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UN NOU ÎNCEPUT?

D
upã cum se ºtie, 1 ianuarie 2007 este data intrãrii României, ca
membru cu drepturi depline, în Uniunea Europeanã. Ideea
admiterii României în clubul select al statelor europene

civilizate, în marea lor majoritate ºi dezvoltate din punct de vedere
economic, a creat, în anii precedenþi, o adevãratã “isterie”, întreþinutã,
deopotrivã, de mass-media, dar ºi de clasa politicã. Surprinzãtor, au
îmbrãþiºat ideea intrãrii în UE ºi o serie de politicieni caracterizaþi ºi
recunoscuþi ca extremiºti, unii chiar naþionaliºti fanatici, din motive pe
care mulþi nu le-au înþeles. 

Ce va aduce admiterea României în UE populaþiei de rând este o
întrebare care stârneºte nu doar curiozitate, ci ºi încã multã îndoialã ºi
teamã. În opinia noastrã, nici þara, nici populaþia, nu sunt pregãtite
suficient pentru a face faþã acestui examen major. Autoritãþile, care ar
fi avut datoria sã desfãºoare o campanie amplã, prin toate mijloacele,
pentru a permite românilor, pe de o parte sã vadã, iar pe de alta sã ºi
înþeleagã ce le rezervã acest proces politic, ca întotdeauna dupã
1989, au acþionat insuficient, aproape indiferent, pompieristic ºi cu
lipsã de profesionalism. Mai sunt încã români ºi la aceastã orã pentru
care intrarea în UE înseamnã doar speranþa de a scãpa de corupþie ºi
de a avea un trai mai bun. 

Integritatea propriu-zisã în structurile europene este un proces de
lungã duratã, greu ºi dureros, ºi nu va duce, aºa cum se sperã, din
primul moment, bunãstarea la care viseazã românii ca prin anii ‘50-’60
la venirea americanilor. 

Este însã cert cã integrarea efectivã în Uniunea Europeanã
înseamnã cu certitudine dispariþia a ceea ce atâþia au numit “talpa
þãrii”, adicã a þãrãnimii române. Odatã cu dispariþia acesteia va dispare
nu doar o epocã istoricã, ci ºi valori culturale ºi spirituale care au dat
prestanþã ºi identitate neamului românesc. 

*   *   *

G
raþie iniþiativei redacþiei revistei “Cetatea Culturalã”, s-a marcat
centenarul naºterii poetului Emil Giurgiuca, în 12 decembrie la
Gherla, în 16 decembrie la Diviciorii Mari (satul sãu natal), iar

în 19 decembrie la Cluj-Napoca, în cadrul unui simpozion gãzduit de
Casa Municipalã de Culturã. Redacþia revistei noastre aduce mulþumiri
întregului Consiliu local precum ºi executivului comunei Sânmartin
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pentru sprijinul acordat în vederea organizãrii ºi desfãºurãrii acestor
manifestãri aniversare. 

*   *   *

E
ste în curs de apariþie, la Editura Amfora din Zagreb, Croaþia, un
volum de versuri, în limba croatã, al domnului Dan Brudaºcu.
Traducerea versurilor sale în croatã a fost asiguratã de lector univ.

dr. Clara Cãpãþânã de la Universitatea din Bucureºti, precum ºi de poetul
ºi scriitorul Andelko Vuletic.

Semnalãm, cu acest prilej cã publicarea
acestui volum de versuri, în limba croatã,
constituie debutul editorial în poezie al
autorului. Acesta a publicat pânã în
prezent circa 50 de volume reprezentând
istorie ºi istorie literarã, dicþionare, cursuri
universitare, eseuri, traduceri din literatura
universalã (între altele, a peste 750 de
poeþi din întreaga lume). Chiar dacã
primele poeme i-au fost publicate în revista
“Steaua” la începutul anilor ‘70 ai secolului
trecut, iar ulterior ºi în alte reviste din þarã
ºi strãinãtate, volumul “Cavalcada
silabelor” este primul sãu volum de poezii
de pânã acum.     



Constantin  CUBLEªAN

CONJURAÞIA… ANTI   EMINESCU

Cu tenacitatea ºi, probabil, metoda unui veritabil procuror, ce
cautã a stabili circumstanþele reale, adevãrate, ale sãvârºirii unui
delict, apelând la toate datele, detaliile, documentele etc la care, într-
un fel sau altul, are acces, Cãlin L. Cernãianu s-a ambiþionat sã
descurce iþele, atât de încurcate, ce se deºirã ori se aglomereazã,
haotic ºi totuºi dupã o raþiune ce pentru moment scapã, în jurul lui
M. Eminescu, în acea fatidicã zi de 28 iunie 1883, când gazetarul, ºi
nu atât poetul, “este scos din viaþa publicã“, dupã expresia lui D.
Vatamaniuc. Recursul acesta (Cãlin L. Cernãianu a publicat în anul
2000, volumul Recurs
Eminescu. Suprimarea
gazetarului) pare sã
incomodeze pe nu puþini dintre
cei ce s-au aplecat asupra
biografiei ºi operei marelui
scriitor, din varii motive. Cel
mai invocat este acela,
conform cãruia lucrurile ar
trebui lãsate, odatã pentru
totdeauna, aºa cum au fost
acceptate ºi consacrate de
istoriografia literarã, prin
exegeþii ei de mare autoritate,
intrând astfel într-o conºtiinþã
publicã. Dar, tocmai aici i se
pare lui Cãlin L. Cernãianu a fi
punctul nevralgic al chestiunii
cãci, la o simplã ºi mai atentã
cercetare prin coroborare a
opiniilor acestora, se evidenþiazã o neconcordanþã flagrantã privind
“filmul întregii zile”, pe de o parte între preopinenþi, pe de altã parte
în chiar demonstraþia unuia ºi aceluiaºi autor. Iar aceasta pentru cã
înseºi sursele sunt confuze, inconsecvente, susceptibile de
contrafacere. ªi atunci, de ce aceastã aversiune împotriva celui ce
ia pe cont propriu, din nou, o investigaþie  a documentarului existent
(mult prea lacunar în mult prea multe situaþii)? “Este de neînþeles –
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exclamã D. Vatamaniuc în prefaþa plachetei intitulatã intransingent:
Conjuraþia anti-Eminescu – pentru ce ar constitui o acþiune
<grobianã> sã cauþi sã descurci iþele foarte încurcate dintr-o singurã
zi din viaþa lui Eminescu, zi de rãscruce când este scos în condiþii
misterioase ºi prin mijloace violente din viaþa publicã?” (v. Cãlin L.
Cernãianu, Conjuraþia anit-Eminescu. Rãpit ºi sechestrat. Declarat
nebun, printr-un certificat medical fals. Recurs Eminescu. Calvarul
cetãþeanului, I. Editura Semnele timpului, Bucureºti, Nr. 1/ 2000). 

Demersul lui Cãlin L. Cernãianu ambiþioneazã un fel de
anchetã în rândul depozanþilor în dosarul Eminescu, cãutând a
reface “firul temporal” al evenimentelor în succesiunea lor
cronologicã, întrucât pe mãsura aprofundãrii “principalelor izvoare
documentare cunoscute ºi consacrate în literatura istoriograficã de
profil, date publicitãþii într-o ciudatã ordine cronologicã“, apar
“nedumeriri” ºi dupã  un cât de succint studiu comparat “te întrebi:
cum e posibil ca, dupã ce s-au editat vagoane de cãrþi privind
biografia lui Eminescu, la o cercetare mai atentã a acestora,
numãrând necunoscutele privind ultimii ani din viaþã, în loc sã scadã,
creºte?” Aºa încât, pentru a nu mai fi acuzat, de unii ºi de alþii, cã a
conceput “scenarii”, domnia sa reia toate informaþiile privind ceea ce
i s-a întâmplat lui Eminescu în ziua respectivã, punându-le cap la
cap, pe ore, coroborând atent datele provenite din toate sursele,
punându-le alãturi ºi cãutând a identifica un posibil adevãr autentic.
Prima neconcordanþã apare chiar în primele informaþii referitoare la
primele ore ale dimineþii în care s-a declanºat… nebunia. Astfel, la
ora 5, dupã mãrturisirile lui Slavici, când soþia acestuia constatã cã
Eminescu a înnebunit, prozatorul declarã cã nu se afla în localitate
(”…eu nu mã aflam în Bucureºti; plecasem la Viena, ca sã consult
medicii”), pentru ca acelaºi, sã noteze, indicând ora 9, în memorialul
referitor la tulburarea poetului, corelatã cu plecarea sa din capitalã:
“Când era sã-mi iau rãmas bun de la dânsul, el a început sã-mi facã
imputãri pline de amãrãciune…” etc. Va sã zicã, Slavici era, totuºi,
încã acasã, la Bucureºti. La ora 5.45, doamna Slavici trimite prin
Safta, “una din slujnice”, un bilet la Maiorescu, compus din 16
cuvinte –“domnu Eminescu a înnebunit. Vã rog faceþi ceva sã mã
scap de el cã e foarte reu”. În însemnãrile lui Maiorescu, acesta
confirmã: ”Astãzi, Marþi, la ora 6 dimineaþa, o carte /de vizitã/ de la
d-na Slavici, la care locuieºte Eminescu”. Recepteazã mesajul ºi
fãrã a apela, cum ar fi fost firesc, la un consult medical, pentru a-i
stabili diagnosticul de nebunie, la ora 6.15, împreunã cu Simþion,
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care venise în vizitã (?!) la o orã atât de matinalã, se îndreaptã direct
cãtre ospiciu: ”M-am dus cu el la Dr. ªuþu”, pentru ca, în conformitate
cu acelaºi jurnal,  maiorescian, între orele 6.30 – 7.30 sã convinã cu
doctorul respectiv internarea pacientului pe durata unei întregi luni:
”… am pus sã se pregãteascã în a sa <Casã de sãnãtate> o camerã
pentru Eminescu; am luat asupra mea nota de platã pentru aceasta,
300 de lei pe lunã“. Ciudat însã cum, în conformitate cu mãrturia lui
Slavici, la ora 10 Eminescu ajunge la Maiorescu acasã pentru a-i
înmâna biletul pe care prozatorul îi ceruse a-l duce: ”Rugam în bilet
pe d-l T. Maiorescu sã-l observe bine pe Eminescu, cãci mie mi se
pãrea greu bolnav”. Deci, Slavici nu acuzã nebunia poetului. Aceasta
se întâmpla însã dupã ce T. Maiorescu hotãrâse deja internarea la
ªuþu, cu douã ore ºi jumãtate mai devreme, fãrã ca pacientul sã
aibã, în vreun fel, ºtiinþã de ce i se pregãtea. Eminescu este trimis
de cãtre marele critic acasã la Simþion de unde, conform unei
scrisori a Liviei Maiorescu, a fost internat în ospiciu: ”Sãracul de el,
apoi a cerut 2 lei pentru birjã, a plecat ºi de acolo l-au internat la
Soutzu”. Asta înainte de ora 13 când Caragiale vine la masã la
Maiorescu ºi aflã vestea la care “a izbucnit în lacrimi”, conform
însemnãrilor  aceluiaºi  Maiorescu. Cum rãmâne atunci cu varianta
oficialã, conform cãreia la ora 18.00 comisarul C.N. Nicolescu
încheie un proces-verbal în urma sesizãrii fãcute de Ocãºanu ºi
Siderescu, constatând “alienaþiunea mintalã“ a redactorului de la
Timpul, la “stabilimentul de bãi”, unde acesta “încuindu-se în baie
pe dinãuntru, refuzã a deschide”. În fine, la ora 18.55 susnumitul
comisar îl predã pe Eminescu în braþele doctorului ªuþu (“Proces-
verbal: <La Caritatea l-am confiat d-rului ªuþu...”), dupã ce la ora
15.00 Maiorescu pledase la Curtea de casaþie iar la 17.30 luase
drumul strãinãtãþii, pentru aproximativ o lunã de zile etc, etc.

Cãlin L. Cernãianu reia, cu multe semne de întrebare, toate
mãrturiile privitoare la acea zi, de la Vintilã Russu-ªirianu la Grigore
Ventura ºi de la Ciurcu la Slavici etc, dar ºi prezentarea cazului în
biografia lui G. Cãlinescu ce i-o consacrã lui Eminescu, verificând ºi
identitatea stabilimentului doctorului ªuþu, recitind certificatul
medical, singurul existent, din  (abia) 5 iulie 1883, semnat de Dr.
ªuþu, certificat ce nu este legal, conform legislaþiei în vigoare la acea
datã, º.a.m.d.

La drept vorbind, Cãlin L. Cernãianu, în desfãºurarea
investigaþiilor sale, nu aduce nici un detaliu de noutate; totul este
cunoscut, comentat, interpretat de-a lungul vremii, dar - ºi aici cred
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cã este cheia ce pare a deschide poarta misterului – mereu din
perspective parþiale, sau preferenþiale, niciodatã pânã acum într-o
alãturare, într-o punere, cum se zice, pe douã coloane, pentru a se
vedea ce corespunde ºi cum ºi cât corespunde unui adevãr posibil,
asupra cãruia, pe mãsurã ce încerci a-l aprofunda, a-l lãmuri,
constaþi cã se lasã o ceaþã mai deasã, cu o mulþime de nelãmurite,
din ce în ce mai multe, ºi ele genereazã, evident, dubii, suspiciuni,
insinuante aprecieri asupra mobilului, contextului, determinarea º.a.
în care se petrece, se desfãºoarã o întreagã strategie (de cãtre
cine? De ce?) parcã anume conceputã a produce ilaritate, confuzie
în toate. Revelaþia acestei strategii posibile este, de fapt, noutatea
pe care ne-o oferã biograful Cãlin L. Cernãianu. Concluziile la care
va ajunge, când va ajunge, dupã alte serii de investigaþii (de acelaºi
fel ºi în aceeaºi manierã vehement polemicã), pe care le anunþã,
sunt însã devansate – nefericit - într-o consideraþie preconceputã,
denunþatã din chiar titlul cãrþii sale: Conjuraþie împotriva lui
Eminescu. Este, probabil, motivul pentru care unii eminescologi
refuzã sã-i accepte demersul (intreprinderea). Dar, Cãlin L.
Cernãianu se dovedeºte a fi un caracter (nu spun, iatã, un caracter
puternic ci, pur ºi simplu, un caracter) ºi am convingerea cã va duce
pânã la capãt ceea ce a început. Chiar dacã nu va reuºi, prin
demonstraþia sa, sã modifice radical punctul de vedere oficial privind
cauza înnebunirii, atât de bruºte, a lui Eminescu, demersul sãu va
clãtina, cu siguranþã, conformismul atât de docil al unei critici ºi
istoriografii literare ce nu-ºi pune, mãcar, ºi problema unei posibile
persistenþe în eroare. Sã vedem! Oricum, serialul Cernãianu promite
sã continue la fel de incitant ºi de… neortodox. 
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Ion BUZAªI

PARALELA LITERARÃ - CA MODALITATE DE
EXEGEZÃ EMINESCIANÃ LA AL. CIURA

Fiul preotului din Abrud. Studiile
primare le face acasã, iar cele
secundare în Blaj ºi Sibiu (1894).
Urmeazã apoi Facultatea
teologicã la Budapesta (1898) ºi
reîntors la Blaj, este numit
profesor suplinitor la catedra de
teologie moralã de la Academia
Teologicã. În anul urmãtor (1891)
pleacã însã din nou la Budapesta
pentru a urma studiile clasice. În
1902 este numit profesor de
l.românã, latina ºi l.greacã la
liceul de bãieþi, unde funcþioneazã
neîntrerupt pânã în 1919 când
Ministerul Instrucþiunii de la
Bucureºti îl numeste director al
Liceului “Gh.Bariþiu” din Cluj. A
colaborat la “Familia”, “Tribuna”,
“Lupta”, Viaþa româneascã”,

Semãnãtorul” ºi a redactat “Luceafãrul”(Budapesta) ºi “Unirea” (Blaj),
în timpul Consiliului Dirigent, când acesta era singurul cotidian
românesc din Ardeal. A scris peste douãzeci volume ºi broºuri.
Amintim aci numai pe cele mai importante:1 . Visuri trecute, schiþe ºi
nuvele, Blaj 1903. 2. lcoane, Budapesta 1905. 3. Eminescu ºi Coºbuc,
note comparative, Blaj 1903. 4. Amintiri, schiþe ºi nuvele, Orãºtie
1912. 5. Sunt stean strein, schiþe ºi povestiri, Buc.1920. 8. Povestire
pe scurt a vieþii lui Avram lancu, Cluj. 7. Fraþii (Bibl. “Semãnãtorul” nr.1
Arad. 8. Scrisoare din cealalta lume (nr.26) Arad. 9. lscariot, schiþe
(nr.94) Arad. 10. Hoculus (Bibl.Dimineaþa nr.27). Buc. s.a.

În anul 1903, Al. Ciura - care avea sã devinã în perioada
începutului de secol XX la Blaj ºi, dupã marea Unire la Cluj — un
dascãl remarcabil, îºi trece licenþa în literatura românã la Facultatea
de Litere ºi Filozofie din Budapesta, cu o paralelã literarã, intitulatã
Eminescu ºi Coºbuc. Astãzi e o scriere aproape uitatã, exemplarele
tipãrite din versiunea de la Blaj, acum aproape un secol au devenit
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rarisime, deºi scrierea intereseazã mãcar din punctul de vedere al
evoluþiei sau diagramei receptãrii lui Eminescu în Transilvania. Scris la
mai bine de un deceniu de la pamfletul eminescian al lui Al. Grama,
Mihail Eminescu, Blaj 1 891 ºi la opt ani dupã prima tezã de doctorat
consacratã vieþii ºi operei lui Eminescu, datoratã lui Elie Cristea,
studiul (lui Al. Ciura venea cu o perspectivã criticã nouã, aceea a
“notelor comparative” (cum este ºi subtitlul cãrþii), a paralelelor literare.
Nu a cunoscut studiul lui Elie Cristea, dar la broºura lui Al Grama face
referire în douã rânduri, o datã contestându-i aprecierea despre
originea pesimismului eminescian, a doua oara aprobându-l (ºi
întãrindu-ºi aprobarea cu un citat asemãnãtor din Gherea) în
convingerea cã poeziile lui Eminescu vor înrâuri hotãrâtor blazarea ºi
descurajarea tineretului.

Fãrã sã menþioneze în mod special o bibliografie, din citatele
ºi numele cuprinse în aceste “note comparative”, înþelegem cã ele se
bazeazã pe lectura atentã a poeziilor celor doi autori (Mihai Eminescu,
Poezii, 1883 — Ediþia Maiorescu ºi G. Coºbuc, Balade ºi idile, 1893 ºi
Fire de tort, 1896), autorul însuºi recunoscând cã perspectiva asupra
operei celor doi poeþi este incompletã, neluînd în considerare, pentru
cã nu erau apãrute la data elaborãrii lucrãrii Postumele lui Eminescu
ºi Cântece de vitejie de George Coºbuc. La acestea se adaugã
Criticele lui Titu Maiorescu, studiile de teoria artei ale lui H. Taine,
monografia lui N. Petraºcu despre Mihai Eminescu ºi mai ales Poetul
þãrãnimii de C. Dobrogeanu-Gherea pe care-l numeºte “admirabilul
studiu” ºi cãruia îi este în bunã parte îndatorat.

Ideea acestei “paralele literare” i-a fost sugeratã autorului de
bunã seamã de contextul literar al epocii: gloria postumã a lui
Eminescu în continuã creºtere era concuratã în ultimul deceniu al
veacului trecut de apariþia lui Coºbuc, “un temperament poetic
diametral opus” (Al. Ciura). Într-un fel, într-o altã relaþie literarã, în
funcþie însã tot de Eminescu, era reeditatã o situaþie similarã djn
deceniul 9 al secolului al XIX-lea, când “regalitatea literarã” a lui
Alecsandri era contestatã de admiratorii lui Eminescu. Evident cã Al.
Ciura care citise studiul lui Maiorescu, Poeþi ºi critici în care sunt
postulate inadvertenþa ºi imposibilitatea unui clasament literar în
paralela dintre doi poeþi atât de diferiþi, nu-ºi va propune în mod expres
sã demonstreze supremaþia literarã a lui Coºbuc, dar afectiv este
evident cã poetul Firelor de tort îi este mai apropiat ºi din fuga
condeiului îºi contrazice ideile din concluzie de la finalul studiului (“A
fost departe de noi gândul sã rãspundem de-a dreptul la întrebarea:
care dintre aceºti doi poeþi e mai mare. Sunt amândoi mari: unul cu
zâmbet trist de luceafãr nemuritor, simbolizând durerea sãlãºluitã în
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inima ºi mintea clasei culte, celãlalt vesel ºi fericit, împrãºtiind în jur de
sine sãnãtatea vieþii de la þarã. Alãturea ne amintesc icoana
împãratului din poveste: un ochi îi râde, celãlalt îi plânge” — (p.107-
108), în comentariul poeziei Mama:  “Noaptea e târzie, copilele s-au
culcat ... numai mama stã la vatrã ºi plânge încet. ªi adoarme târziu
ca sã viseze de George — cel mai mare poet al românilor”) (subl. n.
1.8. p.43).

