceasta de
a citi zilnic, spre deosebire de cei
francezi care bat spre 40%.
Am analizat ºi alte aspecte legate de ºcoalã ºi de timpul liber
ºi am observat cã studenþii români când se raporteazã la ºcoalã înseamnã sã meargã la ºcoalã,
pentru studenþii francezi înseam-

nã sã citeascã, sã se pregãteascã. Aceste doua raportãri se reflectã în mod diferit ºi punctual
în celelalte aspecte.
Una dintre concluziile studiului susþine cã studenþii francezi
îºi construiesc stilul de viaþã în
jurul pregãtirii lor profesionale
(participare la cursuri, pregãtire
proiecte, examene, citit), pe când
studenþii români au un stil de viaþã construit în jurul altor preocupãri, de tip consumerist.
Un alt argument este legat de
cât la sutã cheltuim din venit pe
cumpãrãturi. S-a realizat o cercetare în Europa Centralã ºi de Est
de CB Richard Ellis (CBRE) din
care din care s-a constatat cã
europenii cheltuiesc 65% din
venituri pe cumpãrãturi. La polul
opus suntem noi, Craiova ºi Iaºi.
Craiova, în urma acestui studiu,
a fost declaratã raiul supermarketurilor din Europa Centralã.
Craiovenii cheltuie 85% din veniturile lor pe cumpãrãturi, realizate în special în supermarketuri,
iar cea mai mare parte a acestora
sunt reprezenate de produse alimentare.
Sã urcãm spre zona consumului cultural ºi mai ales a capitalului cultural. Am realizat o cercetare pentru Teatrul Naþional ºi am
vrut sã vad ce se întâmplã cu lectura ºi cu alte preocupãri de consum cultural de elitã.
Am observat cã lectura este
destul de nesemnificativã. 30%
dintre craioveni nu citesc deloc.
Dar pe mine m-a interesat sã vãd
ce relaþie existã între lecturã ºi
venituri, de exemplu. Familiile cu
venituri foarte scãzute, cum este
familia cu bugetul între cinci ºi
10 milioane citeºte des, în proporþie de 20%, spre deosebire de
familia cu buget foarte mare, 4060 de milioane, care citeºte foarte des, aproape 80% citesc zilnic.
De asemenea, 50% dintre cei cu
buget redus citesc rar, pe când
ponderea celor care au foarte
mulþi bani ºi care citesc mai rar
este mai micã, de 22%.
Concluzia a fost cã veniturile
nu sunt o cauzã, ci doar o influenþã, ce se resimte în mod radical
la extreme. Banii conteazã foarte
mult în raport cu lectura pentru
cei care au un venit foarte scãzut
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sau pentru cei care au un venit
foarte mare.

La un profesor
universitar se
apeleazã mai mult (...)
a pune la dispoziþie
o relaþie
M-a interesat ºi perspectiva
oferitã de comportamentul aºazisei elite, definitã prin nivel ridicat de educaþie ºi venituri. Am
vrut sã vedem dacã elita are aceleaºi trãsãturi ca publicul larg. De
exemplu, la mersul la cumparãturi,
care, pentru populaþia generalã,
reprezenta a doua activitate ca
timp, aici este pe penultimul loc.
Lectura are scoruri diferite, dar
nu foarte diferite, nu radical diferite. 20% din elitã citeºte zilnic,
spre deosebire de 10%, cât obiºnuieºte publicul larg.
Subliniez ºi eu ideea pe care a
spus-o domnul profesor Panea:
„cheia înþelegerii a ce se întâmplã în România în momentul de
faþã are legãturã cu educaþia”.
Cumva, trebuie sã îi acordãm o
importanþã foarte mare. Perspectiva teoreticã pe care o propun
este a zonei de control social,
capital cultural ºi reproducerea
inegalitãþilor sociale, înscriindumã în paradigma lui Pierre Bourdieu. Acesta îºi fondeazã propria
teorie pe supoziþia conform cãreia cultura reprezintã un domeniu
de cucerire asemenea lumii economice. Întrebãrile pe care eu
vreau sã le pun sunt legate de
cum se duce aceastã luptã, în ce
mãsurã cei care au capitalul cultural, capitalul simbolic, duc lupta pentru cei care reprezintã masa
sau duc lupta pentru cei care reprezintã elita. Pentru cã acest capital cultural, capital simbolic, se
transformã în capital relaþional.
Autoritatea unui profesor universitar nu este datã de nivelul
sãu de competenþã ºtiinþificã. De
ce? Pentru cã noi, românii, nu
preþuim ºtiinþa, nu avem încredere în oamenii de ºtiinþã. La un profesor universitar se apeleazã mai
mult pentru a rezolva probleme,
pentru a recomanda pe cineva, a
pune la dispoziþie o relaþie decât
pentru a explica fapte ºtiinþifice.

Întrebãrile dezbaterii noastre
sunt legate de felul în care se realizeazã reproducerea socialã (a
claselor, dar ºi a privilegiilor sociale) în România ºi dacã modelul urmat de ºcoala româneascã
contribuie la depãºirea inegalitãþilor sociale, sau la perpetuarea
lor, fie cã sunt ele inegalitãþi de
venit sau unele de pregãtire
profesionalã.

Postmodernismul
reprezintã o formã
de superficializare
a existenþei
Nicolae Panea: Bourdieu este
unul dintre numele extraordinare
pentru filosofie, pentru antropologie, pentru sociologie. Este cel
care dã rãspunsuri crizei de interpretare, de receptare în anii ‘80
ºi propune soluþii. El scoate antropologia dintr-o crizã în care
etnologia francezã intrase pentru
cã nu putea sã se dezbare de relaþiile cu politicul. Cu toate cã face
o analizã pe vechile colonii franceze, habitusul ºi teoria practicii
se realizeazã pe zona de nord a
Africii, într-o societate care seamãnã foarte mult cu societatea
tradiþionalã româneascã.
Din punct de vedere antropologic, orice societate, nu numai
societatea româneascã, dezvoltã
douã instrumente de configurare: primul este sistemul juridic,
sistemul legilor care are funcþia
de a face ordine în haos, în haosul natural, ºi impune o oarecare
coerenþã socialã, iar al doilea sistem, cel educativ, preia misiunea
sau primul nivel de ordine creat
prin lege, perpetuând aceastã
ordine ºi creând ceea ce se numeºte identitate. Trebuie sã facem o deosebire între instruire ºi
educaþie. Primul nivel al ºcolii
este cel al instrucþiei, al instruirii.
Noi vorbim acum sã facem educaþia extrem de eficientã ºi nu
acþionãm asupra nivelului de
educaþie, ci asupra nivelului de
instruire, ceea ce este o mare greºealã. Constatãm cã, peste tot în
lume, transmiterea cunoºtinþelor,
transmiterea abilitãþilor, construirea competenþelor este destul de
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ð slabã. De ce? Pentru cã s-a ata- lã. Prin esenþialitatea ei nu avem mâneascã este acel segment din sã dialogheze cu un model cultu- cã, despre oraºul în care trãiesc,
cat foarte mult acest nivel al instruirii. Lumea modernã cunoaºte din ce în ce mai puþin ºi asta
este cauza celor douã concepte
pe care antropologul le deosebeºte: culturã de masã, culturã
popularã. Lumea actualã se scaldã în ceea ce se poate numi culturã popularã. Cultura popularã
vãzutã pe de o parte ca reziduu al
culturii de elitã, dar pe de altã
parte ca esenþã, ca sudoare a existenþei noastre superficiale, postmoderne. Pentru cã, în cele din
urmã, postmodernismul, care accentueazã importanþa culturii de
masã ºi a culturii populare, reprezintã o formã de superficializare
a existenþei. Elementul de educaþie pe care ºcoala ar trebui sã îl
facã, acest element nu îi este doar
ei propriu, pentru cã educaþia este
o interacþiune. Familia, societatea trebuie sã participe în acelaºi
timp cu ºcoala la realizarea caracterului educativ. Or, familia româneascã este extrem de destructuratã, din douã motive: unul pentru cã se trece de la familia tradiþionalã, care este o excepþie în
teoriile antropologice sociale ºi
se numeºte familie compozitã ºi
este elementul de trecere cãtre
familia nucleicã, modernã, aceasta cu care suntem noi obiºnuiþi.
Familia tradiþionalã, care este
baza susþinerii valorilor tradiþionale, se caracterizeazã prin maximum de tensiuni nerezolvate.
Acum câþiva ani nu s-a gândit
nimeni cã aceasta este una dintre marile probleme sau cã de aici
derivã marile probleme de comportament cultural ale societãþii
româneºti. Sunt tensiuni educative, sunt tensiuni de gestiune
emoþionalã, sunt tensiuni de statut social. Acest tip de familie
compozitã provoacã pânã la
urmã inadaptãrile în modernitate, ºi una dintre caracteristici, sã
zicem aºa, anecdotic, produsul
acesteia este maturizarea târzie a
bãieþilor, pentru cã au o relaþie
extrem de strânsã cu mama, care,
la rândul ei, are o problemã mare
de gestiune educativã ºi administrativã cu soacra. Din punct de
vedere antropologic, toate aceste elemente metodice produc un
anumit tip de comportament.
Sunt extrem de multe probleme. Marile probleme se vãd întrun fenomen cu totul ºi cu totul
aparte al societãþii româneºti: migraþia. Douã milioane de români
nu sunt aici. Douã milioane de
români se duc cu tot cu comportamentul lor cultural în alte medii
culturale ºi acolo existã o inadecvare teribilã, o culturã a hoþiei,
probleme de inadaptare etc. Toate aceste lucruri au o explicaþie.

voie sã nu ne gândim sau sã nu
preluãm ceva din efectele produse timp de 50 de ani. Nu am preluat nimic. Am dat la spate tot ºi
am încercat sã revenim la o aºazisã vârstã miticã, vârstã de aur,
perioada interbelicã româneascã.
Nu avem dreptul ca 50 de ani de
cooperativism sã nu fie evaluaþi
cel puþin teoretic, dacã nu ºi practic, preluând ce este bun, aruncând ce este prost, pentru cã efectele acestor 50 de ani asupra comportamentului cultural sunt esenþiale. De aceea ºcoala româneascã nu trebuie blamatã atât de tare
cum se face acum. ªcoala româneascã îºi face datoria ca un element de instruire. Nu îºi poate
face niciodatã datoria ca element
de educaþie, atâta timp cât celelalte douã elemente de educaþie,
familia ºi societatea nu coopereazã. ªi despre familie am vorbit,
despre societate am mai zis, o
societate care are instituþii slabe,
Vattimo spunea, nu poate sã creeze o culturã puternicã.
Niciodatã o societate cu instituþii slabe nu poate sã creeze o
culturã puternicã. Când la aceastã problemã se mai adaugã ruptura de o culturã tradiþionalã ºi
paradoxul modernitãþii culturale,
pentru cultura românã, pentru cã
modernitatea culturalã româneascã e o modernitate paradoxalã, ea nu se opune culturii tradiþionale, o înglobeazã întru-un
fel ºi încearcã sã creeze o retoricã de genul acesta. Avem expresiile minunate ale scriitorilor interbelici, dar ºi ale lui Brâncuºi,
ale lui Paciurea. Ar fi de dorit sã
se vorbeascã despre Brâncuºi
sau Paciurea decât despre scriitorii interbelici, pentru cã ei explicã foarte bine prin arta lor figurativã acest paradox al modernitãþii culturii noastre. Din punctul acesta de vedere, ºcoala îºi
îndeplineºte cu decenþã misiunea
socialã, fãrã a face performanþã,
pentru cã acele elemente de performanþã nu îi sunt date.

ªcoala româneascã
este construitã din
elitele care au fost,
sunt ºi vor rãmâne
Eugenia Udangiu: Propun o
altã ipotezã. În primul rând, sintagma ºcoala româneascã mi se
pare cã are deja în ea o conotaþie
pozitivã, în sensul cã ºcoala ro-

sistemul de educaþie care se preocupã în egalã mãsura de educaþie ºi instruire. Adica, ºcoala româneascã este construitã din elitele care au fost, sunt ºi vor rãmâne. Dacã legãm întrebarea de
sistemul de educaþie românesc,
aici intervin problemele. Problemele intervin în conceperea ºi
funcþionarea sistemului de educaþie românesc, care a suferit atâtea degradãri, atâtea lovituri, atâtea manipulãri. Dar sunt convinsã cã îºi va reveni pentru cã au
fost fãcuþi niºte paºi importanþi,
ºi sunt convinsã cã, mai târâº, mai
grãpiº, vor fi continuaþi pentru
cã altfel, societatea nu îºi va reveni niciodatã. Atâta timp cât sistemul de educaþie se va ghida
dupã niºte principii de viaþã prost
înþelese, adicã stundenþii plãtesc
contra cunoºtinþe, nu contra diplome... Costi (Crãiþoiu, n.r.), printre numeroasele teorii pe care le-a
enumerat, l-a uitat tocmai pe Gabriel Tarde cu teoria imitaþiei.
„Adicã vreau maºinã de-aia pentru cã aºa au toþi”. Sau „vreau
diplomã cã ºi vecinul are diplomã.” Dar intervenþia mea s-a referit doar la aceastã diferenþiere între ceea ce numim ºcoala româneascã, cea care repet, conþine
elitele din prezent, din trecut ºi cele
care vor fi, ºi sistemul. Adicã este
oarecum o categorie ºi concretã
dar ºi oarecum idealizatã. Conþine
inevitabil puþin ideal.

Este o crizã care va
produce în mod sigur
o altã Figura Mentis
Nicolae Panea: Cu interpretarea aceasta pot fi de acord, nu
este nicio problemã, dar acum nu
credeþi cã este absolut normal sã
gândeºti ºcoala româneascã, sistemul educativ românesc, în raport cu descrierea societãþii contemporane, cu prospecþia societãþii spre care ne îndreptãm ºi pe
care, pânã la urma, aceastã ºcoalã trebuie sã o rezolve, ºi pe de
altã parte, aceste douã elemente
incavate într-o matrice mult mai
largã, în aceea a modelului cultural mondial? ªi în felul acesta trebuie sã observãm pânã la urma
urmelor, cum aceastã ºcoalã poate sã rezolve cele douã probleme. Unu: pãstrarea identitãþii culturale româneºti ºi, în al doilea
rând, cum aceastã identitate culturalã poate sã se racordeze sau

ral global pe care nici noi nu îl
putem defini foarte clar la ora
aceasta. Noi, pe de o parte, avem
de rezolvat foarte multe elemente pe care cultura noastrã, istoria
noastrã, schimbãrile produse de
istorie le-au impus, dar în acelaºi
timp trebuie sã vedem cã toate
aceste elemente trebuie concordate cu schimbãri macro. Ceea ce
se produce la ora aceasta, la nivel mondial, este una dintre marile crize ale omenirii. ªi în niciun
caz nu este o crizã economicã.
Criza economicã este a nu ºtiu
câta verigã a acestei crize. Este o
crizã care va produce în mod sigur o altã Figura Mentis în probabil 50-100 de ani, ºi, evident,
felul acesta de a gândi îl putem
compara cu umanismul pentru cã
ºi aceea am putea spune cã este
mai curând o crizã confinarã, este
o crizã care conºtientizeazã sfârºitul geografic al pãmântului.
Exact ca acea crizã filosoficã mentalã pe care umaniºtii au simþit-o
când nu le-a mai ajuns pãmântul
ºi a produs miºcãrile de descoperire. Acel element economic în
istorie a rãmas o problemã micã
rezolvatã, elementele de filosofie,
de comportament cultural, de viziune despre lume ºi aºa mai departe au fost mult mai importante. Chiar ºi atunci când Columb a
descoperit lumea nouã s-a gândit la mirodenie ºi nu la filosofie.
Eugenia Udangiu: Eu aº zice
cã sistemul de educaþie este interfaþa cu globalizarea, iar ºcoala
româneascã este acea privire îndreptatã spre interior, ºi care þine
ºi legãtura prin sistem, fiind sâmburele sistemului.

Nu putem spune
cã nu am avut la
dispoziþie libertatea
de a fi morali
dupã 1989
Marcel Rãduþ-Seliºte: Sunt
preot ortodox, sunt jurnalist, încerc sã fiu ºi scriitor, încerc sã fiu
implicat ºi în societatea civilã,
sunt vicepreºedinte la nivel naþional la Pro Democraþia. Am dat
aceste elemente ca sã îmi justific
ceea ce vreau sã spun. Cred cã
dincolo de lucrurile deosebit de
interesante care s-au spus aici ºi
îi mulþumesc autorului cã mãcar
prin câteva grafice mi-a confirmat
viziunea mea nu atât de academi-

dar un oraº care nu produce ºi
totuºi consumã. Cred cã dincolo
de toate, avem de-a face cu o crizã moralã. Este inevitabil sã discutãm despre disfuncþionalitãþi,
despre cauze de diferite feluri,
sociologice, ne referim la cadrul
discuþiei noastre, economice, istorice ºi aºa mai departe. Dar cred
cã este vorba de o crizã moralã.
Dacã comunismul în sine este o
aberaþie, este o cumplitã anormalitate, este o cumplitã rãstãlmãcire ºi ucidere a firii fiinþei umane,
fiinþã unamã creatã dupã chipul
ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Am
fost trimis într-o misiune în Cuba
ºi mi-am amintit copilãria pervertitã de regimul comunist. Comunismul a fost, repet, o aberaþie, o
ciuntire a istoriei noastre. Nu
putem spune cã nu am avut la
dispoziþie libertatea de a fi morali
dupã 1989.
S-a pomenit despre elitã. ªi
vorbesc pe subiectul propus, sistemul de învãþãmânt românesc.
Dacã ne uitãm la miniºtrii educaþiei de dupa 1989, pe mulþi dintre
dumnealor, dacã îi luãm în parte,
nu putem spune cã nu ar fi vorba
de oameni de elitã. Oameni cu
doctorate, poate ºi cu douã doctorate, unii cunoscuþi în aura
ºtiinþificã europeanã, oameni cu
zeci, poate sute de cãrþi publicate, rectori de universitãþi ºi aºa
mai departe. Cu toate aceastea,
în 20 de ani, s-a mers din mai rãu
în mai rãu, în acest sistem de învãþãmânt românesc. Cu toate
acestea, suntem în continuare în
crizã. Uniunea Europeanã, prin
toate reformele pe care ni le-a
impus, cã noi nu ni le-am asumat,
a încercat sã salveze ce se mai
putea salva, dar deocamdatã
suntem în aceastã crizã. Foarte
interesantã opinia domnului decan Nicolae Panea legatã de
aceastã relaþie dintre ºcoala româneascã, familie, societate. Eu,
fiind ºi preot ortodox aº introduce în societate ºi biserica. Biserica ortodoxã, în primul rând, este
majoritarã. Uniunea Europeanã
ne-a oferit un principiu, nu prea
se mai pomeneºte în ultima vreme despre el – ºcoala sã fie a comunitãþii. Dacã ne uitãm la reformele administrative, spre aºa
ceva a încercat sã se meargã: comunitatea oraºului Craiova sã îºi
gestioneze propriile ºcoli, propria
universitate sau cea mai amãrâtã
ºcoalã de cartier. Cred cã este un
principiu sãnãtos. Este corect ca

ªcoala româneascã
nu trebuie blamatã
atât de tare cum
se face acum
Gândiþi-vã cã foarte mulþi din
aceºti oameni provin dintr-o culturã tradiþionalã, în care proprietatea a fost pusã între paranteze.
Nu a mai existat o culturã a proprietãþii, acea proprietate devalmaºã ºi aºa mai departe. Deci au
fost construiþi cu un dispreþ absolut faþã de ceea ce înseamnã
proprietate. De aceea spuneam,
comunismul, prin acest atac teribil la filosofia proprietãþii care
este propagatã de cãtre famila tradiþionalã, nu a fãcut altceva decât sã bruscheze societatea.
Aceastã bruscare a fost esenþia-
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eu, pãrintele, sã am dreptul sã
gestionez ºcoala unde eu, prin
taxele ºi impozitele pe care le dau
comunitãþii, asigur salariile profesorilor, asigur baza materialã,
asigur tot ceea ce presupune
funcþionarea economicã a instituþiei de învãþãmânt. Din pãcate,
acest principiu nu funcþioneazã
ºi este iarãºi expresia unei crize
morale.
Familia tradiþionalã româneascã, pe care mulþi, inclusiv dintre
confraþii mei, preoþii, încã o susþin fãrã sã o înþeleagã, este acea
familie a satului românesc, a secolului XVIII – XIX, familia patriarhalã, cu tatãl atotstãpânitor,
cu mama care trebuia sã nascã
prunci ºi sã punã de mâncare ºi
cam atât, unde nu erau niºte relaþii care sã rezolve, ci niºte relaþii
care sã direcþioneze niºte destine ºi cam atât. Ei bine, familia
aceasta nu mai existã. Nu mai existã mãcar o familie care sã se îndrepte cât de cât cãtre modelul
european pe care eu unul nu îl
agreez. Familia româneascã, fiind
în crizã, pãrintele nu e interesat
de ce face copilul lui la ºcoalã,
despre cum cheltuiesc domnii
profesori, domnii manageri banii,
pe care pãrintele respectiv îi dã
pe taxe ºi impozite. Mai mult, dacã
vã uitaþi pe statistici, rata abandonului ºcolar a crescut de la an
la an, dupã 2007, paradoxal, când
am devenit þara membrã a Uniunii Europene. Rata destrãmãrii
familiilor, divorþurilor, a crescut în
fiecare an, din 2007. La ultimul
recensãmânt am vãzut cã am pierdut în ultimii 10 ani 2,5 milioane
de români din cauza sporului negativ. Toate acestea au cauzele
în familie. Cauza, cred eu, nu este
numai economicã. Sunt acestea
într-adevãr niºte aspecte care trebuie sã ne preocupe. De ce românii care au mers sã fie cãpºunari în Spania, sã fie sclavi pe
plantaþiile celor de acolo? În loc
sã îºi strângã banii ºi sã încerce
sã îºi deschidã, de exemplu, o afacere din care sã trãiascã în continuare în România, ei s-au grãbit
sã îºi cumpere maºini, s-au grãbit sã îºi facã nu ºtiu ce case, pe
care, dupã ce a venit criza, au fost
nevoiþi sã le vândã, pentru cã nu
mai merg cãpºunile în Spania ºi
nu au din ce sã le întreþinã. Toate
acestea, pentru mine, sunt dovezi
cã existã o crizã moralã în familie.
E în familie crizã moralã, clar cã va
fi crizã de toate felurile, ºi mai ales
moralã ºi în ºcoala româneascã.

Ispitele sunt prea
mari, neputinþele
noastre sunt
la fel de mari

sunt, nu sunt încã pregãtite sã
îºi asume rolul de a fi împreunã
cu împãratul la masa de conducere a cetãþii. Ispitele sunt prea
mari, neputinþele noastre sunt la
fel de mari.

Am ajuns sã luãm mai
mult chipul lumii,
decât sã facem
ca lumea sã fie
dupã chipul bisericii,
al lui Hristos
Vorbim despre bisericã ºi îmi
asum afirmaþiile. Biserica (ºi nu
mã refer la biserica pe care o slujesc), din pãcate, este într-un
semieºec al relaþionãrii cu aceastã societate româneascã aflatã în
crizã. Biserica noastrã a cãutat sã
îºi asume fel de fel de intrumente
moderne: avem televiziune, avem
radio, avem cotidian, am accesat
zeci de milioane de euro pe fonduri europene, suntem, ca sã zic
aºa, moderni, dar am ajuns sã
luãm mai mult chipul lumii, decât
sã facem ca lumea sã fie dupã
chipul bisericii, al lui Hristos. A
dispãrut acel glas profetic al bisericii, care înseamnã presiunea
moralã pe care preoþimea, ierarhia bisericii trebuie sã o aºeze
asupra conducãtorilor laici ai cetãþii. A dispãrut aceastã presiune
moralã ºi pentru cã s-a ivit ºi
aceastã cãlduþã ºi comodã lucrare sau asociere la fel ºi fel de proiecte sociale, care, din pãcate, nu
au ºi finalitate moralã. Firesc cã a
dispãrut ºi, banal sunã, acea fricã de Dumnezeu a celor care sunt
chemaþi sã conducã cetatea ºi cei
care sunt chemaþi. Ca o sugestie,
dacã veþi continua acest proiect
dedicat, cum bine s-a spus, sistemului de învãþãmânt românesc,
nu ezitaþi sã vorbiþi despre ignoranþã, sã atingeþi ºi problema corupþiei, problema pseudo-calitãþii academice, problema acelor
clanuri care bântuie ºcoala româneascã, ºi nu numai, sunt multe
instituþii care îºi trag bunãstarea
de la instituþii ale statului, pentru
cã aceastã ignoranþã, despre care
întrebaþi, permite apariþia acestei
crize ºi este hrãnitã de aceastã
crizã. Pentru orice instituþie, ºi nu
ascund, ºi pentru bisericã, de-a
lungul secolelor de existenþã a
fost mai uºor pentru orice instituþie de putere, ºi ºcoala e o instituþie de putere, este mai uºor
sã prospere ºi mã refer la cei care
o conduc sau o manipuleazã cum
spunea domnul decan, dacã au
de-a face cu o masã de ignoranþã

ºi nu cu indivizi care au personalitate, care îºi pun întrebãri ºi mai
ales care cer rãspunsuri ºi dacã
nu obþin rãspunsuri ajung singuri
la acele rãspunsuri.

Oare ºcoala mai
meritã sã aibã acest
loc central când
vorbim despre
educaþie
Emilia Sorescu: Ne-am obiºnuit sã delegãm ºcolii sarcina
educaþiei. ªcoala e în centru, ea
face educaþia, ea face instrucþia,
ea le face pe toate. Familia trebuie sã o ajute, comunitatea trebuie
sã o ajute. Eu nu aº vedea în felul
acesta, în sensul cã, oare, acest
contract social urmãreºte interesele oamenilor, familiilor? Eu aº
vedea mai degrabã o centrare pe
familii. Eu îmi doresc ceva pentru
copiii mei, îi trimit la ºcoalã sã
capete acel ceva pe care eu li-l
doresc, dar nu pot sã nu gândesc
cã nu am pregãtirea necesarã, nu
deþin cunoºtinþele la care copiii
mei trebuie sã aibã acces. ªcoala
le oferã acest acces la acest patrimoniu cultural? Interesul meu
este sã le transmitã acest patrimoniu cultural, sã-i educe, sã-i
civilizeze, sã-i socializeze. Opinia
mea este cã, astãzi, ºcoala nu mai
serveºte interesele oamenilor, interesele societãþilor sau cã aceastã societate tinde a fi controlatã
de un soi de elitã, dar nu o elitã
realã, o elitã care sã reprezinte
idealul societãþii. ªi asta duce la
urmãtoarea întrebare: care este
funcþia unui impact social mai
mare al ºcolii, transmiterea patrimoniului sau controlul social? Eu
cred cã este controlul social. Îºi
realizeazã ºcoala funcþia pentru
care a fost creatã sau nu? Nici
mãcar aceasta de control social
nu se observã.
În ºcoalã este foarte multã
violenþã, foarte multã ignoranþã.
Absolvenþii noºtri nu reuºesc sã
promoveze examenele de absolvire la examenul de capacitate,
examenul de bacalaureat. ªi ajungem la ignoranþã pentru cã, de
fapt, aceste întrebãri nu le-a pus
întâmplãtor, el deja are în minte o
parte din concluzii. Nu vom ajunge aici la concluzii ºi la rãspunsuri, nu facem decât sã lansãm
alte întrebãri. ªi întrebarea mea
aceasta este: oare ºcoala mai meritã sã aibã acest loc central când
vorbim despre educaþie, mai meritã sã îi delegãm ei toatã rãspunderea, mai este un instrument care

În societatea româneascã, am
marea dezamãgire, ºi nu sunt singurul, când privesc la falimentul
implicãrii unor oameni de elitã din
mediul cultural, în conducerea
cetãþii. Nu vreau sã dau exemple,
sunt oameni de o mare valoare,
cel puþin dacã îi privim ca oameni
de carte sau ca oameni din mediul academic, dar care ºi-au asumat în aceºti 20 de ani rolul de a
consilia miniºtrii ai culturii, prim
miniºtrii, preºedinþi, ºefi de stat,
ºi care, din pãcate, ºi-au atins limitele morale ºi ºi-au aºezat în loc
de o luminã în plus la lumina pe
care o au deja, au aºezat niºte
umbre, niºte grave ºi ruºinoase
compromisuri fãcute de ei în calitate de oameni, pe lângã niºte
oameni politici. Aceasta îmi spune cã elitele româneºti, atâtea câte

6

V, nr
166
), 20
12
, serie nouă, anul X
XV
nr.. 8 ((166
166),
2012

serveºte interesele societãþii?
Rãzvan Mechenici (JCI, Craiova): Cred cã sunt persoana cel
mai slab pregãtitã ºi în cea mai
micã mãsurã sã spunã ceva. Dar
am unele nelãmuriri pe care dacã
nici într-un mediu ca acesta nu le
ridic... Este vorba despre acel
caracter devãlmaº al satelor româneºti, pe care îl avem în substratul nostru cultural, care încã
ne influenþeazã într-un anumit
mod. Despre experienþa comunistã am auzit foarte multe lucruri ºi
leg foarte multe de acest caracter
ºi de faptul cã nu am învãþat mare
lucru, nu am luat foarte mult din
perioada respectivã. Mergând
mai departe, aº vrea sã pun sub
formã de întrebare, ºtim foarte
bine cã în perioada respectivã era
predominant acel caracter devãlmaº al satelor, habitatul natural,
mediu fizic, dãdea românilor acel
caracter tare, acea moralitate spiritualã. Cu timpul, din influenþelor istorice, mediului extern ºi aºa
mai departe, am început sã pierdem din acel caracter. Biserica a
intervenit, a adus lucruri bune,
dar a ºi încercat sã intre peste
anumite lucruri care erau ºtiute
de când lumea în societãþile respective. Trebuie într-adevãr
ºcoala sã ia întreaga responsabilitate a educaþiei? Fãcând o legãturã peste tot ce am zis, ºtim cu
ce problemã ne confruntãm ca sã
încercãm sã o rezolvãm? Pentru
cã observãm o tendinþã de ceva
vreme, cel puþin din experienþa
mea, sã vorbim despre lucruri,
ºtim sigur cã este o problemã, dar
nu descoperim care este acea
problemã. Vorbim despre lucruri,
gãsim rezolvãri în reforme în educaþie, dar care sunt poate doar
un aspect al întregii probleme.