Studiul este construit pe o antitezã urmãritã insistent: “Douã
lumi deosebite stau faþã în faþã: lumea orãºenescã, cu aerul infect, cu
scepticismul ei omorâtor de orice credinþã cu veninul eternei dureri în
inimã; ºi viaþa de la þarã cu aerul ei curat ºi sãnãtos cu cerul ei
limpede, cu comoara ei de pierdute credinþe ºi idealuri.” (p.II) “Broºura
de faþã are menirea de a semnala deosebirea dintre aceºti doi mari
autori, reprezentanþi a douã lumi deosebite” (ibid). “Vom pune alãturea
pe Eminescu ºi pe Coºbuc scoþând în relief enorma deosebire a
concepþiei lor” (ibid). Studiul lui Gherea despre “poetul þãrãnimii” este
susþinut de Al. Ciura cu, propria-i convingere de sorginte
sãmãnãtoristã privind opoziþia moralã dintre sat ºi oraº. De aceea,
unul (adicã Eminescu n.n) e poetul clasei culte ºi tocmai de aceea
decepþionat alergând dupã iluzii, neîndestulit cu viaþa, însetat dupã
moarte — celãlalt (înþelegem Coºbuc n.n) e “poetul þãrãnimii”, vesel ºi
nepãsãtor, încrezându-se în “cel ce vieþile le-a dat”, fãrã pretenþii mari
în viaþã ºi tocmai de aceea vesel ºi fericit.

Aceastã antonimie va fi urmãritã în primele trei capitole ale
cãrþii (mai bine elaborate); ultimul “momentul naþional, tratat superficial
ºi confuz, ne face sã credem cã autorul se grãbea sã-ºi încheie
aceastã tezã necesarã pentru obþinerea licenþei în literatura românã.
Primul capitol îºi propune sã contureze “individualitatea poeticã” a lui
Eminescu ºi Coºbuc. Reducând în mod exagerat trãsãturile portretelor
literare ale celor doi poeþi. Ciura spune cã Eminescu este pesimist (ca
un fel de faculte maitresse), iar Coºbuc optimist. Analizând cauzele
pesimismului eminescian, autorului i se par neconcludente cele care
vorbesc de natura organicã, ereditarã a bolii sau de influenþa lui
Schopenhauer. (Înaintea lui Liviu Rusu, din studiul Eminescu ºi
Schopenhauer, E.P.L. 1968, profesorul blãjean spunea cã influenþa
filozofului german asupra lui Eminescu nu poate fi negatã, dar nici nu
trebuie absolutizatã). Este mai degrabã de acord cu Gherea care
susþinea cã în fond Eminescu a fost un optimist, dar influenþa mediului
social, spulberarea iluziilor au favorizat o concepþie pesimistã,
adâncitã de viaþa urbanã ºi de ateismul poetului. Ultima observaþie
afirmatã asertoric - Eminescu a fost ateu ! -este de asemenea
exageratã, antologii ºi studii temeinice din ultima vreme probând
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prezenþa elementului religios în universul operei eminesciene. Coºbuc
este optimist pentru cã este poetul vieþii de la þarã, pentru cã ºi-a
însuºit concepþia creºtinã a þãranului român despre existenþã.
Pesimismul eminescian - crede ºi Al. Ciura, ca ºi înaintaºul sãu
blãjean, Al. Grama -poate avea un efect dezastruos asupra tineretului,
aducând în sprijinul supoziþiei sale o apreciere a lui C. D. Gherea: “Ne
e teamã de.mulþimea de tineri slabi de fire, care ºi aºa n-au destulã
putere de împotrivire în faþa unei vieþi ‚ în care se cere putere ºi
statornicie bãrbãteascã ºi ideal înalt vor fi dezarmaþi prin plângerile
tânguioase ale poetului, prin retragerea lui din luptã (I. Gherea, Studii
critice, Bucureºti, 1890, p. 130). Analiza poeziei de dragoste îi oferã
autorului relevarea altei antinomii: la Eminescu femeia este idealizatã
(idee preluatã din studiul lui Maiorescu în care comparându-l pe
autorul FIorii albastre cu Leopardi spunea cã la fel cum poetul italian
în Aspasia Eminescu vede în femeie “copia perfectã a unui prototip
irealizabil”, iar dragostea este evident “un lung prilej pentru durere”; în
altã parte citându-l pe Vlahuþã considerã cã pentru Eminescu femeia
este “un pretext de gânduri frumoase”, prea frumoase, fãcând din ea
o “donna angelicata”, o madonã. La Coºbuc, femeia nu are nevoie sã
fie idealizatã, pentru cã ea trãieºte într-un mediu natural ºi sãnãtos al
vieþii de la þarã, nu unul fals ºi corupt precum cel urban.. Ea trãieºte cu
naturaleþe sentimentul de dragoste. Arãtând cã Gherea a urmat
evoluþia sentimentului erotic (de la idila La oglindã pânã la elegia Fata
morarului,) vorbind de un veritabil roman de dragoste ºi preluând
acestã observaþie a criticului de la “Contemporanul”, Ciura va analiza
sentimentul erotic al flãcãului din poezia lui Coºbuc de la idila Vântul
pânã la Spinul. A. doua temã importantã în creaþia celor doi poeþi este
natura: “lubirea ºi admirarea naturii este punctul de apropiere al celor
doi poeþi atât de îndepãrtaþi în concepþia lor asupra vieþii ºi asupra
iubirii”. Singura apropiere pe care o relevã Al. Ciura este aceea cã
natura se comportã la ambii poeþi antropomorfic, dovadã frecvenþa
personificãrilor, ºi cã este zugrãvitã în funcþie de starea sufleteascã a
îndrãgostiþilor sau a eroilor lirici. O notã originalã a cãrþii lui Al. Ciura
din aceste pagini este apropierea poeziei descriptive a lui Coºbuc de
mitologia greacã (Prahova, din pastelul cu acelaºi titlu este o naiadã
din mitologia elinã; Seara este de asemenea un tip mitologic, o
plãsmuire originalã a poetului, cãci mitologia elinã ºtie, ce e drept, de
zeiþa Nyx - noaptea, dar nu cunoaºte o Espera, o personificare
distinctã a serii. Seara e o fatã îndrãgostitã de soare, de “Phoebus
Apollon”, p 92) — observaþii ce vor fi adâncite de D. Pãcurariu în
capitolul referitor la Coºbuc din studiul Clasicismul românesc, Editura
Minerva, Buc., 1972.
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Cel mai slab capitol al acestei paralele literare este Momentul
naþional, care debuteazã cu o observaþie surprinzãtoare, derutantã:
“Curios cum cei doi mari poeþi ai noºti sunt aºa de puþin naþionaliºti
în versurile lor (p.97). Cum, când N. lorga a vorbit despre poezia lui
Coºbuc ca despre o carte de istorie poeticã a neamului românesc,
iar în 1895 Elie Cristea în pomenita tezã de doctorat vorbea despre
naþionalismul poetului, iar D. Murãraºcu va consacra un amplu
studiu numai naþionalismului lui Eminescu ? Chiar dacã în
continuare, Ciura îºi ia precauþia nuanþãrii semantice a termenilor
(“subliniem naþionaliste sã nu se ceteascã naþionali, cãci Coºbuc mai
ales e naþional din creºtet pânã-n tãlpi” p.97), interpretarea rãmâne
confuzã ºi contradictorie. Cãci el vorbeºte în continuare de
Scrisoarea III ºi Doina spunând cã “Într-adevãr aceastã poezie e de
ajuns sã-l ridice deasupra naþionalismului lui Alecsandri ºi
Mureºanu” (p. 105) sau cã  “acei ce trag la îndoialã naþionalismul lui
Eminescu n-au decât sã citeascã articole pe când era redactor la
Timpul”; confuzia între naþional ºi naþionalist (cu sensul de iubitor de
naþiune patriot) este evidentã atunci când vorbind despre Scrisoarea
111 ºi despre celebrul rãspuns al voievodului român la trufa
sultanului, — „ Eu îmi apãr sãrãcia ºi nevoile ºi neamul” —considera
cã este “cel mai naþional vers ce s-a scris în literatura noastrã”
(p.100). Deducem din celelalte pagini cã lui Eminescu îi repugna
naþionalismul (noi zicem. patriotismul festivist), cã nu a vrut ºi nu
putea sã fie un “odist” (spune Ciura), adicã unul care dedicã ode
puternicilor zilei ºi evenimentelor politice contemporane. Iar Coºbuc,
vãzut ca acelaºi “poet al þãrãnimii’, nu poate fi scriitor de fraze
patriotice, fiindcã pentru omul din popor naþionalismul (patriotismul)
este ceva organic, subînþeles, neavând trebuinþã sã fie chemat
pretutindeni, pentru el dragostea de “limbã, de strãbuni ºi de obicei’,
este ceva firesc, natural.

Nu prin acest studiu va fi menþionat Al. Ciura în istoriile
literare, ci prin prozele sale inspirate din viata bãieºilor din Munþii
Apuseni ºi prin publicistica sa din coloanele “Luceafãrului’
budapestan ºi ale “Unirii’ blãjene. Parte din acestea au fost ºi
reeditate; paralela literarã “Eminescu ºi Coºbuc” se înscrie în seria
vechilor pagini blãjene despre Eminescu, aducând în exegeza celor
doi mari poeþi români, pentru prima datã, perspectiva “notelor
comparative” extinse în temele fundamentale ale universului lor liric.
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Cãtinel, Moarte, numa!

Cãtinel, Moarte, numa,
Cã nu-mi ºtii mie muma!
De bãiat, nu m-ai bãiat,
Nici în jolj moale-nfãºat,
Nu mi-ai þâþã dulce dat,
Nici în leagãn legãnat,
Nici de dor nu mi-ai cântat ...
Ci lacomã ºi flãmândã,
De când lumea stai la pândã,
Nu-nghiþi piatrã, nice pom
Numa sufleþel de om ...
Nu-þi ajunse pân-amu
Câtã lume mâncaºi, nu?
Usca-þi-s-ar gâtleju
ªi-nghiþi-te-ar pãmântu! ...

Pãrãsit de Dumnezeu ...

Neznã-n jur, Neagrã pustie.
Vreme grea. Nimicnicie.
Nici searã-i, nici dimineaþã.
Dacã stri, ecou-ngheaþã.
Nimeni pe nimeni vegheazã,
De luminã nici o razã,
Nici un firicel de vânt,
De niciunde un cuvânt.
Strig pe Domnul ºi El nu-i
Ci doar umbra umbrei Lui.
Întuneric, beznã, hãu
(Ca în gândul Celui Rãu).
ªi în hãu-acesta mare -
Firicel de lumânare,
Arde-ncet sufletul meu
Pãrãsit de Dumnezeu ...

Singurã-i ºi de ani ninsã

mamei mele, 
la 90 de ani

Sub un brad, lâng-o fântânã,
ªade maica mea bãtrânã,
Singurã-i ºi de ani ninsã,
De greul lumii cuprinsã
ªi prin preajmã-i nimeni nu e
Câte-o dor sã i le spuie ...
Ei-ºi spune-ºi ºi-ºi suspinã
ªi-arde-n ea ca o luminã
Se ca bradu-n vânturi frânge
Zarea-n juru-i ca de sânge:
“Ci prea-mi fuºi, soartã, hainã,
Tinereþe fãr luminã,
Bãtrâneþe, grea ruginã,
Vinovatã fãrã vinã” ...
ªi-i într-una ninge, plouã
ªi îi inima tot rouã
ªi lumea aceasta rea
Lumin-o ca lacrima ...

Cuc bãtrân, sufletul meu

Cuc bãtrân, sufletul meu,
Prin Munþi de Apus, mereu.
Umblã strein prin pãduri,
Nu ºti drumul spre ceruri
ªi i-s cãrãile cruce
ªi nu ºti pe cari s-apuce
ªi Rusalimu-i departe
ªi-i înnecat, tot, în moarte.
La Râul lui Vavilon
Nu mai gãseºti sfânt un om

Teofil RÃCHIÞEANU 

DOINE
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ªi lumea-i o largã vale 
ªi curge pe ea tot jale
ªi Dumnezeu, strein sie,
Rãtãceºte prin Pustie
ªi nimeni de El nu ºtie

ªi nimeni de El nu ºtie! ...

Te-ai dus, mamã, 
un’ se duc ...

Te-ai dus, mamã, un’ se duc 
Florile când se usuc,
M-ai lãsat singur p-aici
Cu zilele tot mai mici,
Cu cernite sãrbãtori, 
Cu nopþile fãrã zori,
Mã culc serile devreme,
De ceva parcã m-aº teme, 
Aud, de dincolo, ºoapte
ªi în plinã zi mi-i noapte,
Ochiul tãu nu-mi mai luminã,
Graiu-þi nu mã mai alinã,
Lumea-i rece ºi streinã
ªi sînt singur ºi pustiu
ªi-þi, Moarte, rãvaºr scriu ...

ªi-þi, Moarte, rãvaºe scriu ...

Doamne, de 
prin cele lumi

Doamne, de prin cele lumi
Semne nu. ªi nici minuni
Ca sã mã conving cã eºti
(Nu doar zvonuri ºi poveºti ...)
M-ai fãcut, mi-ai dat un nume
ªi-un amar sã-l port prin lume.

Te tot strig. De nicideunde
Vreo gurã nu-mi rãspunde
ªi-i târziu de tot în lume
ªi mi-i gândul o genune
ªi prin ea Te strig, Te strig
ªi mi-i spaimã ºi mi-i frig:
Dacã, singur ºi pustiu,
Ai murit ºi eu nu ºtiu? ...

Ci mã dãduºi, 
Doamne, Morþii ...

Ci mã dãduºi, Doamne, Morþii
(Vrerea Ta ori datul Sorþii ...)
De-acum zeea asta rea
M-a þine tot lângã ea,
Tot în umbrã ºi-n rãcoare
Ca mai mult sã nu vãd soare.
Zac aici, pe spate, drept,
Cu prea greu pãmânt pe piept.
Nici îmi neauã, nici îmi plouã,
Nici îmi brumã, nici îmi rouã,
Nici mã lunã, nici mã soare,
Nici mã umbrã pom ori floare;
Mândra m-a, -n curând, uitare

Cã rouã-i ºi ea sub soare ...

Pe o creangã în grãdinã

Pe o creangã în grãdinã
Cântã-o pasãre streinã –
Dragostea mea-i, fãrã vinã ...
De cu-amar ce se jeleºte
Frunza pe ram rugineºte
ªi, nebãtutã de vânt,
Se adârmã la pãmânt,
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SE risipã jos pe vale
ªi se face strat de jale,
Troieneºte-n vãi departe
ªi se face strat de moarte ...

Venii sã mã spovedeºti ...

Codrule, ca tatã-mi eºti,
Venii sã mã spovedeºti,
Sã-mi ierþi tinereþele,
Sã-mi plângi bãtrâneþele,
Sã îmi alini patimile,
Sã îmi usuci lacrimile,
Sã îþi rãreºti rândurile
Sã îmi lumini gândurile,
Sã îmi uºuri soartea,
Sã-mi îndulceºti moartea! ...

Sã se facã om ...

Strigã cucul cel bãtrân
Cã i-i dor de Rusalim,
De zarea Sionului,
De sfânt Codrul Domnului ...
Acolo s-ar duce,
În sfinte preluce,
Pe ramure sfinte
Domnului sã-I cânte,
La râu Vavilon
Sã se facã om ...

ªi nu le puseºi hotare

Marea, când o fãcuºi mare,
Îi puseºi, Doamne, hotare,
Glas îi dãduºi, nalt, sã cânte,
Doruri-gânduri sã-ºi frãmânte, 

Darã mie, darã mie
De mii de ori o mie
Gânduri îmi dãduºi amare
ªi nu le puseºi hotare
ªi pe-aici de-o veºnicie
Strigu-mi-le ca-n Pustie
ªi în mine disperarea
E cât marea, e cât marea ...

În trecere sînt ...

Ci eu pe pãmânt
În trecere sînt
Spre o fãrã nume
A nu ºtiu cui lume,
Unde nu se ºtie
Nici în ani o mie,
Pe-aºa drumuri lunge
Dacã voi ajunge ...

Sufletului meu Maica

Sub un fag Daina Daina – 
Sufletului meu Maica –
Înduratã, -n genunchi, sta
ªi de-un gând mã suspina.
Bãtea, cãtinel, vântu
ªi se clãtina codru
ªi se lumina gându ... 

(din volumul “Lumina din
lacrimã”, aflat sub tipar)



16

Miron SCOROBETE

AETHICUS HISTRICUS

Absorbiþi de vârtejul unui prezent atât de tumultuos, cu greu ne
mai gãsim rãgazul, ºi poate cã ºi dorinþa, de a ne scufunda în trecut.
S’au înmulþit exploziv drumeþiile - de afaceri, în cãutare de lucru,
turistice, - dar pãienjeniºul cãlãtoriilor în spaþiu a înãbuºit aproape cu
totul cãlãtoriile în timp. Când Creangã îºi scria Amintirile  din copilãrie
nu dãdea glas unei stãri singulare ci exprima, la modul genial, una
comunã tuturor oamenilor de atunci ºi de pânã atunci: fiecare ins, cu
carte sau fãrã, deopotrivã, îºi evoca vârsta inocenþei cu drag, cu
nostalgie ºi umor. Câþi din generaþiile ultime mai au aceastã pasiune,
ca sã nu punem întrebarea stingheritoare: ce ºi-ar putea aminti din
propria copilãrie ca acel univers sã-i solicite sã nu-l uite ºi sã-l mai
viziteze din când în când? Iar dacã nu ne mai întoarcem în propria
copilãrie, cum sã fim ispitiþi sã o facem în cea a omenirii?

Pentru ca, totuºi, aceastã de fapt fermecãtoare reîntoarcere în
trecut sã nu disparã din deprinderile noastre, în însemnãrile pe care vi
le ofer sãptãmânal în rubrica de faþã vã invit adeseori sã mã însoþiþi în
rechemarea unor chipuri de demult.

Astãzi voi încerca sã vã stârnesc curiozitatea pentru un strãmoº
al nostru a cãrui valoare e dificil de evaluat, dar de care cei mai mulþi
dintre dumneavoastrã sunt sigur cã nici mãcar nu aþi auzit. 

E vorba de Aethicus Histricus. S’a nãscut pe la mijlocul secolului
IV, aºa cum îi aratã ºi numele ºi cum însuºi mãrturiseºte la Histria, în
Scythia Minor, cum era cunoscutã pe atunci Dacia Ponticã. Provenea
dintr’o familie de nobili, ceea ce i-a permis sã studieze la cele mai
prestigioase instituþii, din înfloritoarele cetãþi de pe litoralul getic ºi din
Grecia apoi, unde, în preajma filosofilor momentului, a zãbovit cinci
ani. Un an a stat în Spania, de unde, mânat de un irezistibil imbold al
explorãrii necunoscutului, a cutreierat þinuturile germanilor, strãbãtând
apoi Danemarca, Finlanda, Suedia ºi Norvegia, ajungând, dupã unele
indicii pânã în Groenlanda. L-a atras apoi, fireºte, misteriosul Orient,
regiunea Caspicã, Armenia, Mesopotamia, de unde a urcat pânã la
“Marea îngheþatã”. De acolo a luat-o prin Mongolia, þinând sã vadã
izvorul Gangelui în Himalaia. Pe Gange în jos, pe o ambarcaþiune de
fabricaþie proprie asemenea lui Thor Heyerdahl, a coborât în India,
strãbãtând apoi oceanul pânã în Ceylon. La întoarcerea spre casã, nu
a pierdut ocazia de a vizita Babilonul, Arabia ºi Libia.

Chiar ºi doar acest itinerar, luând în calcul ºi precaritatea
mijloacelor de locomoþie ale vremii, l-ar recomanda pe Aethicus al
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nostru la loc de cinste într’o virtualã Carte a recordurilor tuturor
timpurilor. Dar el nu s’a limitat la a drumeþi. Acasã, în liniºtea
dobrogeanã, pe domeniile pãrinteºti, ºi-a revãzut însemnãrile de
cãlãtorie ºi pe baza lor a elaborat opera sa capitalã, Cosmografia,
care, pe drept, l-a fãcut celebru. Pentru cã aceastã lucrare uriaºã nu
descria doar meleagurile strãbãtute. Aethicus, curios din fire, dar ºi cu
un orizont cultural extrem de vast, observa cu aviditate tot ce þinea de
oamenii printre care nimerea: obiceiurile lor, credinþele religioase, zeii
pe care îi cinstesc - în aceasta premergându-i lui Mircea Eliade, -
portul, armele, felul în care îºi construiesc locuinþele, podurile,
fortificaþiile ºi mai ales corãbiile.

Ne imaginãm, dar foarte lacunar, cam ce tezaur de informaþii ar
constitui Cosmografia lui Aethicus dacã am avea-o azi. Din fericire, ea
n’a dispãrut totuºi în întregime, cum s’a întâmplat cu atâtea alte
nepreþuite scrieri. În secolul VIII, un cãlugãr bavarez, Ieronim, pasionat
de colosala enciclopedie pe care a citit-o atent de mai multe ori, voind
sã-i dea o formã mai uºor utilizabilã, a combinat extrase din ea
reducând-o la vreo sutã de pagini, dimensiunile obiºnuite ale unui
manual de geografie, destinaþie ce urma a o avea mai departe. Noi
posedãm o copie a acestui tom concentrat de pe la 780.

Aethicus Histricus n’a fost însã numai explorator ºi autor al unor
impresii de cãlãtorie. Structurã renascentistã avant la lettre, era ºi
arhitect. A proiectat, profesionist, un pod peste Dardanele, operã ce
tehnic n’a putut fi realizatã decât în zilele noastre, în acest domeniu
prefigurând pe un alt român, Magnificentius, care între cele douã
rãzboaie mondiale a realizat proiectul unui pod transatlantic. Fascinat
de mistere, Aethicus a inventat un alfabet propriu, prin care, combinat
cu litere ebraice, greceºti ºi latineºti, ºi-a presãrat lucrãrile cu pasaje
enigmatice, încã nedescifrate. ªi ca sã-i întregim portretul, sã mai
notãm cã, umblând atâta, fãcea ºi comerþ cu aur ºi pietre preþioase.

Figurã oarecum excentricã, Aethicus Histricus, ilustru învãþat ce
îi prefigureazã pe Cantemir, pe Hasdeu ºi, cum am spus, pe Mircea
Eliade, face parte din acea galerie, nebãnuit de bogatã, a scriitorilor
daco-romani ce trebuie recuperatã ºi cu care istoria literaturii române
este obligatoriu sã se deschidã.
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Yvonne GOGA

FRAÞII MOROMETE

Conflictului din Moromeþii mult discutat din punct de vedere
social ºi politic, îºi pune în valoare complexul aspect psihologic prin
examenul relaâiilor de familie, în care primeazã legãturile dintre fraþi.
Trei astfel de legãturi existã în familia  Moromete:  prima este formatã
din Ilie Moromete, sora sa Maria, neobositã în intrigile de familie, ºi o
sorã care ºi-a pãrãsit satul de baºtinã fiind doar amintitã în spaþiul
romanului ; a doua îi cuprinde pe Prasachiv, Nilã ºi Achim, cei trei fii ai
lui Ilie Moromete din prima cãsãtorie, iar din a treia fac parte douã fete
ºi mezinul Niculae, copiii lui Ilie Moromete din cea de-a doua cãsãtorie
Structura celor trei comunitãþi frãþeºti  urmãreºte aceeaºi schemã
tripartitã.  

In prima comunitate, al treilea membru, sora plecatã din sat, nu
are rol în intrigile de familie, dar întregeºte schema structuralã
respectatã cu stricteþe în roman. In schimb, Ilie ºi Maria se aflã într-un
coflict fãþiº, aparent cauzat de dorinþa lui  Moromete de înavuþire:
fratele care a pus mâna pe casa pãrinteascã ºi pe bucata de pãmânt
a surorii sale a lãsat-o pe aceasta sã trãiascã sãracã ºi singurã într-o
cocioabã. Conflictul pare astfel sã se contureze în jurul eternei rivalitãþi
în faþa moºtenirii ceea ce ar aduce în faþa scenei doi fraþi cu acelaºi
portret psihologic din care lipseºte conduita moralã, mânaþi de
aceleaºi sentimente: setea de avere, ura ºi dispreþul. In realitate doar
Maria este cea înverºunatã. Urmãritã de ideea  rãzbunãrii, ea îi
întãrâtã pe cei trei nepoþi, Pasachiv, Nilã ºi Achim, împotriva cumnatei
sale fãcându-i  sã creadã cã mama vitregã este cauza vieþii lor de
privaþiuni din dorinþa de a-ºi însuºi întreaga avere a familiei pentru cei
tei copii ai sãi. Departe de a nutri vreun sentiment de vinovãþie,  Ilie
Moromete nu îºi cautã cãi de luptã împotriva surorii sale. El, care, de
fapt, nu este nici avar nici rapace,  ºi-a însuºit întreaga avere a familiei
în numele tradiþiei ancestrale a dreptului primului nãscut la moºtenire.
In realitate, Maria cunoaºte aceastã lege ºi a respectat-o cu
supuºenie atâta vreme cât fratele sãu a trãit cu prima lui soþie. Ura ºi
furia razbunarii nu izbucnesc decît atunci când Ilie Moromete se
recãsãtoreºte în loc sã o aducã pe ea în casa pãrinteascã ºi sã-i
încredinþeze creºterea celor trei fii dupã cum înþelegea ea tradiþia
vãduviei prin pãstrarea credinþei faþã de partenerul dispãrut. Astfel în
romanul lui Preda conflictul nãscut din lupta pentru moºtenire este
doar partea vizibilã a aisbergului. Faþa lui ascunsã prezintã formele
dezechilibrului relaþiilor de familie cauzate de destrãmarea comunitãþii



19

frate-sorã. Aceastã destrãmare acþioneazã ca un virus ce
contamineazã orice comunitate frãþeascã din clanul Moromeþilor.

Aparent, legãtura dintre Paraschiv, Nilã ºi Achim este o unitate,
cei trei fraþi având un sentiment comun - înverºunarea împotriva
pãrintelui  care îi foloseºte la muncã fãrã sã le dea parte din avere - ºi
o cauzã comuna - însuºirea unor bunuri ºi pãrãsirea casei pãrinteºti.
Cultivând în sufletul nepoþilor sãi ura împotriva familiei dezvoltatã
mânã în mânã cu dorinþa de posesie a averii, Maria manipuleazã
comunitatea celor trei fraþi în propriul scop asigurându-i, prin
sentimentele insuflate, o falsã sudurã. Ea insistã sã le explice bãieþilor
importanþa de a fi uniþi ca fraþii împotriva presupusului opozant care
este tatãl lor, dar lecþia ei, deºi repetatã fãrã încetare, are efecte
dezastruoase asupra relaþiilor din sânul comunitãþii frãþeºti. Trãind toþi
trei aceleaºi sentimente la aceeaºi intensitate, acþionând împinºi
dinafarã, ei ajung sã nu mai gîndeascã singuri, sã nu mai caute sã
înþeleagã lucrurile ºi sã comunice între ei. Sudura lor devine falsã aºa
cum falsã le este ºi comunitatea,  ei ajungând sã semene ca niºte
piese uºor de schimbat între ele pe o tablã comunã. Pierderea
identitãþii fiilor Moromete este pusã în luminã de cãtre Marin Preda
prin introducerea lor în grup, în diferitele secvenþe ale romanului. Ei
apar cel mai adesea împreunã fiind introduºi de cãtre autor prin
enumerarea prenumelor în ordinea descrescândã a vârstei
(Prasachiv, Nilã ºi Achim) au aceleaºi gesturi, atitudinile lor sunt
asemãnãtoare aºa cum le sunt ºi vorbele, care deºi exprimate prin
complexe sonore diferite ascund întotdeauna aceleaºi intenþii. Fiecare
poate lua chipul celuilalt fuzionând într-o unicã imagine, cea a fiului
rãtãcitor. La fel de rebeli ca ºi personajul biblic, ei doresc sã
pãrãseascã casa pãrinteascã luindu-ºi partea  de moºtenire ca sã
profite de ea dupã bunul lor plac, dar spre deosebire de modelul lor
nu-ºi reclamã drepturile de la genitor. Ei preferã sa ºi le însuseaºcã
singuri. Fuzionarea celor trei fraþi într-un model comun demonstreazã
pierderea identitãþii fiecãruia, odatã cu care se destramã comunitatea
care pãrea sa-i uneascã.

A treia comunitate frãþescã din roman formatã din copiii celei
de-a doua cãsãtorii a lui Moromete nu se mai bucurã de aceeaºi
aparentã sudurã ca ºi comunitatea fraþilor  vitregi . Ea este de la bun
început o alcãtuire eterogenã, fiind  formatã din douã fete ºi un bãiat.
Diferenþele de firi, de preocupãri, dar mai ales de idealuri eliminã
posibilitatea unei cauze comune ºi împiedicã orice comunicare între
ei.  Surorile trãiesc cu visul lor de cãsãtorie, iar Niculae, protejat
discret de cãtre mamã ºi la fel de discret preferat de tata celorlalþi copii
ai sãi, nu viseazã decât sã meargã la învãþãturã.
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Cele douã comunitãþi ale fraþilor Moromete se aflã permanent
pe picior de rãzboi. Fraþii din prima cãsãtorie a lui Ilie Moromete îi
detestã pe ceilalþi trei, copii ai mamei lor vitrege. Mezinul îi intereseazã
doar în masura în care pot  sã-ºi batã joc de el sau sã-l batã
dovedindu-ºi ºi pe aceastã cale dezumanizarea. 

Destrãmarea comunitãþilor frãþeºti ºi implicit a relaþiilor de
famile, faþa ascunsã a conflictului romanului, este pusã în luminã de
Marin Preda printr-un demers poetic ce rivalizeazã cu cele mai rafinate
discursuri lirice.

Conflictul romanului se situeazã între douã imagini a cãror
încãrcaturã simbolicã aruncã adevarata luminã asupra conþinutului
sãu: imaginea salcâmului aflat pe bucata de pãmânt ce ar fi trebuit sã-
i revinã Mariei, pe care Ilie Moromete il taie ca sã-l valorifice  în scopul
de a-ºi acoperi o datorie la bancã ºi imaginea lãzii de zestre pe care
o forþeazã Paraschiv crezând cã adaposteºte averea familiei.

Salcâmul este sacrificat intr-un cadru funebru. Acþiunea pe
care o desfãºoarã Ilie Moromete împreunã cu unul dintre fiii sãi se
petrece noaptea, în vreme ce în cimitirul satului un grup de þãrani
cântã, conform tradiþiei, cântece de doliu. Loviturile de secure se
îmbinã cu lamentãrile oamenilor prefigurând un rãu ce stã la pândã.
Cei doi îºi desãvârºesc opera abia în zori, când satul se trezeºte la
viaþã. Primul lucru pe care sãtenii îl observã este lipsa copacului
batrân devenit pentru ei un  simbol. In aspectul sãu falnic, în trãinicia
pe care o sugera li se pãrea cã se reflectã viaþa satului. Tãiat, culcat
pe pãmânt, copacul devine brusc simbolul morþii care ameninþã viaþa
comunitãþii. Pentru familia Moromete el ascunde o semnificaþie ºi mai
dureroasã, reprezentând ruptura iremediabilã a comunitãþii frate-sora,
aflatã la baza conflictului psihologic din Moromeþii.

Imaginii salcâmului tãiat îi corespunde, la sfârºitul romanului,
cea a lãzii de zestre deschisã cu forþa de Paraschiv. In casa Moromete
accesul la lada de zestre, care conþinea trusoul fetelor, le era intezis
bãrbaþilor, doar mama vitregã ºi surorile puteau s-o deschidã, dar îi
tãinuiau cheia. Mãtuºa Maria i-a fãcut pe Paraschiv, Achim ºi Nilã sa
creadã, de când erau mici, cã întreaga avere a familiei, formatã din
bani de aur si argint, reprezentând în principal fructul muncii lor, zace
pe fundul lãzii de zestre. Sub impresia manipulãrilor mãtuºii, mânat de
dorinþa de a pune mai repede mâna pe bani ºi de a pãrãsi casa
parinteasca Paraschiv o deschide cu forþa. Cãutând cu frenezie
averea fabuloasã, el aruncã pe jos tot ce gãseºte în ladã. Gesturile lui
agresive sunt urmate de o luptã corp la corp cu una dintre surori.
Lupta apare ca o formã a sentimentelor de urã ºi dispreþ ce
alimenteazã comunitãþile frãþeºti din romanul predian punând pentru
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totdeauna capãt ideii de legãturã posibilã între copiii Moromete.
Imaginea simbolicã a lãzii de zestre forþate, asemeni celei a
salcâmului tãiat,   mãrturiseºte, prin forþa ei sugestivã, conþinutul
conflictului din romanul Moromeþii, destrãmarea comunitãþii frãþeºti,
emblemã a destrãmãrii familiei. 

Semnificaþia acestor douã imagini este sporitã de o imagine
simbolicã plasatã de Preda în centrul romanului pentru a pune ºi mai
bine în luminã fragilitatea legãturii fraterne. Este vorba despre imaginea
pâinii proaspete scoase din cuptor care accentueazã, prin contrast,
valoarea simbolicã a celorlalte douã, simetric plasate la începutul ºi la
sfârºitul romanului. Din semnificaþia acestei imagini se desprinde natura
sentimentelor care ar trebui, in mod firesc, sã susþinã legãtura frãþiei:
echilibrul, calmul, mãsura, dar în primul rând dragostea. Mergând pe o
structurã polifonicã a romanului, Preda introduce un conflict episodic:
unul dintre localnicii satului îi face o vizitã surorii sale ºi soseºte tocmai
când aceasta se pregãteºte sã scoatã din cuptor pâinea proaspãt
coaptã.  Femeia scoate  din cuptor o pâine aburindã al cãrei parfum se
risipeºte ca un balsam ameþitor. Ca într-un ritual sacru, rupe din ea
bucãþi pe care le oferã fratelui ei, soþului ºi copiilor. Aflate în mâinile
oamenilor bucãþile de pâine « freamãtã » ºi « respirã » ca niºte fiinþe vii.
Toþi, uniþi întru miracol, se împãrtãºesc din « pâinea cea de toate zilele »
în tãcere, cu evlavie ca în faþa cuminecãturii. Simbol al trupului lui Isus,
pâinea împãrtãºita de familia unitã devine simbol al dragostei, bazatã pe
forþa legãturii fraterne.

Soluþia pe care o propune Marin Preda pentru a contracara
consecinþele destrãmãrii familiei prin pierderea identitãþii este depãºirea
condiþiei prin instruire, ceea ce  presupune o distanþare de tot ce este
meschin ºi josnic. Indeplinirea acestui rol îi revine lui Niculae, mezinul
familiei, total diferit de fraþii sãi vitregi, lipsit, în primul rând, de interes în
faþa moºtenirii.  Dorinþa lui arzatoare  sã înveþe îl þine departe de fraþii ºi
surorile pe care îi detestã din cauza ignoranþei lor. In visele sale
nocturne, materializare a ambiþiei  de a deveni învãþãtor, el se vede
invidiat de fraþii sãi asemeni lui Iosif.  Dupã modelul personajului biblic,
Niculae  este singurul din comunitatea fraþilor Moromete ale cãrui vise
se împlinesc deoarece, în ciuda vârstei sale fragede, el este ºi singurul
care înþelege cum poate fi contracarat conflictul din familie. Excelent
observator, martor al destrãmãrii relaþiilor de familie, el este, în acelaºi
timp, subiectul propriei sale afirmãri, împlinind mesajul predian ce
propune instruirea ºi jocul inteligenþei ca soluþie a pierderii identitãþii în
mijlocul conflictelor de familie.  
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Angela-Monica JUCAN

ALL’ERTA, SAU ENUMERAÞIA

Fie cã citeºti, din Radu Selejan, o poezie, o paginã de prozã sau
nenumãrate poezii ºi nenumãrate pagini în prozã ºi fie cã observi sau nu
observi, este prezentã peste tot marca lui de proprietate (sau de
“fabricaþie”): enumeraþia. 

Deºi creaþia nu (prea) trebuie corelatã cu viaþa - întâmplãrile,
pãþaniile, faptele, atitudinile - unui artist, trebuie totuºi admis cã opera este
un efect al personalitãþii lui, poate mai puþin al destinului, dar al modului
de a opera – da. Pentru cã, în larga ursitã rânduitã de Dumnezeu ºi în
deplina libertate primitã tot de la El, comportamentul aparþine exclusiv
omului.

Douã lucruri aparent (sau chiar) opuse fac personalitatea omului
Radu Selejan – care a devenit scriitor: zdrobirea (inimii, a situaþiei etc.) ºi
clãdirea (individualitãþii, a rostului, a poziþiei), amândouã corespondente,
în scris, enumeraþiei – care zdrobeºte, mai întâi, în mintea scriitorului,
întregul, pentru a-l reclãdi, piesã, cu piesã, în închipuirea ºi în conºtiinþa
lectorului. De copilãrie mã desparte o viaþã de om. O viaþã pãmânteanã
de om. O viaþã de om cât un munte [clãdirea]. Sau cât un munte
preschimbat într-un deºert [zdrobirea] presãrat cu nenumãrate oaze
[zdrobirea]. Cât muntele pe care l-am urcat [clãdirea] de la naºtere. ªi pe
care-l urc în continuare [...] Urc ºi tot urc [clãdirea] (Privind înapoi cu
mirare). Nu existã în viaþa lui Radu Selejan cãderi. Existã numai popasuri,
þineri pe loc, sau puneri la nivelul mãrii (“la podea”): zdrobiri. La cota 0 sau
la mari altitudini, a rãmas statornicã deasupra capului, în minte (în real) ºi-
n imaginaþie (în ideal) infinita deschidere a Cerului ºi nestinsa lui chemare.
All’erta! Sus! Piatrã peste piatrã. ªi, în pisc – opera, amestecatã, desigur,
cu viaþa. Pentru cã dupã fiecare punere la podea de cãtre câte un pumn
al puterii, m-am ridicat de jos, m-am spãlat, mi-am vindecat sufletul ºi am
luat-o nu de la început, ci de acolo de unde mã aflam [...] (Privind înapoi
...).

Enumeraþia e o figurã de stil cu nesfârºite posibilitãþi. Radu
Selejan o selecteazã (o preferã, în libertatea lui de alegere) din mulþimea
tropilor ºi o pune în valoare ca enumeraþie “comunã”, adicã purã, sau în
zeci de varietãþi nobile (mai ales în aliaj cu figuri ale repetiþiei: “Stãruinþã
ºi-ndelungã rãbdare”). Rezultã un limbaj fluid, o frazã alertã, o construcþie
literarã etajatã, care se ridicã sub ochii cititorului.

Scriitorul creeazã imagini disipative, stabilizate imediat de fantezia
cititorului. În exemplul care urmeazã, poetul prezintã analitic Plaiul
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românesc, iar lectorul preia sintetic
descrierea: tot Plaiul românesc –
neapãrat românesc, pentru cã
universalele flori, fluturi, foºnete
[...] sunt, în mod particular,
doinitoare: Spui o vorbã/ ºi flori,
fluturi, foºnete,/ pãsãri, albastru,
soare,/ nori, stele, /valuri, valuri,
toate/ se-adunã în jurul tãu/
doinitoare. (Poveste)
Emisiunea ºi recepþia sunt
coincidente (vremelnicia, cu
îngãduinþã ºi cu iubire asistatã de
Dumnezeu) ºi în versurile: când
oameni, ziduri, turme ºi porunci/ 
s-au înecat în bunãtatea Ta / (Aºtept alt cer sub care sã rãsar)

Din frecuºul enumeraþiei cu ambiguizarea prin plural a unor nume
proprii (care nu trec, totuºi, din cauza acestei pluralizãri, în clasa
substantivelor comune), poezia lui Radu Selejan dã scânteia generalizãrii,
mai “emoþional” vorbind, a refacerii Unitãþii divine. Numirea, unul dupã
altul, a unor rânduitori de þarã reprezentativi pentru cele trei moºii
româneºti, numirea, cum spuneam, a lor acoperã, spaþial, românitatea,
iar, pluralul numelor o acoperã ºi temporal. Senzaþia datã de enumeraþie
este aceea de masã compactã (clãdire): Muºatini, Basarabi, Menumoruþi
(Fiecare cãpãtâi de drum). Pluralul pune la baza înþelegerii textului
mulþimea contemporanilor acelor voievozi ºi mulþimea descendenþilor, cu
veºnica lor veghe (alertã) ºi cu omeneºtile lor aspiraþii. (Pe înãlþime!
All’erta!)

În puþinele exemple pe care le-am dat pânã aici, predominã
cumulul de substantive, deci cantitatea (fibra, materia, corporalitatea). În
multe alte locuri, însã, Radu Selejan e interesat de calitate, enumeraþia
realizându-se în acest caz prin determinanþi. Multipla calificare e o
înzestrare (clãdire ºi ea, în manierã mozaicalã, din þãndãri - zdrobire - de
impresie) ºi este, aici, efect tot al enumeraþiei.  [...]/ Care foºnea întruna,
ca un cor/ Nevãzut, nelumesc ºi pãgân./ (De mândra Fãrã-Trup îmi era
dor)

Calificativele construiesc atât aspectul exterior, cât ºi esenþa (aici,
a corului). Cântecul este invizibil în aparenþã (nevãzut), sacru în esenþã
(nelumesc) ºi profan în realizare (pãgân). Plãsmuit exclusiv sonor,
cântecul e, totuºi, arhitectural. Clãdirea implicatã de cântec, fãrã a fi irealã
(cã nu e fantasmagorie), este totodatã nelumeascã ºi, fãrã a fi palpabil,
cântecul are un fundament terestru: omul (profanul, pãgânul) care-l
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lanseazã ºi cãtre semeni, dar ºi cãtre cer: all’erta! 
Enumeraþia în verb este activã, nervoasã, electricã ºi tonicã. Tot

all’erta!, ba, de multe ori, chiar all’arme! [...]/ întorceau râurile spre izvoare,/
îngropau pãduri, sorbeau mãri, / cu pietre loveau fruntea cerului.
(Frãmântãri – III) //  Sap la rãdãcina cerului,/ cânt ºi descânt, / mã închin
ºi mã rog odatã cu stelele. (Sap la rãdãcina cerului).

Enumeraþia în verb e paradoxalã când are aspect finalist
(propoziþii finale). [...]/ coborâm cerul între noi, / sã-l frãmântãm,/ sã-l
coacem,/ sã-l mâncãm. (Poate ne mai ºi temem)
Gândurile lui erau departe, aproape de satul sãu natal, de Vaca, pe malul
Criºului Alb, printre zãrãndenii veniþi la târg la Brad sã vândã, sã cumpere
ºi sã afle noutãþi. (Roata fãrã sfârºit)

Propoziþia finalã e cea mai afectivã dintre toate: scopul presupune
atracþie. Dar magnetismul e opus electricitãþii. ªi totuºi, în enumeraþie se
poate construi din aceste contrarii. În aceasta constã paradoxul. Dinamica
expresiei obþinute prin verb ar respinge stabilitatea construcþiei imaginii
poetice, dacã suflul acestei formule lirice n-ar crea un câmp magnetic din
propriile-i linii de forþã, ca-n orice fel de construcþie devenitã construcþie -
[...] picurul de energie care sunt a trebuit sã treacã prin toate acele stãri
pentru a se purifica, pentru a se transforma, pentru a deveni ceea ce
trebuie de fapt sã fie [...] (Privind înapoi ...): viaþa de om aºezatã (rapid,
pentru veºnicie), la urmã de tot (în sfârºit! - pentru om), ca pilitura de fier,
în modelul unic al fiecãrei biografii. Enumeraþia în conjunctive este
lumesc-metafizicã pentru cã se asociazã, obligatoriu, cu polisigma.
Aliteraþia în “s” este de o sonoritate vrãjitoreascã ºi ºerpeascã, ducând cu
gândul la un straniu duplex – ºtiutul ºi neºtiutul (lumi paralele) întâlnindu-
se pe acelaºi fir. Cei de faþã au înþeles cã trebuie/ sã se încline durerii, iar
dacã n-o au, s-o caute, / s-o cumpere, s-o fure (“Fãrã durere nu este
slavã!)