Auzi, eu în raport
cu globalizarea!
Ion Stancu: Cu ce s-a întâmplat în cei 20 de ani dupã ’90 suntem cu ceva mai sus, sau putem
fi consideraþi mai presus ca sã mã
exprim într-un alt fel, faþã de interbalul ’45 - ’65? Dupã ’45, tabula rasa. Se poate gãsi o circumstanþã pentru cã au venit
atunci oameni care nu ºtiu dacã
aveau creierul mai mare ca al dinozaurilor, adicã o nucºoarã.
Dupã ’90, pretenþiile puteau fi mai
mari. Credeþi cã s-ar putea face o
cercetare în acest sens, cu concluzii care pot sã ne fie de folos,
pentru a circuita niºte etape? Noi
suntem în faza în care inventãm

roata. E timpul sã o rostogolim ºi
sã vedem dacã pot sã curgã ceva
dolari din rostoligolirea ei. S-a
vorbit aici despre valori culturale. Doamne, ce cuvinte frumoase
am auzit! Vreau sã vã spun cã mi
s-a catifelat inima.
Din pãcate, inima mea este plinã de socoteli în dimineaþa asta
– am fãcut o cercetare empiricã
despre cauzele falimentului unui
firme. Mã gândeam la structura
clienþilor, la managementul defectuos, la conjuncturã, la crizã. ªi
nu cred cã de vinã e crizã, din
moment ce vecinul patronului
respectiv are profit de zece ori
mai mare decât în 2008-2009. De
ce am deschis cu acest subiect?
S-a vorbit despre globalizare, globalizare care ne frãmântã din
douã pãrþi. O datã cã pleacã oamenii noºtri dupã globalizare, 2
milioane de oameni, aºa cum pleacã ei, ºi a doua oarã vine globalizarea peste noi. Suntem obiºnuiþi
sã ne ne întrebãm dacã suntem e
acord cu globalizarea sau nu.
Auzi, eu în raport cu globalizarea! Întrebarea inteligentã ar fi
alta: „Sunt în stare sã scot vreun
dolar dupã globalizarea asta?
Cum fac eu sã gestionez efectele
globalizãrii ca sã scot bani?”. Nu
mã gândesc la profit neapãrat
numãrând bani, mã gândesc inclusiv la valorile culturale. Dacã
suntem slabi, valorile noastre tradiþionale pot sã fie date peste cap.

„De ce are vecinul
caprã?”, „De unde are
vecinul caprã?”
Or, dupã pãrerea mea, la fel
plinã de socoteli ºi cultura trebuie sã aibã un anumit suport. Trebuie sã fie susþinutã de ceva. ªi
atunci suntem în crizã moralã,
cum spunea preotul, colegul nostru. Îmi venea în minte diferenþa
dintre dogmã ºi postulat. Mai
bine nu îmi venea. Costi aduce
aici în discuþie celebra zicalã: „Sã
moarã ºi capra vecinului”. Mã
gândesc cã ar trebui sã ne întrebãm: „De ce are vecinul caprã?”,
„De unde are vecinul caprã?”. Înþelegeþi? Se pun ºi alte întrebãri.
Einstein spunea: „Sã cauþi întâi forme ºi dupã aceea sã cauþi
ceva sã se plieze pe formele respective.” Sigur, eu, ca om de marketing, mã gândesc întâi sã descopãr nevoia ºi dupã, produsul.
Un marketer celebru, care a reuºit la o firmã mare, zicea: „Angajeazã întâi valori!”. El a fãcut ca,
la o firmã mare, profitul sã creas-
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cã de la 15 miliarde la 45 în doi
ani. Nu e uºor! „Angajeazã întâi
valori, spunea el, ºi dupã aceea,
creeazã activitãþi care se pliazã pe
valorile respective!” Valori umane! ªi am sã dau un citat acum
dintr-un om care nu este nici filosof, nici fizician, nu este nici marketer. Pur ºi simplu este un actor
care se numeºte Peter O’Toole.
Zicea aºa: „M-am sãturat sã fiu
un om obiºnuit, pentru cã simt
cã am charisma ºi priceperea unui
om extraordinar”.

Dacã îl citim pe
Rãdulescu Motru,
când vorbea despre
ºcoalã, în 1909, citim
cã ºcoala produce
diplome
Constantin Crãiþoiu: Mã gândeam în timp ce aþi enumerat revoluþiile cã e o lecþie importantã
pe care istoria ne-o dã ºi pe care
noi tot timpul o uitãm. Haideþi sã
vedem ce au studiat oamenii în
perioada interbelicã ºi mai devreme, pentru cã ei erau la masã cu
cei mai importanþi oameni din
Europa din punct de vedere politic, cultural ºi aºa mai departe, ºi
sã vedem dacã putem sã înþelegem mai bine societatea româneascã acum prin prisma cãrþilor
scrise de ei. Am fãcut un exerciþiu cu studenþii chiar în timpul
cursului, cerându-le: „Haideþi sã
vedem câte lucruri româneºti
avem la noi!”. Abia dupã vreo 10
minute au fost gãsite câteva. ªi
acum am zis sã îi recitim pe anteºi inter-belici, sã vedem cum înþelegem ce se întâmplã acum ºi
sã vedem ce soluþii ne-au dat ei
problemelor lor, care, iatã, seamãnã foarte tare cu problemele
noastre. Dacã îl citim pe Rãdulescu Motru, când vorbea despre
ºcoalã, în 1909, citim cã ºcoala
produce diplome. Acelaºi lucru
este ºi acum. Nu s-a schimbat.
Noi avem impresia cã acestea
sunt probleme noi. Nu sunt. Unele dintre ele sunt în toatã istoria
poporului nostru ºi oamenii chiar

au avut niºte soluþii. Sã vedem în
ce constau acele soluþii, sã vedem dacã putem sã le aplicãm.
Dar, în mod sigur, cred cã putem
sã ne raportãm la lecþiile pe care
istoria le dã. Soluþiile cred cã sunt
semnificative din acest punct de
vedere ºi cred cã dacã nu s-au
fãcut cercetãri ar trebui fãcute în
aceastã paradigmã, de a vedea în
ce mãsurã revoluþia aceasta a
semãnat cu altã revoluþie ºi ce sa întâmplat în altã parte, ce a mers
bine, ce a mers rãu ºi unde ne
situãm noi.
Acum, ca sã trec de la 5 la 10%
cu rãspunsul, a fost concluzia la
care am ajuns în urma unei cercetãri, la o monografie sociologicã
cu o comunitate cãreia îi studiasem evoluþia din perioada comunistã pânã în prezent. Concluzia
a fost cã acea comunitate, în loc
sã evolueze, involua. Trecea de
la diversitate, economicã în
primul rând pentru cã aveau acolo pescãrii, ansamblu folcloric etc.
la unitate, la lipsa diversitãþii economice. Mai rãmãseserã doar activitãþile agricole, dar realizate la
fel ca în Evul Mediu, nu în mod
automatizat sau mecanizat. ªi
acea comunitate involua. ªi din
acest punct de vedere putem lua
ca o paradigmã ºi o perspectivã
de cercetare, aceasta a evoluþiei
sau a involuþiei sociale de la unitate la diversitate.

Soluþiile presupun
în primul rând
semnalarea
problemelor
Radu Constantinescu: Pot sã
aduc în discuþie perspectiva ºtiinþelor exacte asupra consumului de
culturã ºi asupra educaþiei. Din
perspectiva celor care se ocupã
de aceste ºtiinþe exacte, consumul de culturã, în societatea contemporanã, ºi în eu aº zice în societatea româneascã, este în oarecare pericol. Este clar cã îºi
schimbã sensul, îºi schimbã perspectiva, cred cã nu putem discuta despre consumul de culturã

în societatea româneascã fãrã sã
punem în contextul globalizãrii,
despre care s-a vorbit, în contextul a ceea ce se întâmplã, din perspectivã culturalã în lume. Aparent, concluziile pe care tu le-ai
prezentat în urma cercetãrilor tale
sunt oarecum dramatice, aratã o
situaþie nu foarte bunã pentru
ceea ce se întâmplã în Craiova.
Ai particularizat chiar pe Craiova, ai particularizat chiar pe elite,
dar eu cred cã aceste concluzii
se înscriu întru-un cadru mai general, în ceea ce se întâmplã în
lume. Cred cã perspectiva aceasta a consumului de culturã ºi a
conceptului de culturã, este alta,
se modificã, este una dinamicã.
Cititul de carte, este clar, scade
în pondere, informaþia vine pe
mult mai multe canale ºi oamenii,
asaltaþi de informaþii pe alte canale, nu mai au rãbdarea, nu îºi
mai consumã timpul sã citeascã
atât de mult. Deci nu m-ar îngrijora foarte tare acest aspect. Ceea
ce cred ca ar trebui puþin sã ne
îngrijoreze este perspectiva
aceasta a modului în care consumul redus de culturã se reflectã
în atitudini, în manifestãri, în ceea
ce simþim pe stradã, în modalitatea în care oamenii interacþioneazã. Cred cã sunt, desigur, probleme foarte mari ºi este imposibil,
nu ne-am propus, au precizat
foarte bine toþi cei care au ridicat
aceastã problemã, nu ne-am propus sã rezolvãm aceastã problemã, sã dãm soluþii. Tânãrul nostru coleg ar fi vrut desigur sã
audã soluþii. Cred cã toþi ne-am
dori sã vinã cineva sã ne ofere
soluþii. Soluþiile vor rezulta probabil în urma unor discuþii de
acest tip, în urma unor dezbateri.
Soluþiile presupun în primul rând
semnalarea problemelor, iar cartea lansatã astãzi se înscrie exact
pe aceastã linie a semnalãrii unor
probleme reale, acute în societatea contemporanã. Eu cred cã
problematica aceasta în foarte
mare mãsurã aparþine nu numai
societãþii româneºti. În România
sunt aspecte particulare, specifice, care aduc o anumitã tentã: migraþia, sãrãcia ºi toate aceste fe-

nomene care au afectat clar comportamentul cultural ºi nivelul
cultural al tinerelor generaþii. Dar
eu sunt convins cã în primul rând
semnalarea problemelor, apoi
dezbaterea problemelor ºi apoi implicarea socialã, civicã, a tuturor
celor care suntem preocupaþi de
astfel de probleme, pot conduce
la rãspunsuri pe care tinerii le
aºteaptã de la noi. Eu vreau sã
vã spun cã sunt aici pentru cã
ºtiam cã va fi un eveniment special, sunt aici pentru cã în mijlocul acestui eveniment este Costi
Crãiþoiu, un tânãr de o formaþie
intelectualã ºi de o fineþe spiritualã ºi a comportamentului dublatã de fermitatea atitudinilor pe
care le apreciez foarte mult. Oameni precum Costi ºi oameni precum cei care sunt aici, deosebit
de valoroºi, pot categoric sã contrinuie la gãsirea unor rãspunsuri
adepte pentru societatea româneascã de azi.

ªcoala româneascã
este cea mai mare
minciunã a vieþii
sociale româneºti
actuale
Ionel Ungureanu: S-a cãutat
vina la nivelul societãþii, la nivelul instituþiilor, ºcoli, elitã ºi aºa
mai departe, s-a spus cã ar fi o
crizã a societãþii, o crizã a ºcolii,
o crizã moralã, dar astea nu sunt
adevãrate. Principala crizã e în
altã parte. E în noi înºine. Inclusiv în cei care suntem aici de faþã.
Aici trebuie cãutatã criza. În noi
înºine.
Eugenia Udangiu: ªi soluþiile
sunt tot acolo. Pânã sã fie globale, sunt tot individuale.
Ionel Ungureanu: E logic, dar
trebuie sã cãutãm locul crizei ºi
apoi normal cã soluþiile vor fi cãutate tot acolo. Eu sunt cadru
didactic ºi pot sã vã spun cã, din
punctul meu de vedere, ºcoala
româneascã este cea mai mare
minciunã a vieþii sociale româneºti actuale. E o minciunã ºi o
hoþie. Pentru cã, în primul rând,
nu se fac ore. Nu sistemul ne

opreºte la uºa universitãþii sã ne
zicã: „Domnule profesor, nu te du
azi la ºcoalã, pentru cã banii îi iei
oricum”. Nu sistemul mã opreºte. Mã opreºte convingerea mea
personalã. Dacã o am, mã duc la
ºcoalã chiar dacã sistemul, aici
ajung la o problemã de sistem,
chiar dacã sistemul nu dã doi bani
pe faptul cã eu mã duc la ºcoalã.
Pentru cã aici vine într-adevãr
problema, cum spuneþi dumneavoastrã, de sistem. Actualele criterii de evaluare din învãþãmântul universitar nu iau sub nici o
formã în calcul activitatea care se
petrece efectiv în timpul orelor de
curs. Nici în evaluarea studenþilor, profesorilor, nici în evaluarea
universitãþilor. Astfel, poþi sã fii
profesor universitar excelent din
punct de vedere al sistemului, dar
sã nu te duci un an de zile o datã
pe la cursuri. Cine poate sã spunã cã nu e adevãrat, vã rog sã o
facã. Eu cunosc astfel de cazuri.
În facultate eu întreb studenþii
cam care e procentajul de ore care
se fac ºi ei îmi spun cã este de cel
mult 30%. Mai departe, aº putea
spune, ca ºcoala este un fel de
tonomat în care bagi bani ºi scoþi
diploma. Intrã cine vrea, nu existã nici un fel de selecþie, ºi trece
mai mult decât cine vrea, dupã
cum, iar, se poate demonstra.
Dacã vreþi ºi soluþii, pentru cã
am înþeles cã se doreºte identificare unor soluþii, trebuie sã plecãm de la adevãrata origine a cauzelor ºi sã vedem acolo dacã
putem face ceva. ªi, într-adevãr,
dacã mentalitatea promovatã de
ceea ce s-a chemat sistem ne duce
spre superficialitate, ne duce spre
minciunã, noi sã nu contribuim
la promovarea acestei mentalitãþi.
Sã ne luptãm cu mentalitatea sistemului ºi sã stãm pieziº cu el ºi sã
ne facem orele, sã nu îi mai trecem
pe toþi studenþii ca sã meargã sistemul ºi sã aducem bani.
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e le t ris tic ă

poeme
forme
asemãnãtor pescuitului
vrei ceva care sã-þi îngreuneze mâinile
apoi o sfârâialã generoasã a cãrnii
sã simþi cã aºteptarea a avut în capãt
condimente
cã ai dupã ce savura un lucky strike
cã te oboseºte
iar oboseala e un henessy cu gheaþã,
într-un pahar tulipe de cristal,
lângã o pereche de chiloþei negri ºi plete
roºcate brunete
pe cearceaf
cã are sâni ºi în gânduri ca niºte replici
percutante
pe facebook ai gãsit: „o femeie fãrã forme
e precum o pereche de blugi fãrã
buzunare”
asta e

femeie primitoare
cum îþi controlezi eºarfa,
cu inelarul rujul de la colþul buzelor,
cum treci poºeta dintr-o mânã în alta,
cât eºti de fragilã
ar remarca altul cu cinismul dus în aval,
îþi schimbi greutatea de pe un picior pe
celãlalt,
fãrã sã vreau mã gândesc cã ºi canibalii
au momente de nesiguranþã,
cã poate le semeni,
nu mã iau dupã aparenþe,
sã mã apropii, sã nu,
femeie primitoare,
naºte-mã uºor

sã ieºi
femeile le rãtãcesc
de nu-ºi recunosc feþele
nici pipãindu-se,
îmi pui în seamã indignatã
îþi privesc ochii,
aluniþa de pe obrazul drept,
bluza aia verde cu hipopotam,
nimic deosebit,

ne trezim la un ness,
înclin din cap
când ceri voie
sã ieºi din mine

cu iisus alãturi
când îþi zic cã te iubesc ai
ochii ca iehoviºtii ãia cãrora le-am trântit
cã iisus
ar fuma acum,
mi-au intrat nechemaþi în casã,
cã i-aº da o þigarã sau cã l-aº tapa de una,
continui sã sorbi din coniac,
îþi zic apoi mârlãneºte cã vreau sã te fut,
ai ochii asemenea iehoviºtilor pe care i-am
mai întrebat,
dupã ce mi-am scuturat þigara,
dacã extratereºtrii
au ºanse sa devinã creºtini,
cã-mi pasã de sufleþelele lor,
sigur ne vom smotoci, frumoaso,
cu iisus alãturi,
69 ºi alte trebuºoare,
lasã fiþele,
pasãmite, omniscienþi,
iehoviºtii au plecat sã
ia urma extratereºtrilor

ursuleþul miki
cicã ai fost la un psiholog
ca sã-þi dea un ursuleþ de pluº,
spui,
ai cunoscut unul nu conteazã unde,
nu, nu sunt la alcoolicii anonimi
însã gelozia e un coniac din care nu
beau,
miki l-ai numit pe urºuleþ,
nu eºti o femeie fãcutã praºtie,
nu umbla ca muta dupã cuvintele pe care
n-ai sã le rosteºti,
sã le sugi satisfãcutã ca pe bomboane,
ce þi-am rezervat nu gãseºti en-gros,
mintea ta e o þintã la care trag ºi cu ochii
închiºi,
cu miki aprind la toamnã primul foc în
gradinã

nedumerire
„dacã femeile vor doar sã fie iubite,
de ce se îmbracã de parcã ar vrea sã fie
pipãite?”,
e ultima ta nedumerire.
e drept cã dragostea n-o cumperi
ca guma de mestecat sau vibratorul
sau grisinele,
dar, ca s-o preþãluieºti,
mai pui ºi mâna.
doar
n-ai looser pe tricou
ºi tunsoare emo, peste ochi.
mulþumitã, iubito?

geografie personalã
ai impresia cã iese din tine tot ce e femeie,
iar seara e tot o femeie atârnatã de lunã
precum cosmonauþii
din staþia spaþialã la modulul pirs pentru
andocare,
îþi intrã prin parbriz seara cu o luminã ca
pâinea,
parcã stai pe ambele scaune din faþã,
parcã stai ºi pe cele din spate,
caroseria e pielea-pielii, îþi înfãºoarã
carnea,
eºti femeie în schimbãtorul automat de
viteze,
în volan, în filtrele de ulei,
cu acceleraþia la podea drumul te
rãvãºeºte ca un penis aºteptat,
la capãt o sã naºti o
geografie personalã
pentru atlase cu benzinã ºi dragoste,
vrei sã nu se termine ºi viteza ºi drumul
ºi seara,
respiri aerul cosmonauþilor din
costumele orlan,
lumina e ca pâinea
ºi þi-e foame, foarte foame

macho blues
moartea e apa
ce-þi soarbe umbra ºi nehotãrârea spre
mare
moartea e ºi ca ºi cum ai fi
pãrãsit
pentru o femeie
ªtefan Pelmuº - Eva
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ai treabã,
energizat, cu beþele de pescuit pe
crãcane,
vrei sã arãþi
extatic macho blues

socoteala
hai sã-þi fac facturã ºi chitanþã petria,
nu o datã ai fost crud, cu
vorbele ºpanuri aruncate,
n-a contat cã nu era loc de întoarcere
ºi apa depãºea creºtetul,
nu le venea unora sã creadã cã
n-ai inima anesteziatã,
femeile te-au cãlcat în picioare,
te-au spãlat, þi-au apretat cãmãºile
deºi preferi tricourile, cãlugãriþe ºi curve
sau rotund bovarice,
cât ai vândut literatura pe gazetãrie,
mãcar de-ai fi radiat cu un centimetru
fãþãrnicia ºi prostia vecinilor,
de-ai avea buºteni de foc câþi duºmani,
stivuiþi în ºopron,
desigur patria o sã-þi fie
recunoscãtoare,
plãteºte boule!

putem sã murim
cã nu e doar viaþa ºi moartea,
cã le cunoaºtem doar pe ele nu-i un
argument,
cã sarcasmul meu e o iluzie,
ºi eu constipat pe budã, ºi tu rujându-te,
cã iluzia ne pulseazã iluzia inimii ºi
durerea,
cã penisul în combustie e iar o
pãcãtoasã de iluzie,
cicãleala ta aºiºderea, aºiºderea „mai
vreau”,
nu te saturi- memoria pe cearceaful care
ne ºtie pânã la plictisealãneviaþa, nemoartea, îþi încerci ºansa sã
lipeºti nenumitele
sub iluzia candelabrului aprins,
pe larga iluzie a peretelui cu lavabilã
verde,
cã nu e doar viaþa ºi moartea, e stabilit,
zici,
putem sã murim cã mai avem treabã

n ION BUZERA

mai mult decât o sintezã despre
postmodernism

Î

mi este din ce în ce mai clar
cã, dacã vrea sã subziste
în urmãtoarele decenii, literatura românã are nevoie sã „se
prindã” în hora reþelelor de idei,
concepte ºi creaþii (majore) europene ºi globale, respectiv sã introducã (sã strecoare, dar ºi sã încerce sã impunã, why not?) formatele ei, ipotezele ei de lucru, în
fine, operele necesare ºi sã încerce sã facã faþã presiunilor (deloc
mici, e de bãnuit) exercitate acolo.
Convingerea mea este cã „branºarea” deplinã nu este deloc imposibilã, dacã excludem ºi depãºim enormele confuzii (nu numai
axiologice) pe care entitatea cu
pricina le întreþine în sinea ei.
Un mod activ, sistemic ºi autobiografic (acest etaj amorseazã de multe ori ºi, într-un fel, orienteazã celelalte tipuri de abordãri critice) de a propune o astfel
de conexiune continuã, de a o
menþine vie este de gãsit în întreaga activitate a profesorului
Virgil Nemoianu. Mai întîi, autorul s-a „autoexportat”, în sensul
cã a plecat definitiv din România
în anii ‘70. În al doilea rînd, a fãcut, de câte ori a putut ºi/sau a
simþit nevoia, trimiteri la literatura românã, sub cele mai diferite
forme, integrând – în toate cãrþile pe care le-a publicat – diverse
experienþe estetice româneºti. (Ba
chiar a scris cãrþi de sine stãtãtoare despre autori români, cum
ar fi monografia Doinaº, publicatã în mai multe ediþii.) Fie cã a
fost realmente interesat de aceste „puneri ale steagului” pe o
hartã care indica insistent terra
incognita, fie cã a fãcut-o din
obligaþie profesionalã (la un moment dat semnala, într-adevãr, excesul de preocupare în acest
sens), rezultatul este cel care conteazã: în una dintre cele mai importante creaþii critico-teoretice
ºi comparatiste contemporane la
nivel planetar, literatura românã
este în permanenþã amintitã, mãcar, de nu ºi sistematic analizatã.
Mizele cãrþii pe care o discut
acum (Postmodernismul ºi identitãþile culturale. Conflicte ºi
coexistenþã; Editura Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaºi,
2011, 520 p., traducere de Laura
Carmen Cuþitaru, postfaþã de
Codrin Liviu Cuþitaru) sunt însã
mult mai mari decât cele ale racordajului la o literaturã sau alta.
Pur ºi simplu, ni se oferã o soluþie extrem de minuþios elaboratã
care rãspunde extraordinar de frapant la o problematicã globalã.
Ipotezele vehiculate sunt, deopotrivã, teoretice ºi cu foarte bun
potenþial critic propriu-zis, cu
vaste incursiuni comparatiste ºi
recunoaºteri simple ale limitelor.
Este o carte care provoacã ºi incitã gîndirea (reacþia) diferenþiatoare din chiar curgerea ei oarecum implacabilã, dar nu momotonã, decisã, dar ºi copios acceptantã. E o cursivitate adânc meditatã ºi mediatã, cu multe reveniri ºi adãugiri, hrãnitã de con-

vingeri profund articulate ºi care
nu ezitã sã foloseascã argumentul multiplu, marcatã de o generoasã cuprindere literarã ºi o exersare a polemismului deschis.
Efortul cel mai adânc nu e deposedat de o subtilã, „invizibilã” disperare, adicã de inducþia
unei (oarecum hessiene) utopii
intelectuale. (Cf. mai ales superbul Epilog, pp. 459-487.) Desfãºurarea în cascadã a argumentelor (ºi contraargumentelor) creeazã, cel puþin în primã instanþã,
un sentiment al urgenþei – unul
care se estompeazã spre final,
când înþelegem cã telos-ul este
altul: cel al unei propuneri care
compacteazã enorm ºi, în egalã
mãsurã, oferã foarte multe soluþii
concrete, frecventabile de toþi cei
interesaþi, într-un fel sau altul, de
studiul literaturii. Demersul este
structurat în aºa fel încât sã evidenþieze necesitatea stringentã a
fiecãrui strat, cu toate cã unele
par artificial introduse în extrem
de elaborata (ºi oarecum impusa) geologie ideaticã.
Cele trei mari pãrþi (întrucât cea
de-a patra nu e altceva decât
exemplificarea „supremã” a domeniului terþ) ale Postmodernismului... testeazã tot atâtea feluri de
„macrocodificare”, pornind de la
chestiunile cele mai abstracte implicabile în discuþie ºi ajungând
pânã la cele mai personale, dar,
de fapt, fãcând o continuã navetã între ele: a) ideile dominante
(din punctul de vedere al autorului) religios-moral-politic-socialfilosofice, cu trimitere, în special,
la secolele 18-20 – un „macrosistem” extrem de turbulent ºi greu
de stãpânit; b) literatura – înþeleasã mereu ºi oarecum prea „orientat” ca spaþiu al echilibrãrii ºi
re-echilibrãrii celorlalte douã
zone ºi c) autorul ca individualitate când nesigurã, când exponenþialã. Astfel, în primele aproape douã sute de pagini face exerciþii de comprehensiune (cu pagini briante, de exemplu, despre
Leibniz, 51-55, sau despre „contopirea”, p. 72, liberalismului ºi
conservatorismului) în unele dintre cele cele mai largi cadre mentale posibile, apoi restrânge treptat investigaþiile la problematici
mai apropiate de cele strict literare ºi, ulterior, direct auctoriale.
Tema esenþialã a cãrþii este expusã, sub formã interogativã, de la
început: „Volumul ridicã o întrebare de maximã importanþã: dã,
oare, epoca actualã „postmodernã” vreo ºansã continuitãþii, stabilitãþii ºi identitãþii, sau este
cumva prologul unei stãri în care
omenirea devine infinit ºi etern
plasticã, predispusã la schimbãri
ºi reinventãri neîncetate? Se poate vorbi de durabilitate ºi rezistenþã în vârtejul sau uraganul care
ne înconjoarã ºi în care pãrem sã
ne aflãm?/ Mã grãbesc sã menþionez cã acestã carte este atât
defensivã, cât ºi provocatoare
faþã de ºtiinþa convenþionalã.”
(p. 7) Rãspunsurile vor fi, inevitabil, numeroase, creând ºi integrând alte ºi alte piste de cercetare, dar printre cele mai relevante mi se pare urmãtorul: „O existenþã, o gândire absolut coerentã ºi unitarã ar fi cea (sic! – legat
de traducere, n. m., IB) mai dãu-

nãtoare ºi ameninþãtoare, ducându-ne, cel mai probabil, la o încheiere absolut nefericitã a experienþei umane. Prin contrast, varianta postmodernã a globalizãrii
conþine spaþii ºi goluri, ne permite sã menþinem sau sã construim
identitãþi ºi stabilitãþi, sã ne deplângem înfrângerile ºi sã le contemplãm cu o tristã seninãtate, sã
þesem continuitãþi, sã reînviem
tradiþii, sã facem miºcãri de eschivã. Problema e dacã vom fi
destul de înþelepþi sã profitãm de
astfel de ocazii.” (p. 361) Altfel
spus, deºi este foarte interesat
de tot ce înseamnã soliditate a
recuperãrii, memorie, format coeziv etc., autorul a înþeles cã tot ce
e unilateral tinde sã fie sau sã
devinã la fel de riscant precum
acele bizarerii (unul dintre cele
mai simpatic-anxioase citate:
„Mai întâi, aºa cum am spus deja,
suntem uimiþi chiar de ciudãþenia adversitãþii. O chestiune relativ minorã pare sã producã o
reacþie absolut disproporþionatã.
(...) Uriaºe maºinãrii sunt puse în
miºcare pentru a strivi niºte fluturi care nu fac rãu nimãnui.”,
p. 314) pe care le combate. Tehnica de asamblare ideaticã, metoda, stilul propuse încearcã, aºadar, sã combine mãrturisita apetenþã pentru „genul hibrid erudit
numit uneori „eseu conversaþional” sau „eseu familiar”„ (p. 479)
cu un proiect mai ferm, de tip neoilumist, trecut însã insistent
prin izvoarele umanismului creºtin, întors, cu alte cuvinte, la propriile lui surse. („Terminalele”
ideatice, reflecþiile colaterale pe
care mi le provoacã lectura îmi
impun sã revin asupra lor în texte
ceva mai elaborate.) Structura
cãrþii nu este, aºadar, neapãrat
sau numai „circularã” (p. 9), deºi
e evident efortul adãugãrii sau cel
al restrângerii argumentative, cât,
sã zicem, multiplu-pulsatorie: au-