Compusul jumãtate enumeraþie, jumãtate polisindet se
întemeiazã pe conectori, formularea atingând maximum de coerenþã (mai
ales cu “ºi” copulativ). Conectorii leagã ºi stãpânesc. Iarba ºi florile / ºi
pietrele (Câmp roºu) sunt monolitul firii. În ªi hârtie ºi creion ºi inspiraþie
(Lupta cu îngerul – II) descoperim poetul “sudat”, pregãtit pentru nemurire,
cu atât mai mult cu cât vederea transcendentã e omogenã:  [...]/ se-nsera
ºi somnul ºi noaptea/ ºi visele mã purtau în preajma / acelui Început [...]
/(Amintiri ale unui picur de dumnezeire)

Un bloc de piatrã greu de susþinut sunt [...] cei puþini ºi bogaþi ºi
puternici (Roata fãrã sfârºit). Lumea polisindeticã înãlþatã din fãrâme
fixate de ºi este, în fond, lumea lui Moise, omul Legii – lumea dreptului -
pentru cã ºi are putere asupra cuvântului anterior ºi asupra cuvântului
posterior. Pentru cã ºi este un “centru”, cum este (ºi astãzi!) Moise. Cu noi



25

e adevãrul/ ºi lumina ºi libertatea / [...] (Un singur legãmânt cu þara)
Citeºti din strãvechea Biblie cartea “Ieºirei” ºi nu poþi spune dacã

Moise este un alter ego al Dumnezeului lui Avraam ºi Iacov sau acesta
este alter ego-ul lui Moise. (Privind înapoi ...) [...]  ºi adevãrata dorinþã/ de
întrupare a Chipului ºi-asemãnãrii tale/ în om ºi-n iarbã 
ºi-n fiarã/ ºi-n floare ºi-n vitã care trage în jug/ ºi-n pasãre ºi-n ºarpe ºi-n
fluture/ ºi-n mãr dat în pârg ºi-n mãtrãgunã./ (Elegii cu îngeri ºi scrum – 3)

Dintre circumstanþialele bine reprezentate în scrierile lui Radu
Selejan, enumeraþia cauzalã e una specialã. Ea aminteºte din nou de
picurul acela... Pentru cã orice cauzã este creaþionistã. Aºa cum,
intenþionat sau inspirat, scrie însuºi poetul: [...] plâns de nou nãscut/ dupã
depãrtarea care nu-l saturã/ dupã ieri, dupã azi, dupã mâine./ (Început de
margini, început de drum)

ªi cu atât mai nelumesc creaþionistã în acest citat, cu cât
“cãrãmizile” sunt fãcute , în ultimul vers, din adverbe. Adverbul (uºor,
imponderabil) e partea de vorbire îngereascã: n-are corporalitate (cum are
substantivul), existã, dar n-are “vitezã” (cum are verbul), mai precis, are
“iniþiativã”, e invariabil morfologic, deci ferm (nu labil, ca adjectivul). Pe
lângã toate acestea, având grade de comparaþie, e legat (cum spune
Gramatica Academiei) ºi de pãrþile de vorbire flexibile (omenesc de
flexibile...). Adverbul e eminent. E un înger pãzitor. E drept cã ieri, azi,
mâine din versurile alese aici nu au grade de comparaþie, dar, în rest,
corespund atât nonfizicului, cât ºi existenþei stabile ºi energice în acelaºi
timp (prin succesivitate ºi ritmicitate), cât ºi, de asemenea, “formei”
gramaticale neperisabile (fixe). Redevin copilul [...] cãruia, cineva pe care
nu ºi-l mai aminteºte, i-a arãtat un munte ºi o potecã ce începea sã urce
de-a lungul înaltului, cãtre cer ºi care a pornit hotãrât sã se întâlneascã cu
Cel de Sus. Însoþit, poate, de ÎngeruSXDC l care s-a nãscut odatã cu el ºi
care i-a fost dat sã-l apere de rele (Privind înapoi ...). Adverbul tãu:
calitatea nealterabilã a faptelor tale trecãtoare... Atunci, demult, din
foºnetele pãdurilor,/ din asprul pietrei,/ din limpedele murmurului de
izvoare/ s-au nãscut/ strigãtele de luptã ale bãrbaþilor daci [...] (La
începutul începutului - V )

În nuanþã local-modalã, versurile: ªi din zare în zare,/ din
albastru,/ din galben,/ din roºu/ se-nfiripã anume/ o ºoaptã/ [...] (Imn)
reclãdesc , pe suport enumerativ, picurul tricolor care, în oceanul fãrã fund
al timpului ºi spaþiului, e Þara. Þara noastrã tricolorã. 

Enumeraþia anaforicã este, prin excelenþã, ascensionalã. O ia
mereu, pasional, de la poale ºi urcã spre creste pentru cã i s-a poruncit
[de cãtre scriitor] sã urce (Privind înapoi ...); ºi sã-mi ofere extazul
cuvântului scris, al cuvântului gândit, al cuvântului visat (Privind înapoi ...).
Iarba culeasã din câmpiile umbrã,/ nesemãnatã niciodatã, niciodatã
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cãlcatã-n picioare,/ iarba cu rãdãcinile crescute/ din pântece de fiare,/
iarba noapte, iarba luminã,/ iarba fãrã trebuinþã de ploaie pentru-nverzire,/
iarba flãmândã de liniºti ºi de neodihnã,/ iarba somn cu numai câte unul
nemaivãzut vis, iarba furtunã,/ iarba mireasã cernitã,/ iarba pumnal
ascuþit, iarba ochi,/iarba zâmbet neîndulcit de iubitã. (Unde-ai ascuns,
mamã, iarba culeasã de tine pe lunã?)

Nod între anaforã ºi epiforã, enumeraþia în simplocã este
magistralã. Având poziþie principalã, termenii enumeraþi sunt solari:
importanþi, însufleþitori, eroici, puternici. [...] albia care mai pãstreazã
urmele paºilor mei, urmele vorbelor mele, urmele privirilor mele, urmele
gândurilor mele (Privind înapoi ...).

Enumeraþia elipticã e sacrificialã (se jertfeºte un element, iar
exprimarea riscã în confruntarea cu percepþia lectorului), asceticã, asprã
(ca la munte) ºi “pragmaticã” (se încarcã cu strictul necesar – ca alpiniºtii,
ca vânãtorii de munte). Scriitura e abruptã, lucratã, de pildã, dintr-o suitã
de propoziþii completive: [...] într-o bunã zi mi-am dat ºi eu seama cã exist.
[...] Cã exist cu trup ºi suflet. Cã vorbesc, cã aud, cã vãd (Privind înapoi
...). 

Departe de a fi epuizat marea diversitate a enumeraþiei în opera
lui Radu Selejan, am lãsat-o la urmã pe cea mai umanã dintre ele –
enumeraþia filozoficã: procesiunea enumerativã al cãrei corp este
interogaþia. Eram niºte demiurgi, asemenea poeþilor, aveam picurul de
dumnezeire în noi ºi nu ºtiam acest lucru. ªi nimeni nu ni-l spusese. De
teamã? Din egoism? Din indiferenþã? Din neºtiinþã? Habar nu am. (Privind
înapoi ...) - Nimic nu poate explica mai bine fragmentul decât un aforism
al lui Blaga: Nu cred sã fie o purã întâmplare cã numele lui Pilat din Pont,
în aparenþã atât de insignifiant, este pomenit în Crezul creºtinilor. În acest
“crez” care vrea sã fie un text de supreme certitudini, Pilat reprezintã prin
excelenþã omul, în calitatea acestuia de singurã fiinþã care
problematizeazã totul.

ªi de ce eu ºi numai eu sunt Radu Selejan? Unic ºi, probabil,
irepetabil. ªi de ce neapãrat, Radu? (Privind înapoi ...)

În loc de concluzie – un complex (eterogen) enumerativ
concentrat în câteva versuri: [...] dându-i-se ca moºtenire/ timp ºi spaþiu,
auz ºi umblet ºi vedere,/ extaz, speranþã ºi durere,/ teama ºi resemnarea-
ntru credinþã./ urã, blestem ºi suferinþã,/ încrederea-n iluzii ºi uitarea,/
verbul desprins ca o mlãdiþã/ din Strigãtul Universal,/ sã-ºi poatã încropi
un sine/ necunoscut ºi mineral.(În aºteptarea pãcatului adamic – Întâiul
cuvânt)

Pe înãlþime!
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Mircea GOGA

PROPORÞIE

Aidoma aisbergului
din care e vizibilã doar o optime
din moarte ni se vede numai
viaþa...

MÎNA MAMEI

Îmi amintesc nervurile
lumina care fumega
din pergamentul strãveziu 

dogoritor
ca în biblioteca din Alexandria 

(ultimã instanþã
a nemuririi)

despuiatã de sens prin tremurul
ca un scîncet mut
la început de panicã
palidã sub irecuzabil 

interogatoriul toamnei
aproape timp
de neatins
deasupra neantului...

ªANSA

Sã-þi rãmînã mereu ceva de 
pierdut

e unica ºansã de supravieþuire

dã-i zilnic cîte-o raþie
din trupul ºi sîngele tãu

neavînd asupra ta
decît vina ºi teama
încrede-te doar în cruzimea-i
fãrã margini: ucigaºii
nu lasã vise

e ca ºi cum ai adormi la pîndã
cînd nu mai ai nimic de pierdut

DE-A VIAÞA

Din antichitate încã
Brutus ºi-a exersat cezarul pe
muchia de cuþit
de copii încã
profeþii se bat în cuie
pe trupurile noastre înlemnite
jucîndu-se de-a învierea
(ce combustibil docil am fost ºi 

sîntem, Doamne!)
cetãþile dintotdeauna s-au jucat

cu caii de-a Ulise
Don Quijote cu morile de vînt

de-a Sancho

fiecare toamnã ne aºazã pe 
creºtet
mãrul

pe care un Wilhelm Tell decrepit
îl rateazã mereu:

încã de copii
ne jucãm cu moartea… de-a
viaþa.
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Dumitru CERNA

EU CELÃLALT (inedite)

1. trupul sãu surâdea clãtinându-se / între douã neguri / eu atingeam
spinarea umedã a /

miracolului ºi tot nu-l desluºam
2. veghea se cuibãrea sub piele / împingând febra trupului meu
/ pânã sub rãdãcina  pãrului / celãlalt avea gâtlejul plin / cu boabe
de grindinã vineþie

3. existenþa lui spulberatã / lut încins de tãceri / victimã a spaimei
mele

4. izgonesc corbii desfrânãrii / celãlalt în mine înlãnþuit / zvâcneºte de
dorinþã

5. ca sã pot scãpa de corbii / desfrânãrii / m-am pitulat în
spatele / propriei lor copilãrii /   adulmecând-o

6. dulãul /  se linge pe bot /  eu împins de setea celuilalt / spre varul
zidurilor

7. setea neostoitã / umple gâtlejul trecutului / cu-atâtea rãsãrituri
8. muºcãturã cruntã de / burniþã ascuþitã / inima sfârtecatã în douã /

tu în oglindã surâzi
9. transfigurat de fierbinþealã / încerc sã te cuprind / în ghearele morþii

mele
10. animal îndãrãtnic /  îþi simt colþii când dau / sã te mângâi

11. mâna întinsã a celuilalt / se pierdu în hãu / de parcã ar fi
apucat / zbârcitul gâtlej al /

morþii mele
12. vârtejul din pântecele meu / te face inert / ca un strãin trecut bine

/ de vama cafenie a / 
îndoielii

13. eºti o nãvalã / de furii / eu murmur rugãciuni / pentru înfricoºare
14. ghimpi de portocali /  în carnea ta /  îndurerat te înmir
15. oasele celuilalt îmi zornãie / în pântece ca-ntr-o ureche / a morþii
16. vãlmãºag de închipuiri / când dau sã te privesc în oglindã / dispari

/ ºi nici pe mine apa /
argintie / nu mã desluºeºte
17. te-ai agãþat de coastele morþii / ca de-o mârþoagã bezmeticã
/ dând buzna în pântecele meu / înfricoºat ca-ntr-un castel
bântuit

18. m-au nãpãdit cuvintele / au crescut în mine ca ºtirul / în
lanul de porumb al copilãriei / poezia volburã inelatã /  reginã atinsã de
smintealã
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Iulian DÃMÃCUª

TRIPTIC CU NAVETIªTI

1 - Visele rãscolesc neguri 
vãlãtucind în calea
zorilor care
ar trebui sã vinã
de undeva  / întotdeauna 
din depãrtare  / ca soluþiile 
la problemele economiei 
naþionale /Visele 
se mutã în tren sau 
în autobus -  în cel mai 
fericit caz  / uneori visele sunt
alungate
de ritmul nenorocit 
( nici mãcar ritm )

al vagoanelor de tramvai

2 – Mii de ibrice 
îºi pun fundul la bãtaie / focul
le cutremurã
Bolboroseli de plãcere
ºi icnete nãvalnice spre tavan !
Zeci de mii de ceºti
de porþelan , 
de lut ,
de tablã .
et en plastique ,
se înalþã ºi coboarã
grãbite ca iþele rãzboiului 
de sute de ani 
neterminat...
Speriate
deºteptãtoarele
dedesubtul ºi deasupra vecinilor
!
Bucuroºi  - bugetari –

dascãlii / scruteazã 
noaptea  din 
ceaºca de cafea...

3 – Paturi se mutã
în compartimentele
cu becuri de bordel
Cãrþarii se zbat pentru
o bere sau un deþ
Micul dejun –
sticle cu lapte
se destupã
Gâlgâituri ,
pardonuri ,
molfãieli ,
sughiþuri de coteþ...
Trenul cu navetiºti
galopeazã întotdeauna
ca în prima zi ,
cînd 
nici iarba 
nu creºte...
Þipãtul rãguºit
al trenului de dimineaþã
ducînd spre nicãieri !...

Marius NICULESCU

PLÃPÎNDÃ PASÃRE

Plãpîndã pasãre, cum ai rãmas
tu lipitã
de geamul acesta ºi ai uitat sã
mai zbori!
Armele-þi sînt cãzute la picioare
ºi aºa cum stai
nici n-ai prins de veste cã cineva
lîngã tine
s-a apropiat.
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Ia-mã-n ochii tãi! Haide, ia-mã-n ochii tãi!
Trece-mã hotarul trupului tãu fulgerat
acolo unde
un vis din somnul plantelor
a rãtãcit.

DOI ÎNGERI

Cîmpul fãrã de glas,
îmbibat de culoarea cailor care pasc
rãsfiraþi,
cu focuri înc-arzînd la picioarele lor
ºi eu,
de-a lungul ºoselei,
cãutînd cu privirea
doi îngeri:
unul, în iarbã, deoparte
ºi altul, undeva, în spatele meu.

Ionuþ ÞENE

ADOLESCENÞI PE MARE

Lacrima s-a frânt ca pâinea 
Iatã s-a risipit vraja furtunii de varã
Iatã soarele aleargã din nou plajele uitãrii

marea se rostogoleºte cum mãrul necopt  
muºcat de iubire
ºi adolescenþii culeg luna
în mustul din privirea valurilor

OVIDIU

La Tomis nopþile au privirea 
ochilor de lup

Luna sângereazã
pântecul corãbiilor însetate 

pe marea uitare
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Mihaela MALEA STROE

REGATUL BAROC

Am descoperit poezia Valeriei
Manta Tãicuþu nu acum, ci în urmã cu
un an, când a trimis câteva sonete la un
concurs literar “Carmen Patriae”. Am
mai citit de atunci, uneori având
privilegiul de a fi primul lector, ce scrie
Valeria ºi, fie liric, fie epic, textul ei este
dens, de o rafinatã cerebralitate,
strãbãtut de emoþii intelectualizate.
Impresia este cã, scriind, autoarea
parcurge un traseu atipic, în sensul cã
nu sunt doar douã ci trei etape:
interiorizare (adicã asumare a unei
realitãþi), exteriorizare prin gestul
concret al scrierii ºi re-interiorizare în
cuvântul po(i)etic. Volumul “Regatul baroc”, apãrut recent la Editura
“Timpul” din Iaºi, cred cã poate fi privit ca o conlucrare între logos ºi
tãcere, într-un fel de a vedea lumea, de a o “vâna” ºi absorbi, cu o
privire modernã care nu ºi-a pierdut însã arhaica inocenþã ºi nu s-a
vindecat de “spaima de a fi numai om”. Alterneazã, în poezia Valeriei
Manta Tãicuþu (indiferent cã adoptã versul liber sau disciplina
riguroasã a sonetului) un areal complex al rostirii verbale (ce fiinþeazã
prin “chemãri”, “cântec”, “poezie”, “versuri” etc.) ºi nonverbale
(“plânset”, “vaiet”, “zarvã”): “plâng pe poteci uitate versuri grele/
cadenþã de iubire ºi de moarte”.

Alãturi de acesta fiinþeazã ºi un areal - subtil, desigur, - al
tãcerii (care se manifestã fie prin cuvânt aflat în “precar echilibru” de
“ou calcaros,  uscat înãuntru”, fie ca “fin bisturiu ãtãindî pântecul
timpului”. “Regatul baroc” se constituie într-o lume în care spaþii
originare - peºtera, pãdurea, scorbura - (nu neapãrat paradisiace, dar
pãstrând în registru sacru amintirea unei “sãlbatice îmbrãþiºãri” a zeilor
cu pãmântul “ca un reper/ al viitoarei pãduri vorbitoare”) sunt
bulversate de “veacul cu iluziile sparte/ sub tocul deprimantelor
manele”. “Regatul baroc” reprezintã un teritoriu în care ordinea
primarã a “iadului” strãmoºesc se vede ocultatã de “moderne raiuri”
(nu lipseºte, de aici, ironia), iar “cãutãtorul de luminã” ajunge -
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fatalmente - “slujitor la putregaiuri”.
Este o lume tristã, în care
“ultimul/consiliu de coroanã” a
interzis naºterile de fluturi întrucât
aceºtia “oricum sunt prea mulþi ºi
prea/ grei de toate pãcatele
zborului”. Dispariþia/ ignorarea
ordinii primare atrage dupã sine un
fel de zãdãrnicie a divinitãþii, atât în
dimensiunea ei sacrã ºi, poate,
orgolioasã (zeii) cât ºi în aceea
inocentã (fluturi, albine, cãprioare,
îngeri, pescãruºi...) a celor ce sunt
“ultimii martiri întru iubire”. M
etafora-cheie din carte, menitã sã
sugereze o frãmântare perpetuã ºi
chinuitoare, ar fi a “nisipurilor
rãsucite-n rugul vremii”. Din
prizonieratul acestei frãmântãri
seci, sterile, echivalente unui

prezent istoric extins, defavorabil convieþuirii, nu se poate ieºi nici
mãcar prin odisee sau mit, pentru cã ceea ce s-ar fi putut numi
conºtiinþã miticã a intrat în desuetudine. Un pragmatism sãlbatic ºi
incurabil pare sã fi pus stãpânire pe lume, locuitorii regatului au prins
ºi deprins “gustul sângelui ºi-al luptei”, de aceea temerare sunt atât
privirea prin prisma “ochiului arhaic” cât ºi ruga de a fi “de-o veºnicie
cu mitul” pentru care opteazã Valeria Manta Tãicuþu.  

Poezia ei este, în fapt, o sublimã rugãciune: “Dã-mi, Doamne,
inutila graþie a fulgului, zãbava lui temãtoare în/scorbura clipei, dã-
mi/ce i-ai dat zãpezii, gustul/ zidirii de vie a umbrei,/firul de plumb
îndreptând zidul dintre noi ºi mister, miºcarea/ lui  austerã, cât o bãtaie
de clopot”.



33

Dr. Ioan Marin MÃLINAª,  
Arhimandrit, Austria

MODELUL BISERICII ROMANO-CATOLICE DIN AUSTRIA
PRIVIND PROIECTELE SOCIALE INTERNE ºI EXTERNE

DIN BISERICA ORTODOXÃ ROMÂNÃ

Pornind de la seria volumelor, albume de protocol „Apostolat
social”, destinate vizitelor din strãinãtate ºi unui cerc restrâns de
cititori din România,1 ale rãposatului Patriarh Justinian I (1948-1977),
continuând cu lucrarea realizatã de Ioan I. Icã ºi Germano Marani,
Gândirea socialã a Bisericii, Fundamente-documente-analize-
perspective, Deisis, Sibiu, 2002, 614 p. ºi continuând cu acest forum
de conferinþe, se poate remarca dorinþa realã a Bisericii Ortodoxe
Române de-a rãspunde cerinþelor sociale din România, sau mai bine
zis, de-a contribui la rezolvarea  problemei sociale din interiorul ºi
exteriorul acestei Þãri.

Ideologia gândirii sociale ºi obligaþia Bisericii, indiferent de
culoarea ei confesionalã, care o marcheazã, de þara sau zona
geograficã în care se aflã, de-a rãspunde imperativului caritativ ºi
social al timpului în care trãieºte, a preocupat Biserica Ortodoxã
Românã dintodeauna, chiar ºi atunci când lipseau mijloacele
materiale, structurile instituþionale respective, sensibilizarea masei de
cler ºi credincioºi sau înþelegere ºi stimulentul necesar din partea
autoritãþii de Stat, gândindu-ne la timpul de dinainte de anul 1989.  

Misiunea Bisericii dintodeauna ºi de pretutindenea a fost, este
ºi trebuie sã rãmânã propovãduirea Sfintei Evanghelii ºi administrarea
Sfintelor Taine. Pe lângã aceaste obligaþii primordiale ºi esenþiale,
Biserica ºi-a adus întodeauna contribuþia în domeniul caritativ ºi
social, atât cât a putut, unde a fost nevoie ºi când i s-a cerut concursul.
Întreaga Europã ºi întreaga lume creºtinã este marcatã de aceste
comandamente supreme ale credinþei noastre. Sã ne gândim doar la
metropola Antiohiei, unde, în  secolul de aur al Creºtinismului (secolul
IV ) ºi mai târziu, Patriarhia localã asigura hranã caldã pentru 3000 de
oameni sãrmani zilnic.

Biserica ajutã, trebuie sã ajute, se oferã sã ajute sau este
chematã sã ajute, dar nu se poate pretinde din partea nici unei Biserici
sã rezolve ea problema socialã într-un Stat. Aceasta rãmâne ºi trebuie
sã fie obiectivul permanent al autoritãþii de Stat:  economic, politic,
administrativ, juridic ºi social.
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Proiectele sociale ale Bisericii Catolice din Austria sunt de mai
multe feluri ºi în contextul multiplelor acþiuni interne ºi externe. Ele
sunt ºi o consecinþã a operei misionare sau de colaborare cu alte
instituþii interne ºi externe, laice sau bisericeºti.
Biserica Ortodoxã Românã nu întreprinde deloc acþiuni
misionare, nici la necreºtini, nici la neortodocºi ºi nici la ortodocºi, ci
se mulþumeºte doar cu diaspora româneascã, dupã cum procedeazã
cele mai multe Biserici autocefale, în felul acesta provincializându-se
sau închizându-se în ghetoul ei autocefal, ca într-un turn de fildeº.

Biserica Românã Unitã, în ascensiune, face misiuni, dar
numai printre ortodocºii români, nu ºi printre romano-catolici, sau
printre protestanþi,   neoprotestanþi ori necreºtini, distrugându-se astfel
echilibrul balanþei.

Doar Biserica Ortodoxã din Cipru, Patriarhia Alexandriei
ºi Biserica Greciei cultivã acþiunile de misionarism printre
necreºtini, în mãsura în care împrejurãrile politice, resursele
financiare ºi autoritãþile locale din þãrile cu astfel de misiuni,
admit ºi protejazã aceste acþiuni, devenite din ce în ce mai
dificile, din cauza intoleranþei Islamului faþã de Creºtinism.

Taxa de cult

Pentru proiectele sociale interne ºi internaþionale, pe care ar
dori sã le întreprindã Biserica Ortodoxã Românã în viitor este
necesarã mai întâi o bazã financiarã sigurã ºi consecventã, care nu se
poate asigura la infinit din donaþii, colecte, ofrande etc.
Aici s-ar potrivi modelul austriac, german sau elveþian de
„Kirchenbeitrag”, adicã de achitare a taxei de cult. În România, la
ora actualã, taxa de cult o strînge fiecare paroh, de la credicioºii pe
care-i are în subordine, sumele fiind diferite, în funcþie de numãrul
credincioºilor din fiecare parohie, de obiectivele ºi neceitãþile locale.
Achitarea taxei de cult, se face în final, dupã bunul plac al
credincioºilor, atunci când, cum ºi dacã au banii necesari. Din aceastã
taxã de cult se asigurã salarul preotului, al celorlalþi deservenþi de cult
(diacon, cântãreþ, paraclisier etc.), întreþinerea bisericii, casei
parohiale, cimitir ºi altor obiective din parohie, precum ºi achitarea
taxelor de întreþinere pentru Protopopiat, Eparhie etc. Degradarea
parohului pe post de perceptor în parohie, exercitã o influenþã
negativã asupra credincioºilor ºi a nivelului pastoral, liturgic sau juridic
local, mai ales atunci când unii preoþi, forþaþi de circumstanþe sau dintr-
un obicei necugetat  ori ca urmare a unei deformaþiuni profesionale,
amintesc credincioºilor restanþieri la sfârºitul Sfintei Liturghii, duminicã
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de duminicã, sã nu uite sã-ºi achite taxa de cult. Pleci cu un gust amar
de la Bisericã, dupã o astfel de porþie de lamentare clericalã sui
generis. 2

Sistemul germano-austriaco-elveþian de încasare a taxei de
cult ar trebui introdus ºi în România. Potrivit acestui sistem de
încasare a taxei de cult, de pildã în Austria, fiecare credincios catolic
botezat, începând cu vârsta de 18 ani, dacã lucreazã ºi are venituri,
este obligat sã plãteascã 1% din venitul neto anual, pensionarii de
asemenea. 3 Achitarea taxei de cult se face o datã pe an, de obicei la
începutul anului (sau în rate), pentru anul precedent sau încheiat, prin
Centre de achitare/încasare a taxei de cult, la nivel de raion (=Bezirk),
din cuprinsul fiecãrei dieceze(=eparhii), cu personal laic, idependenþi
de parohi ºi protopopi, subordonaþi direct secþiei financiare a eparhiei.4

Clerul ºi angajaþii laici bisericeºti plãtesc taxa de cult pe statul de platã
lunar, la episcopia respectivã. 5

Studenþii, bolnavii, casnicele ºi ºomerii sunt scutiþi de taxa de
cult, pentru perioada respectivã, dar trebuie sã facã dovada scrisã cã
nu au venituri, adicã sã informeze centrele de încasare a taxei de cult,
privitor la statutul pe care-l au, cu adeverinþe ºi documente în ordine.
În epoca calculatorului, cu ajutorul operaþiilor de platã prin bancã ºi cu
sistemul actual de informaþie, este destul de simplu de realizat fiºa de
platã pentru fiecare contribuabil bisericesc. Dacã ne gândim cã, în
Vechiul Testament era prevãzutã zeciuiala pentru Templu, menþinutã
ºi în evul mediu de cãtre Bisericã, atunci suma de 1% din ventul neto
anual de persoanã, pentru Bisericã nu poate fi consideratã exageratã.
Din taxa de cult, încasatã în felul acesta, Biserica Catolicã din Austria
asigurã nu numai salarul pentru deservenþii cultului ºi pentru buna
funcþionare a activitãþii pastorale, liturgice ºi economice din
diecezã(=eparhie) ci ºi toate proiectele sociale locale, pe care le
întreþine: repararea, restaurarea ºi conservarea bisericilor, obiectelor
de cult, apoi pentru ºcoli catolice private, biblioteci, musee, licee,
spitale, grãdinþe, cantina sãracilor, burse de studiu etc. 6 

Numai 40% din suma totalã a taxei de cult astfel centralizatã,
este folositã pentru întreþinerea activitãþii bisericeºti
eparhiale(=diecezane) ºi salarizarea clerului ºi a personalului laic,
restul de 60% intrã în proiectele sociale locale, de care beneficiazã
fiecare locuitor din Austria, indiferent dacã este catolic sau nu,
credincios sau ateu etc. 
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Structura proiectelor sociale la nivel diecezan sau eparhial

Fiecare diecezã în Austria are ºi structuri sociale, grupate pe resorturi,
referate sau secþiuni, în aparatul administrativ eparhial central, în
funcþie de capacitatea, importanþa ºi scopul pe care-l au. Toate sunt
menþionate în Schematismul diecezan, deci au un caracter oficial, cu
persoanã juridicã declaratã în faþa legii. 7

Proiectele sociale sunt coordonate la nivel diocezan ºi
interdiocezan : vezi  Personalstand 2002, der Erzdiözese Wien, Stand
vom 1. Jänner 2002, 1024 p.
Dintre cele la nivel interdiocezan menþionez:

Pro Europa;
Centrala Caritas (care se ocupã de toþi ºi pentru toate nivelele:

diocezan, interdiocezan, internaþional, interconfesional ºi religios
etc.);

Comisia teologicã;
Centrul de coordonare pentru evoluþia ºi misiunea

internaþionalã;
Apostolatul pentru nevãzãtori;
Societatea pentru ajutorarea strãinilor ºi oaspeþilor la lucru

(Gastarbeiter) în Austria;
Fondul de catehizare interdiocezan;
Societatea bãrbaþilor catoliciaustrieci;
Societatea femeilor catolice austriece;
Societatea tinerilor catolici austrieci;
Academia Catolicã pentru probleme Sociale;
Institutul pentru Medicinã pentru Antropologie ºi Bioeticã;
Pastoraþia deþinuþilor ºi efortul de reintegrare a acestora în

societate, dupã eliberarea din închisoare;
Institutul Janineum;
Forumul privind relaþiile de familie;

La nivel diocezan-eparhial: Acþiunea Catolicã

Caritasul diecezan;
Secþia Diecezanã de învãþãmânt Catehetic; 
Tinerii cercetaºi;
Referatul pentru mamele sau taþii care, divorþaþi fiind sau vãduvi,

îºi educã singuri copiii;
Referatul pentru opera familiilor;
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Referatul pentru ecologie;
Domeniul Solidaritate globalã;
Ajutorarea femeilor gravide aflate în situaþii grele;
Referatul pentru ajutorarea cerºetorilor; 
Referatul pentru studii ºi cercetare ºtiinþificã;
Referatul pentru artã, biblioteci, musee, arhive;
Referatul pontifical pentru ajutorarea lumii a treia;
Canisiuswerk, pentru ajutorarea ºi formarea preoþilor din þãrile

sãrace sau aflate sub persecuþie;
Referatul pentru ajutorarea refugiaþilor, aflaþi în Austria;
Institutul Afro-Asiatic;
Secþia pentru construcþii de case pentru cei aflaþi în lipsuri

materiale;
Colecte la nivel parohial de bani, haine, alimemnte, aparate,

unelte, pentru diferite scopuri caritative ºi sociale, în zonele afectate
de rãzboi, calamitãþi naturale sau persecuþie politicã sau religioasã;

Lista este cu mult mai mare, eu am menþionat doar câteva
titluri, pentru a ne putea face o imagine generalã, privitoare la opera
socialã, pe care o desfãºoarã Arhiepiscopia Catolicã de Viena, din
fondurile proprii, create din taxa de cult ºi colecte spontane sau fixe,
de la parohii, pentru a veni în ajutorul celor nevoiaºi, în Þarã ºi în
strãinãtate, adicã în interiorul ºi în exteriorul Austriei.

Poporul austriac este foarte darnic, sãritor ºi milos, acest lucru
eu l-am constatat de-a lungul anilor de activitate pastoralã, prin
parohiile din Arhiepiscopia de Viena. Când se apeleazã la popor,
atunci se poate conta la un ajutor substanþial, numai cã nu avem voie
sã exagerãm, sã profitãm de bunãtatea sau de sensibilitatea lui. 

Noi urãm Bisericii Ortodoxe Române adoptarea sistemului
austriac, iar clerului ºi poporului român aceeaºi conºtiinciozitate
în înfãptuirea imperativului evanghelic de solidaritate cu cei aflaþi
în nevoi, pe care o avem în Austria, aºa dupã cum au procedat ºi
domnitorii, vlãdicii, boierii, clerul ºi mãnãstirile româneºti
ortodoxe în veacurile trecute, când cele douã Principate
Româneºti Þara Româneascã ºi Moldova au ajutat ºi salvat de la
ruinã, întregul Orient Ortodox, cu instituþiile acestuia, scoase la
licitaþie de  cãtre administraþia lacomã,  incorectã ºi coruptã a
sistemului otoman ºi islamic.



38

Note:
1  Pentru cã tirajul era redus la toate cãrþile bisericeºti, în perioda

comunistã.
2   Al cãrei conþinut riscã sã devinã o a doua predicã duminicalã.
3  În acest scop, parohii trebuie ca sã elibereze mai întâi certificate de

botez credincioºilor pe care-i au, cu care, aceºtia sã se poatã apoi legitima la
centrele de încasare a taxei de cult. Botezele sunt înregistrate în matricola
botezaþilor, dar nu se elibereazã certificate de botez, din comoditatea celor
care ar trebui sã le scrie. Lipsesc chiar ºi formularele pentru certificatele de
botez în BOR.

În Biserica Ortodoxã  administrarea  Sfintelor Taine sau Sacramente de
iniþiere creºtinã (Botez, Mirungere ºi Eucaristie) se administreazã pruncilor
sau adulþilor odatã, nu separat, dupã cum este practica romano-catolicã. Dupã
Botez urmeazã imediat Mirungerea ºi apoi cuminecarea  pruncului botezat,
conform rânduililor din Liturghier (Liturgikon, Missal) ºi Molitvelnic (Euhologiu,
Rituale). Prin urmare, certificatul de botez trebuie sã  menþioneze toate cele trei
Sfinte Taine de iniþiere creºtinã. La romano-catolici, în certificatul de Botez, se
menþioneazã ºi Mirungerea, într-o rubricã aparte, care este completatã ulterior,
la vârsta de 14 ani, dupã ce episcopul a administrat botezatului aceastã Sfântã
Tainã.

4  Prin  încasarea la nivel centralizat a taxei de cult se poate asigura ºi o
administrare corectã ºi solidarã a fondurilor pentru salarizarea clerului, dacã ne
gândim cã existã parohii mici ºi sãrace, unde preoþii nu reuºesc sã-ºi asigure
salarul din taxa de cult, pentru cã, practic, nu încaseazã atât cât ar avea nevoie
pentru aceste scopuri financiare ºi existã parohii mari ºi bogate, unde preoþii au
surplus de taxã de cult. Pe de altã parte, nu trebuie uitaþi nici credincioºii rãi
plãtitori sau sãraci.

5  Prin aceste mãsuri s-ar evita ºi abuzurile ºi incorectitudinile formelor
financiare de strângere a taxei de cult, la nivel parohial, prin acordarea de
chitanþe, tuturor celor care fac plãþi cãtre Bisericã, indiferent de natura lor: taxã
de cult, venturile epitrahilului (stolare), donaþii, ofrande etc.

6  Cele mai bune ºcoli în Austria, ºi apreciate de locuitori, cu nivel ºi
prestigiu recunoscute, sunt ºcolile catolice private, de toate gradele, unde,
respectându-se programa analiticã unitarã a ministerului de resort, exigenþele
de studiu ºi disciplinã sunt incomparabile cu cele din ºcolile de Stat. Acolo vine
cine vrea ºi rãmâne sau terminã cine poate.

7  Ar fi de dorit sã se redacteze ºi în eparhiile din BOR astfel de
schematisme  sau anuare eparhiale, în care sã se prezinte statistic parohiile cu
date esentiale istoriceºi actuale, privitoare la bisericã (biserici), casa parohialã,
ºcoli, statistica credincioºilor, copiilor, ºcolarilor, numele ºi date despre preoþii
locali, statistica ºi prezentare centrului eparhial, a protopopiatelo, mãnãstirilor,
societãþilor religioase etc. Biserica Românã Unitã avea splendide schematisme
înainte de anul 1948, redactate la  un interval de câþiva ani. 
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Negoiþã LÃPTOIU

UN PROTAGONIST AL ARTEI CONTEMPORANE:
PICTORUL LIVIU SUHAR

Consecvent unui comportament care-l onoreazã, aducându-i
preþuirea în contextul vieþii artistice din România ºi m ult dincolo de
fruntariile ei, pictorul ieºean Liviu Suhar a revenit în oraºul studenþiei
sale (absolvind cu excelente rezultate Institutul clujean de artã în
1968) cu o revelatoare sintezã expoziþionalã, gãzduitã în sãlile festive
ale Muzeului de Artã. E un mod superior de a-ºi motiva trecerea prin
vremi, oferind semne ale recunoºtinþei ºi rodniciei. Preþuirea de care
aminteam se datoreazã efectului unei triple vocaþii: de artist autor de
operã distinctã, de venerat dascãl în învãþãmântul ieºean de artã, de
marcant om al cetãþii preocupat de destinul Filialei Iaºi a Uniunii
Artiºtilor Plastici, decan în douã stagiaturi ºi membru în comisia
naþionalã de acreditare universitarã în domeniul artei.

Personalitatea pictorului Liviu Suhar a cãpãtat contur ºi
prestanþã prin coerenþa unei viziuni întemeiatã pe un solid fond
cultural ºi pe frecvenþa unui stil personal în care s-au asociat
interferându-se stimulativ fioruri metafizice ºi tensiuni expresioniste cu
elanuri constructive ºi rezonanþe suprarealiste. La temelia atitudinii
sale creative s-au instaurat ºi au activat suveran douã fundamentale



40

izvoare. Primul survine din specificitatea obârºiei bucovinene (fiind
nãscut, în 1943, la Iacobeni, judeþul Suceava) care-i va hrãni
sensibilitatea ºi gândul  cu miresmele unor duhuri ancestrale, animate
de acea senzaþie de fabulos, miracol ºi fantast, unde omul pluteºte în
spaþiu purtat de vraja cântului purificator, cu fãpturi mlãdioase de
domniþe, feciori ºi muzicanþi, orânduiþi în enigmatice ritualuri (de
sãrbãtoare, muncã, meditaþie), pline de savoare ºi farmec. Omul se
încadreazã organic, cu vervã, optimism, umor, uimire, dilematic în
ritmurile armonice ale datului natural care-l învãluie în poetica sublimã
a eternei deveniri universale. Cel de-al doilea izvor îl constituie
sonoritãþile subterane ale culturii ºi civilizaþiei Cucuteni (fiind trãitor la
Iaºi de aproape patru decenii) care i-au insuflat îndemnul sondãrii
adâncurilor, nu atât arheologice, cât mai ales acelea care aparþin de
fondul primar, curat ºi profund al omenescului, necontaminat de
nocivitãþile comportamentului brutal ºi egoist.

Splendoarea ºi particularitãþile creaþiei lui Liviu Suhar rezidã
din constanþa pãstrãrii într-o articulaþie formalã laborioasã ºi savantã,
din nobleþea gestului încãrcat de gând înalt ºi substanþã emotivã, din
vitalitatea unei expresivitãþi clãditã pe substrat metaforic ºi simbolic.
Nimic simplist, improvizat, minimalist. Fiecare imagine s-a desãvârºit
din raþiunile unei duble motivaþii: de ordin ideatic ºi afectiv. Pe afiº ºi
invitaþie a figurat o tulburãtoare sugerare de omagiu pios adus fiinþei
recent dispãrute – memorabila actriþã Ada – fixând în Gest simbolic
într-o glastrã o mânã iluminatã ca o candelã, profilatã pe opacitatea
unui chip stãpânit de amprenta întunerecului. Alteori concepe un Vis
muzical prin intermediul unui rapsod situat în prim-plan alãturi de un
instrument stilizat, scrutând încrezãtor orizontul marcat de însemnele
unor argumente de civilizaþie mediteraneanã – ca aspiraþie spre
desãvârºire. Într-o ingenioasã compoziþie, Iluminare, preocupat a
eterniza suflul unei benefice continuitãþi spirituale, strecoarã vãpaia
unui galben ardent prin deschiderea unui portal medieval în arc frânt,
fãcând posibilã decuparea în interiorul tainic a câteva siluete hieratice,
preþioase giuvaeruri de frescã moldavã ºi de fidelitate în credinþa
creºtinã. 

Cel mai adesea spaþiul pictural se animã de obiecte ceramice
svelte, comprimate în ritualice ºi solemne apariþii statuare, precum ºi
de fãpturi în atitudini preponderent meditative, ceremonioase, în
cadenþe de-o remarcabilã vivacitate a volumetriilor robuste, prelungi,
când suple, când angulare, ferme, pentru a da adecvatã ºi sugestivã
întruchipare plasticã unor trãiri în care puritatea arhaicului capãtã ºi
adieri de contemporaneitate posibilã ºi specificã doar celor ce cultivã
ºi stãruie în norme pozitive de existenþã: în demnitate, altruism,
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moralitate, spirit civic, argument valoric etc.
Pãstrându-se în perimetrul unui figurativ fin decantat,

esenþializat în structuri formale de-o virtuoasã vervã expresivã, cu
predispoziþie cãtre mãreþia monumentalã cum este ºi acel falnic
Autoportret din 1998,  statuând metaforic un fastuos stejar
bucovinean în vecinãtatea unor generoase câmpuri de vegetaþie
însoritã, Liviu Suhar nu neglijeazã niciun moment calitatea
argumentului cromatic. Se afilieazã spiritului consacrat muzeal
(aducând chiar un omagiu greu egalabilului Velasquez!) ºi se afirmã cu
rafinamentul celor care preþuiesc modulaþia, alternanþa intensitãþilor de
închis-deschis, puternic-rarefiat, pentru a obþine acea orchestraþie ce
face din picturã acel spaþiu al confluenþelor fertile, stimulative. Ne
simþim atraºi de reverberaþiile unei creaþii cu o penetrantã inserþie în
profunzimile umanului, epurat de imixtiunile pornirilor absurde.
Fastuoasa ambianþã oferitã de Muzeul de Artã din Cluj-Napoca s-a
înnobilat cu vibraþiile plurivalente ale unui limbaj pictural post-modern.
rezistent pe firmamentul valorilor dãinuitoare pentru cã în locul
gestului persiflant, ironic, nihilist, ostentativ, probeazã temeinicia
expresivitãþii configuratã din har, profesionalism, semnificaþie
spiritualã.
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Daniela GÎFU

FORME ªI STRATEGII DISCURSIVE

Problematica studiului se încadreazã în sistemul de
comunicare politicã, pornind de la o analizã riguroasã a discursului
presei scrise, în contextul electoral. 