torul vine din acele direcþii diferite (filosofice, religioase, literare)
spre tema pe care ºi-a propus sã
o dezbatã, pe care o regãseºte periodic schimbatã chiar de multitudinea ferventã a ipotezelor ºi cunoºtinþelor aruncate în joc, intensificã, din când în când, analizele
ºi se extinde din nou spre cele zãri
cultural-literare, cu o preferinþã
evidentã pentru „tãietura” majorã
introdusã la interferenþa secolelor 18 ºi 19, implicit pentru numeroasele consecinþe ale acesteia.
Practic, Virgil Nemoianu aparþine tradiþiei pe care încep sã o
apreciez cel mai mult în literatura
românã. Cred cã sunt trei mari filoane: cel erudit, cu instinct extrem-cuprinzãtor ºi creaþie multiformã, oarecum de nedepãºit:
Hasdeu, Iorga, G. Cãlinescu, Eliade, Culianu; cel „mediu”, adicã
al concilierii de mai multe facturi,
pe mai multe planuri, aparþinând
autorilor care „se descoperã” pe
parcurs ºi al opþiunilor plurale ºi
alternative: Odobescu, Eminescu, Caragiale, Creangã, Lovinescu, Arghezi, Radu Petrescu – spirite creatoare care se ehilibreazã
din mers, care – de multe ori –
pornesc din convulsii identitare
sau de-a dreptul existenþiale, dar
care ajung sã intuiascã, prin mijlocirea ºi cu ajutorul literaturii,
faþete necunoscute, inclusiv ale
lor înºile ºi care au reuºit sã impunã soluþii (stilistice, ideatice,
imaginare) neutilizate pînã la ei;
în fine, cel „omogen” literar: Macedonski, Bacovia, Rebreanu,
parþial Camil Petrescu, Ion Negoiþescu, Nichita Stãnescu (ºi, evident, mulþi alþii), cu unele nuanþe
de fanatism, alimentat de autori
care nu se „abat” de la instinctul
estetic, dominaþi de un fel de cursivitate ºi eleganþã prototipalã a
formei, pe care nu fac altceva
decât sã o „îmbunãtãþeascã” migãlos, sã adauge neîncetat alte

foiþe pe acelaºi miez dur. Ceea ce
este oarecum paradoxal (ºi genereazã farmecul dureros de dulce
al acestei literaturi!) este cã amintitele tronsoane se pot conþine ºi
se conþin uneori reciproc.
Ca ambasador american al celei de-a doua cãi (tertium datur!),
Virgil Nemoianu exerseazã un
amestec de sistemic ºi ludic uºor
aleator, dacã nu chiar discret, jucãuº anarhic, recurge la decupaje ºi secvenþializãri senin permutabile, prin alternarea celei mai
dense prize conceptual-filosofice, moral-religioase cu amãnuntele proaspete ºi cu reveniri surprinzãtoare asupra autorilor
favoriþi: Goethe, Leibniz, Chateaubriand, T. S. Eliot, Jünger,
între alþii. (Pentru extrem de atenta disponibilitate la nuanþe, vezi,
de ex., nota 4, de la p. 368, având
în vedere cã oricãrui cititor vigilent i s-ar fi aprins un beculeþ în
legãturã cu afirmaþia tranºantã
despre Hölderlin!) Termenul-cheie este „îmblânzire”, preluat (ºi
adaptat în diverse contexte) din
titlul cãrþii despre romantism din
1984. Autorul te face sã înþelegi
literatura ºi sistemele ei de avertizare/comunicare în vulnerabilitãþile lor evidente ºi tacite, acestea din urmã cauþionate întrucât
cãutarea continuitãþilor (termenul
„continuitate” este prezent mai
peste tot de la p. 7, prima, pânã la
487, ultima), tema cea mai dragã
a autorului, nu poate avea un
sfârºit databil. De asemenea,
unul dintre efectele pe care le propune (oarecum insidios) este
acela al deschiderii interstiþiale
teoretic nelimitate a literaturii.
Cartea intitulatã Postmodernismul ºi identitãþile culturale.
Conflicte ºi coexistenþã este o
sintezã îndelung adulmecatã ºi
extrem de stratificatã. (Este ºi o
autorecuperare subtilã, pe mai
multe planuri.) Sistemul de lecturã activat este perspectivat superb în hiperspaþiul literaturii. (ªi
culturii, în înþelesurile doi ºi trei,
cf. pp. 17-19, în general.) Îl consider pe profesorul de origine românã foarte aproape de George
Steiner pe linia unei îngrijorãri ºi,
simultan, a unei îndârjiri bine organizate, adicã a propunerii unui
sistem de reacþii ºi repoziþionãri,
în aºa fel încât lucrurile sã nu
degenereze radical. ªi e destul de
sigur: nu vor degenera. ªi asta
deoarece, simplificând la maximum (esenþial pentru înþelegerea
en abîme a arhitecturii demersului este capitolul despre canon,
pp. 258-300, cu foarte utile rezolvãri ale aporiei înalt/accesibil)
schema aperceptivã pe care o
transmite contribuþia lui Virgil
Nemoianu, ea poate fi formulatã
astfel: aºa „marginalã”, „secundarã”, „imperfectã” etc., etc. cum
este, literatura a oferit, oferã ºi
va oferi cele mai plauzibile modele de înþelegere complexã a naturii umane. Bineînþeles cã sunt
mulþi care nu þin cont de ea, ba
urmãresc ºi „scopul mai sinistru
al ºtergerii diferenþei” (p. 297),
asta nu înseamnã cã acea înþelegere va putea fi cu adevãrat eradicatã.
Deloc paradoxal: o carte fondatoare.
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criogenia teleologicã
pra-cîntec. Dar cãile spre a-l obþine (pe acesta) nu le mai ºtiu”!
- Exact, Gabriele! De aceea
m-am gîndit cã avem nevoie de
„Scenariul B”...
- Eu zic cã avem ºi noi dreptul
de a fi mai tupeiºti, istoriceºte
vorbind. Soluþia? Am putea face
apel la tricksteriadele profane,
aºa cum este Eroul-Corb din mitologia popoarelor din zona Asiei
Pacifice. Sau cele religioase, de
ce nu? Cunoaºteþi cu toþii binecunoscutul mecanism euharistic
evreesc cu Vinul ºi Pîinea simbolizînd Vinul, respectiv Trupul,
Mîntuitorului Iisus Christos!
- Interesantã abordare, dragii
mei conaþionali mai în vîrstã, doar
cã eu propun sã nu ne îmbãtãm
cu apã chioarã... Basardava ne
propune sã fim atenþi la ºansa
noastrã istoricã. Amintiþi-vã, în
urma lui Deleuze ºi Guattari, cã
„ceea ce ne lipseºte e chiar o
Nomadologie, diferitã de istorie”:
„Mai simþim nevoia pentru un
nomadizm mai profund decît cel
al cruciadelor sau nomadizmul
celor care nu îºi mai fac griji ºi
nimic nu mai imitã”!
- În acest caz, Alistar, hai sã
pornim chiar de la unul dintre
poemele pãstrate în manuscrisul
tãu de debut, încã nepublicat. Sã
vãd dacã îl reproduc exact: „Noi,
subsemnaþii,// creditãm/ nerambursabil// – din preaplinul activelor noastre/ cucernice ºi fãrã
limitã,/ pe Dumnezeu-Înaltul, CelEtern-º-Atotputernic:/ în schimbul// neagresiunii/ poetice...”.
- Sã zicem cã e poemul „Credinþa ortodoxã”! Dar oricum nu
înþeleg legãtura...

- Toate la timpul lor, tinere.
Cîndva vei înþelege mai mult, inclusiv de ce ai simþit necesitatea
ca poemul „Tricolor” - cu Albastrul slovelor nãscute pe muchia
coasei, Verdele din zbuciumul
ierbii ºi Negrul ce stã la baza
Cuvîntului – sã fie subîntitulat
„Curriculum Vitae Originar”! De
ce nu faci legãturã cu „Archeus”,
textul antologic al lui Eminescu
la care ai fãcut referinþã un pic
mai devreme: „S-ascultãm poveºtile, cãci ele cel puþin ne fac sã
trãim ºi-n viaþa altor oameni, sã
ne amestecãm visurile ºi gîndirile noastre cu ale lor… În ele trãieºte Archeus”!
- Scuzaþi-mã, eu unul nu înþeleg ce legãturã au textele de literaturã cu cartea aceasta de statisticã...
- Dragã Maiorule, datoritã cãrþii pe care o rãsfoieºti „suntem”
în plinã Epocã a Feudalismului,
iar titlul oficial e urmãtorul: „Recensãmintele populaþiei Moldovei din anii 1772 -1774”.
- Dar editorul cãrþii precizeazã
cã e doar un studiu sociologic
efectuat în þinuturile Neamþ, Covurlui, Hotin, Botoºani, Fãlciu,
Greceni, Hîrlãu, Róman, Bacãu,
Orhei-Lãpuºna, Tutova ºi oraºul
Iaºi...
- Exact, aici intenþionam sã
ajung! La fel cum a fost misiunea
specialã a biblicului Procuror Pilat din Ponþiu din romanul „Maestrul ºi Margarita” al lui Mihail
Bulgakov. Existã acolo un pasaj
care meritã: „Nemurirea... A venit nemurirea... Dar a cui nemurire o fi venit? Procurorul nu a
înþeles exact, dar gîndul despre
aceastã nemurire misterioasã l-a

ªtefan Pelmuº - Manuscris

e le t ris tic ă

U

ltimile replici mã conving tot mai mult cã
Maiorul de la Poliþia
Rutierã ar fi fost supus unui atac
fãrã precedent de aciditate gastricã. Iatã ºi ultima mostrã:
- Nu sunt de acord. Eu cred
mai curînd cã „Istoria este marºul lui Dumnezeu prin lume”! ªi
nu am fãcut decît sã-l citez pe
Hegel...
(Doamne, mulþumesc cã mi l-ai
trimis pe acest Gabriel Roibu. El
e ceea de ce am cel mai mult nevoie acum: o soluþie alcalinã care
sã neutralizeze definitiv tot acidul sulfuric acumulat în preajma
mea pe tot parcursul acestei zile
de 9 februarie)!
- Vei fi tu fiind mai apropiat de
lumea militarã, în schimb eu nu
prea vãd la „Parada” anunþatã ºi
batalioanele noastre basarabene...
- Mã bucur cã realizaþi importanþa acestui moment, Domnii
mei. Dar dupã încercarea eºuatã
a lui Marcel Proust, pornit de
unul singur „în cãutarea timpului pierdut”, nouã nu ne rãmîne
altceva decît „sã intrãm în viitor
de-a-n-dãrãtelea”, vorba lui Paul
Valéry. Cu singura condiþie...
- E posibil aºa ceva, Basardava?
- Am anticipat acestã întrebare, domniºoarã. ªi mã bucur cã te
simþi implicatã direct. Pentru cã
rãspunsul la aceastã dilemã poate fi doar unul singur: colectivitatea! Dar nu în sensul gregarismului naþional cultivat la nivel
guvernamental, ci acel sentiment
purificator comun care te face sãþi descoperi apartenenþa ontologicã specificã, cum ar fi descinderea directã din cosmos atestatã în balada „Mioriþa”: „pe-un picior de plai, pe-o gurã de rai/ Iatã
vin în cale,/ se cobor la vale…”!
- ªi, nu a resultat un dezastru?
Pãrerea mea! Aºa cum mãrturisea
ºi Constantin Noica: „Mi-am cîntat cîntecul. Aºtept acum un su-
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fãcut sã îngheþe sub cãldura dogorîtoare a soarelui”!

„Intangibilii”
- În cazul acesta îþi accept provocarea, Basardava. Lasã-mã sã
fac legãturile necesare. Aºadar eu
mã trag din zona Hotinului, iar
Gabriel Roibu din...
- ...din judeþul Orhei, colega!
- Iar tînãrul nostru scriitor descinde...
- ...din regiunea Lãpuºna. Dar
nu sunteþi curios, domnule maior, sã aflaþi ºi originea colegelor
nostre?
- Cã bine zici, Alistar. Voi fetelor, de unde veþi fi fiind?
- Din capitalã, de unde altundeva!
- Nu uitaþi cã Chiºinãul e „Ultima Capitalã Posibilã a Moldovei”. De la oraºele Suceava ºi Iaºi,
Prima ºi Penultima Capitale, s-a
produs un fel de concatenare
karmicã a trecutului, prezentului
ºi ceea ce va urma!
- Basardava, toatã parabola
asta parcã m-ar duce cu gîndul la
o linie geneticã pevizibilã: „tãtari
– turci – crimeeni”!
- Aºa e, Gabriele. Dacã te uiþi
la Istoria consumatã a popoarelor aºa cum examinezi un tablou,
de la depãrtare, încît preceptele
logicii sã nu-þi afecteze punctul
de vedere, þi se oferã ºansa sã-i
poþi observa alternativele ei reale, ca niºte pete vagi albe care au
supravieþuit intenþiei clare a pictorului. Reþineþi, vã rog, dragii mei
basarabeni: a Treia ºi Unicã
ªansã a Proiectului politico-existenþial gîndit de ªtefan cel Mare
este Tîrgul Chiºinãu care, în perioada 1772 -1774, avea toatã
suma caselor*1 în numãr de doar
162! Dintre acestea 58 erau rufeturi (Vasile Gore, cãpitan, mazil;
Cãpitanu Vasile Popa, mazil; Lupul Tãtaru, bejãnar; Nicolai, butnar, volintir; Vasile, protopop;
Popa Constantin, grec etc), 27
volintiri, 8 femei sãrace (Inþe
Marie; Sanda Ifrisoaie; Dochiþa
Cojãþoaie; Casandra Isopoaie;
Marie, chioarã), 6 þigani (Lupu,
scripcar; Toader Mogai; Ion, argintar; Velisco, hierar), 5 popi, 6
mazili, 3 scutelnici ai spãtarului
Rîºcanu (Grigoraº, blãnar), 2 ruptaºi, 1 armean botezat. Cei cîþiva
jidovi (Iþul, staroste; Herciul sîn
Juþul; Avram sîn Mãtãsoaie;
Avram cel Roº; Iosif sîn2 Leiboaie; Hoþul cel Bãtrîn; Solomon;
Aron etc) ºi armeni (Axinte, terzibaº; Garabet, bejãnar; Ovanes;
Hariton, croitor; Gagi Grigore;
Mogîldici) sunt o parte din restul
de 104 persoane birnici: Sîrghie
Giosan, tãlmaci; Nane, cojuºnean; Panaite, brãhar; Miron ze(a)t Cununii; Ivan, bîrlãdean;
Axinte, dulgher; Gheorghiþã,
olar; Dumitru Turcul, cîrciumar;
Lupul, cojocar; Mateiu Buliga;
Dragomir, bãrbier; Neculai, blãnar; Istrate Vremerã; Toader Jimbeiu; Vasile ?chiopu, croitor; Pavãl Gane; Nistor Gorgan; Ioniþã
Lazãr, staroste…”.
- ªi tot aºa, cum ar spune poetul Eminescu în proza sa misticã
„Sãrmanul Dionis”: „omul cel vecinic, din care rãsar tot ºirul de
oameni trecãtori, îl are fiecare lîngã sine, în orice moment – îl vezi,
deºi nu-l poþi prinde cu mina –

este umbra ta”.
- Mulþumesc, Alistar, pentru
intervenþia care m-a ajutat sã pun
Istoria þãrii voastre între ghilimele, dar într-un mod deloc plicticos. ªi totuºi nu pot sã nu vã atrag
atenþia tuturor: dacã veþi parcurge atent înscrierile acestui studiu sociologic, veþi descoperi
niºte injustiþii terestre strigãtoare la Cer, dincolo de discriminarea pe bazã de gen, rasã ºi apartenenþã socialã.
- Sunt ºi eu de acord cu Basardava. Atîta umilinþã umanã
nu s-a putut aduna nici sub linia
inferioarã a discriminãrii stipulate prin Jus gentium3 sau ar putea deborda rãbdarea grupurilor
etnice ostracizate oficial4 .
- Mulþumesc ºi þie, Gabriel,
pentru detalii. Acum revin iarãºi
la tine, Alistar, rugîndu-te sã clarifici pentru toatã lumea ce înseamnã know how!
- „Experienþã substanþialã nedezvãluitã public (care poate fi ºi
sub formã de informaþii, cunoºtinþe sau abilitãþi), dobînditã în
cursul activitãþii profesionale ºi
identificabilã într-o formã tangibilã”. Aceasta e definiþia clasicã...
- Mãi sã fie! Se pare cã Birourile de Inventicã sunt foarte aproape de a emula însãºi intangibilul
Portal Akåºic. Cu alte cuvinte, nu
voi greºi dacã afirm cã se încadreazã în termenul pe care tocmai
ni l-ai dezvãluit orice vers din manuscrisul volumului „Logos”, tatãl meu: mama mea „Imago”?
- Din punct de vedere teoretic
nu pot nega! Mai ales cã nu l-am
publicat încã...
- Dar eu te contrazic ºi afirm în
schimb cã „valabilitatea” sa þine
mai mult de domeniul practic! Nu
mã crezi? Doar ºtii chestia cu
„practica bate gramatica! Sã luãm
poemul tãu intitulat „Anti-Darwinism”, îl mai þii minte, nu-i aºa?
- Pot sã-l recit eu, Basardava?
L-am vãzut postat pe net în timp
ce mã documentam pentru un
subiect la literatura universalã ºi
l-am reþinut.
- Te rog frumos, domniºoarã.
Mai ales cã, se pare, îl scuteºti
pe autor de o corvoadã atît de
plãcutã...
- „Dar dacã ni s-ar revela într-o vreme faptul/ cã noi,// oamenii, –/ descendenþi direcþi// ai lui
Sisif –/ nu suntem decît niºte/
„pomi / fructiferi,/ rãsturnaþi cu//
rãdãcina în sus”!/ Am obliga astfel,/ poate,/ cerul/ sã ne fie// pãmîntul lui Dumnezeu/ la care rîvnim/ de la Adam încoace,/ iar//
pãmîntul real – adevãratul// Pãmînt/ sã ne suporte,/ inclusiv//
cu aceastã ocazie,/ ºi erezia//
aceasta”!
1
Familie autonomã, Spãtar –
demnitar al Curþii Domneºti, Cãpitan – comandant al unei unitãþi militare, staroste – conducãtor administrativ, echivalentul primarului actual,
mazil - demnitar destituit din funcþie, scutelnic - þãran scutit de birul
domnesc, ruptaº - negustor strãin
(arendaº) care plãtea doar un impozit special, rufet – breslaº, tãlmaci –
translator (interpret, dragoman), bejãnar – refugiat etnic, volintir – ostaº
voluntar, birnic – contribuabil care
suporta grosul impozitelor plãtite
Curþii Domneºti.
2
(slavonism) fiu al unei persoane.
3
Sistem juridic latin ce reglementa litigiile între strãini (peregrini) ºi
cetãþenii sãi romani.
4
Aºa-ziºii „intangibili” din istoria contemporanã: Ragyabpa (Tibet),
Dalit (India), Burakumin (Japonia),
Baekjeong (Coreea), Cagot (Franþa),
Vaqueiros de alzada (Spania), AlAkhdam (Yemen) or Madhiban (Somalia)
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petiþiune
grã. Documentul pe care îl reproduce este un facsimil dupã rân-

durile olografe, realizat prin fotografiere conform ºtampilei al-

bastre aplicate pe verso al firmei
„Foto W. Weiss, strada Caragiale (culmea!) tel. 233.91”.
Personajul cãruia petentul i se
adresa era Dimitrie (Take sau Tache) Protopopescu (1850 Poboru, Oltenia – 1911 Elveþia) – aflat
în douã rânduri la conducerea
Regiei Monopolurilor Statului în
1888 ºi 1895. Om politic, liberal,
licenþiat în drept la Paris, cu multe mandate de deputat începând
din 1888, vicepreºedinte al camerei, cu numeroase demnitãþi în
administraþie, conul Tache era
socotit un om bun. În ceea ce-l
priveºte pe Caragiale, legãtura sa
cu Regia exista în mod practic. În
1884 îl gãsim aici în calitate de
impiegat. În aceastã instituþie va
cunoaºte o „amploaiatã”, Maria
Constantinescu cu care va avea
o relaþie amoroasã din care va
rezulta un fiu (1885), pe care scriitorul îl va recunoaºte ºi care va

deveni el însuºi un scriitor cunoscut, Mateiu Caragiale.
Cincisprezece ani mai târziu, în
1899, prin decret regal, va fi numit registrator I la la Administraþia Centralã a R.M.S. Cu acel scris
minunat Caragiale se adresã cu
succes bossului.
„Subscrisul fost impiegat al
Regiei Monopolurilor Statului,
cere cu respect o audienþã la D.
Take Protopopescu”, fostul sãu
Director General la acea Regie,
din serviciul cãreia s-a retras cãpãtând o cãlduroasã scrisoare de
recomandaþie de la Directorul sãu
general, cãtrã un înalt funcþionar
al Domenelor.
Solicitatorul va trece desearã
la 8½ sã capete rãspuns la rugãmintea sa.
Cu tot respectul,
I.L. Caragiale.”
Nici astãzi în epoca internetului nu se obþine aºa repede o audienþã. Acum un veac ºi mai bine
birocraþii cu mânecuþe erau mai
operativi iar audienþele erau mai
lesnicioase. Ce vremi dom’le!

Adrian Marino ºi literatura stupefiantelor

P

rin 2010 la Editura Eikon
apãrea volumul Culturã
ºi creaþie în care Aurel
Sasu reunea publicistica de tinereþe a lui Adrian Marino, scrisã
între 1939-1947. Deºi nu include
toate textele viitorului ideocritic
dinainte de arestare ºi domiciliul
forþat în Lãþeºti, ediþia este, bineînþeles, meritorie, dacã ne gândim
cã perioada formaþiei intelectuale era, în fond, prea puþin cunoscutã ºi receptatã oarecum cliºeizat. Influenþa lui G. Cãlinescu era
adesea exacerbatã aproape pânã
la eclipsarea personalitãþii proaspãtului afirmat în lumea literarã
(cu toate cã Mircea Martin identifica în articolul marinian Destinul criticului tânãr din 1945
semnele delimitãrii de critica maestrului), fãrã însã o cercetare
prealabilã a modului în care se
constituie reprezentãrile cãlinesciene în gândirea lui Marino. De

asemenea, pentru mulþi, autorul
Vieþii ºi Operei lui Macedonski
a debutat ca „recenzent frenetic“
(M. Iorgulescu) când, de fapt,
publicistica din volumul amintit
recompune portretul unui tânãr
foarte selectiv, interesat mai degrabã de scriitorii deja clasicizaþi,
cu opere de o valoare indubitabilã, decât de apariþiile editoriale
de ultimã orã.
Scrierile de tinereþe pun în luminã ºi preocupãrile lui Marino
din domeniul teoriei ºi criticii,
unele devenind probleme constante, recuperate ºi abordate
detaliat, mai târziu, în Introducerea în critica literarã ºi Dicþionarul de idei literare, odatã cu
necesitãþile criticii de dupã anii
’60 de redefinire a obiectului ºi
metodelor proprii ºi restructurarea programului marinian. În acelaºi timp, unele lucrãri de-a dreptul inedite, cum sunt cele despre
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motivul jidovului rãtãcitor în literatura românã ºi „poezia stupefiantelor” surprind prin iniþiativa
de investigare a unor subiecte
atât de puþin cunoscute în critica
noastrã, iniþiativã accentuatã cu
timpul, la baza demersului de clarificare conceptualã întreprins de
Marino mai târziu.
Asupra studiului Poezia stupefiantelor ne vom opri în cele
ce urmeazã, cu atât mai mult cu
cât se poate sã fie chiar prima
abordare culturalã ºi istoricã de
la noi a experienþei narcoticelor
în plan biografic ºi livresc. Importanþa documentarului tânãrului
Marino a fost subliniatã recent
ºi de un specialist al fenomenului, Andrei Oiºteanu, într-un dialog interesant între generaþii. În
ampla sa sintezã Narcoticele în
cultura românã, publicatã anul
trecut la Editura Polirom, cercetãtorul nota referitor la acest articolul fostului asistent cãlinescian: „Este una dintre foarte puþinele lucrãri – ºi ea complet ignoratã – din cultura noastrã care
încearcã sã prezinte «literatura
stupefiantelor» din cultura stupefiantelor (francezã ºi anglo-saxonã), dar ºi cele câteva influenþe în acest sens care s-au produs
în literatura românã”. Raportatã
la articolul lui Marino, miza cãrþii
lui Andrei Oiºteanu este una polemicã, cum acesta din urmã identificã, de fapt, o adevãratã tradiþie a utilizãrii narcoticelor în spaþiul românesc.
Poezia stupefiantelor apãrea
în 1944 la revista „Vremea”. Asemenea autorilor de lucrãri pe teme
similare, tânãrul publicist þinea sã
precizeze, de la început, cã nu
intenþiona sã aducã un elogiu
consumului de opioide, însã renunþarea la orice restricþii morale
faciliteazã receptarea fenomenului. Odatã surmontate impedimentele etice, Marino identifica contextul în care stupefiantele au
fost asimilate la nivel tematic în
literatura occidentalã (francezã ºi
anglo-saxonã) ºi particularitãþile
unor astfel de scrieri, aparþinând
lui Thomas de Quincey, Baudelaire, Huysmans, Cocteau. „Poezia stupefiantelor” se iveºte în

perioada romanticã, odatã cu
descoperirea Orientului în secolul al XIX-lea ºi, dupã pãrerea lui
Marino, tema „e strict europeanã
- literatura culturilor asiatice, în
forma cel puþin în care punem noi
problema, n-o cunoaºte – mai
ales occidentalã, ºi ea apare, în
primul rând, ca urmare a violentãrii acestei mentalitãþi de cãtre
peisajul oriental în care imobilitatea fumãtorului, reveria opiacee, viziunile somptuoase formeazã elemente tipice”. Dacã
sensibilitatea romanticã englezã
descoperã accidental opiumul,
ca simplu remediu farmaceutic,
exemplul cel mai sugestiv fiind
Thomas de Quincey, autorul celebrei cãrþi Confessions of an
English Opium Eater (1822), literatura francezã ia cunoºtinþã de
acest motiv în urma cãlãtoriilor
din Orient ale unui Gerard de
Nerval, Gautier sau Baudelaire.
Cu câteva amendamente, ipoteza lui Marino va fi confirmatã de
Andrei Oiºteanu care constatã
cã, înainte sã devinã subiect literar, într-adevãr apanaj al romanticilor, consumul de opium este
un fenomenul de proporþii, cauzat de expansiunile coloniale
franceze ºi engleze în þãrile asiatice din secolul al XIX-lea.
Revenind la observaþiile criticului nostru, consumul de opium,
pe de-o parte, ar corespunde nevoii de evaziune dintr-un mediu
anodin, pe de altã parte devine
tot mai indispensabil în procesul
de creaþie, al practicãrii literaturii

ca exerciþiu pur, gratuit. Prin urmare, „estetica stupefiantului”,
cum o numeºte Marino, are ca
elemente definitorii: serafizarea,
starea paradisiacã, puterea incantatorie, halucinaþiile, poezia viziunilor. La acestea am mai putea
adãuga ºi un adevãrat program
existenþialist al opiomanului, pe
care Marino de altfel îl intuieºte,
caracterizat prin rafinament total,
hedonism, cultul voluptãþilor
inedite ºi, totodatã, interzise, preocupãri încã actuale, în opinia sa.
Tangenþial, cercetãtorul aduce în
discuþia ºi relaþia dintre experienþele religioase ºi narcotice, influenþat de o notã de lecturã intitulatã Mistici inferioare, publicatã
în 1939, tot în „Vremea”, de Eliade. Consumul narcoticelor, ca
formã inferioarã a misticii, semnificã „absorbirea în divinitate”,
„topirea în neant, în absolut”.
Spre sfârºitul studiului, autorul pune problema narcoticelor ºi
în literatura românã, dar e ferm
convins cã la noi tema rãmâne
una izolatã, fãrã succesul din afarã: „civilizaþia noastrã nu poate
produce încã un mediu favorabil
acestei literaturi. Ne lipseºte încã
enorma aglomerare citadinã cu
degradarea respectivã, precum ºi
mediul cosmopolit [...] «Opiomanii», mãcar în potenþã, spre satisfacþia generalã, formeazã o raritate. Daniel Scavinschi n-a mai
gãsit continuatori citabili pânã la
Macedonski ºi dupã, în afarã de
Odobescu, devenit morfinoman,
ca ºi Quincey, prin accident”. Nu
mai e cazul sã-l contrazicem pe
promiþãtorul asistent cãlinescian,
probabil sedus de culmile literare occidentale, strivitoare la o
comparaþie cu figurile din spaþiul
nostru mioritic (în perioada de tinereþe, „nivelul apusean” va deveni pentru Marino principiul
valoric absolut). Replica a primito dupã mai bine de ºase decenii,
odatã cu lucrarea foarte bine documentatã a lui Andrei Oiºteanu.
Oricum, contribuþia tânãrului
Marino în acest domeniu este nu
numai semnificativã, ci ºi admirabilã.
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ecturi