Vom defini noþiunea de discurs politic având în atenþie mai
multe perspective de analizã: 

A) Din perspectiva calitãþii discursului politic de specie a
discursului retoric (apãrut încã din Antichitate) vom întreprinde o
relaþionare comparativã între cele douã tipuri de manifestãri
discursive. 

Prin contribuþia filosoficã a lui Platon ºi Aristotel, retorica, „a
cãrei forþã stã în cuvinte”1, va deveni o ºtiinþã a persuasiunii ºi
convingerii. Cu alte cuvinte „retorica se impune ca o tehnicã de
folosire a elementelor discursului, cu scopul de a convinge
interlocutorul de justeþea cauzei care o apãrã.”2 Platon exploateazã
dimensiunea dialogalã a retoricii în care discursul trebuie sã aibã ca
finalitate necesarã, demonstrarea adevãrului.  
Aristotel defineºte retorica drept abilitatea de a identifica, într-un
anumit context, toate modalitãþile de a convinge un auditor de
adevãrul unei afirmaþii. Pentru retorul Greciei antice, retorica este „o
facultate de a cerceta, pentru fiecare caz în parte, ceea ce poate fi
capabil de a convinge.”3 Stagiritul considera cã practica argumentãrii
ocupã un loc central în natura umanã, „cãci, într-o anumitã mãsurã,
toþi oamenii se strãduiesc sã discute afirmaþii ºi sã le susþinã, sã se
apere ºi sã-i atace pe alþii.”4 Epoca lui Aristotel a identificat, în funcþie
de clasele de auditori ai discursurilor, dar ºi de contextele în care
acestea sunt rostite, urmãtoarele genuri specifice retoricii:

a) genul epidictic, în care se elogiazã sau se blameazã actele
contemporanilor;
b) genul judiciar, în care se acuzã sau se apãrã;
c) genul deliberativ, în care se susþine sau se combate. 
Într-o mare mãsurã, genul deliberativ corespunde discursului

politic, în sensul cã exprimã o anumitã opinie în faþa auditoriului.
Totuºi discursul politic se încadreazã ºi în genul epidictic, întrucât
acesta poate conþine laude sau critici cu privire la actori politici,
formaþiuni politice, sau alianþe. 

Din sublinierile de mai sus se evidenþiazã faptul cã, finalitatea
discursului politic, este aceeaºi ca ºi la discursul retoric:
argumentarea ºi realizarea persuadãrii. Contribuþia retoricii la funcþia
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argumentãrii „ajutã sã înþelegem ºi sã evaluãm discuþia ca pe un
proces firesc de comunicare persuasivã”5, influenþându-ne
comportamentul ºi convingerile iniþiale. Responsabilitatea oratorului
politic „constã în a cerceta amãnunþit tot ceea ce ar putea sã
influenþeze auditoriul sãu – afecte, convingeri politice, precum ºi
acele surse de informare”6 care au credibilitate în faþa auditoriului. 

B) Din perspectiva retoricii, topicii ºi a neoretoricii logico-
filosofice discursul politic reprezintã „un gen al oratoriei ºi un câmp
al argumentãrii.”7

C) Din perspectiva calitãþii de specie a discursului, discursul
politic subsumeazã trãsãturile acestuia, dar calea spre cãutarea
identitãþii lui rãmâne deschisã examinãrii ºi evaluãrii. 

Problema puterii nu este specificã numai domeniului politic,
ea este comunã ºi altor câmpuri de activitate umanã. Producerea
noului, a noutãþii ca formã revoluþionarã de manifestare a
modernitãþii, prin promovarea ºtiinþelor, prin reformismul social,
ridicarea standardelor de viaþã, prin politicile progresiste care
analizeazã ºi dezbat drepturile indivizilor, prin legalismul instaurat ca
politicã de apãrare ºi promovare a unei imagini integre a omului ºi,
nu în ultimul rând, prin mass-media, discursul politic îºi afirmã
dominaþia între celelalte tipuri de discurs ale societãþii moderne. 

Discursul politic reprezintã echilibrul fragil între trei
discursuri: al jurnaliºtilor, al actorilor politici ºi al publicului. Miza
discursului politic este, în cele din urmã, instituirea unei anumite
interpretãri a realitãþii, interpretare totdeauna dependentã de
câºtigarea puterii sau exercitarea ei. 
De aceea, cele trei riscuri care mineazã discursul politic sunt:
supramediatizarea în  „politica-spectacol”, aservirea opiniei publice
la reprezentarea furnizatã de sondaje ºi ruptura  dintre mass-media
ºi public.8

D) Din perspectiva ºtiinþei comunicãrii un discurs este politic
atunci când evalueazã situaþii de interes public.9

Eficacitatea discursului politic þine de autoritatea actorului
politic, de ceremonialul de enunþare ºi, nu în ultimul rând, de
ponderea pe care alþi actori sociali o dau discursului respectiv.10 

Mediatizat sau nu, discursul politic poartã permanent urmele unor
constrângeri legate de multiple obiecte politice: sistemele politice,
spaþiul politic, mass-media, rolurile politice, ideologii politice,
strategii politice.

Grupurile de putere se confruntã în plan discursiv,
persuadând ºi negociind, scopul ultim fiind preluarea puterii ºi
ducerea la bun sfârºit a programului de acþiune politicã promovat în
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campania electoralã.11 Credibilitatea unui discurs politic depinde de
transparenþa descrierii realitãþii ºi de cum vor fi valorizate anumite
potenþialitãþi ale viitorului imediat, avându-se mereu în atenþie atât
interesele proprii, cât ºi cele ale auditoriului cãruia i se adreseazã. 
E) Din perspectiva reþelei modale12, discursul politic evolueazã,
cu prioritate, într-un spaþiu al posibilului, al verosimilului ºi al
credibilului, al promisiunii pentru unii (chiar dacã este dezirabil
pentru toþi), promovând o configuraþie atitudinalã complexã:

- este rostit în numele unui grup politic, al unei categorii
sociale, sau al unei naþiuni;
- este capabil sã propunã scopuri, soluþii, mijloace de
realizare, pe care ºi le asumã locutorul;
- afirmã calificarea celui ce-l rosteºte (ºi, implicit, a grupului
pe care acesta îl reprezintã ca agent competent, capabil,
bine intenþionat, eficient etc.), dar ºi descalificã adversarii
politici.13

Aºadar, orice discurs politic este rostit de un locutor, întotdeauna
într-un anumit context, despre ceva anume ºi este adresat unui
auditor. Acest „ceva” este un eveniment „un fenomen pe care îl
percepem ºi îl putem înregistra în douã moduri: primul, atunci când
privim la ceea ce se întâmplã în jur, fãrã sã acordãm o importanþã
deosebitã evenimentului; al doilea, când o anumitã întâmplare «intrã
în rezonanþã» cu preocupãrile noastre.”14

„Dacã orice discurs e efectuat ca eveniment, orice discurs
este înþeles ca semnificaþie.”15

În practicã, evenimentul ºi sensul se articuleazã între ele, cu
alte cuvinte „mai mult decât un discurs, adicã un obiect de schimb
între un destinatar ºi un destinator, practica semnificantã pe care o
abordãm poate fi consideratã ca un proces de producere de sens.”16

F) Din perspectiva deixisului17, discursul politic este o
înlãnþuire de acte de enunþare singulare, numite de Maingueneau
„enunþuri-împrejurãri.”18

G) Din perspectiva analizei logico-retorice a strategiilor
discursive de tip persuasiv, discursul politic „prin formele sale de
manifestare (doctrinã politicã, propagandã politicã, ideologie
politicã, publicitate politicã etc.), legitimeazã cunoaºterea politicã ºi,
prin aceasta, puterea politicã.”19 Forþa discursului politic nu va putea
fi nicicând minimalizatã, el reuºind permanent sã reinstaureze
puterea, sã dea sens evenimentelor social-politice, sã ofere
identitate actorilor politici, sã instaureze coerenþa socialã etc. 
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Particularitãþile discursului politic

Discursul politic, în calitatea lui de intervenþie discursivã
specificã, se evidenþiazã   printr-o serie de trãsãturi care-i conferã
„supremaþie în «afacerile» publice”20. Din perspectiva calitãþii de
specie discursivã, discursul politic se deosebeºte de celelalte tipuri
de discurs prin:

- Convenþionalitate21 pentru cã funcþioneazã pe baza unei
argumentaþii formale care justificã, pe de-o parte, rolul „instituþiei”
(un partid, un minister, preºedinþia etc.) ºi, pe de altã parte, imaginea
publicã a actorului politic care reprezintã acea instituþie.

Spre exemplu, într-o campanie electoralã se folosesc diferite
situaþii de comunicare politicã: platforma electoralã, publicitatea
electoralã, turneul electoral22 etc.

- Strategie23 deoarece comunicã „adevãrul” faptelor de interes
public, „înaintea” chiar, a conþinutului propriu-zis. Conþinutul
discursului politic provine din faptul cã actorul politic, în funcþie de
context, activeazã strategii de credibilitate care servesc informãrii ºi
persuadãrii opiniei publice. Puterea, în forma ei democraticã, trebuie
sã îºi câºtige legitimitatea prin discursul politic care „are misiunea de
a face din minciunã adevãr, din crimã o faptã respectabilã, de a-i da
trecerii aparenþa de stabilitate.”24 Din perspectiva analizei logico-
retorice a strategiilor discursive de tip persuasiv, vom identifica
unitãþile discursive minimale, la nivelul unor construcþii discursive:

a) Ambiguitatea intenþionatã a discursului politic, adicã
„suprasaturarea de sens a unui discurs sau a unei secvenþe
discursive, datoritã cãreia receptorul este pus în faþa unei alegeri
neinspirate.” 25

Când un discurs, þinut în faþa unui public, este suprasaturat de
sens, el oferã o paletã opþionalã mult mai generoasã decât un
discurs riguros, pentru care opþiunile sunt pro sau contra. 

Putem vorbi, chiar, de o „retoricã a ambiguitãþii”, care valorificã
ºansele de aderare de cãtre receptori la ideile expuse. În bunã
mãsurã, receptorul trãieºte cu impresia de coparticipare la stabilirea
de sensuri, ceea ce-i conferã importanþã în folosul naþiunii.

Iatã o secvenþã discursivã - „În România, (…) 3% reprezintã lupta
împotriva corupþiei – iar restul de 97% chiar corupþia, care s-a
generalizat, a fãcut metastaze. (…) În România sunt legi suficiente
pentru lichidarea corupþiei, dar ele nu se aplicã. ªi ele nu se vor
aplica atâta timp cât la Putere vor alterna aceleaºi echipe care au
condus þara, de 15 ani încoace, ºi care se menajeazã ºi se acoperã
reciproc. Este evident cã nu pot lupta împotriva corupþiei tocmai cei
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care o promoveazã ºi fac averi uriaºe datoritã ei. E nevoie de o
schimbare radicalã, pentru ca funcþiile Statului sã fie restabilite. Nu
trebuie sã  se teamã nimeni de venirea mea la Putere, fiindcã nu vor
avea loc nici execuþii publice pe stadioane, cu mitraliera, nici valuri
de arestãri -  aºa cum o propagandã grosolanã a minþit în campania
electoralã din anul 2000, reproducând trunchiat vorbele mele, sau
inventând fraze pe care eu nu le-am rostit niciodatã. Toþi cei care mã
cunosc ºtiu prea bine cã un creºtin practicant, ca mine, nu poate
ucide nici o insectã, darmite oameni! Tolerarea ºi încurajarea
corupþiei, muºamalizarea marilor dosare ale jafului – toate acestea
reprezintã primejdii capitale împotriva populaþiei României. (…) Nu
mai cãutaþi soluþii în altã parte ºi nu mai ignoraþi forþa redutabilã a
Partidului România Mare – singurul care n-a fost la guvernare, pânã
acum, ºi nu s-a compromis. Soluþia este aici, sub ochii voºtri, ºi nu
costã nimic!”26 – unde remarcãm rostirea ambiguã a lui C. V. Tudor
care face apel la sentimente naþionale, recurgere la insinuãri
incriminatorii etc. 

Este dificil de respins un discurs ambiguu, care va gãsi de
fiecare datã calea de a se retrage strategic într-unul din sensurile
favorabile, lãsând sã treacã neobservat un adevãr denigrator.

b) Caracterul disimulat al discursului politic se resimte, prin
natura sa ideologicã, în modul de apãrare a intereselor unui actor
politic, respectiv, ale unui grup ºi semnalarea unei anumite situaþii de
fapt. 

Analizând natura ideologiilor, P. Ricoeur deosebeºte trei
funcþii ale ideologiei: de distorsiune-disimulare, de legitimare, de
integrare prin recurs la un act fondator, inaugural.27

Funcþia de legitimare deþine un avantaj ideologic care se
concretizeazã în retorica discursului politic. În acest sens, discursul
politic va fi „cosmetizat”, astfel încât sã nu se observe obiectivele
reale urmãrite de orator. De fapt, un discurs politic este receptat
dincolo de cuvinte, pãtrunzând sensul indirect ºi, uneori, aluziv.

Iatã o secvenþã discursivã - „Vezi bine cã toatã lumea are
nevoie de rodul pãmântului pe care îl trudeºti, iar tu te alegi cu
sãrãcia pentru cã ei îþi iau recolta pe nimic. Ãºtia când se laudã câte
þi-or da, te folosesc ca sã rãmânã tot ei în fruntea bucatelor. Dar zi:
e timpul dreptãþii, e vremea adevãrului. Nu te lãsa pãcãlit. Alege cu
gândul la tine ºi la copiii tãi. Sã trãiþi bine pe locul moºtenit de la ai
voºtri.

Acum a venit ºi vremea ta!/Dupã ani de hoþie a venit timpul
Dreptãþii!

Dupã ani de minciunã a venit timpul Adevãrului!/Dupã ani de
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sãrãcie a venit vremea sã muncim cu folos!
Nu voi fi Preºedintele hoþilor, baronilor ºi mincinoºilor!/Voi fi
Preºedintele tãu!”28 - unde sesizãm caracterul disimulat al discursului
lui T. Bãsescu, centrându-se pe învinuirea puterii, cauza vieþii
sãrãcite. Folosirea unui limbaj politic pe înþelesul tuturor a atras,
implicit, capital electoral chiar ºi din mediul rural, cunoscut ca fãcând
parte din electoratul social-democraþilor.29

„Uneori discursul politic este nevoit sã punã la dispoziþia auditoriului
ceea ce acesta din urmã ar vrea sã audã în legãturã cu anumite
aspecte ale domeniului politic.”30 Intervine pragmatismul politic, în
sensul atingerii scopului propus: legitimarea puterii. În acest mod, se
poate explica agresivitatea discursurilor electorale, care
promoveazã în faþa electoratului programe de îmbunãtãþire a
nivelului de trai plecând de la eºecul guvernãrii precedente (în cazul
opoziþiei) ºi a susþinerii continuitãþii guvernãrii, precum ºi
discreditarea ideilor opoziþiei (în cazul celor aflaþi la putere). Indirect,
se poate spune cã disimularea este cerutã de electorat.
Urmãrim o secvenþã discursivã - „Va merge România înainte, pe
drumul cel bun pe care a pornit, sau o va lua iar de la început,
riscând o nouã prãbuºire. Spre Europa, sau înapoi spre trecut? Spre
creºtere, sau înapoi spre tranziþie? Ne aflãm în faþa unei intersecþii.
În faþa noastrã, se deschid douã drumuri. Unul singur este calea
cãtre o viaþã mai bunã.”31- unde Nãstase explicã faptul cã þinta sa
principalã ca preºedinte al României este „scoaterea definitivã a
sãrãciei din þarã”, „aducerea românilor înapoi în þarã” ºi
„cauterizarea corupþiei”.
Situaþiile de disimulare prin intermediul discursului politic sunt
determinate în bunã mãsurã ºi de natura ºi structura auditoriului.32

Într-un anumit fel se va prezenta propaganda electoralã în
faþa maselor eterogene ºi, cu totul altfel va suna un discurs în
Parlament, unde se presupune a fi un auditor mai omogen ºi
specializat. De asemenea, „caracterul disimulat al discursului politic
este reclamat de obsesia imaginii.”33

În campania prezidenþialã din 2004 T. Bãsescu reuºeºte sã-
ºi construiascã imaginea de om cinstit, luptãtor împotriva corupþiei,
elemente cheie în persuadarea electoratului. Consecinþele obsesiei
imaginii sunt bine-cunoscute în comunitate: distorsionarea unor
realitãþi, amânarea unor prioritãþi etc. 

c)  Caracterul imperativ34 al discursului politic „ne plaseazã în
miezul discuþiei privind distincþia dintre natura locuþionarã,
ilocuþionarã ºi perlocuþionarã a actelor noastre de limbaj, aºa cum a
fost pusã ea de Austin,” care face trecerea de la „a spune ce se



48

spune” la „a spune ce trebuie sã se facã” ºi la „a face ce se spune”.
Extrapolând la nivelul discursului politic, trecerea se face de la „a
spune” la „a face”. Ai eºuat în acþiune, ai eºuat în discurs.

Pe scena politicã româneascã întâlnim o imperativitate
agresivã ºi antrenatã doar de ambiþia atingerii unui scop, acela al
preluãrii puterii. În aceastã situaþie, auditoriul, marcat de o astfel de
manifestare, îºi va reanaliza opþiunea de vot.  

În pregãtirea asumpþiei imperativitãþii se parcurg trei etape:
1. Descripþia prin care oratorul politic prezintã situaþia politicã,

cerându-i auditoriului sã acþioneze.
Practic, un discurs politic poate descrie fie situaþia politicã a

guvernãrii (în funcþie de poziþia în care se aflã grupul de putere care
propune discursul), fie situaþia politicã în calitate de proiect de
guvernare.

Când dintr-un discurs politic reies nerealizãrile guvernãrii, ne
aflãm în faþa unei descrieri critice ºi aceasta aparþine, de regulã,
celor care aspirã la putere, deci opoziþiei. Dar, existã ºi varianta în
care se subliniazã, în special, realizãrile guvernãrii desigur de cãtre
actuala putere. În acest caz, vorbim de o descriere optimistã.

2. Evaluarea realitãþii politice descrise va fi, desigur,
partizanã, în funcþie de grupul de putere care o prezintã. Receptorul
va lua drept credibile, în special, elementele apreciate de ambele
grupuri de putere. Discursul politic trebuie sã aibã în atenþie câteva
criterii legate de proiectul de guvernare asumat. În funcþie de
discrepanþa dintre promisiuni ºi realizãri auditoriul va decide dacã
existã temei pentru a legitima respectivul grup de putere.

3. Prescripþia este etapa în care auditoriul face cunoºtinþã cu
caracterul categoric al discursului politic, exprimându-ºi ulterior
opþiunea de vot.

Urmãrim o secvenþã de discurs - „Unde se aflã România
acum, la finele lui 2004, dupã cei patru ani de guvernare? Se aflã
acolo unde am promis ºi ne-am þinut de cuvânt. România a aderat la
NATO. Beneficiem de cele mai solide garanþii de securitate din
istoria României. Suntem o þarã cu un profil strategic clar recunoscut
ºi respectat. Nu mai suntem o þarã din zona gri, de la marginea de
est a Europei. Uniunea Europeanã a stabilit când vom deveni
membri ºi urmeazã sã încheiem negocierile de aderare, sã semnãm
Tratatul de aderare. România a fost recunoscutã de UE ca având
economie de piaþã funcþionalã, dupã ce SUA recunoscuse statutul
de þarã cu economie de piaþa în 2003. (…)

Românii cãlãtoresc fãrã vize în spaþiul Schengen, dupã anii de
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cozi umilitoare prin frig pe la porþile ambasadelor strãine. Ei pot
munci acum în Occident pe baze contractuale bine reglementate.
(…) Dar cel mai important este cã politica externã a adus dividende
în plan intern, fiind estimat în acest an un nivel record al investiþiilor
strãine, de peste 2 miliarde Euro, exportul a devenit un motor de
creºtere economicã, iar susþinerea financiarã din partea UE pentru
succesul aderãrii va fi de circa 16 miliarde pânã în 2009.(…)”35

- unde observãm cã au fost parcurse cele trei etape ale
caracterului imperativ al discursului politic. Nãstase a prezentat
faptele, a evaluat mãsurile luate de guvernul sãu în politica externã,
iar în final se desprinde concluzia cã ele sunt convenabile pentru
continuarea gestionãrii puterii de cãtre acelaºi grup de putere. 

d) Caracterul polemic al discursului politic „este, pentru
receptor, semnul luptei pentru putere.”36

Caracterul critic ºi polemic al unui orator politic, care susþine
un discurs politic în faþa unui auditor, este imperativ, fiind unica
modalitate prin care poate sã confrunte douã opþiuni înaintea actului
decizional bazat pe cunoaºterea ºi evaluarea variantelor.

Din perspectiva receptorului, polemica politicã oferã
alternativele scenei politice pe care le evalueazã ºi decide care îi
reprezintã cel mai convenabil aºteptãrile. Receptorul cântãreºte
argumentele subliniate prin prisma ideilor susþinute de el însuºi,
pregãtind astfel actul de legitimare a puterii.

Sunt ºi situaþii când polemica politicã dezamãgeºte ºi
spulberã idealurile receptorului. Un astfel de discurs politic va fi
sancþionat, scãzând ºansele de legitimare ale respectivului grup de
putere. 

Când este confruntat auditoriul cu caracterul polemic al
discursului politic? 