Î

n 1898, Caragiale îi scrie
fostului sãu ºef Tache Protopopescu o misivã de
ºase rânduri, cerându-i o audienþã. Cererea era formulatã pe o filã
mare de contabilitate (Opere, Editura Academiei volumul V 2011
pag. 1057), scrisã cu cernealã nea-
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ecturi

Dumnezeul fericirii
ºi Dumnezeul nenorocirii
Jan Koneffke, Die sieben Leben des Felix Kannmacher, editura DuMont, Köln, 2011, 510
pagini

N

ãscut în 1960 la Darmstadt, Jan Koneffke
este un bun cunoscãtor al realitãþilor româneºti contemporane. În 1999 se cãsãtoreºte cu Cristina Moisescu, iar din
2003 „face naveta” între Bucureºti
ºi Viena, capitala României devenindu-i o a doua patrie. Opera sa
literarã, cuprinzând prozã, liricã,
publicisticã, traduceri etc., a fost
distinsã cu diferite premii literare
ºi importante burse de creaþie. În
iunie 2012 am avut ocazia de a-l
cunoaºte personal pe autor ºi pe
soþia, în cadrul Congresului germaniºtilor de la Bucureºti, acolo
unde Koneffke a fost invitat sã
lectureze din cel mai recent roman al sãu, Die sieben Leben des
Felix Kannmacher (Cele ºapte
vieþi ale lui Felix Kannmacher).
Nu întâmplãtor a citit pagini ale
acestei cãrþi, deoarece subiectul
romanului oferã ca topos, în cea
mai mare parte a desfãºurãrii
sale, Bucureºtiul interbelic.
Jan Koneffke se lanseazã, în
romanul sãu, într-un proiect de

C

artea lui Constantin
Crãiþoiu (Societatea
româneascã azi¸ Editura Institutul European, Iaºi,
2011) reprezintã încercarea analistului de a ieºi din heterogenitatea mediului sãu ºi de a purta
mãnuºile ºi lentila care sã-l ajute
sã vadã altfel lucrurile – în cazul
de faþã, ca un sociolog autentic.
Remarcãm faptul cã lucrarea avea
de trecut douã piedici foarte grele: prima o reprezintã circularitatea elementelor lumii în care se
aflã autorul; a doua – sinteza ustensilelor pe care le poate folosi
acesta. Dacã prima reprezintã
depãºirea elementelor amestecate de orice nivel ºi relativizarea
oricãrui element, cel de-al doilea
reprezintã opintiºul specific unui
efort colosal. Chiar dacã pare mai
uºor de înþeles acest al doilea nivel (prin istoricitatea ºtiinþelor,
de pildã), el necesitã o mare sforþare de înþelegere ºi însuºire a cunoºtinþelor ºtiinþei. Totuºi, ca orice investigaþie sociologicã, ºi cea
de faþã merge cãtre folosirea pluralitãþii, în legãturã cu care orice
link între cel puþin douã elemente, orice canal subteran, orice relaþie, mai mult sau mai puþin explicitã, reprezintã un filon, care,
dacã nu e înºelãtor, duce la o
posibilã interpretare solidã.
Acest material tocmai bun pentru a fi analizat, la început, este
cultura. Ce este, deci, aceasta?
ªi rândurile lui Contantin Crãiþoiu, ºi rândurile noastre, reprezintã o parte din culturã. Aceastã
asumpþie presupune ºi uzeazã nu
de o înþelegere universalã a cu-
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anvergurã, ce trateazã istoria româneascã din perioada interbelicã (mai precis din 1935) pânã
dupã evenimentele din 1989. Un
proiect cu multiple faþete, care
solicitã atenþie, rigurozitate, informare, fler, capacitate de reprezentare panoramicã pentru realizarea
sa în condiþii optime. Din punctul de vedere al intenþionalitãþii
reprezentãrii, Die sieben Leben
des Felix Kannmacher poate fi
pus în ecuaþie cu o altã carte de
largã respiraþie, care nãzuieºte la
o desfãºurare panoramicã a istoriei româneºti, anume Zaira
(2008) a lui Cãtãlin Dorian Florescu. Ambele romane sunt construite, în mare, pe aceeaºi modalitate schematicã de configurare eroticã grefatã pe ansamblul
istoric la nivel macro: o iubire de
tinereþe – pierderea ei în tumultul
evenimentelor premergãtoare celei de a doua conflagraþii mondiale ºi în cele ale rãzboiului –
regãsiri temporare – pãrãsirea
cadrului de inserþie evenimenþialã (în speþã România) – emigrarea în Occident. La fel este dozatã ºi substanþa narativã: detaliatã pânã la filigranarea psihologicã a vieþii câte unui personaj,
abundentã în crearea atmosferei
Bucureºtiului interbelic, cu o reþea diversificatã de actanþi bine
strunitã de cãtre autor, apoi relatatã parcã pe fast forward dupã

cel de al Doilea Rãzboi Mondial.
Inegalitatea cantitativã a povestirii genereazã, însã, ºi spaþii insuficient ºi ineficient valorificate, senzaþia de dezechilibru formal este, uneori, acutã ºi deterioreazã mult din impresia de ansamblu.
La doi ani dupã ascensiunea
nazistã din Germania, Felix Kannmacher se refugiazã în România,
cu ajutorul pianistului de renume mondial Victor Marcu, cel care
îi face rost de acte false. Pe noul
sãu nume Johann Gottwald, este
angajat ca „bonã” pentru Virginia, fiica lui Marcu, un copil precoce, rãsfãþat, inteligent. Gottwald, ºi el fost pianist pânã în

momentul în care niºte naziºti i-au
zdrobit degetele de la o mânã,
însoþeºte familia lui Marcu peste
tot, devenind martorul istoriei
româneºti. De la Balcic, locul de
refugiu estival al protipendadei
româneºti, la Bucureºti, Felix ia
act ca participant direct la toate
inflamãrile turbulente ale istoriei,
relatate la persoana întâi, dintr-o
perspectivã a concomitenþei evenimenþiale ºi a situãrii plane a instanþei narative. Biografia individualã se intersecteazã tot mai violent cu „istoria mare”, liniile demarcatoare se estompeazã pânã
la dispariþie þi pânã la intruziunea
intempestivã a macroistoriei în
microistorie.
În momentul în care Victor
Marcu realizeazã cã fiica sa, de
acum adolescentã, începe sã nutreascã sentimente de dragoste
faþã de Felix, el îl îndepãrteazã pe
acesta din preajma Virginiei. Felix, alias Johann Gottwald va fi
nevoit, de acum, sã îºi câºtige
existenþa ºi sã supravieþuiascã
într-un Bucureºti antebelic ce înregistreazã tot mai multe devieri
de la conduita democraticã, dar
cãruia încã nu-i lipsesc luxul mondenitãþii, aerul boem, trãsãturile
europene. Într-un mod destul de
artificial ºi puþin plauzibil, Koneffke (excelent ca povestitor,
atunci când ajunge la necesarul
echilibru dintre coordonarea ac-

societatea româneascã azi
vântului „culturã”, ci de una pe
care Constantin Crãiþoiu o preferã: „Cultura reprezintã totalitatea
obiceiurilor învãþate ºi transmise
social, cunoºtinþelor, obiectelor
materiale ºi comportamentale. Ea
cuprinde ideile, valorile ºi artefactele unui grup de oameni (de
exemplu, cd-urile, literatura ºtiinþifico-fantasticã ºi aparatele de
mãsurare a glicemiei pentru diabetici) (p. 18). Conceptul cuprinde mai multe paliere în sfera definiþiei (descriptiv, istoric, psihologic, normativ etc.), însã grosso
modo e vorba de o definiþie idealã, care înglobeazã mai toate atributele în sine.
Cultura, deci, ca vechiul eter
al grecilor, este peste tot, chiar
dacã nu se vede. Cu siguranþã
însã cã se vãd anumite circuite
ale curenþilor eterului: cultura se
propagã, se difuzeazã, este absorbitã sau respinsã. Mai ales în
secolul din urmã, globaliza(n)t,
mcdonaldiza(n)t etc., difuziunile
culturale (expansive, relocate, ierarhice etc.), pe care le analizeazã
autorul, au prins un elan absolut
spectaculos. Un alt registru al
culturii, analizat de Constantin
Crãiþoiu, este cel al limbii, ca resort axiologic general, întrucât ea
„aratã ceea ce este important ºi
prioritar pentru o culturã” (p. 54).
Densitatea folosirii unor cuvinte
indicã orizontul de valorizare al
unui popor. Dacã în SUA, de pildã, preponderenþa cuvintelor
„rãzboi”, „luptã”, „bombã” etc.,

extrase, fireºte, din limbajul militar, ceea ce denotã un spirit combatant, în limba românã cuvinte
precum „baftã”, „noroc”, „ghinion”, „succes”, folosite ca atare, în limbajul comun, sau folosite în zicale sau în proverbe, aratã
„cã fondul ideatic al culturii române cuprinde numeroase credinþe precreºtine, magice ºi populare, bazate pe noroc, destin,
ºansã, numerologie, astrologie,
spirite supranaturale ºi vrãjitorie”
(p. 55). Reprezentarea lingvisticã
bogatã a distracþiei, a petrecerii,
a chefului etc., precum ºi a obiceiurilor comune aratã structura
unui set de norme foarte prezent
în spaþiul românesc, care trimite
la evenimente foarte importante
din viaþa individului sau a colectivitãþii. Când cineva este admis
la un examen, „trebuie sã dea de
bãut”, se spune; iar când o echipã de fotbal câºtigã, comunitatea localã, regionalã, naþionalã
petrece.
În cartea Societatea româneascã azi, Constantin Crãiþoiu
vorbeºte ºi despre influenþa pe
care o are limba asupra construirii realitãþii. Felul în care conceptualizãm universul nostru, îl ºi
construieºte. De pildã, un copil
va învãþa cã albastrul este unul
singur în România, dar un copil
din Rusia va învãþa cã existã
douã feluri de albatru, culori, de
fapt, de sine stãtãtoare. Ponderea limbii în identificarea universului unei comunitãþi lingvistice
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este consideratã în mod variat.
Dacã susþinãtorii ipotezei SapirWhorf considerã cã limba aratã
foarte multe categorii culturale
sau cognitive ale acestei
comunitãþi, în schimb, alte perspective de interpretare susþin
faptul cã doar anumite procese
cognitive sunt influenþate de limbã, ceilalþi factori þin de tradiþie,
educaþie etc.
Autorul construieºte în carte
o expunere pertinentã, însoþitã cu

þiunii ºi zãbovirea în detalii) îºi
conduce personajul în momentele-cheie ale istoriei româneºti:
Felix aterizeazã, precum un Forrest Gump interbelic, în punctele
nodale ale unei istorii ieºite din
matcã: prin traduceri voit eronate cauzeazã asasinarea Cãpitanului Gãrzii de fier, apoi zboarã, împreunã cu Ion Antonescu, la
München, unde serveºte ca
translator în cadrul întâlnirii cu
Hitler. Dupã rãzboi, urmãrit fiind
de comuniºti, Felix fuge în Austria, unde cunoaºte gloria ca pianist, renunþã apoi la carierã, se
confruntã în continuare suiºuri
ºi coborâºuri în viaþa personalã.
Kannmacher trece prin toate
experienþele ce funcþioneazã ca
adevãrate iniþieri ºi care îl valideazã uman. Iubiri pasionale cu
frumuseþile celebre ale Bucureºtiului interbelic, pierderea identitãþii, lupta pentru supravieþuire,
dragostea neîmplinitã, moartea
celor legaþi sufleteºte de el, zbuciumul de malaxor al istoriei perverse, gloria, singurãtatea. Sunt
morþi ºi învieri succesive, relatate cronologic, pe spaþii diferite ca
întindere, luminate din perspective felurite ºi, pe alocuri, surprinzãtoare. Periplul prin capitala interbelicã devine pretextul accesãrii registrului confecþionãrii
unor personaje durabile, retenibile pentru cititor, creionate pertinent. Per total, însã, se observã
lesne cã romanul este scris de un
autor care nu a trãit pe viu nici
evenimentele, nici atmosfera specificã locurilor, ansamblul se constituie prea des din locuri comune, arhicunoscute poncifuri care,
poate, sunt capabile sã trezeascã interesul lectorului occidental.

obstinaþie de exemple, de date din
sondaje sociologice sau de alte
informaþii, structurate astfel încât
sã ghideze cititorul cãtre o înþelegere cât mai clarã, pe care finalmente acesta sã ºi-o asume ca
modalitate de înþelegere a culturii, a societãþii sau a tradiþiei. Frazele sunt concise, informaþiile
sunt vital legate ºi construite în
virtutea mesajului concret, fãrã
prolix, fãrã menajamente, fãrã alergii, mofturi sau alte capricii intelectuale.

n Ionuþ Rãduicã

ªtefan Pelmuº - Capul Sfântului Ioan

n NICOLAE PANEA

un titlu curajos
aceºti 50 de ani este distrugerea
elitei naþionale. Lagãrele comuniste ºi-au fãcut treaba cu osârdie ºi în 20 de ani, din 1947 – 1949
pânã în 1964 când deþinuþii politici au fost eliberaþi ºi s-a considerat cã ei nu mai reprezintã un
pericol pentru noua ordine socialã. S-a creat o falsã elitã, o elitã
profesionalã, inginerul de elitã,
doctorul de elitã, dar nu acea elitã intelectualã, capabilã sã creeze idealul unei societãþi ºi sã poarte cu sine ca motor societatea
înainte. Dupã ‘90, lucrul acesta
continuã într-o formã ºi mai haoticã pentru simplul fapt cã, aºa
cum comuniºtii au fãcut dupã ‘50,
noi am perpetuat, uitând cã o elitã nu se poate face decât într-un
singur fel, printr-un învãþãmânt
de o extrem de mare calitate. Este
adevãrat cã în aceastã perioadã
s-a creat o nouã filosofie europeanã, aceea a universitãþii de
masã. Prin proiectele Bologna,
învãþãmântul superior nu mai are
drept scop crearea de elite, ci profesionalizarea superioarã pe anumite nivele a tineretului þãrilor
respective. ªi noi, ne-am calat
foarte repede pe acest model, uitând de responsabilitãþile pe care
le avem faþã de societatea noastrã, de naþiunea noastrã. În felul
acesta, avem dupã 1990, o societate cu instituþii slabe, pentru cã

aceste instituþii slabe nu sunt alimentate din punct de vedere educaþional, de o coerenþã educaþionalã, nu sunt alimentate de o coerenþã economicã sau de o coerenþã a politicilor economice. De
asemenea, avem foarte multe
modele de împrumut, deci acele
elemente care, din punct de vedere social, acþioneazã ca niºte
viruºi identitari, creând false identitãþi, creând tensiuni între fondul comportamental cultural al
societãþii respective, pompând
acest fond cultural ºi nerezolvând
elementele de substanþã ale unei
societãþi. Ba mai mult decât atât,
au aruncat aceastã societate întrun context extrem de periculos.
Pentru cã, dacã privim istoria
omenirii, putem sã observãm un
comportament cultural migrator
sau un comportament cultural de
colonist, de la migraþia indoeuropeanã pânã la migraþia renascentistã, la descoperirea Americilor ºi aºa mai departe.
Comunitatea europeanã este
un alt tip de comportament colonizator ºi urmeazã evident, în contextul acesta al globalizãrii, o mare
crizã a acestei forme mintale de
comportament cultural al omenirii, care se poate rezolva, dupã
pãrerea specialiºtilor, în douã feluri: în primul rând printr-o migraþie cosmicã, colonizarea planete-

lor sau o migraþie în interiorul
corpului, printr-o dezvoltare a
geneticii, pentru descoperirea
spaþiilor necesare existenþei
noastre plenare. Acesta ar fi contextul general în care întrebãrile
pe care Constantin Crãiþoiu le
pune în cartea sa ºi le pune printro portiþã. El alege sã rãspundã la
aceste întrebãri sau sã descrie
aceste realitãþi printr-un singur
element, foarte interesant, care ne
este la îndemânã, care caracterizeazã suprafaþa oricãrei societãþi,
comportamentul cultural de cumpãrãtor. Dincolo de aceste elemente ale cãrþii, existã întrebãri
care privesc criza societãþii româneºti sau, mai bine spus, încotro
se îndreaptã societatea româneascã astãzi? Cum se poate rezolva aceastã mare problemã a
slãbiciunii instituþiilor sociale? Eu
cred cã prin Societatea româneascã azi, carte care, probabil,
este deschizãtoare de drumuri în
aprofundarea ºtiinþificã a colegului nostru. Probabil 10 ani de acum
înainte noi vom afla din cãrþile pe
care el le va publica despre tematici care acum sunt lansate ca problematicã generalã.
Este foarte importantã pentru
felul în care ea poate sã defineascã sau puterea ei de a defini o
generaþie de sociologi de la Craiova. O generaþie extrem de labo-

rioasã, foarte inteligentã, dinamicã, activã, interesatã de aceste
problematici prin diverse metode pentru cã ei au lucrat pur sociologic, anchete, monografii ºi
trebuie sã recunosc acum ca un
specialist în domeniu cã ªcoala
Sociologicã de la Craiova reprezintã ultima treaptã, temporar
vorbind, a inovãrii metodei sociologice dupã Gusti, dupã Banat. Existã aici o privire oarecum
nuanþatã a ceea ce înseamnã
monografia, metodã care, din
punctul de vedere al antropologului, este o metodã deja perimatã, ineficientã, cu extrem de multe probleme teoretice ºi de reflectare a realitãþii. În sfârºit, sociologii craioveni au încercat sã repare aceste mici probleme. Aº
putea spune cã Societatea româneascã azi sau Constantin
Crãiþoiu, în aceastã carte, rezolvã o problemã foarte interesantã
pentru cã, aº putea sã extrapolez
ºi sã zic, aºa cum Strauss vorbea
în antropologia structuralã despre cele trei niveluri de receptare a unei societãþi populare, tradiþionale, plecând de la nivelul
etnografic, etnologic ºi antropologic, zicând cã teoretic acestea
nu sunt ºtiinþe separate, ci sunt
niveluri de receptare ºi interpretare a realului. Societatea româneascã azi este undeva la mijlocul acestei scale. Nu este nici
etnografie, deci nu este descriere purã, nu este nici antropologie, coerenþa definirii comportamentului cultural este undeva
între ele ºi aceasta o iau nu neapãrat ca un defect, ci ca o promisiune. Promisiunea ca de acum
înainte Constantin Crãiþoiu va
face prin ceea ce va scrie pasul
spre interpretarea de nuanþã ºi de
o extrem de mare personalitate.
Societatea româneascã azi
este un titlu care vorbeºte despre
tinereþe. Este un titlu atât de
curajos încât numai un tânãr
putea sã se gândeascã la lucrul
acesta. Cineva cu mai multã experienþã ºi cu ceva mai multã reticenþã faþã de aceste proiecte ar
fi stat un pic în spate. Dar asta
vorbeºte despre o calitate a specialistului tânãr de astãzi. Curajul în a aborda probleme teoretice, probleme delicate, chiar proiecte de genul acesta ºi mi se pare
cã în felul acesta sociologii tineri
de la Craiova parcurg drumul
normal al unei evoluþii ºtiinþifice,
curajul de a lua în serios aceste
probleme, uneori le rezolvã, alteori nu le rezolvã, dar este bine
cã se pot lupta cu aceste probleme. Eu aºtept de la el în continuare cãrþile importante ºi cred
cã pot sã fiu mulþumit, ca profesor, de cei care construiesc la
Craiova o ºcoala de sociologie.

A consemnat:
Marta Goagã
ªtefan Pelmuº - Fereastra II
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n ultimul timp, la Facultatea de Sociologie, s-a creat o tânãrã generaþie extrem
de dinamicã ºi extrem de valoroasã care abordeazã probleme de
interes identitar. Identitar pentru
societatea româneascã, identitar
pentru ei ca generaþie, identitar
pentru ei, ca specialiºti. Este o
facultate tânãrã ºi prin aceastã
generaþie de tineri specialiºti din
care face parte ºi Constantin Crãiþoiu, instituþia începe sã se impunã. Problematica pe care cartea lui Constantin Crãiþoiu o lanseazã este extrem de profundã ºi
delicatã actualitate: „societatea
româneascã azi”. Eu i-aº fi pus
un semn de întrebare titlului acestuia, pentru cã nu este o carte, ci
este o extrem de mare întrebare,
care pune în prim plan o actualitate pe care o înþelegem drept
foarte complicatã. Este, în primul
rând, vorba despre societatea
româneascã, o societate care nu
a rezolvat sau intrã în contemporaneitate fãrã sã rezolve foarte
multe probleme ce þin de personalitatea, de identitatea ei, de
consistenþa ei, de orientare ei,
pânã la urmã de personalitatea ei
din globalitate. Sunt acele probleme nerezolvate de la prima
modernitate, cea paºoptistã, este
vorba despre fond, despre formã. Este vorba despre nerezolvarea problemelor generate de
schimbarea radicalã pe care a produs-o comunismul.
Cartea se bazeazã pe o teorie
a valorilor ºi analiza se face pe
mediul urban ºi pe consumism ca
valoare a zonei contemporane a
societãþii. Dincolo de aceasta,
existã o problematicã antropologic generalã ºi mã gândesc la
comportamentul cultural al societãþii româneºti de azi, comportament cultural în care acest consumism joacã un rol coagulant,
dar elementele din spate sunt extrem de importante. Este vorba
în primul rând despre nerezolvarea a douã probleme pe care comunismul le-a produs ºi care au
schimbat esenþial aspectul antropologic al societãþii româneºti.
Una este cooperativizarea. Nu ne
dãm seama care a fost efectul
acestei schimbãri sociale. Societatea româneascã rural tradiþionalã a dezvoltat un anumit tip de
proprietate care, atacatã, a produs o schimbare asupra personalitãþii, comportamentului, filosofiei, societãþii româneºti. Atâta timp cât baza de proprietate a
societãþii a fost schimbatã, societatea românescã þãrãneascã în
ansamblul ei deodatã nu a mai
avut azimut. Societatea româneascã, cu acea proprietate devãlmaºã, asigura relaþia dintre
nivelul ontic ºi nivelul dumnezeiesc al existenþei, dintre real ºi
suprareal, ºi definea pânã la urmã
identitatea naþionalã. În ceea ce
priveºte comportamentul cultural, 80% din populaþia româneascã interbelicã era o populaþie þãrãneascã. Atacându-se aceastã
proprietate, comportamentul
nostru a fost schimbat. Cincizeci
de ani de solidificare comunistã,
în care aceastã proprietate a fost
transformatã, au fost aruncaþi la
coº dupã ‘90. S-a revenit la o formã economicã în lumea ruralã,
care nu are nicio productivitate
ºi aºa cum comuniºtii au intrat
brutal în istorie, la fel societatea
contemporanã a încercat sã repare la fel de brutal, fãrã sã se
þinã cont de acest lucru.
Al doilea element care a bulversat societatea româneascã în

n DANIELA MICU

despre Imaginarul anotimpurilor ºi climatelor
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ondat la 4 noiembrie 1998
la Universitatea din Craiova în prezenþa profesorilor Jean-Jaques Wunenburger
(Universitatea din Lyon III), Maryvonne Perrot (director al Centrului Gaston Bachelard din Dijon), Jocelyne Perard ºi Ramona
Boca-Bordei (Universitatea din
Dijon), Centrul de Studii asupra
Imaginarului ºi Raþionalitãþii
„Mircea Eliade”, este o formaþiune pluridisciplinarã ce organizeazã seminarii ºi colocvii despre
imaginar ºi raþionalitate aºa cum
sunt ele întâlnite în operele filosofice, artistice ori ºtiinþifice, ale
cãror subiecte sunt reunite apoi
în publicaþia ºtiinþificã „Symbolon”, coordonatã de profesorul de
filosofie craiovean Ionel Buºe ºi
apãrutã la Editions Universitaires
de Lyon III.
Volumul 7, Imaginarul anotimpurilor ºi climatelor, publicat în
2011, este dedicat imaginarului
climatelor ºi anotimpurilor într-o
perioadã în care textele de specialitate semnalizeazã schimbãri
meteorologice catastrofale. Cercetãtorii români ºi strãini încearcã însã sã scoatã în evidenþã ºi
aspectele mitice, literare ºi cinematografice ale fenomenului precum ºi sã dezvãluie importanþa ºi
originalitatea acestei imagini prin
prisma imaginarului.
Jean-Jaques Wunenburger
abordeazã în eseul sãu Vibraþia
orbitoare a imobilului: Experienþa senzorial-oniricã a peisajului solar o filosofie a contrariilor plecând de la climatul mediteranean: Mediterana nu este numai o sursã de senzaþii, un teren
fertil sau un laborator de imagini,
dar ºi o temporalizare spaþialã realã a unei logici superioare ºi
complexe. În aceste locuri ºi în
aceste momente, corpul ºi sufletul îºi iau toate mãsurile pentru o
gândire superioarã, o logicã to-

talizatoare, care ºtie sã se obiºnuiascã cu «concors discors» cãtre o armonie a contrariilor ”.
Ionel Buºe comparã în lucrarea sa modul în care apare imaginarul primãverii la Mircea Eliade
ºi Gaston Bachelard. Tema în
Imaginarul mitico-poetic al anotimpurilor: de la hierofania vegetalã la poetica verticalitãþii
vivante este cea a reveriilor primordiale care identificã transcendentul ca intermediar pentru înþelegerea lumii, plecând de la filosofia eliadianã în care omul
poate crea sacrul, aºa cum transcendentul l-a creat pe el: „Hierofaniile vegetale, adicã manifestarea sacrului în copaci ºi plante
mai ales primãvara, exprimate
prin miturile ºi ritualurile renaºterii vegetaþiei, nu sunt altceva
decât expresia reveriilor transcendentale ale omului.”
În articolul sãu, Climaturi,
anotimpuri ºi vremuri, Marie Noel
Lapoujade de la Universitatea din
Mexic ne vorbeºte despre libertatea imaginarului omului în cadrul
ciclicitãþii anotimpurilor, plecând
de la interdependenþa spaþiu-timp,
în care climatele ºi anotimpurile
sunt manifestãri temporale vizibile în spaþiu. Claire Revol (Universitatea Lyon 3) susþine materializarea anotimpurilor sugerând
faptul cã omul ar trebui sã se
adapteze ºi sã trãiascã în armonie cu acestea începând cu un
lucru elementar – sã consume
fructele ºi legumele de sezon
(corporalizarea anotimpurilor).
Universitarul craiovean Cãtãlin Stãnciulescu a analizat într-un
mod retoric ºi argumentativ scenariile imaginate în discursurile
publice despre consecinþele modificãrilor climatice (Relevanþã,
persuasiune ºi imaginaþie în discursul public despre schimbãrile climatice). Aceste reprezentãri ale catastrofelor naturale sunt

diferite de percepþia realitãþii, fenomen ce poate fi interpretat atât
din punct de vedere psihologic
ca „slãbiciune umanã pentru catastrofism”, aºa cum îl numeºte
Boia, cât ºi istoric urmãrind modelul ciclicitãþii istorice. Tot de la
Universitatea din Craiova au mai
contribuit la diversitatea perspectivelor hermeneutice ºi cercetãtorii Cãtãlin Ghiþã ºi Geo Constantinescu. În cercetarea sa,
Cãtãlin Ghiþã abordeazã din
punct de vedere psihanalitic ºi
critic o formã aparte ºi stranie de
fricã, ce apare în nuvela Frigul
de Gib I. Mihãescu – pagofobia
sau teama de frig. Considerat
unul dintre reprezentanþii realismului integral, autorul construieºte în nuvela sa un profil psihologic interesant – simptomele
eroinei se potrivesc fidel descrierii bolii, conform cãreia persoanele pagofobe au suferit la un
moment dat un ºoc din cauza frigului sau gerului, declanºând o
serie de reacþii contradictorii sesizabile în plan psihologic. Geo
Constantinescu dezvãluie o altã
abordare a imaginarului anotimpurilor, una romanticã ce corespunde unor pseudo-vârste ale
iubirii, analizând romanele moderniste ale lui Ramón María del
Valle-Iclán: Sonata primãverii
(dragostea astenicã ºi neîmplinitã ce se sfârºeºte odatã cu sinuciderea protagonistului), Sonata
verii (dragostea intensã, în centrul cãreia se aflã femeia fatalã,
extrem de frumoasã ºi seducãtoare – Nina Chole), Sonata toamnei (retrãirea pentru scurt timp a
unei iubiri din trecut) ºi Sonata
iernii ( iubirea sacrificatã din considerente morale).
În studiul sãu, Corin Braga
urmãreºte în imaginarul Evului
Mediu relaþia dintre climate ºi „rasele monstruoase”, unde învãþaþii medievali considerau cã zonele climatice ºi planetele zodiacale
influenþau dezvoltarea fizicã umanã: „Învãþaþii ºi învãþãtorii Bisericii din Evul Mediu considerau
cã la marginile pãmântului (pre-

cum minunata Indie) locuiau specii monstruoase de oameni.”
Ion Hirghiduº descrie anotimpurile ca forme de foc ale cãror
intensitãþi oscileazã între „cald”
ºi „frig”, unde focul este o metaforã pentru iubire, aºa cum apare
în poemul lui Lucian Blaga Cântecul focului , unde iubirea divinã se opune iubirii arzãtoare ºi
neiertãtoare a omului.
Giulio Raio (Universitatea din
Napoli) abordeazã metodologic
problema cristalizãrii, alegând ca
fenomen meteorologic chiciura, a
cãrei frumuseþi ºi încãrcãturi
estetice ºi metaforice sunt foarte
bine subliniate în eseul sãu. Acest
tip de cristalizare se aflã „în relaþie
cu invizibilul, diluarea ºi «partea
spiritualã» a pietrificãrii”. El descrie chiciura ca deplasându-se
„între puterea artisticã a jocului
artei ºi naturii ºi puterea miticã a
jocului mitului ºi naturii”.
Lazãr Popescu, profesor la
Universitatea „Titu Maiorescu”
din Bucureºti, a identificat maniera în care apar anotimpurile în
opera unor doi mari poeþi: Charles Baudelaire ºi Arthur Rimbaud.
Aºa cum am observat pânã acum,
imaginarul anotimpurilor este diferit de la operã la alta, de la un
autor la altul, acesta fiind ºi cazul
poeþilor analizaþi în eseul Anotimpurile lui Baudelaire, anotimpurile lui Rimbaud unde contraste-

le sunt foarte bine subliniate:
Rimbaud este un poet solar, pentru el vara înseamnã plenitudine
ºi dinamism, în timp ce Baudelaire preferã toamna cea sedentarã
ºi cu nuanþe întunecate.
Ciclicitatea anotimpurilor este
privitã dintr-o perspectivã ineditã în antepenultimul articol publicat în volum. Gisèle Vanhese
(Universitatea din Calabria) identificã privind dincolo de proprietãþile regeneratoare ale ciclicitãþii,
în romanul Biserica Neagrã al lui
Anatol Bakonsky, caracterul
terifiant al acestei repetiþii infinite, pe care autorul alege sã o
întrerupã: „Originalitatea lui Baconsky constã, pe de-o parte în
faptul cã a rupt, apocaliptic, ciclul
obiºnuit al anotimpurilor, ºi pe de
altã parte în faptul cã a transferat,
în momentul desacralizat al unei
societãþi totalitariste, schema
miticã a Reîntoarcerii Eterne”.
În cele din urmã, Aurosa Alison dedicã un eseu artei cinematografice ºi ne propune o incursiune bachelardianã în filmele cineastului japonez Akira Kurosawa. Simbolistica celor patru elemente naturale, apa, aerul, focul
ºi pãmântul, este explicatã în filmul „Dreams” prin conceptele teoretice preluate de la Gaston Bachelard. În acest sens se realizeazã corespondenþa între cele patru
elemente ºi cele patru anotimpuri,
plecând de la filosofia cosmologiei ºi subliniind cã „apa, pãmântul, focul ºi aerul sunt toate, fãrã
discuþie, elemente ale realitãþii care
se combinã pentru a concretiza alte
versiuni ºi aspecte”.
Diversitatea ºi originalitatea
eseurilor din volum aduce în
atenþia publicului aspecte de actualitate ce au fost tratate disciplinar în domenii ca filosofia, literatura sau cinematografia, ºi
care acum, într-o perioadã în care
schimbãrile climatice sunt în dezbatere în diferite împrejurãri, sunt
filtrate prin focul hermeneuticii ºi
al structurilor antropologice ale
imaginarului.

ocheanul întors
BUCOVINA LITERARÃ
Invitatul din numãrul dublu 56 al revistei „Bucovina literarã“
este poetul Nicolae Tzone. În interviul lui Alexandru-Ovidiu Vintilã, Nicolae Tzone, poetul „atipic”, aºa cum îl numeºte Gheorghe Grigurcu, vorbeºte despre
poezie ca formã supremã de libertate dar ºi despre incapacitatea
de a exista poetic în afara scrisului în transã. Rãmânând în sfera
liricului la secþiunile dedicate
poeziei au semnat Marcel Mureºanu, Marin Gherman, Marina
Popescu ºi Amelia Stãnescu.

Silviu Bârsanu
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DACIA LITERARÃ
Numerele 106-107 ale „Daciei
literare” aduc în prim plan povestea mitropolitului scriitor Bartolomeu Anania. Astfel, la rubrica
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Clepsidra umbrelor gãsim trei
fragmente scrise de Anania precum ºi dezbateri despre viaþa ºi
opera sa semnate de Ioana Diaconescu, Dumitru Vacariu, Cezar
Ivãnescu, Ioan Pintea, Mircea
Petean ºi alþii. De asemenea, citim în „Dacia literarã” ºi un interviu inedit cu Basarab Nicolescu
despre filosofia lui Mihai ªora.
Poezii de Petruº Andrei, Lucia
Dãrãmuº, Mãdãlina-Ionela Grosu, Paulina Popa, Cornel Paiu ºi
Vasile Tãrãþeanu, dar ºi un fragment de Matei Viºniec, completeazã tabloul cultural ieºean ºi
invitã la lecturã.

CAFENEAUA LITERARÃ
Virgil Diaconu a realizat ancheta din numãrul 7 al „Cafenelei
Literare”, cu privire la poezia postmodernã. La întrebãri despre po-

eþii postmoderni, sincronizare ºi
trãsãturi specifice ale curentului
au rãspuns Adrian Dinu Rachieru, Florin Dochia, Ion Beldeanu
ºi Victor Sterom. Tot sub îngrjirea lui Virgil Diaconu apare ºi
suplimentul „Clubul Cafeneaua
Literarã” cu poeme de Paul Aretzu, ªtefan Doru Dãncuº, Florin
Dochia, Adrian Alui Gheorghe,
Valeriu Remus Giorgioni ºi Robert ªerban. „Cafeneaua literarã”,
nr. 6/2012, a publicat cel de-al treilea supliment din seria „Literatura SAMIZDAT” – placheta
„SCHIMNIC”cu o selecþie din
poemele lui Virgil Diaconu, apãrute în cartea „Samizdat” în anul
1981. Unicul exemplar al acestei
cãrþi tipãrite la maºina de scris,
legatã ºi cartonatã chiar de autor, conþinea ºi poeme scrise de
mânã ºi ilustraþii în guaºã de Gh.
Dobricã ºi a circulat ca un manifest doar printre prieteni.

n MIHAI GHIÞULESCU

carte cu zimþi

Ilarion Þiu, Istoria Miºcãrii
Legionare 1944-1968, Editura
„Cetatea de Scaun”, Târgoviºte,
2012, 288 p.

C

opil fiind, am fost tare
surprins sã aud spunându-se, cu un amestec de teamã ºi respect, despre
niºte bãtrânei: „ãºtia-s legionarii”. Nu de alta, dar nu aºa mi i-aº
fi imaginat pe Paraipan ºi ai lui la
bãtrâneþe. Cu timpul, „legionarul
meu imaginar” s-a schimbat mult,
chiar dacã nu neapãrat în bine.
Mi-au rãmas însã douã curiozitãþi:
(1) care a fost traseul de la stadiul
de tineri rebeli la cel de bãtrâni resemnaþi?; (2) de ce, dupã o jumãtate de veac, li se punea încã eticheta de „legionari”?
Convorbirile cu bãtrânii legionari nu m-au ajutat prea mult. Am
simþit prea adesea înflorituri vânãtoreºti, dacã nu pure invenþii.
Nici vasta ºi diversa literaturã dedicatã miºcãrii – fie ea de tip Horia
Sima, Fãtu-Spãlãþelu sau Armin
Heinen – nu mi-a fost de prea mare
folos, cãci în general, ea se opreºte înainte de comunism.
Dupã douã volume dedicate
Legiunii în timpul dictaturilor carlistã ºi antonescianã, Ilarion Þiu
– cunoscut publicului larg mai
ales pentru textele din Jurnalul
Naþional ºi Adevãrul – revine cu
un studiu – bazat în principal pe
documente de la CNSAS – care
acoperã perioada 1944-1968 ºi
face primii paºi spre cercetarea
celei urmãtoare.
Lovitura de la 23 august i-a
prins pe legionari fie refugiaþi în

Germania (în lagãre), fie rãmaºi în
România (în închisoare sau în ilegalitate). Dupã acest moment, sa constituit, cu sprijin german,
aºa-numitul „guvern naþional”,
condus de Horia Sima, în exil, la
Viena. Acesta a luat legãtura cu
„comandamentul pe þarã”, prin
intermediul lui Nicolae Petraºcu
(paraºutat în noiembrie 1944),
care va fi considerat locþiitorul lui
Sima. Lucrurile nu au evoluat
însã aºa cum fusese prevãzut.
Deznodãmântul rãzboiului a fãcut ca guvernul din exil sã nu mai
poatã „funcþiona”. Oricum, un
mare succes a fost neincluderea
Miºcãrii printre organizaþiile colaboraþioniste, condamnate la
Nürnberg, ceea ce a permis apropierea de serviciile occidentale în
vederea organizãrii unor operaþiuni în România. Acestea s-au realizat în 1952, sub forma paraºutãrii câtorva grupuri de legionari
(dar nu numai). Singura realizare
a fost distribuirea unor manifeste anticomuniste în Bucureºti, în
timpul Festivalului Mondial al
Tineretului, din 1953. Reuºita le-a
fost însã fatalã, cãci a determinat
Securitatea sã îºi intensifice acþiunile represive. Una peste alta,
se poate spune cã, dupã 1945, liderii din exil au pierdut contactul
cu subordonaþii de aici, în ciuda
alegaþiilor contrare ale autoritãþilor comuniste.
În România, „comandamentul
pe þarã” a trebuit sã accepte un
„pact de neutralitate” cu guvernul, prin care se reglementau condiþiile intrãrii legionarilor în legalitate. Nu toatã lumea a acceptat

însã pactul, mulþi alegând în continuare calea clandestinitãþii:
George Manu ºi a sa „Miºcare
Naþionalã de Rezistenþã” (care, în
ciuda planurilor ambiþioase, nu a
realizat nimic concret), gruparea
Mironovici ori cea a „macedonenilor”. „Coexistenþa paºnicã”,
atâta câtã a fost, a trecut repede.
Dupã alegerile din 1946, comuniºtii au început sã încalce tot mai
clar pactul, culminând cu valul de
arestãri din mai 1948. Dupã aprecierea justã a autorului, din acest
moment, „Miºcarea legionarã a
fost paralizatã” (p. 138) ºi „s-a
«mutat» în detenþie” (p. 172).
Dovada este cã „rapoartele Securitãþii nu au înregistrat decât
activitãþi sporadice ale legionarilor, dupã 1948” (p. 145). Relevantã este ºi prezentarea destul de
firavelor „activitãþi de rezistenþã
iniþiate de legionari” în fiecare din
regiunile þãrii (pp. 148-162).
În închisoare, legionarii, care
reprezentau grupul cel mai numeros între deþinuþii politici, au trecut prin procesele de „reeducare” violentã, ca la Piteºti (19491951), sau „prin muncã culturaleducativã”, ca la Aiud (19621964). Unii au cedat presiunilor,
colaborând mai mult sau mai puþin cu autoritãþile. Alþii au rezistat.
Lãsând deoparte orice fãrâmã de
ideologie, este remarcabil cazul
lui Nistor Chioreanu, care, arestat
fiind, a protestat deschis ºi a
opus rezistenþã la „reeducare”
pânã aproape de final.
Teza principalã a autorului este
cã „Miºcarea legionarã a reuºit
sã rãmânã o organizaþie politicã

ºi dupã 23 august 1944, deºi oficial nu i-a fost reconfirmat nici
un moment acest statut” (p. 14).
Are însã dificultãþi în a o susþine
cu tãrie ºi se vede obligat sã introducã o serie de nuanþe. Dupã
1948, în condiþiile în care miºcarea clandestinã a fost practic distrusã ºi contactul cu exilul, pierdut, numai în penitenciare „s-a
putut menþine totuºi o oarecare
organizare [s. M.G.]”, fiind însã
„impropriu spus cã a existat o
«organizaþie în închisori»”
(p. 172). Având experienþa „prigoanelor” carlistã ºi antonescianã, „extremiºtii de dreapta au reuºit sã-ºi menþinã ierarhia ºi unitatea de grup”, formând dacã nu
singura (p. 186), mãcar „cea mai
puternicã ºi disciplinatã organizaþie politicã care activa în închisori” (p. 187). Într-o parte aflãm
cã grupul de lideri de la Aiud lua
decizii ce se transmiteau ºi în alte
þãri (p. 173). În alta, ni se spune
cã „deciziile priveau lucruri mãrunte, cu referire exclusiv la problemele apãrute la Aiud”, ceea ce
face sã nu se poatã vorbi de un
veritabil „Comandament” (p. 190).
Sugestive pentru nivelul activitãþii „organizaþiei” mi se par discuþiile legionaro-þãrãniste de la
Aiud, din anii ’50, pentru „conducerea þãrii prin rotaþie, dupã
modelul britanic ºi american” (p.
190) sau cele dintre liderii legionari cu privire la organizarea viitoare: republicã sau monarhie?;
capitalism, colectivism sau o a
treia cale? (pp. 204-205). Oricare
ar fi fost situaþia pânã la decesul
comandantului Petraºcu (1968),

e clar cã dupã acest moment nu
se mai poate vorbi de „organizaþie”, ci doar de „mai multe «cercuri legionare», care acþionau în
conformitate cu poziþia pe care o
avea liderul lor informal” (p. 251).
Impresia generalã, cel puþin
pentru desfãºurãrile de dupã
1948, este aceea a unei disproporþii între mãsurile autoritãþilor
ºi pericolul legionar. Poate sã fi
fost vorba, la început, de o teamã fireascã. Pe mãsurã ce puterea comunistã s-a consolidat ºi
cea legionarã a scãzut, explicaþia
iniþialã a devenit tot mai greu de
acceptat. Nu trebuie ignorate
vorbele lui Nistor Chioreanu: „un
regim consolidat, dupã 25 de ani
de conducere, nu se poate teme
de niºte resturi omeneºti ºi numai Securitatea are interes sã creeze probleme de duºmãnie ºi de
gânduri de conspiraþie pentru aºi dovedi vigilenþa ºi a-ºi justifica existenþa” (p. 52). Rãmâne de
verificat.

n GABRIEL NEDELEA

cãlãuza, mopete ºi pisica

Î

n poezie nu trebuie sã povesteºti, aºa a citit Mircea
Ivãnescu undeva ºi a urmat sfatul întocmai, chiar dacã
uneori pretinde cã ia calea acestui pãcat. Simpla aducere în discuþie a „poveºtii” este de fiecare
datã o nouã scoatere din ascundere a lucrurilor ºi a fiinþelor, fãcutã cu instrumentele timpului ºi
ale luminii pe care le-a stãpânit
cu dibãcia unui ceasornicar ºi cu
liniºtea pisicii, de la care a deprins
ritmul, frica ºi somnul lungilor ritualuri pe care le-a trecut mai apoi
în cuvinte. Cãci despre ritual ºi
nu despre povestire este vorba
în cazul poeziei sale, motiv pentru care am zice cã o antologie
de texte este întotdeauna insuficientã pentru poezia lui Mircea
Ivãnescu.
Dar pânã la momentul unor
Opere complete putem merge pe
urmele celor mai frumoase poezii, strânse de Gabriel Liiceanu
într-un volum elegant, care nu
depãºeºte, însã, o sutã de pagini.
Cu toate cã antologatorul îºi face
un merit din subiectivitatea alegerii textelor, selecþia este conformistã, majoritatea textelor regãsindu-se în antologiile existente. Însã când apare o nouã carte
ce poartã „ctitorirea” lui Ivãnescu, aceste discuþii adiacente cad
în planul al doilea.

Sigur, se poate vorbi la Mircea
Ivãnescu despre, sã le spunem,
stãri „kairotice”, adicã „ceea ce þine
de instantaneitatea încãrcatã de
un potenþial maxim al trãirii”,
dupã cum o face Gabriel Liiceanu
în fertila prefaþã care însoþeºte
aceastã antologie. Plecând de la
acest concept se poate dezvolta
o întreagã expresie a modernismului, în genere, sau ivãnescian în
particular. Aºa cum am mai observat ºi în alte rânduri, autorul lui
mopete este unul dintre primii
moderniºti, în sensul tare al cuvântului, din literatura românã
postbelicã, fãcând parte dintr-o
promoþie de poeþi, alãturi de Virgil
Mazilescu ºi Leonid Dimov, care
au fost moderniºti coborând din
filonul avangardist al interbelicu-

lui ºi nu din modernismul conformist ºi canonizat.
Mircea Ivãnescu are curajul,
rãbdarea ºi luciditatea de a privi
în real, obiectivându-se prin impunerea unor ritmuri interioare
care se sincronizeazã armonios cu
structurile preexistente în ceea ce
ne înconjoarã, independente de
conºtiinþele noastre. Este motivul pentru care poezia acestuia
este una a cunoaºterii, o cunoaºtere aºa cum au încercat-o fenomenologii. Probabil asta l-a atras
aºa de mult pe prefaþatorul celor
mai frumoase poezii. În aceastã
poezie dedublarea planurilor se
face în cel mai simplu mod posibil, prin întâmplãri banale, prin
gesturi uzuale, cu o relaxare a
simþurilor care îi permite gândirii
sã le ajungã din urma. Cel mai
bine se reflectã acest lucru în
poemul „despre scaun”: „de la
poezia obiectelor, adicã, mãcar
prin subînþelesuri/ sã ajungi tot
la ceea ce te intereseazã pe tine –
adicã la tine –/ (sã crezi cã aºa se
face. Dar e de fapt un rãsfãþ/ în
propria ta apã cãlduþã, de comoditate, de cliºee verbale,/ în care
þi se pare cã ai o mare, poeticã
responsabilitate. ºi crezi/ cã faci
astfel poezie realã.)
Ar fi totuºi inutil sã vorbim
despre o nouã poezie-filosoficã,

fiindcã poezia, în autonomia sa
câºtigatã în modernitate, este oricum ºi o cale de cunoaºtere , de
„ctitorire a fiinþei”, cum ar spune
Heidegger printr-o expresie care
i se potriveºte atât de bine lui
Ivãnescu. Este suficient sã-l urmãrim pe mopete, fãrã sã povestim despre el, din momentul în
care „a lipsit multã vreme de acasã/ ºi într-o dimineaþã s-a întors
sã-ºi vadã pisica –” pentru a simþi
un fior al înstrãinãrii pe care poate numai Bacovia l-a mai transmis cu aceeaºi luciditate. În acel
moment al întoarcerii lui mopete
aflãm cã „era o dimineaþã cu soare. în curte, frica/ lui mopete de
locul acesta se strânsese, retrasã,/ lângã florile pãlite de varã din
brazda de soare –/ avea acum
chipul pisicii, ºi îl privea/ pe mopete cu ochi impasibili, ºi abia/
decoloraþi de lumina cu strãvezimi autumnale”. Acest tip de
transfer, de reflecþie a unei stãri
primitive ºi complexe în acelaºi
timp, cum este frica, relevã disponibilitatea eului de a rosti oricând despre sine cu obiectivitate. Mai departe, „mopete, oprit o
clipã sã o priveascã,/ o simþea pe
pisicã, foarte strãinã. ar fi vrut/
sã intre repede în casã. o nefireascã/ ameþealã îl legãna pe trepte, înspre pisicã, înapoi./ pânã la

urmã, pisica a plecat, cu mersul
greoi/ al plictiselii. se vedea cã-i
este urât.”
În poezia lui Mircea Ivãnescu
pisica este cãlãuza. De fiecare
datã când (re)citesc poemele sale,
caut pisica, iar dacã ea nu apare
propriu-zis, rãmâne o prezenþã
certã, fie ea ºi de aer, ca atunci
când se face „pisi-câine”. În poemul „pisica se leagã de casã”,
eul cautã recunoaºterea tot în
comportamentul pisicii, aºa cum
anticii îºi cãutau oracolele în zborul pãsãrilor: „… ºi am coborât
treptele,/ am vãzut în curtea micã
din spate, pisica. ºedea, calmã,/
ºi mã privea – fãrã uimire, fãrã
cunoaºtere, ca pe o umbrã./ dar
când am mers cãtre ea, a fugit,/
privindu-mã peste umãr …/ mult
mai târziu mi-am dat seama cã nici
n-am ºtiut/ când am început sã
mã gândesc, atunci dimineaþa, la
altceva,/ pisica, n-am mai vãzut-o
câteva zile dupã aceea.” Am putea sã urmãrim mult ºi bine cãlãuza, însã ne pândeºte pericolul
mândriei de a toarce în universul
ivãnescian fire care nu existã ºi
care mai mult încurcã drumul.
Rãmânem cu speranþa ca aceste
cele mai frumoase poezii sunt
semnalul unor Opere complete
pe care ni le pregãteºte Editura
Humanitas.
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garda nu moare, dar se predã!
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utem denumi drept articole, eseuri, foiletoane,
dar chiar ºi tablete pentru incisivitatea lor, mai ales, textele scurte, în general, care întocmesc cuprinsul cãrþii Simulacrele normalitãþii (Editura Paralela
45, 2011) a unui „ critic de vacanþã” (Alex Goldiº) recte Eugen
Negrici. O carte degajatã ºi liberã
de constrângerile istoriei ºi teoriei literare, de preferata sistematizare. Este de altfel un puzzle
ideatic ºi tematic, fiind corect
apropiatã de Temele lui Nicolae
Manolescu. La fel de compozitã,
dar ceea ce îi pune alãturi pe cei
doi mari critici literari contemporani este însã scrisul lor, atractiv
ºi incitant, în stil propriu, inimitabil. In Nota liminarã a cãrþii, Eugen Negrici ne pune în cunoºtinþã de cauzã cu privire la timpul ºi
rostul scrierii acestor serii de articole: „ La jumãtatea anilor ’90
am publicat în România literarã, sub rubrica „Simulacrele normalitãþii”, o lungã serie de articole în care încercam sã identific
prejudecãþile literare, situãrile
greºite, falsele concepte, cliºeele, fenomenele ignorate, interpretãrile inerþiale, viziunile discutabile ale istoriilor noastre literare”.
Declarând în continuare cã unele dintre aceste articole au intrat
în atenþia includerii lor în controversata lucrare: Iluziile literaturii române (2008). Eugen Negrici
se dovedeºte a fi indeniabil unul
dintre credibilii justiþiabili ai literaturii ºi culturii române, cultivat
cãrturar ºi inteligent scriitor, înscriindu-se, cu justificatã contribuþie la cernerea ºi fixarea literaturii române în coordonatele ei
axiologice autentice, în seria ilustratã de Titu Maiorescu, George
Cãlinescu, Eugen Lovinescu,
Nicolae Manolescu.
Încã de la primul articol (Arahne), din cartea prezentã, Eugen
Negrici dovedeºte, pe lângã iscusinþa alegerii subiectelor de
analizã ºi o eleganþã impresionabilã a construcþiei discursului, cu
potrivite intarsii textuale din literaturã, culturã, mitologie etc. Pornind de la legenda tinerei þesãtoare lidiene din Grecia Anticã,
pedepsitã pentru intenþia de a o
concura pe Atena în arta tapise-

n TOMA GRIGORIE

normalitatea simulatã
riei, ajunge cu aceeaºi abilitate
care-i este proprie la condiþia artistului ºi a infinitudinii lucrãrii
lui, construcþie sisificã prin perpetua contiguitate a creatorului
cu opera sa. Þesãtura lui Arahne
(pãianjen, în greacã) îi faciliteazã autorului analogia cu artistul
ºi relevarea calitãþii de simbol al
insectei, a cãrei semnificaþie miticã se întemeiazã pe „dispunerea
pãianjenului în mijlocul pânzei
sale ºi pe capacitatea lui de a extrage din propria substanþã, precum face soarele cu propriile
raze”. ªi precum face ºi artistul
nutrindu-se din propria ºtiinþã ºi
aptitudine.
Cu ironie ºi cinism bine temperate devoaleazã în carte simulacrele unor toposuri importante ale unor fenomene generice:
literare, filozofice, sociale, în relaþie strânsã cu cele ale prezentului: avangarda antiintenþionalã, comicul perimãrii, ironia serioasã, medievalitatea târzie, patologia stilisticã totalitarã, mitul
patriei primejduite, jocul arabescului, psihanaliza ca atribuire de
sens, normalitatea ca autosugestie, agonia spiritului critic, eternitatea frumosului, rãtãcirea, alter ego, universalitatea naraþiunii, puterea slãbiciunii etc.
Pornind de la miºcarea antiintenþionalã a avangardei, Eugen Negrici relevã pericolul artei
de a fi sugrumatã de demonul
puterii: „Dramatic cu adevãrat
pentru prestigiul ºi stabilitatea ei
instituþionalã este cã dezertarea
artei în faþa puterii politice totalitare, în societatea de consum în
care am ºi intrat dispreþuieºte sau
chiar ignorã valorile gratuite, va
lãsa locul capitulãrii în faþa puterii banului”. Gestul de respingere a avangardei venea dintr-o
mare iubire ºi din sentimentul cã
arta reprezintã Calea regalã a existenþei. Se impune astfel întrebarea scepticã dacã mai semnificã
ea astãzi acelaºi lucru pentru elitele noastre care „ nu posedã încã

PC-uri” ºi despre care nu se ºtie
cu ce îºi ocupã spiritul. În acest
ton atenþional ºi prevenitor se
deruleazã gesturile atidunale ale
autorului ºi insinuãrile în existenþa temporalã a societãþii, în spaþiile sale cele mai sensibile, ale
conºtiinþei artistice ºi civice. Fãrã
a conferi cãrþii o tentã de imersiune directã în politica româneascã a anilor ’90, include unele reflecþii esenþiale la aceastã primãvarã a democraþiei postdecembriste ironizând acel mit al patriei primejduite ºi fãcând aluzie
neexprimatã la lozinca demagogicã: Nu ne vindem þara! , reminiscenþã perpetuatã a ideologiei
totalitare. Ca sã mai cantonãm
încã în acest teritoriu al intarsiilor realiste observãm cã idiosincraziile lui ricoºeazã ºi în spaþiul
biografic al perioadei sale de profesor ºi decan al Facultãþii de Litere din Craiova, din ultimii ani ai
regimului ceauºist, retrezindu-i ºi
amintiri din perioada mai lungã
de aici. Prin anii ’78. asistând la o
ºedinþã a cenaclului „Alexandru
Macedonski”, unde era prezentã
„gloata veselã a poeþilor informatori ºi a informatorilor poeþi” reflectatã în uriaºele oglinzi paralele ale palatului Jean Mihail, o
poetã în stare de gravidie pronunþatã a produs un derapaj al ºedinþei „sãgetând cu epitete teribile
grozãviile erei ceauºiste”, denunþând „lãlãiala patriotardã” ºi celelalte. Mirarea autorului este cã
nu se ºtie din ce motive oculte na avut niciun efect politic sau
administrativ aceastã ieºire nonconformistã în public.
Teritoriul lui de bazã, de analize tehnice, eseistice este cel al
literaturii române ºi în mod deosebit al perioadei începuturilor
sale, ale cãrei creaþii considerate
fiind mai mult de facturã culturalã, decât literarã. Sunt abjurate în
stil personal, ironic ºi cinic metehnele creatorilor din aceastã
perioadã: comicul perimãrii,
gângãveala începãtornicã, pa-

raponul din iubire pe care le
deceleazã din textele unor poeþii
ai vremii ca: Alecu Beldiman,
Nicolae Dimachi, Costache Conachi, citând copios fragmente
hazlii. Critic intransigent cu iluziile literaturii române, nu-l
aprobã pe G. Cãlinescu atunci
când acordã credit fragmentelor
autobiografice metamorfozate în
cronici sentimentale ale unor
I. Heliade Rãdulescu, Daniil Scavinschi, D. Dãscãlescu, A. Pann,
Gr. Alexandrescu º.a.
Gloseazã la fel de liber ºi asupra unor precepte ºi concepte de
poieticã, cu aport intertextual, de
facere a actului artistic. Învãþând
de la avangardiºti cã nu poate
conta numai pe înnoire, pe rebeliunea lor eºuatã, care l-a determinat pe E. Ionescu sã suspine:
Recad mereu în literaturã, creatorul trebuie sã elibereze obiectul „ fãrã a modifica hotarele obiectuale”. În jocul arabescului
de origine musulmanã, efectul de
infinitudine, de ascultare a psalmodiei lui, ne aduce aproape de
Dumnezeu, creatorul lui neputând evita „naºterea unei armonii senzuale” care sã ne ofere satisfacþii „sincretice” ºi emoþii
„psihedelice”, închizând în sine
sacrul ºi profanul. Privind serios
ironia, îl citeazã pe Kenneth Burke cel care în O gramaticã a motivelor susþinea cã ironia adevãratã presupune umilinþã ºi înþelegere fundamentalã a înrudirii dintre cel ce ironizeazã ºi cel ironizat. Recurgând apoi la Estetica
lui N. Hartmann, deduce cã pentru a profita de frumosul natural
trebuie ca tabloul peisagistic sãºi piardã mai întâi autarhia, „sã
fiinþeze pentru noi” încetând sã
„fiinþeze în sine”. În unele dezbateri teoretice ºi filozofice, nu se
limiteazã numai sã descrie fenomenele, ci merge ºi la cauzalitatea lor, descifrând-o ºi analizândo cu profesionalism. Apelând la
Ecrits a lui Jaques Lacan, nu înainte de a trece pe la Freud, Adler,

l comparativul de superioritate l comparativul
AMINTIRI DIN SECOLUL
TRECUT. „Pe nea Matei þâganu
l-au pus director la ORACA./
Avea o liotã de puradei, o mârþoagã,/ ºi-un þambal dezacordat.
Lene. Sãrãcie./ ªi origine sãnãtoasã./ ªtia sã semneze: fãcea o
cruce cu creionul chimic,/ muiat
între buzele groase ºi vinete, ºi/
apãsa cu degetul gros/ pe coala
albã./ Uneori greºea, apãsa cu
inelarul./ n-avea cine sã-l corecteze...”. COSTINEL POPESCU,
Demonii vântului, Craiova,
Sitech, 2012.**