În campaniile electorale, când discursul politic al unui
candidat atacã programul opozantului sãu; în cazul dezbaterilor pe
diverse teme de interes public, între mai mulþi candidaþi, în faþa
potenþialilor votanþi; cu prilejul întâlnirilor interactive organizate de
mass-media cu actorii politici ai momentului; citind doctrinele politice
ale diferitelor formaþiuni politice aflate în competiþie electoralã ºi care
susþin viziunea acestora asupra dezvoltãrii societãþii.

Prezentãm un fragment discursiv - „O þeapã pentru Adrian
Nãstase, una pentru Mitrea, alta pentru ªerban Mihãilescu, alta
pentru Popescu, una ºi pentru Iliescu etc. Voi pune câte o þeapã care
sã-i reprezinte pentru cã în 2000 au tras þepe românilor. În realitate,
Adrian Nãstase este geambaº-ºef de contracte, a fost geambaº de
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copii, s-a lecuit de asta ºi s-a apucat sã încheie contracte de
infrastructurã fãrã licitaþie, trebuie sã plece cât mai repede, cã altfel
vinde tot.”37 - unde constatãm tenta polemicã evidenþiatã de
atitudinea de adversitate a lui Bãsescu faþã de opoziþie. Militeazã pe
schimbare, afirmând cã Adrian Nãstase împarte bani publici fãrã
licitaþii. În acest exemplu, caracterul polemic este indus prin
procedee discursive mai neortodoxe, cum este cel referitor la „þepe
în Piaþa Victoriei” etc.

- va urma - 
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Mariana JUSTER (ISRAEL)

UMBRE

În þintirimul de acolo, cu pietre
prãvãlite peste bãlãrii ºi crengi
uscate, se aflã ºi cei dragi ai mei. Ei
ºi-au gãsit pacea veºniciei, înobilând
ºi þãrâna ultimului lor lãcaº.Umbrele
lor mi se aratã ca din îndepãtate
ceþuri, îi chem ºi îi rechem din
împãrãþia tãcerii, ca sã-mi fie alãturi
la grea cumpãnã a vieþii mele.

În zilele acestea cu cer
plumburiu ºi ploi reci, ghemuitã între
pleduri moi, mi-a apãrut în minte
chipul unchiului Mordehai. Cele mai
multe amintiri despre acest om tãcut
ºi scorþos se înoadã cu vacanþele
mele de iarnã din adolescenþã.

Mi-e tare drag unchiul
Mordehai! Îl vãd acum printre gene,

þãran moldovean cu chipul ºi graiul pãmântean neaoº. Era aidoma
unui þãran sadea din partea locului. Nici cã putea fi deosebit de cei
printre care îºi petrecea viaþa ºi-ºi câºtiga existenþa. Umbla pe uliþele
satelor târguind vite iarã în zi de joi, se afla în inima iarmaroculuui. Îl
iubeau þãranii ºi cuvântul sãu, rar, dar bine cugetat, era pentru ei ca
litera de evanghelie.! Avea stânã mare, unde se pierdea de lume între
imaºuri ºi dealuri cu ciobanii ºi oile sale. Când se întorcea acasã
mirosea a zer ºi caº.

Unchiul Mordehai era înalt ºi puþin încovoiat înainte. Mergea
cu paºi întinºi, largi ºi cu capul aplecat. Pãrea cã nu vede pe nimeni
în jurul lui. Mãtuºa se þinea în urma lui cu paºi mãrunþei, mãrunþei.

Hai, mãi fimeie, ce þi-s picioarele împiedicate? Îi strigã el fãrã
sã întoarcã capul cãtre nevastã, dar ea, cu sufletul la gurã, abia cã mai
rãsufla. Drag ºi teamã îi era de bãrbatul tinereþei ei, cu obrazul ars de
vânturi ºi geruri. Câteva zbârcituri îi brãzdau faþa. Era bun ca pâinea
caldã, dar, când se mânia, era aprig. Bãga spaima în cei ce-l
înfruntau. Faptele bune le fãcea în liniºte fãrã surle ºi trâmbiþe. Era
cãpãþânos ºi nimeni nu-l abãtea din drumul sãu. Bunicul ne povesrea
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cã, odatã, în copilãrie, “Mordhe” fusese pedepsit pentru niscaiva
pozne. Bãiatul se aºezase atunci lângã un copac ºi se pusese pe un
plâns neîntrerupt. Nimeni nu reuºea sã-l liniºteascã. Dar când a
încetat sã mai plângã, spre mirarea tuturor s-a aflat cã, de fapt, el se
odihneºte numai...

Nici azi nu mã pot dumiri cum unchiul Mordehai dibuia femeile
frumoase. Avea mare slãbiciune pentru ele. Le plãcea mult ºi le cãuta.
Dar cum? Aici era marea noastrã enigmã...Oricum sã fi fost ºi în orice
împrejurare, le chitea cu iscusinþã de meºter. 

Se aºeza pe un scaun, cu picioarele rãºchirate, cu capul
aplecat spre podele, trãgând ochiri scrutãtoare sub streaºina
sprâncenelor. Nici o leliþã din jur nu-i scãpa! Apoi urmau poveºti scurte
de dragoste cu nãbãdãi. Multe necazuri i s-au tras de la acest nãrav.
Gurile rele spun cã odatã, noaptea, fraþii nevestii l-au pândit sã-l
ciomãgeascã. Când a rãcnit el odatã la ei, s-au cutremurat toate
dealurile ºi vãile, iar de fricã, agresorii s-au lãsat pãgubaºi fugind ca
potârnichile care încotro. De atunci l-au lãsat în plata Domnului ºi
unchiul îºi vedea liniºtit de treabã... ªi tot gurile rele spun cã aº avea
o mulþime de veri prin satele bântuite de iubirile unchiului meu ....

Aventurile sale amoroase, pe vremea aceea nu mã atingeau
câtuºi de puþin. Nenea îmi purta de grijã, mai ales iarna, ducându-mã
cu sania acasã în vacanþã. Pe mine pãrinþii m-au þinut la ºcoalã în
oraº, iar din cauzã cã iarna nu existau mijloace de a ajunge în târg,
riscam sã nu pot veni acasã. Nãdejdia mea cea mare era unchiul.

Odatã, pe un ger de scãpãrau pietrele, cam pe la trei dupã
miezul nopþii, în sfârºit plecam acasã. Unchiul trebuia sã fie în zori la
iarmaroc, motiv pentru care nu se putea amâna plecarea în timpul
zilei.  La sania cea mare au fost înhãmaþi doi cai roibi. Peste un
aºternut de paie, am fost aºezatã ºi învãlãtucitã în pãturi, ca o boccea
mare. Peste boccea, unchiul azvârli douã cergi miþoase ºi un viþel tot
acoperit ca sã-mi þinã de cald. Aºa am pornit la drum pe un frig de ne
îngheþau nãrile ºi lacrimile în gãvanul ochilor. Unchiul mâna caii, fãrã
a se interesa dacã nu mã prefãcusem între timp într-un sloi de gheaþã.
În zvoanã de zurgãlãi intrarãm în codru. Caii devenirã neliniºtiþi, iar la
un moment dat, se ridicarã pe picioarele dinapoi nechezând
înfricoºaþi. Urlete prelungi.... Un lup cu ochii fioroºi apãru în mijlocul
drumului. Unchiul evitã primejdia  aprinzând cu iuþealã un ºomoiog de
paie ºi hârtii. Lumina se rãspândi în mii de steluþe pe nea. ...Flãcãrile
alungarã fiara.

Tulburarea mea nu-l impresionase nicidecum pe unchi. Aº fi
vrut sã-mi aline teama, spaima, cu o vorbã bunã, dar el ºfichiuia
biciuºca blestemând dihaniile pãdurii.
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Ieºind di codru n-a mai dat bice cailor înaintând la trap, ªi aºa,
cu popriri la câte un han, ca sã ne încãlzim cu puþinã tãrie, ºi hai, hai,
de bine de rãu, am strãbãtut drumul în vreo trei ceasuri. Ajungând
acasã la pãrinþi, m-am pus pe smiorcãialã la care nenea s-a supãrat
foc promiþându-mi cã altãdatã nu mã va mai lua la drum de iarnã. Dar
sã ºtiþi cã nu s-a þinut de cuvânt. Îi eram nepoata cea iubitã, iar atunci
când l-a cunoscut pe omul meu, l-a îndrãgit pe datã, sãrbãtorind
evenimentul, cu mult Cotnãrel ºi specialitãþi de la stâna sa. De atunci
fiecare revenire acasã la familia mea, însemna ºi petreceri la unchiul
Mordehai, cu sfinþire de damigene cu Cotnar. Veselia era atât de mare,
încât, la întoarcerea acasã la pãrinþi, drumul pãrea sucit ºi plini de
poticneli...

Anii au trecut. Veneam din þarã sfântã sã mi revãd meleagurili
natale. L-am regãsit pe unchiul Mordehai, puþin strâmb din ºele ºi cu
mãdularele în grea suferinþã. Aspru ºi tãcut, el nu se vãieta.ªedea, ca
de obicei, pe scaun cu picioarele rãºchirate, cu capul aplecat, trãgând
ochiade prin streaºina ochilor. Mã privea, mã cerceta în felul lui. ªtiam
cã vrea sã-mi facã un compliment, dar nu îndrãznea.

Apoi s-a întâmplat ceva deosebit care mi-a schimbat total
pãrerea mea asupra unchiului. Îl ºtiam un om aspru, bãtut de vijelii ºi
arºiþã. Nu-mi pãrea o fiinþã capabilã de sentimente fine, alese. Era un
om simplu, dur cu el ºi cu alþii.

Într-o zi, mã duceam la vechiul þintirim în care odihnesc cei
dragi ai mei. Înaintam prin bãlãriile printre care miºunau tot felul de
lighioane. Mã rãzbi un fior de groazã, cu toate acestea cercam sã
înaintez în neºtire. Pietrele de cãpãtâi fiind prãvãlite, a fost aproape
imposibil sã identific pe cei pe care-i cãutam. Deodatã, printr-o perdea
de crengi ºi frunze îl zãrii pe unchiul Mordehai ºezând lângã piatra de
cãpãtâi a maicei sale. Bãtrânul îºi fãcuse o bancã pentru orele de
reculegere la mormântul celeia care l-a pãrãsit pe când el era încã
copil. Lumânarea care ardea ºi resturile de cearã rãmase din alte dãþi,
îmi dovedeau desele vizite pe care el le fãcea lãcaºului ei de veci...

Mã întrebam cum ºi unde tãinuia unchiul meu, þãranul
Mordehai, atâtea simþãminte gingaºe...

Anul urmãtor nu l-am mai gãsit. Se duse sã se alãture maicei
sale iubite ........

18. 1.2004
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Hanna BOTA

CAMERA SECRETÃ

Bãtrâna Emma, care
încã nu adormise, sãri de-a
dreptul sprintenã din pat când
auzi ciocãnitul insistent la uºã,
însoþit de vocea binecunoscutã
a bãtrânului avocat Rotmayer,
prietenul atât de îndrãgit al
soþului ei mort mai bine de cinci
ani.

Bãrbatul ar fi vrut sã nu
fie vãzut de nimeni când intrã
strecurându-se în casã cu douã
pachete învelite în pânzã
groasã, spre surprinderea
Emmei. Acum e sigur – spuse el
cu vocea joasã, ne vor aduna în
lagãre de muncã, cum au fãcut
ºi în alte oraºe ocupate, aºa cã
e prea riscant sã mai þin lucrurile
astea în casã. Sunt prea
valoroase, n-aº vrea sã ajungã
pe mâna netrebnicilor, sã le
profaneze, sã le risipeascã...
Am riscat venind atât de târziu,
ºtii cã n-avem voie sã circulãm
dupã lãsarea serii (atunci observã Emma cã nu purta la braþ steaua
galbenã), aºa cã azi nu voi reveni, dar dacã va fi timp prielnic, voi
veni mâine searã cu un nou transport. Mi-a mai rãmas sã aduc
obiectele din aur ºi bijuteriile familiei, ºtii tu, menorele cele mari ºi
cele mici, poate niºte tablouri, dacã ai loc destul, plus casetele cu
bijuterii de-ale fetelor, nu avem voie sã purtãm decât verighetele, dar
vom renunþa ºi la ele. Totuºi, ceea ce am adus azi e mult mai
valoros, mai scump decât greutatea lor în aur. Ascunde-le unde vrei,
aºa cum ne-am înþeles, nu-mi spune nimic, ripostã el cu palma
apãsatã peste ureche, când Emma pãru cã vrea sã intervinã, nu
vreau sã ºtiu nimic, ca nu cumva sã vorbesc dacã mã vor tortura. Nu
voi spune nici familiei, nimãnui! Pãstreazã secretul ºi tu, Emma, de
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dragul prietenului meu – singurul om de care mi-a fost lipit vreodatã
sufletul – mai adãugã avocatul ca pentru sine, apoi ieºi pe furiº,
privind prevãzãtor în toate direcþiile.

În urmãtoarea searã era 3 mai 1944, iar Emma nu l-a mai
aºteptat pe avocat, aflase cã împreunã cu familia ºi mulþi alþi evrei,
în numãr de mii, au fost îngrãmãdiþi de cãtre soldaþii hortyºti pe
teritoriul Fabricii de Cãramidã de lângã vama Clujului.

ªtia unde s-ascundã bogata încãrcãturã a pachetelor.
Pregãtise mult timp acest gest – oricât era de riscant; ºtia cã dacã
ar fi fost descoperitã ca susþinãtoare a evreilor ar fi suferit aceleaºi
represalii – dar amintirea soþului ei merita acest sacrificiu.

Cu vreo 10 zile în urmã chemã un zidar sã-i izoleze holul
(care tocmai fusese zugrãvit în verde) plângându-se cã ar fi tare
igrasios, doar zugrãveala proaspãtã ascunde acest neajuns ºi îi
ceru sã zideascã un perete fals lângã cel exterior. Când sã înceapã
munca, bãtrâna, sâcâitoare, îi spuse sã zideascã la 30 cm distanþã
de celãlalt. Oricât s-a cãznit omul sã-i explice cã nu e nevoie de
distanþa asta mare, cã pierde spaþiu degeaba, ea nu se lãsã
convinsã, ba mai mult, dupã o discuþie contradictorie ea se
încãpãþânã sã facã peretele nou la 50 de centimetri. Bãrbatul
înþelese cã bãtrâna are idei fixe, cã poate nu e chiar normalã, dar
treaba ei, dacã plãteºte! Aºa o sã fie, sigur, mai uscat ºi mai cald în
hol – concluzionã femeia, iar zidarul, ridicând din umeri a nepãsare,
construi peretele pânã la tavan, înþelegându-se cu bãtrâna cã va
reveni sã tencuiascã ºi sã zugrãveascã atunci când ea va face rost
de restul banilor ca sã-l plãteascã. Numai ce plecã zidarul, femeia,
cu niscaiva trudã, deºi mortarul nu se uscase, scoase de la baza
zidului câteva cãrãmizi lãsând un gol prin care, în noaptea aceea,
introduse valorile aduse de avocat. Fãcu ea singurã mortarul
necesar pentru fixarea cãrãmizilor în zid. ªtiind cã nu va mai exista
un nou transport, dupã câteva zile chemã meºterul sã-ºi termine
treaba începutã.

Familia bãtrânului avocat, ca multe alte familii, nu s-a mai
întors niciodatã, apoi, în ianuarie 1946 bãtrâna Emma fãcu o
congestie pulmonarã care i-a adus brusc sfârºitul. Se pãrea cã
secretul fusese dus pentru totdeauna în mormânt.

Prin anii ’70 Primãria Clujului închiria locuinþa, naþionalizatã
din 1958, în folosinþa unui pictor. Când acesta hotãrî sã transforme
jumãtate din hol în baie, descoperi cãmãruþa secretã. Se auziserã
multe poveºti despre comori ascunse, bãnui cã va gãsi aur sau
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bani, dar fu dezamãgit când, învelite cu grijã în pânzeturi, descoperi
doar niºte cãrþi pline cu un scris neobiºnuit. Le duse la un anticariat
unde pentru fiecare bucatã primi o oarecare sumã de bani, mãrunþiº
care ºi-a gãsit repede rostul în cârciuma împãrþitã cu artiºtii ºi
scriitorii de mâna doua a oraºului, prieteni veºnic lacomi de tãrie.

Când am trecut de poarta din fier forjat ce reprezenta
intrarea în vechea clãdire ºi am intrat pe-un hol lung, un miros acru
de piºat vechi m-a izbit. Mirosul acesta e impregnat parcã ºi-n
pereþi, în piatra cenuºie, în balustrada din acelaºi fier vechi cu
vopseaua neagrã scorojitã, cu lemnul tocit de mâinile ce s-au
sprijinit deceniu dupã deceniu, când încãlþãrile frecau mozaicul
treptelor la fel de tocite. Oricât ai spãla scãrile, ai zugrãvi pereþii
(care oricum crapã imediat ºi dezvelesc ostentativ rândurile de
spoialã coloratã), dincolo de mirosul de var, dincolo de mirosul
soluþiilor de curãþat Mister Propper sau Pronto pentru suprafeþe
netede, descoperi acelaºi miros acru de urinã, de parcã Clujul ºi-ar
fi deºertat o parte din udul cetãþenilor lui în holul acela – ºi chiar a
fãcut-o prin toþi cerºetorii, neadãpostiþii, copiii strãzii (care sub o
bucatã de ziar mai lasã pe acolo, în grabã, ºi alte genuri de nevoi),
dar seara pot fi vãzuþi chiar oameni bine îmbrãcaþi, tipe înþolite dupã
ultimul rãcnet intrînd precauþi, ca apoi, dupã ceva timp, sã iasã
uºuraþi. Ce sã faci dacã oraºul încã nu are veceuri publice, nu toþi
cunosc toaletele reastaurantelor din centru! Însã un lucru mai
neplãcut e faptul cã în spatele dantelãriei din fier al porþii ºi-au gãsit
loc de scabroasã expunere a sexului în erecþie exhibiþioniºtii care
vâneazã cu ochii roºii de excitaþie, cu privirea tâmpã fixatã asupra
persoanelor feminine, victime care le-ar putea surprinde frecarea,
pentru a-ºi savura masturbarea.

Toate acestea le-am aflat mai târziu, nu în prima searã când
am pãºit în semiobscuritatea clãdirii din centrul Clujului, clãdire a
cãrei soartã neigienicã o împãrtãºesc majoritatea celor din jur, dacã
au dorit sã-ºi pãstreze faþada devenitã patrimoniu naþional ºi n-au
schimbat la vreme vechile porþi cu uºi termopan ºi interfon la intrare
– avantaje cel puþin igienice ale condiþiilor moderne.

Când însã am intrat în apartamentul spaþios, având camere
înalte de 4 m, livingul prevãzut cu luminator care se deschidea
cândva printr-o trapã (camere special concepute pentru sãrbãtoarea
corturilor – hag hassukkot – când evreul trebuia sã locuiascã sub
cerul liber o sãptãmânã) am uitat holul întunecos ºi mirosurile
ciudate. Ferestrele camerei dinspre stradã dãdeau spre magazinul
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Central; un furnicar pestriþ, apoi bradul de Crãciun împodobit (ce-i
drept cam kitchos) ºi luminat încântau ochii. Îmi plãcea casa aceea! 

Într-o toamnã, când am fãcut o renovare a bãii, am
descoperit cãmãruþa secretã. Avea zidul ce da în exterior vopsit în
verde crud, cu dungi în degrade dinspre alb spre verde închis la un
lat de palmã de tavan ºi flori pictate pe tot peretele, tavanul era alb.
Peretele dinspre interior era din cãrãmidã netencuitã, pe jos era mult
moloz ºi bucãþi de cãrãmidã care acopereau aproape în întregime
parchetul asemãnãtor celui din hol ºi din restul locuinþei. Am
cercetat-o îndelund cu lanterna, n-avea luminã de niciunde. N-am
dãrâmat peretele, deºi am fi câºtigat spaþiu; dincolo de faianþa din
baie existã ºi azi o cãmãruþã care nu are nici un rol, dar care a
ascuns speranþele unora de a reveni acasã în viaþã, speranþe arse.  

(din colecþia SECRETELE CLUJULUI MEU)
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Dan BRUDAªCU

OCTAVIAN GOGA. CURENTE ªI 
TENDINÞE LITERARE. REVENDICÃRI

Exegeþii operei poetice a
lui Octavian Goga pãcãtuiesc,
în general, prin încercãrile de a
o aborda simplist, reþinând date
care-l fixeazã în contextul
începutului de secol XX sau
raportând-o, în marea lor
majoritate, doar la poezia
patrioticã, la cea cu mesaj
social sau mesianic ºi cel mult
la literaturile maghiarã,
germanã ºi italianã. Aceasta
poate datoritã faptului cã poetul
însuºi fie a tradus din literaturile
respective, fie a fãcut
mãrturisiri în care a recunoscut
impactul avut de acestea
asupra propriei creaþii. 

Pe de altã parte, poezia
lui Octavian Goga fost
perceputã exclusiv în raport cu
mutaþiile ºi evenimentele social-politice petrecute în spaþiul originar
– transilvan ºi românesc – al autorului. Chiar dacã aceste
evenimente au fost decisive pentru destinul social-politic ºi viitorul
poporului român, ele trebuie înþelese nu în sine, ci ca parte a unui
proces de mare amploare ºi largã cuprindere, care au inclus o
suprafaþã uriaºã a continentului european.