SÃRUTUL. „Unire sacrã,/ Totalã contopire/ ºi curatã-mbrãþiºare,/ Adam ºi Eva/ iertaþi întru
Hristos, / el ºi ea în gestul pietrificat,/ în veºnicul iubirilor tipar”.
NICOLAE VRÂNCEANU, Flori
de cernealã, Craiova, Autograf
MJM, 2012.***

SPECIFICUL SISTEMULUI
NOSTRU UNIVERSITAR. „La
noi, profesorul e rege, predã ce
ºi cum vrea el. Nu conteazã ce
scrie în programa afiºatã pe siteul universitãþii. Totul e ca nimeni
sã nu facã reclamaþii. ªi nimeni
nu face reclamaþii. Pe de o parte,
fiindcã studenþii nu citesc site-ul
universitãþii. Pe de altã parte, pentru cã reclamaþii nu fac decât cei
care nu reuºesc sã-ºi finalizeze
studiile. Dar asta nu se întâmplã
niciodatã...”. ALEXANDRU
MUªINA, Nepotul lui Dracula,
Braºov, Aula, 2012. ****
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ªANTIERUL CARAGIALE.
„În tot cazul, mie proiectul mi se
pãrea riguros conceput: un edificiu amplu în trei secvenþe distinc-

te, pe care le stãpâneam în detaliu, din care începusem sã lucrez
la partea care mi se pãrea cea mai
importantã, cea medianã, miezul
demonstraþiei. Cea în care fatalitatea ironiei ar fi trebuit identificatã, argumentatã ºi interpretatã. Finalmente, însã, din cele trei
secvenþe a dispãrut ºi ceea ce aº
fi putut numi temelia, ºi acoperiºul”. MIRCEA A. DIACONU,
I. L. Caragiale. Fatalitatea ironicã, Bucureºti, Cartea Româneascã, 2012.****
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Jung, aproximeazã cã „psihanalistul nu face decât sã decripteze
semnificaþia latentã a unui limbaj
clandestin, cifrat, realizat în registru simbolic ºi uzând de „procedee” stilistice omoloage celor din
discursul poetic (eufemismul, litota, metafora, antiteza ºi mai ales
metonimia.” Comicul cãrþilor,
conchide autorul, este „extrem de
personalizat ºi sentimentul de
superioritate – care condiþioneazã efectul comic – se manifestã
mai curând faþã de protagoniºtii
unei scene ºi nu faþã de scena ca
atare”. Sunt numeroase asemenea contribuþii la clarificarea unor
concepte ºi procedee poietice.
Îmbãtrânirea operelor artistice
este un motiv de controversã cu
preopinenþii sãi aprobatori sau
negatori. Le putem deci acorda
acestora dreptul la replicã. Daniel
Cristea Enache: „Chiar dacã vom
susþine, de dragul demonstraþiei
lui Eugen Negrici, cã „artisticeºte”, opera moare, vom dubla
aceastã tezã atât de pesimistã prin
adevãrul ceva mai întremãtor cã
o capodoperã moare ultima, iar
operele de serie, primele. (...)
Capodopera nici nu „stagneazã”,
nici nu moare. Artisticeºte, opera majorã creºte.” Cu toate acestea ºi cu altele, Daniel Cristea
Enache declarã cã îl încântã
scrisul autorului cãrþii în discuþie,
chiar dacã un fragment critic nu
l-ar convinge prin justeþea sa.
Gabriela Gheorghiºor conchide:
„Eugen Negrici nu este doar un
„profet” prãpãstios al morþii
operelor literare, ci ºi un cãutãtor
neobosit al remediilor pentru
revitalizarea lor. Dupã ce
relativizeazã ucigãtor, ca orice
lucid care nu se lasã subjugat de
iluzii, descoperã tot el firicelul de
apã vie”. Se mai poate susþine cã
Eugen Negrici nu atacã direct, în
conjuncturi diferite, ci prin învãluire, fapt remarcat ºi de Cosmin
Ciotloº care îi reproºeazã lipsa de
reacþie rapidã ºi întârzierea deciziei, cã între ipotezã ºi concluzie
mai face câþiva paºi. George Neagoe relevã faptul cã „rugos atât
în afirmaþii, cât ºi în negaþii, discursul lui Eugen Negrici nu scoate niciodatã în evidenþã narcisismul criticului, ci exclusiv bunãvoinþa faþã de latenþele operelor”.
Se mai poate încã spune cã în
background-ul acestor texte eterogene se posteazã subînþeleasã
atitudinea intransigentã a criticului estetician ºi stilistician faþã cu
mediocritatea literaturii române
din medievalitate, mai ales, dar ºi
din perioadele premodernã ºi
modernã ºi nu numai. Nu-i putem refuza ºtiinþa ºi disponibilitatea de a stabili analitic pe text
inexpresivitatea sau expresivitatea involuntarã care nu conferã
valoare esteticã operei literare,
indiferent de timpul ei de supravieþuire, mai ales cã defriºeazã se
pare în prime time unele texte.
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cãutarea sexualitãþii sau drumul
ce duce cãtre sine

remiat în anul apariþei cu
Thomas Head Raddall
Atlantic Fiction Award
ºi adaptat pentru Radio BBC, romanul scriitoarei Kathleen Winter, Annabel, este o scriiturã a
dramei, a cãutãrii identitaþii sexuale într-o lume încleiatã în tipare,
un roman al viselor spulberate,
ce au totuºi forþa sã se regenereze, al cãutarii ºi al luptei cu sinele
despicat între un eu feminin ºi
unul masculin. Lumea ficþionalã,
o lume a tradiþiei, dintr-un sat de
pe coasta Labradorului trebuie sã
þinã pasul cu turma, tot ce e în
afara firescului constituie o rupturã, e blamat, condamnat la izolare ºi pierdere de sine: „De ce
s-ar rupe vreunul din noi de turmã? Rupturã, izolare, separare,
astea sunt cuvinte grele. Nimeni
dintre noi n-are motiv sã devinã
unul, ºi nu parte din turmã, decât
dacã s-ar rãtaci.” (p. 9)
Viaþa pluteºte în aceastã lume
a protagonistului, care are neºansa sã se nascã hermafrodit pe ape
adânci, apele cãutãrilor sale, ale
sinelui sãu ceþos, ale identitaþii
masculine ce se luptã cu o fiziologie pe jumãtate femininã:

„Canoea, plutind într-un ochi liniºtit din mijloc, unde râul e
adânc, e înconjuratã de apã neagrã, domoalã, cu clãbuci plutind
la suprafaþã de la spuma din jur,
de deasupra ºi de dedesubt”
(p. 9).
Wayne Blake vine pe lume la
începutul lui martie în casa pãrinþilor sãi, având neºansa sã se
nascã hermafrodit, cu organe sexuale atât masculine cât ºi feminine, iar parinþii sãi împreunã cu
medicii hotãrãsc sã fie crescut ca
bãiat. In copilãrie incearcã sã fie
un tânãr normal, însã, încã de pe
acum latura sa femininã începe
sã fie activã, asta pentru cã îºi
doreºte sã practice înotul sincron, un sport feminin ºi vrea cu
ardoare un costum de baie portocaliu la fel cu cel al înotãtoarei
sale favorite.
Prietenia lui Wayne cu Wally
Michelin, o tânãrã de vârsta sa, îi
dã siguranþã ºi stabilitate. Wally
este prietena sa cea mai bunã.
Mergând în profunzimea acestei
relaþii am putea spune cã Wally

este exteriorizarea laturii feminine a lui Wayne, o proiecþie a sinelui sãu feminin captiv, o reflectare a ceea ce Wayne este înlãuntrul sãu: „ Dacã ar fi existat vreo
cale sã se preschimbe într-un
spirit fãrã trup – o umbrã – sau
strãveziu ca momelile pe care tatãl lui le folosea ca sã prindã pãstrãvii arctici aurii, ar fi fãcut-o.
S-ar fi preschimbat într-una din
momelile tatãlui sãu, s-ar fi strecurat sub pielea divin pistruiatã
a lui Wally Michelin ºi ar fi trãit
înãuntrul ei, uitându-se prin ochii
ei.” (p. 80).
Aceastã amalgamare de masculinitate ºi feminitate þinutã prizonierã în fiinþa lui Wayne zguduie armonia familiei sale. Relaþiile dintre pãrinþii sãi se deterioreazã ºi între ei se aºterne tãcerea ºi însingurarea, o tãcere dureroasã în care gesturile de cordialitate sunt fãcute maºinal.
Drama este cu atât mai mare cu
cât la vârsta maturitaþii Wayne
descoperã cã organismul sãu se
poate reproduce singur, astfel

pierzând un fãt. Aceastã pierdere este pierderea unei pãrþi din
sinele protagonistului, a unei
pierderi într-o luptã dramaticã în
care masculinul ºi femininul coexistã: „Noaptea, când dansa, trupul lui voia sã fie apã, dar nu era
apã. Era un trup de bãrbat, iar un
trup de bãrbat e îngheþat. Wayne era îngheþat, iar eul feminin
închis înãuntrul lui era rece. Nu
ºtia ce putea face sã se topeascã
bãrbatul îngheþat.” (p. 261).
Pãtrunzând mai adânc în substratul de semnificaþii al scriiturii
ºi decodificând unul dintre simbolurile recurente, cel al podului,
prezent în roman, se poate observa cã podul reprezintã, aºa
cum s-a mai subliniat, locul de
întâlnire al celor douã extreme
masculinul ºi femininul. Wayne
este fascinat de poduri ºi în copilãrie construieºte un pod împreunã cu tatãl sãu. Însã, prin
acest gest, Wayne se lasã de fapt
construit pentru cã podul este
ridicat conform viziunii tatãlui,
dupã cum ºi identitatea sa este

aleasã de acesta la naºtere. Iar în
interior, în mica încãpere de joacã stã ascunsã feminitatea sa în
imaginea lui Wally. Vorbind de o
configurare a eului, podul este ºi
o destrãmare a acestuia, tatãl distrugându-l pentru cã vede în el ºi
în Wayne altceva decât vroia sã
vadã. Sã fie aceasta ºansa unui
nou inceput a unei Annabel care
se va naºte din fiinþa lui Wayne?

n Cristina Gelep

neliniºtirea – un carnaval pe acorduri
de muzicã fado
T

eoretizarea conceptului
de carnaval de cãtre
M. Bahtin cu greu mai
poate fi consideratã astãzi ca
având aplicativitate doar în cazul operei rablaisiene, iar, când
punem în discuþie un modern atât
de insolit ca Pessoa, al cãrui nume
trimite direct la noþiunea de mascã ºi care, în opera sa a utilizat
nu mai puþin de ºaptezeci ºi douã
de heteronime, observãm cã asemãnarea cu procesul carnavalesc
începe sã prindã contur. Ea întâlneºte însã ºi un final atunci când
ne gândim la specificul carnavalesc, la festivitatea intrinsecã ºi
la multiplele forme de râs care
coexistã. Dispunem astfel, de o
ambivalenþã conceptualã în descrierea operei pessoane, dat fiind faptul cã râsul, formele bucuriei, nu îºi duc existenþa în cadrul
acesteia, mai mult, coordonatele
sunt nimicul, plictisul, melancolia, tristeþea, înstrãinarea, absurdul. Vom pune atunci în corelaþie
douã elemente care par sã descrie
în armonie neliniºtirea: carnavalul ºi muzica fado.Tânjirea, cuvântul care descrie cel mai bine
acest gen de muzicã este ºi sentimentul regãsit de cele mai multe ori în opera portughezului, astfel putem vorbi despre o lecturã
sui generis pe acorduri de muzicã fado. Mai mult, pe lângã aceste acorduri ale negaþiei ºi melancoliei, întâlnim heteronimi incontestabil legaþi de versuri ale muzicii tradiþionale referitoare la trecutul maritim al lusitanilor- Alvaro de Campos este inginer naval,
în timp ce Soares se comparã cu
infantele Henrique, regele navigator.
Pluralitatea eurilor, practic, infinitatea condiþiei conferã aspectul carnavalizat pentru cã este de
la sine înþeles faptul cã ambiguitatea este elementul cheie al procesiunilor, iar în Cartea neliniºtirii este chiar o coordonatã constantã: eul trece de la individua-

lizare spre colectiv, de la tristeþe
ºi neliniºtire la exuberanþã ºi înþelegere, de la iubirea pentru oameni la ironizarea acestora. Evident, problema poate fi supusã
ºi unei abordãri postmoderniste,
dar nu ar fi suficient în cadrul
demersului hermeneutic, acesta
fiind ºi motivul pentru care o punere în scenã a carnavalului ºi a
Amaliei Rodrigues (ca simbol al
fado-ului) constituie un punct de
investigaþie.
Pentru o mai bunã comprehensiune vom realiza o expunere a
celor douã concepte.
Deºi Bahtin a asociat carnavalul cu o culturã popularã a râsului în primã instanþã, cãreia,
ulterior, i-a adãugat categoriile
specifice, era evident ºi pentru
estetician cã un element al tragicului este prezent în mod implicit, de altfel, este suficient sã ne
gândin la celebrele Capricii ale
lui Goya, cu jocurile de umbre ºi
metamorfozele sexuale pentru a
descoperi aspectul acestuia.
Pentru teoreticianul rus, ,,jucarea
vieþii”, strânsa corelaþie între exis-

tenþã ºi moarte constituia tragismul, pentru cã sãrbãtoarea avea
la bazã ,,un conþinut filozoficsemantic, esenþial ºi profund”.
(M. Bahtin, François Rabelais ºi
cultura popularã în Evul Mediu
ºi în Renaºtere, trad. de S. Recevshi, Editura Univers, Bucureºti, 1974, pag. 13).
În opera scriitorului portughez
este vorba despre aceeeaºi joacã, despre aceeaºi inconsistenþã
a jocului care dispune totuºi de
reguli (o analizã a jocului a fost
realizatã deja de Huizinga, nu mai
este cazul sã insistãm aici) aplicatã vieþii, a cãrei explicaþie este
în mod absolut infantilizatã, indiferent de calibrul tonului ºi calitatea expunerii. Tristeþea, care în
cazul lui Soares este copleºitoare, survine din existenþa binomurilor, a ambiguitãþii, a pendulãrii,
cu alte cuvinte, prin eterna utilizare a mãºtii: ,,Consider cã viaþa
este un han unde trebuie sã aºtept pânã când soseºte diligenþa
abisului. Nu ºtiu încotro o sã mã
ducã, fiindcã nu ºtiu nimic. Aº
putea sã consider cã acest han
este o închisoare, fiindcã sunt
constrâns sã aºtept închis între
zidurile lui; aº putea sã-l consider ºi loc de întâlniri plãcute, din
moment ce aici mã întâlnesc cu
atâþia alþii”. (Fernando Pessoa,
Cartea neleniºtirii, trad. de Dinu
Flãmând, Editura Humanitas,
2012, pag. 31).
Iluzia, ca o caracteristicã fundamentalã a jocului ºi a festivitãþii îºi regãseºte aplicabilitatea în
opera scriitorului, care considerã o iluzie atât arta, cât ºi viaþa,
individualitatea, calitãþile umane
per se. ªi, aºa cum în spatele unei
mãºti veneþiene putem doar spera cã se ascunde cineva cunoscut, putem avea iluzia demascãrii, în spatele vieþii ºi al muncii de
ajutor de contabil Soares creea-

zã iluzia sensului sau a lipsei acestuia, orice care poate pãrea cunoscut, sondabil. Iar masca, obiect al înstrãinãrii, poate deveni
rapid doar un artificiu, un selfdefense mechanism, în spatele
cãruia se aflã poate ,,un om fãrã
însuºiri”, doar o mascã pe post
de obiect.
Muzica fado reprezintã ºi ea
tot un melanj, o adunare de stiluri caracteristice unor regiuni din
Brazilia sau Africa de Nord, poate de aceea sentimentul de saudade, care, în esenþã reprezintã
un termen intraductibil, pare atât
de comprehensibil pentru natura
umanã în universalitatea ei. Imperfecþiunea oricãrei opere, element asupra cãruia Soares insistã în mod absolut reprezintã o
reminiscenþã a acelei lipse care
se ragãseºte în fado ca element
recurent, iar posibilitatea a ceva
în esenþã mai bun conferã melancolia ºi pesimismul despre care
s-a vorbit în legãturã cu scriitura
pessoanã.
Binomul noapte-zi ridicã ºi
problema timpului, a conºtiinþei:
,,Eu, în timpul zilei, sunt nul, dar

în timpul nopþii sunt eu”. (Cartea neliniºtirii, pag.33). Percepþia alteratã asupra unui sine care
poate fi cunoscut, ziua fiind prin
excelenþã o etapã a recunoaºterii
poate fi corelatã cu acea idee de
storage size a lui Robert E. Ornstein, conform cãreia individul
alege momentele de pãstrare în
cadrul conºtiinþei, semnificaþiile
ultime ale evenimentelor. În cadrul muzicii, observãm tot aceeaºi
predilecþie pentru nocturn, pentru ne-descoperit. ªi este un fapt
cunoscut cã saturnaliile romane
îºi aveau punctul culminant
noaptea; în cele din urmã, liantul
rãmâne visul ºi simbolistica acestuia, legatã de iluzie ºi vis ca evadare sau ca refuzare a stãrii de
facto. Pe de altã parte, visul este
ºi unica metodã de abordare a
melancoliei ºi de rezistenºã în faþa
pesimismului care cutreierã prin
paginile Cãrþii neliniºtirii. Este,
de asemenea ºi posibilitatea unei
continue transformãri în lipsa
unui carnaval diferit de cel pe care
toþi îl cunoaºtem (de la Rio), a unui
carnaval care, asemenea neliniºtirii, sã punã la îndoialã individualitatea ºi existenþa naturii
umane.

n Oana Bãluicã

Silviu Bârsanu
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n ADRIAN MICHIDUÞÃ

filosoful Nae Ionescu
de la legendã la adevãr (III)

E

mil Cioran îºi aminteºte
cã la început, „Nae Ionescu era personajul
cel mai important dupã rege, adicã avea influenþa cea mai mare.
ªi la un moment dat, nu ºtiu precis din ce cauzã, a rupt cu regele,
sau regele a rupt cu el. Din clipa
aceea n-a avut decât un singur
gând: sã se rãzbune. Aºa se pare
cã s-a apucat sã susþinã Garda
de Fier. Aceastã angajare a fost
în primul rând una personalã ºi
în al doilea rând una politicã. Cert
este cã ne-a antrenat în aventura lui personalã, iar jocul lui politic a avut drept ultim mobil rãzbunarea.”1 De ce a dorit sã se rãzbune Nae Ionescu pe monarh ?
Profesorul a suferit enorm când
Carol al II-lea nu a mai þinut cont
de sfaturile sale. „Câtã vreme
Carol al II-lea a acceptat sugestiile ºi sfaturile lui, câtã vreme n-a
ieºit din cuvântul lui, el a fãcut
din ziarul «Cuvântul» teoria
anancronicã a monarhiei de origine divinã, a monarhiei cu puteri absolute. Însã din momentul
în care Carol al II-lea a refuzat sã
adopte soluþia preconizatã de el
ºi a numit în decembrie 1933 un
guvern prezidat de I. G. Duca, Nae
Ionescu a rupt-o cu regele, i-a
devenit adversar implacabil.”2
Cum putea sã se rãzbune filosoful pe Carol al II-lea? Trecând în
tabãra adversã regelui. Garda de
Fier era organizaþia politicã cea
mai ostilã regelui. Astfel, Nae Ionescu este nevoit sã se apropie
de conducãtorul Gãrzii de Fier –
Corneliu Zelea Codreanu. Dupã
spusele lui Mircea Vulcãnescu
contactul lui Nae Ionescu cu Zelea Codreanu a fost unul dur.
„Codreanu – ca toþi ºefii mari –
avea arta de a utiliza oamenii ºi
de a-i lãsa sã cadã când nu mai
puteau folosi.”3 ªeful miºcãrii nu
avea încredere faþã de toþi cei ce
veneau din trecutul politic apropiat, ºi „Nae Ionescu se scãldase-n multe ape, cu motive nu totdeauna limpede vizibile. Apoi, Codreanu, om de instinct, cu reacþii
simple, se temea de prea marea
inteligenþã ºi de iscodirile ei, pe
care le socotea drãceºti.”4
În aceastã nouã aventurã politicã, Nae Ionescu a antrenat toþi
discipolii sãi. Amintim aici pe:
C. Noica, E. Cioran, V. Bãncilã,
M. Vulcãnescu, M. Eliade, Petre
Þuþea ºi alþii. Peste timp, Emil Cioran aprecia cã: „M. Eliade, raportându-se moral la el, s-a înºelat
complet, pentru cã Nae Ionescu
nu era un reper, o instanþã un
caracter, ci, aºa cum spuneam, un
aventurier. Dupã pãrerea mea,
Eliade nu l-a priceput. Era tot timpul ca un elev pe lângã el: «Domnule profesor, domnule profesor...». ”5
Carol al II-lea s-a rãzbunat în
felul sãu pe Nae Ionescu. Dupã
asasinarea lui I. G. Duca în decembrie 1933, N. Ionescu este
arestat ºi ziarul „Cuvântul” suspendat sine die. În închisoare fi-
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losoful a avut un „regim privilegiat, îngãduindu-i-se sã i se aducã cãrþi, sã citeascã ºi sã scrie, sã
primeascã hranã din afarã, sã fie
vizitat de prieteni ºi de oameni
politici.”6 Fiind un filofascist declarat, el a primit de la prietenii
din Germania una dintre cele mai
elegante maºini, cum nu mai era
alta la fel în þarã. „Naþional-socialiºtii îl numirã, de asemenea,
reprezentantul în România a lui
I. G. Farben-Industrie, cea mai
mare întreprindere germanã ºi
una dintre cele mai mari de pe
glob, în materie de coloranþi ºi de
produse chimice.”7 În toamna
anului 1939, membrii Gãrzii de Fier
asasineazã pe cel de-al doilea
prim-ministru în funcþie – Armand
Cãlinescu8 în plinã stradã. Ce atitutdine are Nae Ionescu în legãturã cu odioasa crimã? „ªi de data
aceasta Nae Ionescu, în loc sã
înfiereze crima, a justificat-o, fãcând apologia asasinatului politic. A fost din nou arestat ºi de
data aceasta reþinut mai multã
vreme”9 , în lagãrul de la Miercurea Ciuc. Pe Codreanu, Carol al
II-lea l-a ucis. Nae Ionescu, cu
domiciliu forþat într-un lagãr (fosta ºcoalã de Agriculturã) de lângã Miercurea Ciuc, i se permitea
sã scrie ºi sã studieze. „Pãrþi întregi din doctrina Gãrzii de Fier –
menþioneazã Petre Pandrea – sunt
luate din cursurile universitare,
din articolele jurnalistice ºi din
doctrina oralã naeionescianã.”10
Într-un timp relativ scurt, de
când a intrat la Universitatea din
Bucureºti, respectiv 13 ani, în
1939, Nae Ionescu a fost numit
profesor universitar. De când a
fost numit conferenþiar, el nu a
mai publicat nici un studiu filosofic. Profesorul nu agrea ideea
de a publica lucrãri cu caracter
filosofic, detesta acest lucru. Nicolae Bagdasar l-a întrebat pe
N. Ionescu de ce nu publicã o
lucrare, spre a putea fi fãcut profesor, acesta i-a rãspuns pe un
ton rãspicat: „– Ce? Sã fiu fãcut
profesor ca oricare altul, publicând lucrãri? Nae Ionescu nu are
nevoie de lucrãri, ca sã fie fãcut
profesor.”11 Sau altãdatã, stând
de vorbã cu Bagdasar ºi cu un
prieten comun al acestuia, N. Ionescu „a ajuns sã vorbeascã ºi
despre sine, afirmând cã în cursurile lui de la Universitate a expus un întreg sistem de filosofie,
absolut original. La observaþia
prietenului cã ar fi bine sã-l redacteze ºi sã-l publice, a sãrit în
sus: – Cum Nae Ionescu sã redacteze? Eu am dat ideile, redactarea e operã de scrib. Las scribilor aceastã însãrcinare.”12 Fin
psiholog, N. Bagdasar îl creioneazã foarte bine pe N. Ionescu:
„Personal, cred ºi astãzi cã Nae
Ionescu nu era capabil sã elaboreze studii mai întinse. Spirit neastâmpãrat, agitându-se ca argintul viu, el nu se putea concentra
multã vreme asupra aceleiaºi probleme ºi nu putea sta multã vreme pe scaun, ca sã scrie. Inteligenþa lui prea sprintenã sãrea repede de la o problemã la alta, întocmea un plan pe care îl abandona cu aceeaºi uºurinþã cu care
îl fãcuse.”13 N. Ionescu era tem-

Nae Ionescu

peramental un coleric, un vulcan,
trecând de la o stare la alta. Singura carte publicatã în timpul vieþii a fost Roza vânturilor – un
volum de articole scos de asistentul sãu Mircea Eliade.
Timpul n-a mai avut rãbdare
cu Nae Ionescu. La 15 martie
1940, înceteazã din viaþã în urma
unui atac de cord. Moartea sa
rãmâne ºi azi învãluitã în mister.
S-a vehiculat ideea cã, datoritã
poziþiei anticarliste de la sfârºitul
vieþii, Martha Bibescu, agent al
lui Carol, l-ar fi otrãvit. A fost înmormântat duminicã, 17 martie
1940, în cimitirul Bellu din Bucureºti, fiind purtat pe umeri de
Mircea Eliade, Vasile Bãncilã ºi
alþi prieteni. „În «ziua coborârii
în pãmânt a lui Nae», înainte de
a-i purta coºciugul pe umeri,
Bãncilã se întreba: «Va fi bãnuit
el aºa, când vorbea de reintrarea
în cosmos a omului?» El nu se
gândea cã are sã moarã atât de
repede, dar, era, principial împãcat cu moartea.”14
Trebuie sã recunoaºtem cã
Nae Ionescu a fost un pedagog
de excepþie. A creat o ºcoalã filosoficã15 ºi a lãsat un numãr impresionant de discipoli. Amintim
aici, la loc de cinste pe discipolii
lui Nae Ionescu: Mircea Eliade,
C. Noica, Mircea Vulcãnescu,
Emil Cioran, Vasile Bãncilã, D. C.
Amzãr, Ernest Bernea, Constantin Floru, Petru Comarnescu, Paul
Costin Deleanu, Pavel Sterian
etc. Toþi aceºtia au fost vrãjiþi de
gândul lui spus sau scris. Câþiva
discipoli, dupã moartea Profesorului s-au constituit în „Comitetul pentru tipãrirea operei lui Nae
Ionescu” ºi au publicat cinci cursuri din 16 câte au fost planificate: Istoria logicii. Al doilea curs,
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1929-1930, Monitorul Oficial ºi
Imprimeriile Statului (1941), Metafizica I. Teoria cunoºtiinþei
metafizice. I, Monitorul Oficial ºi
Imprimeriile Statului (1942), Logica, I. Logica generalã. Ultimul
curs, 1934-1935, Monitorul Oficial ºi Imprimeriile Statului (1943),
Istoria logicii. Al doilea curs,
1929-1930, Tipografia Societãþii Cooperative Oficiul de librãrie (1943), Metafizica, II. Teoria
cunoºtinþei metafizice. II, Editura „Remus Cioflec” (1944). „De
acum înainte – scria optimist
Constantin Noica – tipãrirea cursurilor se va putea face într-alt
ritm. Dar nu numai tipãrirea cursurilor. Pe oricare dintre noi, amintirea lui Nae Ionescu îl îndeamnã
la mai mult decât exerciþiul cu
umbrele; îl îndeamnã sã fie; ºi –
curios de spus – îl îndeamnã sã
înveþe.”16
Dacã Nae Ionescu nu ar fi
murit dupã 23 august 1944, ce
orizonturi ar fi avut ? Despre un
viitor al intelectualului Nae Ionescu sub regimul comunist nu
poate fi vorba. Sigur, ar fi murit în
temniþele comuniste, aºa cum au
murit Traian Brãileanu sau Mircea Vulcãnescu. În perioada comunistã filosoful Nae Ionescu a
fost puternic atacat, lucrãrile sale
au fost puse la index, istoriografii comuniºti anulându-i orice
merit. Lucreþiu Pãtrãºcanu se întreba retoric: „Care este aportul
lui Nae Ionescu în filosofia românescã? Diletantism, pozã ºi fricã în faþa gândirii consecvente ºi
realizatoare, cultivarea unui misticism comod ºi maleabil care nu
cere nici un fel de efort intelectual pentru a sprijini anumite premise sau încheieri, apelul la mirajul necunoscutului ºi jonglãri cu

necunoscutul necontrolabil ºi
nedovedibil, folosirea ortodoxismului ºi a frazei religioase de cea
mai curentã circulaþie tocmai întro epocã de dezaxare moralã ºi intelectualã, acesta este aportul lui
Nae Ionescu în cultura ºi filosofia noastrã.”17
Dupã 1990, o serie de edituri
din þarã i-au publicat cursurile
universitare litografiate; acum
apar pe rând volumele: Roza vânturilor (1990), Curs de metafizicã. Teoria cunoºtinþei metafizice, I, Cunoaºterea imediatã, II,
Cunoaºterea mediatã (1991),
Sindicalismul (1991), Curs de
logicã, I. Logica generalã (1993),
Curs de istoria logicii (1993),
Prelegeri de filosofia religiei
(1993), Neliniºtea metafizicã
(1993), Grafologie. Scrisul ºi
omul (1994), Suferinþa rasei albe
(1994), Curs de metafizicã (1995),
Curs de istoria metafizicii (1996),
Problema mântuirii în «Faust»
al lui Goethe (1996), Teoria cunoºtinþei (1996), Între ziaristicã
ºi filosofie (1996), Curs de istorie a logicei (1997), Curs de logicã (1997), Corespondenþa de
dragoste (1911-1935), 2 vol
(1997), Curs de filosofie a religiei (1998), Teologia. Integrala
publicisticii religioase (2003),
Scrisori ºi memorii (2006). Ceea
ce nu au putut sã realizeze în timp
discipolii lui Nae Ionescu, au sãvârºit o mânã de oameni inimoºi,
cu dragoste de carte ºi preþuire
pentru Nae Ionescu. La loc de
cinste îmi place sã-i amintesc pe
Marin Diaconu, Dan Zamfirescu
ºi Dora Mezdrea. Sã mai amintim
cã Marin Diaconu ºi Dora Mezdrea pregãtesc Opera omnia Nae Ionescu.

1
Apocalipsa dupã Cioran. Ultimul interviu, în vol. Gabriel Liiceanu, Itinerariile unei vieþi: E. M. Cioran, Bucureºti, Editura Humanitas,
2001, p. 81.
2
Nicolae Bagdasar, Op. cit., p. 92.
3
Mircea Vulcãnescu, Nae Ionescu. Aºa cum l-am cunoscut, Bucureºti, Editura Humanitas, 1992, p.
100.
4
Idem. Mandarinul Valah ne dezvãluie cum N. Ionescu l-a cunoscut
pe C. Zelea Codreanu: „Nae Ionescu
a nimerit la Codreanu dupã ce fãcuse
voiaj fructuos, în vara anului 1933,
la Hotel Adlon-Berlin, se întâlnise,
tratase ºi încheiase cu Alfred Rosenberg ºi Franz von Papen (ministru
de Externe), fusese vãzut la ceaiuri
ºi cine cu aceºti corifei hitleriºti, de
români ca Sorin Pavel ºi Petre Þuþea.
[…] În „Predania”, Nae Ionescu s-a
rãzbunat pe Carol II, ºi-a scris Cap,
Cãpetenie, Cãpitan, adicã un cap se
înlocuieºte cu Cãpitanul. […]
Codreanu n-a audiat cursurile lui
Nae Ionescu, fiindcã era cãpitan,
mãrºãluia ziua ºi noaptea, cu recruþii
sãi, pe care îi dresa în sensul principiilor elementare din Cãrticica ªefului de cuib. […]
Dacã Zelea-Codreanu n-a avut
curiozitatea sã-i audieze cursurile ºi
seminariile, unde se înghesuia floarea studenþimii noastre, i-a citit cele
4-5 articole sãptãmânale, timp de 14
ani, cât a scos „Cuvântul”. Cumna- ð
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tul ºi principalul sãu aghiotant Ion I.
Moþa era un nãist, fusese audiat la
cursuri, colecþiona articolele lui Nae
Ionescu, iar Craniile de lemn nu sunt
decât pastiºte palide dupã Roza vânturilor ºi dupã volumul lui Aurel C.
Popovici, Naþionalism ºi democraþie. Ionel Moþa era un fanatic nãist,
alãturi de Mircea Eliade, Traian Herseni, Tell, Polihroniade, Fraþii Ionicã, Puiu Gârcineanu, Al. Constant ºi
întreg statul major al Gãrzii de Fier.
Directorul „Axei” din anii 1940-1941,
Pavel Costin Deleanu (Floru), era om
de casã al lui Nae Ionescu, ca ºi Dr.
Giorogaru, care scotea „Vestitorii” cu
banii lui Nae Ionescu, ca G. Racoveanu, care scotea «Predania» cu
banii lui Nae Ionescu, unde se fãcea
teoria cãpeteniilor care pot înlocui
capetele încoronate.” Petre Pandrea,
Garda de Fier, pp. 293-294.
5
Ibidem, p. 82. Emil Cioran vedea în profesorul sãu un soi de „aventurier cãruia îi plãceau chestiile tulburi.[...] Ceea ce mã fascina pe mine
era latura lui aventuroasã: pe de o
parte filosof, pe de altã parte cuceritor, plin de farmec, om de lume, femei, dineuri... Cheltuia enorm de mulþi
bani ºi-i lua, fãrã scrupule, de la indiferent cine. Mi-a spus la un moment
dat: „Iau de la cine îmi dã”. [...] Avea
în el ceva de grec. Era omul care, în
fond, nu crede în nimic, reprezentantul unei civilizaþii în declin, care
practica subtilitatea ºi ºarmul într-o
þarã bântuitã funciar de primitivitate. A fost neîndoielnic un personaj.
Pe lângã el, ceilalþi profesori de la
facultate fãceau figurã de þãrani
naivi”. Ibidem, pp. 81-82.
6
Nicolae Bagdasar, Op. cit., p. 93.
7
Idem.
8
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s-a afirmat cã aceºti doi gânditori au
contribuit, în mod esenþial, «la noua
orientare a spiritului culturii româneºti».” Curente ºi tendinþe în filosofia româneascã, ed. a III-a, [Bucureºti], Editura SOCEC & Co., S.A.R,
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Gellu Naum: o cãlãtorie
spre centrul fiinþei
Isabel Vintilã, Gellu Naum.
O cãlãtorie spre arhetipul interioritãþii, Editura Timpul, Iaºi,
2010.
„Eu nu fac suprarealism.
Eu sunt suprarealist.”
Gellu Naum

S

ituându-se într-o zonã de
interdisciplinaritate,
unde arhetipologia,
psihocritica, psihanaliza, critica
tematicã ºi fenomenologia imaginarului lucreazã mânã în mânã,
studiul Isabelei Vintilã exploreazã
opera lui Gellu Naum þinând cont
atât de faptul cã literatura suprarealistã interfereazã cu lumea arhetipurilor în zona visului, a inconºtientului colectiv ºi a celui
individual, cât ºi de faptul cã ea,
literatura, nu (mai) este înþeleasã
drept ficþiune, ci stã sub semnul
autenticului, al (auto)iniþierii ºi al
cunoaºterii de sine. În acest context poezia nu mai este un simplu
cadru al iniþierii, ci un „un spaþiu
al devenirii Fiinþei”, transformare
ce cuprinde în genere trei secvenþe fundamentale: i) „o etapã a revoltei” faþã de tot ceea ce este învechit, limitativ, convenþional,
inert etc. fiind asociatã cu erotismul vulcanic; ii) o etapã a experimentelor de tip creator ce se manifestã mai întâi la nivelul grupului suprarealist ºi apoi sunt dezvoltate în plan individual; ºi iii) o
etapã centratã pe salvarea fiinþei
umane în faþa morþii prin împlinirea în cuplu, aºa cum apare ea în
Nadja lui Breton sau în Zenobia
lui Naum. Astfel, specificul revelatoriu al literaturii suprarealiste,
subliniazã Isabel Vintilã, constã
într-un anumit tip de dinamism
alchimic ce implicã nu numai o
ascensiune „ci ºi o regresie, ce
plaseazã fiinþa în spaþiul primitivitãþii, originarului, spaþiu interior în
care se contureazã o serie de imagini arhetipale psihologice, ontologice sau de facturã culturalã”
(p. 14). De fapt chiar sintagme
complementare precum „descrierea turnului” ºi „culoarul somnului” sugereazã necesitatea acestei dinamici antagoniste care sã
permitã localizarea acelui „punct
mintal” unde opusele (în exemplul
nostru vertical vs. orizontal) nu
mai sunt percepute ca fiind contradictorii, aºa cum este Breton în
Al doilea manifest al suprarealismului.
Demersul critic se deschide cu
un capitol dedicat concepþiei suprarealiste despre literaturã ºi
viaþã aºa cum este ea teoretizatã
de André Breton în cele trei celebre manifeste – incluzând aici rãdãcinile dadaiste, influenþa freudianã, adaptarea unor elemente
caracteristice doctrinelor esoterice în cadrul viziunii suprarealiste, dicteul automat, mitul Marilor Transparenþi etc. –, unde
sunt trasate ideile definitorii ale
viziunii suprarealiste, punând accentul pe faptul cã activitatea in-

conºtientului permite poeziei sã
devinã o modalitate de descoperire a misterelor existenþei, din moment ce menirea artei este, dupã
Breton, aceea de a „revela legãturile secrete dintre om ºi Marele
Tot” (p.28). Acest scurt moment
de istoria ideilor literare ne va facilita înþelegerea celor douã momente ale suprarealismului autohton: etapa „gânditoare” a suprarealismului (1924-1934), asociatã
unor reviste ca „urmuz” (Geo
Bogza), „Alge” (Gherasim Luca,
Jules Perahim) sau „unu” (Saºa
Panã), urmatã de al doilea val
suprarealist ce îi cuprindea pe
Gellu Naum, Gherasim Luca, Virgil Teodorescu, Paul Paun ºi D.
Trost (1945-1947), grup considerat de unii exegeþi ca fiind unicul
autentic suprarealist din spaþiul
românesc. Concluzia acestei introduceri este cã literatura nu mai
aparþine planului estetic, ci ea
devine prin excelenþã o modalitate de sondare a celor mai profunde niveluri ale fiinþei umane,
o cale de descoperire a sinelui.
Din aceastã perspectivã, Isabel
Vintilã va vedea în cãlãtorie arhetipul (auto)iniþierii, modalitatea
supremã de revelare a propriului
spaþiu interior, pe care Philippe
Soupault îl identifica în primul
volum de versuri suprarealist, Les
champs magnétiques (1920), cu
o fereastrã „cãtre inimã”. Nu vom
insista aici pe faptul cã ideea de
cãlãtorie interioarã este prezentã
chiar în titlul unor volume ale lui
Naum precum Drumeþul incendiar (1936), Vasco de Gama
(1940), Culoarul somnului (1944)
sau Malul albastru (1990), dar
se cuvine sã subliniem cã aceastã cãlãtorie va fi asociatã cu inconºtientul, motiv pentru care
modalitãþile de a accede la profunzimile fiinþei umane – visul,
(auto)hipnoza, spiritismul, delirul, dicteul automat, desenele mediumnice, „le cadavre exquis”
etc. – vor fi guvernate de Oneiros, fratele lui Hypnos: În acest
fel devine evident cum „cãlãtoria

spre arhetipul interioritãþii, spre
sufletul pur, nealterat”, se face la
Naum prin intermediul visului.
Visul este calea regalã spre împlinirea prin eros: „spaþiul oniric este la Naum acela în care inconºtientul se suprapune perfect
peste elementele revelatoare din
viaþa conºtientã” (p.67), iar arhetipurile ce þin de sfera visului
(„somn”), apei („rouã”), cãlãtoriei, erosului (dorinþa este singurul „resort al lumii”, afirmã Breton în L’amour fou), regnului
vegetal vor fi asociate cu suprarealitatea, cãpãtând alte valenþe onto-poetice decât cele cu
care am fost obiºnuiþi. Un alt
exemplu de reinvestire hermeneuticã ce trimite la spaþiul interioritãþii este arhetipul arborelui
(prezent în Oglinda fãrã staniu
de Breton, dar ºi în Copacul-animal al lui Naum) care „nu mai reprezintã înveliºul exterior al spiritului, ci chiar sinele colectiv, alimentat de fiecare generaþie în
parte” (p. 49).
Aºadar prima etapã iniþiaticã
va sta sub semnul „eroului revoluþionar” ce are parte de întâlniri
miraculoase, cãlãtorii nocturne ºi
metamorfoze contrastante specifice scenariului erotic suprarealist prezent în poeme precum
Calul erotic (volumul Vasco de
Gama, 1940). Cea de-a doua eta-

pã iniþiaticã este una a experimentelor ºi a experienþelor din cadrul
grupului suprarealist român din
anii ’40 având în centru ideea de
suprarealitate ºi cuprinzând texte cu pregnant caracter teoretic
(Medium, Critica mizeriei, Teribilul interzis, Spectrul longevitãþii. 122 de cadavre etc.), urmând ca în cea de-a treia etapã, a
„recuperãrii puritãþii Fiinþei prin
dragoste”, Naum sã îºi întoarcã
privirea spre sine în ipostaza de
iniþiat ce „împãrtãºeºte tainele
devenirii sale prin poezie” (p.95)
– reprezentativ în acest sens este
volumul Calea ªearpelui editat
postum de Simona Popescu.
Eroul revoluþionar se va dedubla
treptat în diferite personaje-întâlniri ca, pânã la urmã, sã se resoarbã într-un personaj-narator care
devine din ce în ce mai complex
ºi mai cuprinzãtor. De fapt, aventura hermeneuticã a Isabelei Vintilã, pornind de la identificarea
arhetipurilor ce populeazã lumea
lui Gellu Naum, ne relevã ºi calea
devenirii poetice a (psych)eului
prin felul în care acesta se raporteazã la anumite imagini citadine
specifice universului suprarealist
(statuile, strada, oraºul, ceasul,
umbra) sau la arhetipuri (bãtrânul înþelet, poetul-copil, femeiacãlãuzã, cãlãtorul, elemente primordiale, culori alchimice, animale mitice etc.), sugerând cititorului o posibilã cale de cunoaºtere a propriului interior bazatã
pe potenþialul ritualic al poeziei
de a canaliza libidoul (în sensul
dat de C.G. Jung de energie psihicã fundamentalã) spre centrul
fiinþei. Prin urmare, meritul cercetãrii întreprinse de Isabel Vintilã
nu este numai acela de a fi reuºit
sã dezvãluie coerenþa interioarã
a discursului poetic naumian prin
raportarea la arhetipurile recurente ºi de a deschide noi orizonturi
potenþiale de explorare a operei
literare, ci ºi de a oferi cititorului
un model de lecturã ce te clãdeºte interior, în spiritul literaturii
suprarealiste.

Yuan Li - A Tragedy in China
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umele lui Bruegel nu a
fost renumit ca al lui
Michelangelo sau al
lui Titian, în Europa, însa cu toate acestea oamenii au auzit de el
ºi de operele sale ºi astfel au dobândit o valoare de piaþã în regiunea în care a fost nãscut.
Pieter Bruegel a fost cunoscut
pentru temele sale legate de viaþa
þãranilor, pictând nenumarate pânze legate de lucrul, ospãþul, tradiþiile acestora. O mare greºealã pe
care o fac privitorii fãrã „un ochi
instruit” este cã ajung sã confunde artistul cu þãranul flamand.
Suntem adesea înclinaþi sã confundãm munca cu persoana, iar
acest lucru s-a întamplat ºi în cazul artistului Pieter Bruegel.
În anul 1555, Pieter Bruegel
lucra la seria marilor peisaje pe
care Cock urma sã i le publice –
mare parte din aceste lucrãri aflându-se la Louvre, astãzi. Pe durata unui an, lucrãrile sale, atât desenele cât ºi gravurile, aratã o
schimbare spectaculoasã de
subiect: Bruegel se întoarce la
compoziþii ce conþin portrete în
care binecunoscutele peisaje nu
mai joacã nici un rol sau poate
un rol minim, pânã la didactic,
satiric sau subiect religios – de
multe ori fiind atribuite personajelor fantastice – lucru care i-a
conferit titlul de succesor al lui
Hieronymus Bosch.
El a dezvoltat un stil original
care are o poveste ºi un înteles.
Subiectele sale au variat foarte
mult, de la scene biblice convenþionale ºi pilde la portrete mitologice, alegorii religioase în stilul lui

Pieter Bruegel – succesorul
lui Hieronymus Bosch
Bosch ºi în special satire sociale.
Complexitatea lucrãrilor, prin
concept, nu pierde maniera sa
iniþialã, dacã judecãm dupã „Viaþa flamandã” aºa cum eram obiºnuiþi din lucrãrile sale, însã tema
morþii ºi a vieþii devine tot mai
proeminentã privind lucrãri ca
„Triumful morþii”, „Împãratul”,
„Pelerinul”, „Carul morþii”,
„Prostul, Jucãtorul ºi Îndrãgostiþii”, „Soldaþii ºi femeia sfântã”.
Urmãrind cronologic aceastã
evoluþie – dacã o putem numi
aºa – ne desparte un singur an
de obiºnuita viaþã flamandã. O
schimbare de perspectivã ce pãstreazã puternic elemente ale lucrãrilor precedente, însã combinã realul cu subconºtientul, cu
obsesia scheletonã a vieþii de
dupã moarte sau a interacþionãrii
realului cu ceva ce încã nu cunoaºtem sau poate nu vom cunoaºte vreodatã, anumite aspecte putându-le explica din punct
de vedere bio-fizic.
Fantasticele scene din infern
ale lui Bosch, cu monºtri ºi diavolii lor, i-au dat lui Bruegel putinþa de a gãsi mijloacele artistice
pentru prezentarea spectacolului
vieþii reale ce se desfãºura în faþa
ochilor sãi.
Bruegel a transpus utopiile ºi
fantasticul lui Bosch în pictura
de gen, în reprezentãri ale prezentului. A pictat „Cãderea îngerilor”
în care o mulþime de corpuri învãlmãºite se precipitã în iad ºi a

construit în mod similar ºi alte
tablouri ca „Jocurile copiilor”
(1560), „Cearta carnavalului cu
prostul” (1559).
Lumea pe care peisagiºtii vremii o reprezentau într-un mod
angelic, floral ºi plinã de inþelepþi
senini este ºi de aceastã datã, prin
Bruegel, în tristul teren al zadarnicei agitaþii omeneºti.
Vechea concepþie despre om
ca încoronare a creaþiei se clãtina de multã vreme, însã Bruegel

nu a putut adera nici la proslãvirea omului dupã felul umaniºtilor. El a fost interesat de omul
care, prin suferinþe ºi lupte, îºi
cucereºte dreptul la viaþã.
Contemporanii lui Bruegel i-au
putut reproºa ciudata lui pasiune pentru urâþenie ºi vulgaritate,
dându-i ca exemplu pe imitatorii
flamanzi ai italienilor, însã acesta
considera cã ironia lui amarã ºi
satira sa muºcatoare exprimã mult
mai bine dragostea lui pentru om.

Ultimii ani ai artistului au fost
sumbrii, experienþa vieþii sale exprimând-o extraordinar de bine în
tabloul „Alegoria Orbilor”.
Aceastã tristã ºi „dureroasã” picturã a fost lãsatã de el ca testament, lucrarea fiind realizatã cu
un an înainte de moartea sa. De
altfel, fiind persecutat de inchiziþie, Bruegel este nevoit, pe patul
de moarte, sã ardã numeroase
pânze importante pentru a-ºi putea salva familia.

n Ana Maria Neamu

Pieter Bruegel - Ispitirea Sfântului Anton

Adevãr – Compasiune – Toleranþã
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Ilie Roºianu, Gina Sturdza ºi Florin Rogneanu
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xpoziþia Internaþionalã
de Artã „Adevãr Compasiune Toleranþã” a
fost prezentatã în peste 200 de
oraºe din 50 de þãri începând din
iulie 2004. Organizat de Asociaþia Falun Dafa România, vernisajul a avut loc ºi la Craiova, pe 3
august 2012, într-un spaþiu deschis (Electroputere Parc), pentru cã tocmai despre deschidere
este vorba, ºi anume cea a oamenilor faþã de tragedia contemporanã petrecutã în China. Falun
Dafa sau Falun Gong (aºa cum
mai este numitã) este o practicã
strãveche a corpului, minþii ºi spiritului, profund înrãdãcinatã în
cultura chinezã, ajungând ca în
1999 sã aibã peste 100 de milioane de adepþi numai în China. Numãrul adepþilor este fabulos, fiind chiar mai mare decât cel al
membrilor Partidului Comunist
Chinez, nemaipunând la socotealã pe cel al practicanþilor din întreaga lume. ªcoala a primit numeroase premii, inclusiv în China înainte de 1999, iar Maestrul
ªcolii, Li Hongzhi a fost nominalizat de patru ori la Premiul Nobel
pentru Pace. Rãspândirea acestei practici la nivel global a avut
ca motor nu numai dorinþa oamenilor de a-ºi deschide canalele
energetice, purificând corpul ºi
conducând la atingerea liniºtii
interioare dar este ºi un gest de
empatie totalã cu suferinþa celor
închiºi în lagãrele de concentrare din China, pedepsiþi de fostul
lider comunist Jiang Zemin, care
la 20 iulie 1999 a dat urmãtorul
ordin: „defãimaþi-le reputaþia, rui-

naþi-i finaciar ºi distrugeþi-i fizic”.
La eveniment a participat directorul ziarului internaþional
„The Epoch Times” din Canada,
Gina Sturdza, care s-a implicat
alãturi de ONU în demararea campaniei de deconspirare a faptului
cã practicanþii Falun Gong au
fost victimele traficului de organe de pe piaþa neagrã chinezã.
Criticul de artã Ilie Roºianu s-a
ocupat de vernisaj ºi a asemãnat
foarte pertinent aceastã situaþie
cu ºcoala de reeducare de la Piteºti identificând mijloacele brutale de exterminare a grupului:
spãlarea creierului, torturã, abuzuri psihice ºi sexuale, avorturi
forþate ºi omor. Expoziþia deschisã cu discursul domnului Florin
Rogneanu, directorul Muzeului
de Artã Craiova, cuprinde reproduceri dupã tablourile a 14 pictori chinezi, patru dintre ei fiind
chiar închiºi ºi supuºi la torturã
în lagãrele chinezeºti, de unde au
reuºit sã scape. Picturile impresioneazã prin povestea realã, tragicã, înfãþiºatã, fiind modul artistic
ºi paºnic de protest al pictorilor,
dar ºi rezultatul unor revelaþii ce
s-au petrecut în momentele întâlnirii cu torþionarii. Materializarea
lor îndeamnã la conºtientizarea ºi
deschiderea spre adevãr, compasiune ºi toleranþã, precum ºi la
schimbare. Asociaþia Falun Dafa
România mulþumeºte reporterului
Flori Mladin pentru bunãvoinþa ºi
rãbdarea cu care a prezentat fenomenul fiecãrui vizitator.

n Daniela Micu

o expoziþie 3D, marca Silviu Bârsanu

„Rãscruciul X” –
apogeul artei lui Silviu
Bârsanu
Ultima expoziþie semnatã S3 –
un corespondent al semnãturii
artitului –, deschisã în prima jumãtate a lunii august la Galeriile

Arta din Craiova, pare a fi totuºi
cel mai reuºit concept novator în
creaþia plasticã ºi prezentarea ei.
Prin niºte dispozitive metalice
special executate, Silviu Bârsanu
a atârnat 12 saci de plastic transparent în care se aflau atât siluete de peºti pictaþi, cât ºi alþi saci
conþinând gheaþã coloratã. Topindu-se în timp, apa rezultatã sa scurs în câte una din gãleþile de
tablã suspendate sub fiecare sac.
Ansamblul a fost completat de
siluete feminine, decupate sau
adaptate suportului de piele animalã, rãspândite pe jos, în toatã
sala expoziþionalã.

Cheia de lecturã
Dacã ar fi doar un simplu exerciþiu estetic ºi tot ar fi fost o reuºitã majorã a artei lui Silviu Bârsanu. Cunoscându-i însã jocurile minþii, am descifrat în concept
o prelungire a celebrului rãscruci
denumit „Chinurile Paradisului
Unic al Libertãþii Imaginare a Intelectualului“. E vorba de eterna
preocupare a artiºtilor pentru tematica sexualã, pentru raportul
dintre sexe. Faptul cã artistul a
împlinit în ziua vernisajului acestei expoziþii vârsta de 47 de ani
nu înseamnã nimic din acest
punct de vedere, nu cred cã este
vorba de cunoscutele crize de
vârstã, ci mai degrabã de o acumulare filozofic-artisticã, o anumitã înþelepciune care vine cu
experienþa creativã ºi concluzioneazã bilanþul unei vieþi artistice.

Foto: Cristian Ciomu
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e la originile sale, blogosfera, ca mijloc de
comunicare online, a
evoluat de la un fenomen puþin
notabil, ce permitea utilizatorilor
o alternativã electronicã la jurnalul personal, la o comunitate în
continuã creºtere de persoane
care, exprimându-se într-un mod
creativ, fãrã a avea veleitãþi de
jurnaliºti, scriitori sau formatori
de opinie, ºi-au transformat blogurile în alternative la publicaþiile media. Fie cã este vorba de bloguri generale sau de niºã, Craiova începe sã devinã un punct
bine reprezentat pe harta blogosferei româneºti.
În al sãu «Caiet de însemnãri»,
Iulian Fira scrie despre filme, cãrþi,
picturi, lucruri care îi plac sau îi
dau de gândit. Blogul sãu, http:/
/iulianfira.wordpress.com/ s-a
nãscut în 2008, atunci când a fãcut trecerea de la un proiect publicistic, iar schimbarea, spune
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vorbi despre un artist
nonconformist este
din start un nonsens
deoarece arta, prin statutul ei,
este nonconformistã în raport cu
alte activitãþi umane. ªi totuºi,
Silviu Bârsanu se bucurã de acest
statut chiar în rândul artiºtilor
plastici. Iar eforturile sale creative au încercat sã se desprindã
de imaginea standard a lucrãrii
executatã pe o pânzã sau carton
ºi înrãmatã ºi astfel iubitorii de
artã au putut admira discuri de
vinil pictate, ceasuri ornate, cuburi imense de gheaþã coloratã,
garduri cromatice. ªi nu doar atât;
modalitatea de expresie a artei lui
Silviu Bârsanu include pânã ºi exhibarea (un termen care se apropie mai mult de corespondentul
englez al „expoziþiei”) lucrãrilor.
În unele „rãscruciuri” – manifestãrile devenite deja tradiþionale
ale grupãrii artiºtilor reuniþi sub
aripa asociaþiei „Podul lui Apolodor”, Silviu Bârsanu foloseºte
drept simezã apa lacului din Parcul Romanescu pe care lasã sã
pluteascã imense folii de plastic
pictat sau desfãºoarã în tot spaþiul underground al activitãþii un
tub imens, umflat cu aer comprimat, sugerând un falus zdravãn.

Aºa încât, cred eu, Silviu Bârsanu îºi enunþã frust „Viaþa e o curvã” ºi aratã degustãtorilor de artã
cã atunci când femeia devine un
simplu element în cea mai veche
meserie din lume, o simplã piele
cãlcatã în picioare de lumea întreagã, „peºtii” sunt întotdeauna deasupra, sus, înºelând imaginea realei lor identitãþi cu personalitãþi multicolore, dar reci,
care însã se vor topi repede. Neobiºnuit pentru o expoziþie con-

venþionalã, pereþii sunt goi de
data asta, gãzduind stingher, întrun colþ, doar un „acvariu” ce
puncteazã probabil centrul atenþiei artistului.
Subliniez din nou originalitatea formei expoziþionale ºi estetica aranjamentului care depãºeºte conceptul, revoluþionar pânã
mai ieri, de instalaþie. Nu ºtiu dacã
numãrul de 12 pungi cu peºti a
fost ales intenþionat, cunoscutã
fiind preocuparea artistului pen-

oameni ºi bloguri
Iulian, a meritat, pentru cã blogul, ca mijloc de transmitere, este
ºi un catalizator de idei care l-a
ajutat sã îºi dezvolte un stil de a
scrie ºi sã descopere ce subiecte
îi place sã abordeze.
Postãrile, în majoritate, sunt
recenzii sau interpretãri ale unor
cãrþi, filme sau picturi, iar structura lor se îndepãrteazã adesea
de recenzia standard, fiind construite sub forma unor satire, însã
acestã alegere ineditã a formei nul determinã pe vizitatorul blogului sã punã la îndoialã expertiza
unui cititor ºi cinefil bine format,
cu o disciplinã a scrisului.
Cãrþile care fac obiectul recenziilor lui aparþin ficþiunii ºi nu
numai. Pe lângã romane aparþinând lui Yann Martel, Tolkien sau

Haruki Murakami, Iulian Fira
aduce în discuþie ºi cãrþi despre
istorie, politicã ori psihologie,
cãci, aºa cum mãrturiseºte chiar
el, lectura este o preocupare constantã ºi doreºte sã evolueze în
acest fel.
În ceea ce priveºte filmele, tematica lor este diversã, de la cele
mai noi succese box office (adesea prezentate pe un ton zeflemitor), la filme vechi ori aparþinând
unei niºe: cinematografia niponã
sau cinematografia americanã
veche. Dacã recenziile cãrþilor
urmeazã în mare mãsurã firul tradiþional, în cazul filmelor, bloggerul îºi asumã o mai mare libertate
în prezentare, cel mai relevant
exemplu fiind o criticã a filmulul
Indiana Jones 4, construitã ine-

dit, sub forma unei conversaþii pe
messenger.
Dacã recenziile de filme ºi cãrþi
nu sunt strãine persoanelor care
viziteazã bloguri în mod frecvent,
rubrica «Sã privim pictura!», în
care Iulian Fira împãrtãºeºte cititorilor câteva dintre picturile care
l-au impresionat, este, am putea
spune o noutate. ªaptezeci ºi
douã la numãr pânã în prezent,
postãrile de acest fel, descriu
opera unor artiºti precum Monet,
Gerrit von Honthorst, Renoir sau
Yves Tanguy.
Iulian Fira delimiteazã clar blogul de jurnal, ºi, fãrã a nega faptul cã preferinþele sale sunt o
oglindã a personalitãþii, alege sã
nu îºi transforme «Caietul de însemnãri» într-un caiet cu însem-

tru numerologie, dar înclin sã
cred cã este doar o arhitecturã
studiatã în funcþie de spaþiul oferit de Galeria Arta. Iar dacã din
compoziþia generalã ce reuneºte
materiale precum metalul, sticla,
lemnul, plasticul, organicul, aerul ºi apa lipseºte focul, aº spune cã, tematica fiind una legatã
de sex, focul, metaforic, existã
implicit.

n Viorel Pîrligras
nãri personale sau un mediu de
proclamare a unor opinii. Cu toate acestea, printre categoriile mai
sus amintite autorul a strecurat ºi
rubrica «De prin satul planetar»,
unde îºi expune opiniile cu privire la anumite situaþii actuale ori
dã informaþii despre evenimente
locale sau acþiuni caritabile.
Pe lângã conþinutul care denotã un om interesat de culturã
ºi activ din punct de vedere intelectual, forma este de asemenea
plãcutã: designul blogului este
minimalist ºi nu atrage atenþia de
la esenþã, reclamele sunt discrete ºi nu afecteazã lectura, iar articolele sunt postate suficient de
des încât sã menþinã cititorul interesat. Aºadar, un site de vizitat
ºi urmãrit, care aratã cã blogosfera este un fenomen ce nu trebuie
subestimat.

n Roxana Roºca
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(fragment)

Partea a doua:
Paradisurile
artificiale
[Fabricatorii de
obiecte inutile]
17
Fabricatorii de discursuri inutile formeazã trei clanuri principale: cel al Pwaþilor, cel al Ruminssieºilor ºi cel al Kirittikºilor. Traduse pe limba noastrã, aceste
nume înseamnã: „mincinoºi în
cadenþã“, „negustori de fantome“ ºi „adunã-firimituri“.
Pwaþii se pretind descendenþii barzilor, aezilor ºi ai truverilor
de altãdatã. „Dar, mi-a explicat
unul dintre ei, o matahalã, un individ lunar, agitat ºi confuz, pe
care l-am gãsit lipit de masã întro lãptãrie, oricât respect ar arãta
profesiunea noastrã strãmoºilor
acestei corporaþii, noi ne-am desprins totuºi de utilitarismul josnic al meseriei acestora. Ei se serveau de poezie aºa cum servim
mesele, condimentând mâncãrurile în funcþie de gusturile fiecãruia. Ei doreau sã construiascã,
sã educe sau sã se facã plãcuþi ºi
fãceau bine aceste lucruri.
Noi þintim mai sus. Sarcina
noastrã este de a transmuta cuvintele grosolane, de fiecare zi,
într-o limbã care sã nu mai aparþinã acestei lumi, care sã nu se mai
supunã nici utilului, nici plãcutului. Înaintaºii noºtri vorbeau ºi
cântau, însã mulþi dintre ei arãtau dispreþ faþã de scris. Ei credeau cã scrisul era fãcut numai
pentru a nota ulterior poemele pe
care le compuseserã sau pentru
a pãstra temele generale ºi argumentele pe baza cãrora improvizau. Astfel, din opera lor efemerã
nu se pãstra decât un schelet. În
ceea ce ne priveºte, noi nu vorbim, noi scriem. Iar operele noastre, închise în biblioteci masive,
înfruntã secolele. Ce libertate am
câºtigat, dintr-o singurã loviturã! Am scãpat de mai mulþi ascultãtori deranjanþi, ale cãror capricii sau stupiditate ne-ar impune
sã vorbim altfel sau mai clar decât ne dorim. Am scãpat de responsabilitãþile care ar fi tãiat aripile inspiraþiei noastre. Nu mai
existã nici limite de timp; avem
nevoie de zece minute sau de
ºase luni ca sã producem un
poem, dupã bunul plac al lirismului nostru“.
(Lirism? Nu cunoºteam acest
cuvânt. Am consultat dicþionarul de buzunar ºi am citit:
LIRISM, subst. masc., dereglare cronicã a ierarhiei interne a
unui individ, care se manifestã în
mod periodic la cel afectat printro nevoie irezistibilã, numitã inspiraþie, de a profera discursuri

22

inutile ºi cadenþe. Nu are nimic în
comun cu ceea ce anticii numeau
lirism, adicã arta de a face sã cânte lira omeneascã, acordatã în
mod prealabil printr-un efort îndelungat ºi rãbdãtor.)
Pwattul a continuat:
- Noi, Pwaþii, ne împãrþim în
douã sub-clanuri: cel al Pwaþilor
pasivi ºi cel al Pwaþilor activi. Primii sunt cu siguranþã cei mai
buni, iar eu mã aflu exact în poziþia potrivitã pentru a vã vorbi
despre ei, deoarece sunt considerat în mod unanim drept cel mai
strãlucitor reprezentant al lor.
Ceea ce ne separã sunt chestiunile de metodã. Noi nu ne întâlnim niciodatã. Iatã cum procedãm noi, pwaþii pasivi:
Mai întâi aºteptãm sã se producã un anumit disconfort, care
reprezintã prima fazã a inspiraþiei,
numitã „melancolie“. Uneori putem produce declanºarea acestui
disconfort fie mâncând prea mult,
fie prea puþin; sau, la fel de bine,
puteþi sã rugaþi un prieten sã vã
insulte în public, în mod grosolan ºi sã fugiþi de acolo repetându-vã ce aþi fi fãcut, dacã aþi fi
avut mai mult curaj; sau puteþi sã
faceþi astfel încât sã vã înºele
soþia, ori sã vã pierdeþi portofelul, tot fãrã a vã permite sã aveþi
reacþii normale ºi folositoare. Procedeele pot varia la infinit.
Dupã aceea vã închideþi în
propria camerã, vã luaþi capul în
mâini ºi începeþi sã mugiþi pânã
când, ca efect al acestui muget,
în gât vã vine un cuvânt. Îl expectoraþi ºi îl aºterneþi în scris.
Dacã este un substantiv, începeþi
din nou sã mugiþi, pânã când vine
un adjectiv sau un verb, apoi un
atribut sau un complement ºi aºa
mai departe, dar, de altfel, de cele
mai multe ori toate acestea se
petrec în mod instinctiv. Mai presus de toate, nu trebuie sã vã
gândiþi la ceea ce vreþi sã spuneþi sau, ºi mai bine, nu trebuie
sã vreþi sã spuneþi nimic, ci sã
lãsaþi sã se spunã prin dumneavoastrã ceea ce trebuie sã se
spunã. Noi numim asta delir poetic, care reprezintã a doua fazã a
inspiraþiei, iar durata sa poate
varia foarte mult.
A treia fazã este cea mai dificilã, dar ea nu este absolut necesarã. Este etapa în care se revede
ceea ce a fost scris, pentru a tãia
sau pentru a modifica tot ceea ce
ar risca sã ofere un înþeles prea
clar sau care ar putea sã semene,
mai mult sau mai puþin, cu ceva
ce a fost deja scris.

Din cauza miºcãrilor respiratorii la care suntem constrânºi în
timpul delirului poetic, cuvintele
care se aliniazã posedã în mod
natural o cadenþã care le conferã
dreptul la titlul de „poezie“.
Doriþi un exemplu?“
- Nu, mulþumesc, spuse infirmierul. ªi m-a tras deoparte, în
timp ce matahala scotea totuºi
din geantã un manuscris gros ºi
începea sã citeascã pentru îngeri.
18
Am urcat pânã la biroul unui
alt poet important, din specia
numitã, nu ºtiu de ce, activã. Era
înalt ºi uscãþiv, negricios, distins,
minuþios în atitudine ºi în modul
de ordonare a obiectelor de scris
aranjate pe o masã de abanos. A
bãut o înghiþiturã de apã proaspãtã dintr-un pahar de cristal ºi
ne-a zis:
- Inspiraþia, domnilor, nu e decât o nebunie scurtã. Noi, pwaþii
activi, al cãror reprezentat celebru sunt eu însumi, nu avem decât un singur ghid, iar acesta e
raþiunea.
- (Raþiune? Am rãsfoit în grabã dicþionarul ºi am gãsit:
RAÞIUNE, subst. fem., mecanism imaginar pe baza cãruia ne
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eliberãm de responsabilitatea de
a gândi)
Individul continua:
- Ca ºi aºa-ziºii noºtri colegi,
inspiraþii, ºi noi pornim de la un
cuvânt sau de la un grup de cuvinte iniþiale. Dar raþiunea este
cea care ne obligã sã procedãm
în acest fel deoarece, materia
noastrã fiind cuvintele, de la acestea trebuie sã pornim.
Am perfecþionat în mod considerabil arta creaþiei poetice, inventând micul aparat pe care am
sã vi-l arãt.
Punându-ºi mâna pe craniu, i-a
scos capacul cu o simplitate înduioºãtoare ºi am vãzut, înfiletatã corespunzãtor de glanda pinealã, maºina poeticã. Era o sferã suspendatã din metal în maniera lui Cardan, scobitã ºi umplutã, din câte am înþeles, cu mii de
lame de aluminiu minuscule, iar
pe fiecare dintre acestea era gravat un cuvânt diferit.
Sfera se rãsucea pe ambele
axe, apoi se oprea, lãsând sã cadã
un cuvânt printr-o deschizãturã
aflatã în partea inferioarã. O fãcea sã se rãsuceascã în acest
mod – prin puterea a ceea ce ei
numesc gândire – pânã când
aveau toate elementele necesare

pentru formarea unei fraze. Pwattul a continuat, cu capacul în
continuare deschis:
- Calculul probabilitãþilor, care
este cea mai înaltã expresie a raþionalismului modern, ne spune cã
este practic sigur, la scarã cosmicã, cã fraza astfel construitã va fi
un fenomen fãrã precedent ºi cã
ea nu va avea nicio semnificaþie
folositoare. Aceasta va fi materia prima purã a poeziei noastre.
Acum, va trebui sã aducem informaþie în aceastã materie.
Metrul care trebuie folosit îl
voi determina printr-o metodã nu
mai puþin ºtiinþificã. Poemul reprezentând reacþia reciprocã a
microcosmosului cu macrocosmosul într-un moment anume, voi
dispune pe corpul meu diferite
aparate, care îmi vor înregistra
pulsul, ritmul respiratoriu ºi toate celelalte miºcãri organice. În
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metre, termometre, hidrometre,
anemometre, heliometre de înregistrat, iar în peºterã am un seismometru, un orometru, un cosmograf ºi multe altele, pe care nu
vi le dezvãlui acum. Când toate
aceste grafice sunt complete, le
introduc în maºina pe care v-o
arãt acum.
(Îmi arãtã, ceva mai sus de creierul mic, ceva care semãna cu
tonomatele din bistrourile dinainte de 1937.)
- Acest aparat traseazã rezultanta tuturor acestor curbe. Eu
traduc sinuozitãþile, inflexiunile,
maximinima, întoarcerile ºi reîntoarcerile linii rezultante ºi le
transform în moloºi, tribrahi, amfimacri, peoni, proceleusmatici, în
pauze, cezuri, arsisuri, teze, accente tonice, iar apoi nu îmi mai
rãmâne decât sã alipesc aceastã
schemã metricã la fraza mea iniþialã, pe care o fac sã sufere toate
variaþiile compatibile cu metrul,
prin substituiri succesive de
omonime ºi sinonime, de caconime ºi calinime; îmi perfecþionez
astfel lucrarea ºi de o sutã de ori,
pânã când ajunge sã fie, pentru
oameni, mai frumoasã decât o bicicletã de aur.
Nu am vrut sã ascult mai mult,
pentru cã deja mã durea capul.
Nu vedeam nicio diferenþã esenþialã între aceste douã tipuri de
poeþi. ªi unii, ºi ceilalþi încredinþau unor mecanisme strãine sarcina de a gândi în locul lor. Primul îºi stabilise aceastã mecanicã în propriile mãruntaie, iar al
doilea în craniu; asta era singura
diferenþã. ªi toate acestea, acum
pot sã o spun fãrã grijã, îmi provocau sete, sete. Mi-era sete, miera sete de poezie.
19
Nu am mai vrut sã îi vãd pe
Ruminssieºi decât de departe ºi
l-am crezut pe cuvânt pe ghidul
meu, care mi-a explicat pe scurt:
- Aceºtia îºi petrec timpul povestind, în scris, vieþi imaginare.
Unii povestesc ceea ce au trãit ei,
punând totul pe seama unor personaje create de fantezia lor, pentru a se elibera de orice responsabilitate ºi a-ºi permite orice obrãznicie. Ceilalþi fac astfel încât personajele lor sã trãiascã tot ceea ce
le-ar fi plãcut sã trãiascã ei înºiºi,
pentru a-ºi da astfel iluzia cã au ºi
trãit acele întâmplãri.
E drept cã printre ei mai existã ºi douã secte eretice, mnemografii ºi biografii. Primii se complac sã povesteascã, întotdeauna în scris, cele mai flatante evenimente din întreaga lor existenþã (sau cele mai ruºinoase, din
vanitatea de a fi sinceri); ceilalþi
fac acelaºi lucru cu existenþele
altor persoane.
Ar fi plictisitor sã îi vizitãm pe
toþi. Aº vrea sã vã prezint un singur bolnav, al cãrui caz, destul
de ambiguu, þine de Pwattism ºi
de Mnemografism. O sã vã intereseze cu siguranþã.
20
M-a dus într-o casã cu un aspect cu totul oarecare. Am urcat
douã sau trei etaje, a sunat la o
uºã, mi l-a prezentat pe un anume „Domn Aham Egomet“ ºi mia spus, cu o clipire maliþioasã:
- Vã las împreunã pentru câteva minute. În acest timp, voi merge sã verific dacã Kirittikºii sunt
aprovizionaþi îndestulãtor cu lecturi, pentru cã numai cu asta se
adapã. Pe curând!

Pentru prima datã de la începutul excursiei mele printre Evadaþi, mã simþeam ca acasã. Camera în care mã aflam îmi era atât de
familiarã, încât nici nu aº putea
sã o descriu. Nu voi putea nici sã
vã ofer un portret al lui Aham
Egomet, deoarece acest personaj
pãrea cã seamãnã cu nu-ºtiucine. El corespundea „semnalmentelor“ clasice ale comisariatelor de poliþie. Semne particulare: niciunul. Alãturi de acest individ, m-aº fi simþit în largul meu
încã din prima clipã, dacã nu aº fi
avut sentimentul obsedant cã
sunt spionat de mii de ochi ºi de
urechi invizibile ºi cã am devenit
cu totul transparent. Egomet mia adresat un zâmbet de o complicitate abominabilã ºi mi-a spus
cu ce se ocupa.
- Cu mine, dragul meu, e cu
totul altã poveste. Eu sunt aici
ca sã fac un reportaj. Eu doar mã
prefac cã aº fi atins de boala lor,
ca sã pot sã îi studiez mai bine.
Dupã aceea, voi urca din nou ºi
voi publica o povestire a cãlãtoriei mele, care va face senzaþie.
Ea se va numi (ºi s-a apropiat de
urechea mea) Marea beþie. În prima parte, voi arãta coºmarul aiuriþilor care cautã sã se simtã puþin mai vii, dar care, din cauza lipsei unei direcþii, sunt azvârliþi în
beþie, îndobitociþi de bãuturi care
nu se împrospãteazã. Într-o a
doua parte, voi descrie tot ceea
ce se întâmplã aici ºi existenþa
fantomaticã a Evadaþilor: cât de
uºor este sã nu bei nimic, cum
bãuturile iluzorii din paradisurile
artificiale te fac sã uiþi pânã ºi ideea de sete. Într-o a treia ºi ultimã
parte, voi aduce vorba despre
bãuturi în acelaºi timp mai subtile ºi mai reale decât cele de aici,
de jos, dar pe care trebuie sã le
obþii cu sclipirea frunþii, cu durerea inimii, cu sudoarea mâinilor.
Pe scurt, cum ar fi spus înþeleptul Oinofil, „dacã filosofia ne învaþã ce pretinde omul cã gândeºte, beþia ne aratã ce gândeºte
acesta“.
Fu întrerupt de cãtre infirmier,
care se întorsese ºi mã grãbea sã
merg mai departe. Ieºind din casã,
i-am spus:
- Dar acesta nu e deloc bolnav!
- Toþi zic aºa, rãspunse el, ºi
adãugã, dupã o clipã de gândire:
de altfel, numai tu poþi sã ºtii dacã
e sau nu bolnav. ªi, dacã e bolnav, numai tu poþi sã îl vindeci.
Era o sarcinã dificilã. Totuºi,
mi-am asumat-o. De atunci, Aham
Egomet ºi cu mine ne scriem pe
cât de regulat permit serviciile
poºtale. El mã informeazã despre
ce se întâmplã jos, iar eu, în ceea
ce mã priveºte, încerc ca, prin sfaturile mele, sã îl þin la adãpost de
contaminare.

Prezentare ºi traducere
din limba francezã de
Marius Cristian Ene

niversalia

ð acelaºi timp, am pe balcon baro-
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oetul, eseistul, indianistul, filosoful ºi criticul
literar francez René
Daumal s-a nãscut la Boulzicourt,
în Ardeni, în 1908 ºi a murit la Paris în 1944. Prima etapã a creaþiei
sale, care se încheie în anul 1930,
stã sub semnul avangardei literare pariziene, într-un demers paralel – cu unele puncte de intersecþie – cu cel al grupãrii suprarealiste conduse de André Breton. Între 1927 ºi 1932, René Daumal ºi o
serie de prieteni, care i se alãturã
în grupul „Fraþilor Simpliºti“ publicã trei numere ale revistei de
avangardã „Le Grand Jeu“, al cãrei program afirmã necesitatea distrugerii dogmelor de orice fel ºi a
revenirii – în literaturã ca ºi în societate – la simplitatea caracteristicã vârstei copilãriei.
În afarã de eseurile publicate în
revista amintitã, René Daumal a
publicat, antum, numai douã volume: volumul de poezie Le ContreCiel, apãrut în 1936 la Jacques
Doucet ºi romanul La Grande
Beuverie, publicat în 1938.
Celelalte zece cãrþi ale sale (inclusiv celebrul roman „Muntele
Analog“, deºi a rãmas neterminat) au apãrut postum, dupã cum
urmeazã:
• Le Mont Analogue, în 1952,
la Gallimard, cu o prefaþã de Roland de Renéville ºi o postfaþã
de Vera Daumal;
• Tu t’es toujours trompé, în
1970, la Mercure de France;
• tot în 1970, la Gallimard, apãrea Bharata, l’origine du théâtre. La Poésie et la Musique en
Inde (volumul a fost reeditat în
2009);
• Essais et Notes, tome 1:
L’Évidence absurde, colecþie de
eseuri ºi note din prima perioadã
de creaþie a lui René Daumal, apãrut în 1972, la Gallimard;
• Essais et Notes, tome 2: Les
Pouvoirs de la Parole, colecþie
de eseuri ºi note din a doua perioadã de creaþie a lui René Daumal (1933-1943), apãrut în acelaºi
an, la aceeaºi editurã;
• La Langue sanskrite, mãrturie a preocupãrilor poetului legate de limba sanscritã, volum apãrut în 1985, la Editura Ganesha;
• volumele de corespondenþã
publicate de Editura Gallimard între 1992 ºi 1996; acestea acoperã
perioada 1915-1928 (primul vo-

lum), 1929-1932 (al doilea volum)
ºi 1933-1944 (al treilea volum);
• Chroniques cinématographiques (1934). (Aujourd’hui), o
colecþie de cronici cinematografice realizate de Daumal în 1934,
colecþie apãrutã la Editura Au
signe de la licorne din ClermondFerrand.
Romanul La Grande Beuverie
(Marea beþie) este esenþial pentru perioada de tranziþie între prima etapã de creaþie a lui René
Daumal – caracterizatã pe plan
personal de o cãutare febrilã, rãmasã fãrã rãspuns, a modalitãþilor de percepere a unui nivel superior de realitate, iar pe plan literar de experimentul reprezentat
de revista „Marele Joc“, care avea
strânse legãturi cu suprarealiºtii
– ºi a doua etapã, care debuteazã
în 1930 ºi este caracterizatã, pe
plan personal, prin gãsirea unei
cãi spirituale care i-a oferit, pentru prima datã în viaþã, rãspunsuri reale (este vorba de aºa-numita „A Patra Cale“), iar pe plan
literar prin elaborarea unei concepþii profund originale despre
poezie, creând, în cele din urmã,
termenii de „poezie albã“ (creaþiile literare care servesc „supraumanul“) ºi „poezie neagrã“ (creaþiile literare care servesc „subumanul“).
De altfel, se poate afirma cã
existã douã texte fundamentale,
pentru perioada de tranziþie de la
prima la cea de-a doua etapã de
creaþie: un text teoretic („Scrisoarea deschisã cãtre André Breton“, publicatã de René Daumal
în al treilea numãr al revistei „Marele Joc“) ºi unul literar (romanul
„La Grande Beuverie“).
Din primul document, putem
desprinde douã coordonate fundamentale ale atitudinii lui René
Daumal faþã de suprarealism ºi
faþã de André Breton: i) acceptarea existenþei unor intuiþii comune, a unor adversari comuni ºi a
unui scop comun cu André Breton (revoluþia); teoreticianul suprarealismului este considerat
demn de a deveni membru al grupului Marelui Joc – dovadã invitaþia adresatã în acest sens, în
ciuda caracterului ei pur formal,
retoric; ii) lipsa aproape totalã de
respect pentru persoanele din
jurul lui André Breton, considerate capabile doar sã imite o me-

todã descoperitã de acesta, dar
total incapabile de creaþie originalã sau de acþiune propriu-zisã,
în scopul îndeplinirii obiectivelor comune.
Aceastã problemã, a raporturilor dintre poeþii Marelui Joc ºi
poeþii suprarealiºti a fost abordatã de René Daumal – dintr-o
altã perspectivã, artisticã ºi profund ironicã – ºi în romanul „La
Grande Beuverie“. Rod al unei
munci de creaþie desfãºurate între 1932 ºi 1937, publicat în 1938
în La Nouvelle Revue Francais,
romanul a fost gândit iniþial ca o
povestire care sã îi aducã în scenã pe oamenii ce contribuiserã la
apariþia Marelui Joc. În final însã,
René Daumal îºi propune ca, prin
satira sa neiertãtoare, având în
centru metafora beþiei, sã realizeze un fel de manual care sã îl ajute pe cititor sã gândeascã în mod
conºtient, fãrã a-i oferi însã mijloacele de salvare, pentru cã –
avertizeazã autorul – acestea nu
pot fi oferite într-o carte. Romanul este împãrþit în trei pãrþi: Dialog laborios asupra puterii cuvintelor ºi a slãbiciunii gândirii (care cuprinde 19 capitole),
Paradisurile artificiale (42 de
capitole) ºi Lumina obiºnuitã a
zilei (12 capitole). În aceste trei
pãrþi sunt descrise, de fapt, douã
niveluri de realitate: nivelul „de
sus“, în care cei însetaþi îºi potolesc în permanenþã aceastã nevoie organicã de a bea, ºi lumea
„paradisurilor artificiale“, populatã cu aºa-numiþii „bougeotteurs“ (aproximativ „miºcãtori“,
în sensul de „agitaþi“), cu „fabricatorii de obiecte inutile“, cu „explicatorii“ ºi cu „zeii artificiali“.
Printre fabricatorii de obiecte inutile existã o categorie aparte, cea
a fabricatorilor de discursuri inutile, împãrþiþi în trei categorii:
Pwatts (poeþi), Ruminssies (romancieri) ºi Kirittiks (critici). Poeþii fabricatori de discursuri inutile sunt, la rândul lor, împãrþiþi în
douã categorii: Pwatts pasivi ºi
Pwatts activi, iar fragmentele de
aici în care sunt descrise cele
douã categorii, implicã o ironie
necruþãtoare la adresa tuturor
tipurilor de literaturã existente în
Franþa interbelicã. Nu sunt iertaþi
nici poeþii tradiþionaliºti, dar nici
avangardiºtii ºi, în primul rând,
suprarealiºtii.
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permanenta cãutare a simbolului

N

ªtefan Pelmuº

cenaþi, se lasã constrâns sã adopte uneori
elemente cu un grad de toxicitate ridicat
pentru arta sa. La o experienþã atât de mare
în faþa ºevaletului, ecranul sãu cãtre lume
trebuie sã renunþe, cu tãrie, la anumite placãri ale unor pânze cu auriu, argintiu sau
arãmiu, pe care anumiþi sfãtuitori de tainã
îl îndeamnã sã foloseascã respectivele artefacte ca sã „dea bine” ºi care sunt, de
fapt, de o nocivitate extremã pentru metabolismul picturii pe care o practicã.
Dacã pânã acum pictorul a cam zburdat pe simezele diferitelor manifestãri, faþã
de enorma cantitate de talent înmagazinatã în rezervele sale spirituale ºi cu ingredientele unei experienþe de invidiat, Pelmuº ar trebui sã lucreze, intolerant cu sine,
pentru a lãsa o operã închegatã. Vorbind
despre aceastã etapã a deplinei maturitãþi
a creaþiei sale, a sedimentãrii acesteia, devine peremptorie permanenta grijã faþã de
participãrile sale la expoziþii ºi mai ales organizarea de cãtre pictor a propriilor lui
manifestãri ºi neatribuirii acestei corvoade pictoriceºti unor neaveniþi. În tolba plinã de simboluri, pe care o deþine Pelmuº,
existã încã incalculabilele elemente ce aºteaptã sã fie transpuse pe nesfârºite câmpuri de pânzã pentru a putea fi decriptate
de amatorii de frumos.

ªtefan Pelmuº - Dulapa

r te

u cred cã i s-ar fi potrivit mai
bine, unuia cu chip de muschetar, trudnic la ºevalet, un alt laitmotiv al creaþiei decât simbolul. În cãutarea perpetuã a simbolului esenþial, ªtefan
Pelmuº aleargã neostoit, dupã decenii
bune de activitate, spre perfecþionarea liniei ºi a culorii din lucrãrile sale. Fie cã
este vorba despre potir, profet, graal, pomul vieþii, crucificare, Chronos, rãstignire, totem, manuscris sau o sumedenie de
alte teme pe care le reia în intervale variabile de timp, Pepe, aºa cum este cunoscut
între apropiaþi, reia totul într-o nouã luminã, într-o regie pe care simbolul însuºi o
realizeazã.
Deºi lucreazã foarte mult, ar putea fi
bãnuit de superficialitate. Experienþa la
care a ajuns îi permite sã abordeze pânza
cu mare uºurinþã, niciodatã însã fãrã sã
aibã un plan mental care îl frãmântã. Creativitatea, mereu ivitã din lucrãrile anterioare, nu este la îndemâna oricãrui plastician.
Simbolurile sale sunt preluate, metamorfozate, trecute prin vârtelniþa sufletului sãu
ºi ajung pe suprafeþele atinse de pensule
într-o armonie care se distinge clar, rezultat al efervescenþei spontaneitãþii. Existã
ºi un Pelmuº mai puþin cunoscut care-ºi
aratã adevãrata sa mãiestrie în desfãºurarea panoramatã a simbolisticii sale pe mari
suprafeþe, într-un binom de linii ºi culoare, într-un dans spontan, pictat la prima
vista, fãrã de schiþe conceptuale, premergãtoare, dar cu finalitate de invidiat. Pictorul a ajuns la vârsta maturitãþii ºi lucreazã cu acelaºi elan al începutului. Atelierul
este casa sa, pictura este sufletul sãu.
Nestãvilitele porniri ale firii sale, îl îndeamnã sã fie un participant activ la expoziþiile
mari ºi mici, în companii mai mult sau mai
puþin selecte, în saloane de creaþie, de cele
mai variate tematici ºi alcãtuiri. De aceea
la o judecatã pripitã s-ar putea crede cã
Pelmuº este un artist de o facturã facilã,
fãrã o temeinicie a acelui lucru bine fãcut.
Influenþat de cãtre cei din jurul sãu, purtat
de mulþi ofertodocþi, cu aere de mari me-
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