Este o perioadã de adânci prefaceri ºi de neobosite cãutãri,
de contestãri violente ºi de îndoieli dramatice, în care se pregãtesc
ºi se articuleazã  marile rãsturnãri ºi convulsiuni politice din primii ani
ai secolului XX. Este perioada unor permanente ºi adânci
confruntãri, conflicte ºi agresiuni, care depãºesc limitele geografice
ale unei singure entitãþi statale, nu numai recurgând la mijloacele
luptei de clasã sau la forþele militare, ci ºi în sfera gândirii ºi a
creaþiei literare ºi filozofice. Este o perioadã ce angajeazã,
deopotrivã, forþele sociale ºi politice, dar ºi pe gânditori ºi scriitori. 
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Aceºtia sunt obligaþi sã pãrãseascã turnul de fildeº ºi sã
devinã pãrtaºi la devenirea viitoare a propriului lor popor.

Vremurile acestea noi, de mari ºi nesfârºite neliniºti, de
permanente ºi neechivoce contestãri, au fost cele care au cerut ºi
impus o nouã literaturã, o nouã modalitate de raportare a acesteia la
realitatea imediatã.

„Liniºtea ºi însingurarea – constatã Dan Grigorescu – îºi
pierdeau valoarea eticã: li se opunea o poezie desprinsã din lumea
realului.”1

Timpul însuºi impunea aceastã nouã literaturã, iar scriitorul,
ca reprezentant al elitei intelectuale, era chemat sã se implice în
social, sã se angajeze inclusiv în marile bãtãlii politice. Avem în
vedere situaþia, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi începutul
celui urmãtor, pornind din  Irlanda, traversând cea mai mare parte a
Europei ºi ajungând pânã în Rusia þaristã. Evident, nu putea face
excepþie nici spaþiul transilvan, teritoriu în care, ca reacþie directã la
politica de purificare etnicã promovatã cu fanatism de dualismul
austro-ungar, populaþia majoritarã îºi fixase obiective care sã-i
asigure autodeterminarea politicã ºi întregirea naþionalã între
fruntariile unui stat naþional unitar.

Din acest motiv, credem, poezia lui O. Goga nu putea fi scrisã
în nici o altã parte a cuprinsului românesc, pentru cã nicãieri
altundeva realitatea social-politicã nu era atât de gravã ºi presantã.

Dincolo de un anumit mesaj estetico-literar, ea a trebuit sã
aibã ºi un rol mesianic, de re-deºteptare naþionalã. În acest sens,
poezia sa continuã, la o altã scarã ºi cu alte mijloace de expresie,
tradiþia paºoptistã, de elan romantic ºi revoluþionar. Dar Octavian
Goga2 i-a adãugat ingrediente literare inedite, care i-au asigurat
elementul de noutate, au scos-o de sub influenþa romantismului
eminescianizant ºi i-au conferit valenþe de manifest politic.

Octavian Goga nu se aseamãnã, în acest sens, doar cu poeþi
reprezentativi ai literaturilor maghiarã, germanã ºi italianã, ci ºi,
pânã la un punct, W.B. Yeats3, promotorul ºi susþinãtorul renaºterii
irlandeze, sau cu rusul Alexandr Block, în creaþia cãruia descifrãm,
pe de o parte, profeþii noi ºi deznãdãjduite, iar pe de alta prevestirea
apropiatei lupte social-politice revoluþionare ce va schimba din
temelii chipul Rusiei pravoslavnice. În 1908, spre exemplu, în poezia
Pe câmpia Kulikovo, Alexandr Block prevestea apropiata luptã:

Inima mea nu mai poate trãi în pace,
Norii s-au strâns ºi braþele grele
Sunt gata de luptã. Soarta a sunat
Ceasul tãu. Ascultã-l. Roagã-te.
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Într-un fel, prin angajarea directã, personalã, în aceste bãtãlii
politice, implicând ºi uriaºe rãsturnãri militare, strategice, geopolitice
chiar, Octavian Goga urmeazã atât exemplul Lordului Byron (angajat
în lupta pentru eliberarea naþionalã a Greciei), cât ºi pe cel al lui
Petofi Sandor (înrolat în luptele purtate, inclusiv împotriva românilor
ardeleni, de Revoluþia maghiarã de la 1848-49, prin care se urmãrea
refacerea statului maghiar desfiinþat în urma catastrofalei înfrângeri
suferite, la Mohacs, în august 1526), luptãtori idealiºti ºi romantici,
inclusiv cu arma în mânã, împotriva forþelor reacþionare, pentru
idealul eliberãrii ºi al afirmãrii demnitãþii ºi identitãþii naþional statale
a popoarelor. Cei doi iluºtri înaintaºi au cãzut pe câmpurile de luptã4.
Goga este o excepþie fericitã, într-un fel. Omul a supravieþuit, dar
poetul a „murit” la sfârºitul luptei în tranºee ºi împlinirea idealului
pentru care a luptat. Dupã terminarea primului rãzboi mondial,
poezia mai rãmâne doar „un vis neîmplinit” pentru cel numit odatã
„poetul pãtimirii noastre”.

„Ceea ce constituie, cu siguranþã, o trãsãturã esenþialã a liricii
moderne este sentimentul acut al participãrii poeþilor la marile
miºcãri sociale ale vremii”, subliniazã Dan Grigorescu.5

Trezirea poetului, indiferent în ce parte a Europei, la aceastã
realitate diferitã, complexã ºi contradictorie, pe care doreºte s-o
transforme, s-o adapteze idealului sãu social-politic, nu genereazã
doar entuziasme ºi satisfacâii. Dimpotrivã, chiar dacã poezia a
nãzuit sã devinã o forþã intelectualã activã, una din temele majore
ale liricii începutului de secol XX rãmâne cea a înstrãinãrii poetului
de o întreagã alcãtuire socialã (ºi politicã, în cazul lui Goga) ale cãrei
temeiuri respingeau modelul conceput ºi promovat de el. De fapt,
încã din ultimele decenii ale secolului anterior, glasul poeþilor
profetiza iminenta declanºare a revoluþiilor ºi prãbuºirea imperiilor.
Înaintea lui O. Goga, Hugo von Hofmannstahl a prezis, în poeziile
sale de tinereþe, sfârºitul imperiului bicefal austro-ungar, dar ºi a
culturii pe care acesta a generat-o.

Pe de altã parte, perioada la care ne referim consemneazã
prezenþa în poezia europeanã ºi a altor teme (frecvente ºi în creaþia
poetului român) ca: neliniºtea, autoanaliza, deznãdejdea („jalea” lui
Goga) sau incertitudinea („Nu câte-au fost îmi trec pe dinainte/Ci
câte-ar fi putut sã fie” – zice bardul de la Rãºinari). Sunt – în opinia
unor exegeþi – reminiscenþe din romantismul german sau englez, iar
rãdãcinile lor ar trebui cãutate tot în nemulþumirile societãþii post-
revoluþionare, adicã ale celei de dupã anul 1848.

Poezia lui Goga degajã ºi ea ideea neliniºtii, a auto-analizei
celui ce s-a dorit poeta vates, dar ei îi este caracteristicã tristeþea,
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jalea, care-l mobilizeazã, îi impun sã treacã la acþiune. El nu
cunoaºte acea disperare a englezului Thomas Hardy, care refuzã
umanitãþii, deci ºi propriului sãu popor, cea mai micã speranþã în
viitor:

If something ceased, no tongue bewailed,
If something winced and waned, no heart was wrong;
If brightness dimmed, and dark prevailed,
No sense was stung.

But the disease of feeling germed
And primal rightness took the tinct of wrong;
Ere nescience shall be reaffirmed
How long, how long.
În pofida restriºtilor ºi suferinþelor de care avea parte poporul

sãu nãpãstuit, acea epocã avea pentru el o înfãþiºare dramaticã, dar
nu una de apocalipsã, ca în poemul Cea de-a doua venire a lui
Yeats:

... somewhere in sands of the desert,
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
Goga se aseamãnã, pânã la un punct cu W.B. Yeats, care

percepea istoria ca pe un nesfârºit ºir de fapte eroice. Evocarea
acestui trecut avea, deci, un scop mobilizator, dar ºi unul educativ.
Spre deosebire de poetul irlandez, reprezentant ºi el al unei naþiuni
ce aspira la identitate etnicã ºi stat naþional independent, Goga nu
este copleºit de dezastre, prezente în creaþia lui Yeats, ºi nici nu-ºi
însuºeºte soluþia propusã de acesta. În locul retragerii în sine, Goga
militeazã pentru coborârea poetului în arenã: „În aceastã luptã de
dezrobire, de fierbere ºi de biruinþã care trebuie sã vie, artistul nu
rãmâne izolat. Dimpotrivã, el merge înainte, povãþuit de sufletul sãu
ºi de îndemnurile eterne ale artei care veºnic luptã” – a afirmat
poetul în Þãranul în literatura noastrã poeticã, articol apãrut în
numãrul din decembrie 1907 al revistei Viaþa româneascã. (Octavian
Goga concepea, aºadar, arta ca fiind permanent legatã de viaþa
oamenilor, contribuind la ridicarea lor tot mai sus pe treptele
umanitãþii). El prefera sã se adreseze semenilor sãi, sã se punã în
fruntea acestora. El percepea, astfel, rostul poetului aproape la fel
ca romanticul englez William Wordsworth6, care îl definea ca: „un om
care se adreseazã oamenilor”.

Într-un fel ºi T.S. Eliot se va vedea pe sine ca poet:
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... in the middle way ...
Trying to learn to use words ...
fãrã, însã, ca aceasta sã însemne asumarea aceluiaºi rol

vaticinar, de „sol” al celor „fãrã neam ºi fãrã numãr”ca în cazul lui
Octavian Goga:

Eu solul lor le port cuvântul
ªi-n suflet sfânta lui povarã.
Vin rânduri, cete se-nfiripã
Din vechea  veacurilor lavã,
Din ceas în ceas, din clipã-n clipã,
Tot creºte oastea mea grozavã.
Octavian Goga mãrturisea, mult înaintea lui T.S. Eliot, un alt

crez, mult mai angajat ºi responsabil, pe care ºi l-a asumat cu
convingerea utilitãþii implicãrii lui în înfãptuirea idealului naþional, dar
ºi a asigurãrii demnitãþii ºi libertãþii concetãþenilor sãi. (Rãspunzând,
în anul 1931, cu articolul Literatura militantã, anchetei iniþiate de
Adevãrul literar ºi artistic, Goga fãcea o mãrturisire grãitoare: „mi-ar
fi fost cu neputinþã sã mã închid în turnul de fildeº al aºa-ziselor
probleme eterne”, rãmânând „un receptacol pentru durerile altora, o
flacãrã care nu se aprinde decât din suferinþa celor mulþi”7). 

Cu alte cuvine, poetul român, care se defineºte drept
„cântãreþul celor fãrã nume”, a fixat pentru lirica sa un alt rost. El
pare sã ilustreze, mai ales prin volumul sãu de debut, acea opoziþie
dintre poezie ca formã de afirmare a unor idealuri majore, nu doar
general omeneºti, ci specifice poporului sãu oprimat, ºi cea care
urmãrea descrierea unor stãri sufleteºti individuale, îndelung ºi
minuþios analizate.

Este perfect adevãrat cã în versul lui Goga îºi gãseºte
frecvent locul tristeþea, jalea ºi plânsul, revolta ºi nemulþumirea,
adesea în contrast violent cu frumuseþea ºi farmecul naturii:

La noi sunt codri verzi de brad
ªi câmpuri de mãtasã;
La noi atâþia fluturi sunt
ªi-atâta jale-n casã ...

(Noi)
dar, aºa cum a remarcat Ion Dodu Bãlan: „Nu e o revoltã

mãruntã, personalã ºi anarhicã (...), ci rãzvrãtirea unei colectivitãþi
solidare înþeleasã în înlãnþuirea destinului ei istoric.”8 ªi Constantin
Ciopraga sesizeazã cã: „ ... jalea, oricât de persistentã, nu sfârþeºte
în dolorism ºi pasivitate absolutã; doina de jale insinueazã
compensator revolta.”9

Octavian Goga are meritul de a fi introdus în lirica
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româneascã ºi europeanã un timbru nou, mai puþin auzit, dar în
consonanþã deplinã cu tonalitãþile specifice, pentru cã prin poezia sa
„jalea ºi tânguirea, înalta melancolie devin expresii ale sentimentului
unei tragedii colective, istorice.”10

Pentru înþelegerea deplinã a poeziei lui Octavian Goga se
impune lectura ei în raport cu întreaga poezie europeanã a epocii.
Acest mod de analizã permite clarificarea prezenþei în lirica lui Goga
inclusiv a unor teme sau motive specifice marii poezii europene de
la sfârºit de secol al XIX-lea ºi început de secol XX. Mai mult, el
permite cel puþin douã constatãri importante ºi edificatoare: Goga a
fost un avizat ºi prompt cunoscãtor al poeziei europene, mai ales al
celei de la sfârºitul secolului al XIX-lea, dar ºi al evoluþiei ei
ulterioare, pe de o parte, iar pe de alta cã pretinsul caracter exclusiv
local, provincial sau regional al creaþiei sale poetice nu se susþine. El
este cântãreþ al unui spaþiu geografic clar delimitat, dar scrie o
poezie profundã, de valoare naþionalã, comparabilã cu modele
europene de prestigiu. 

G. Cãlinescu11 afirmã, în acest sens, referindu-se la poezia
Noi, cã în ea: „Este acelaºi ermetism din Cântecul lui Maeterlinck.”12

Vladimir Streinu, afirmând cã „Goga scrie pentru mase, pentru
a fi auzit”13, este de pãrere cã acesta este un Walt Whitman al
conºtiinþei româneºti.

Iar Ion Arieºeanu  remarcã, la rândul sãu, cã: „Goga ºtie iubi
ºi descrie satul unei existenþe reînviind biografii interioare, decorul
unei lumi campestre, precum un Verhaeren, în „Flamandele”, o
poezie picturalã ºi o exaltare a vieþiiu rustice a Flandrei ...”14

Interesante ºi bine argumentate sunt opiniile lui Ovidiu
Papadima15 cu privire la prezenþa în lirica lui Octavian Goga a unor
teme sau motive întâlnite în poezia unui Baudelaire, Verlaine,
Georges Rodenbach, Albert Samain sau Catulle Meneds, care
îmbogãþesc substanþial imaginea despre vasta sa culturã poeticã ºi
impun noi unghiuri de interpretare a influenþei poeziei simboliste
franceze asupra creaþiei sale.

Întâmplãtor sau nu, poezia lui Goga pare sã fi anticipat în
poezia sa creaþia altui poet, cea a rusului Esenin. „Goga realizeazã
în lirica noastrã – afirmã Ion Dodu Bãlan – un fel de esenianism
avant la lettre, prin regretul de a fi pãrãsit satul, prin neputinþa de a
se integra oraºului, cu civilizaþia lui modernã ºi modernitatea lui, prin
acel sentiment de vinovãþie faþã de cei rãmaºi în urmã, „cu umeri
gârbovi de povarã”, prin noul tip de liricã adresatã, cu ecouri
epistolare.”16

Cei care promoveazã ideea cã Goga ar fi un poet local, caduc
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ºi depãºit, fie nu cunosc, fie nu þin cont de faptul cã Goga s-a înscris
într-o miºcare de tip european, cu fertile rezultate în planul
dezvoltãrii ºi diversificãrii tematice a literaturii, al angajãrii ei în lupta
pentru afirmarea, susþinerea ºi promovarea unor idealuri social-
politice ºi naþionale, de educare ºi îndrumare a popoarelor, de
sprijinire a acestora pentru obþinerea auto-determinãrii administrativ-
teritoriale ºi politice.

Ca student la Budapesta, dar mai ales în scurtul rãstimp
petrecut la Berlin, Octavian Goga studiazã cu aviditate cultura ºi
literaturile occidentale, dar nu numai17. Într-un fel, stau mãrturie
traducerile fãcute de el din diverse literaturi, inclusiv din cea
japonezã.

Lecturile sale sistematice de atunci vor gãsi ecou ºi
fructificare în creaþia sa poeticã propriu-zisã, vor explica (ºi uneori ºi
justifica) poziþiile programatice ºi estetice adoptate de el în viitoarele
bãtãlii literare (ºi politice).

Formulând consideraþiile generale de mai sus nu vrem sã
explicãm sau, eventual, sã justificãm vreuna din opþiunile sau
neîmplinirile estetico-literare a poetului Octavian Goga. Dar
considerãm cã pentru a putea formula judecãþi credibile, nu
categorice, aºa cum au fãcut ºi încã mai fac unii critici, Goga trebuie
citit integral, nu doar citat, el trebuie vãzut în context european, nu
doar în cel de provincie (geograficã ºi) literarã. În felul acesta unele
din motivele literare sau opþiunile lui estetice capãtã un înþeles nou,
mai apropiat de sensul ºi motivarea lor originare.

Numai înþelegând cã lirica europeanã a începutului de secol
XX oferã un tablou divers, nu odatã contradictoriu, dar ºi unul agitat,
din care nu lipsesc ezitãrile, accentele maladive, descurajãrile de tot
felul, dar în care se afirmã un ideal civic ºi revoluþionar, cu certitudine
se vor gãsi explicaþii adecvate demersurilor poetice ale bardului de
la Rãºinari, dar ºi suficiente argumente pentru a aprecia cã Goga,
încã de la debut, reflectã cãutãrile, mutaþiile, reuºitele dar ºi
eºecurile întregii poezii europene contemporane lui. În acest sens,
Ilie Guþan observa cã: „Nu contestã nimeni cã poetul s-a format ºi a
scris în circumstanþe speciale, sub presiunea cãrora nu putea
rãmâne indiferent.”18

Încã în urmã cu patru decenii, Mircea Tomuº a precizat cã:
„Descoperim aici un motiv în plus pentru apropierea acestei opere de
curentele înnoitoare ale lirismului epocii”19, subliniind astfel
receptivitatea ºi deschiderea fireascã a poetului faþã de fenomenele
literare din epoca sa, influenþa exercitatã de acestea asupra propriei
creaþii, ca ºi cea exercitatã de el asupra generaþiilor viitoare de poeþi.
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Octavian Goga, ca poet ºi creator, nu are nevoie de abordãri
îngãduitoare sau subiective, ci de cunoaºtere aprofundatã ºi o
interpretare fãrã partie pris-uri sau dulcegãrii encomiastice privind
mesajul sãu liric, încã actual în cea mai mare parte a lui.

„Inspiratã din realitãþi particulare ale „înstrãinatului” Ardeal –
accentueazã Dumitru Micu -, opera lui Octavian Goga se ridicã, prin
gravitatea accentului, la înãlþimea  valorilor general - omeneºti,
putând trezi vibraþii în sufletele cititorilor din orice þarã ºi epocã.”20

- va urma -

Note:

1 Dan Grigorescu, Direcþii în poezia secolului XX, Bucureºti, Edit.
Eminescu, 1975, p. 23.

2 Traian Cantemir observã ºi el cã: „exegeþii bardului de la Rãºinari surprind
în fluidul versurilor lui atît influenþe ale poeþilor autohtoni, cît ºi ale celor strãini.”
(Traian Cantemir, Studii de literaturã, Iaºi, Junimea, 1983, p. 164).

3 Asemãnãrile dintre O. Goga ºi W. B. Yeats pot fi constatate ºi în privinþa
opþiunilor lor politice. Asemenea poetului român ºi cel irlandez a îmbrãþiºat o politicã
de extremã dreaptã, scriind chiar cântece pentru miºcarea pro-fascistã irlandezã,
dar ºi afirmându-ºi public admiraþia faþã de Ducele Benito Mussolini, conducãtorul
Italiei fasciste. Yeats, la fel ca ºi Goga, s-a aflat printre liderii miºcãrii pentru
realizarea unui stat naþional independent, scãpând þara sa de ocupaþia strãinã,
englezã, în cazul sãu, respectiv austro-ungarã, în cazul Transilvaniei. Acestea s-au
înfãptuit cam în acelaºi timp. ªi W.B. Yeats a participat, în calitate de senator, la
viaþa politicã a noului stat irlandez, fãrã a deþine, însã, demnitãþi guvernamentale ºi
fãrã a deveni o figurã remarcabilã a clasei politice irlandeze, aºa cum a fost cazul
confratelui sãu român.

4 Cercetãri recente, datorate unor experþi sovietici, infirmã cãderea în
luptele din apropierea Sighiºoarei a poetului maghiar. Aceºtia susþin cã el ar fi fost
luat prizonier de trupele þariste, care l-ar fi exilat în Siberia, unde Petofi ar fi murit în
anul 1856, rãpus de boalã. Poate asta explicã eºecul numeroaselor tentative de
descoperire a cadavrului sãu în vederea înhumãrii cu toatã pompa cuvenitã.

5 Dan Grigorescu, op. cit., p. 12.
6 Rolul mesianic pe care ºi l-a asumat poetul român îl face, însã, sã nu îºi

însuºeascã integral  o altã concepþie a lui Wordsworth (ºi Coleridge) formulatã în
prefaþa la Balade lirice ºi anume cã „poezia este o emoþie retrãitã în singurãtate”.
Cel puþin nu în volumul de debut din 1905.

7 Ancheta noastrã. În ce cred?, în Adevãrul literar ºi artistic, X, 1931, nr.
575, p. 1.

8 Ion Dodu Bãlan, Octavian Goga, Bucureºti, Edit. Minerva, 1971, p. 171.
9 Constantin Ciopraga, Poezia idealului naþional ºi social. Octavian



67

Goga, în Literatura românã între 1900 ºi 1918, Iaºi, Edit. Junimea, 1970, p. 223.
10 Dumitru Micu, Scurtã istorie a literaturii române, vol. I, Bucureºti, Edit.

Iriana, 1994, p. 339.
11 G. Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent,

ediþia a II-a, Bucureºti, Edit. Academiei Române, 1980, p. 609.
12 Nicolae Manolescu, în Despre poezie, Bucureºti, Edit. Cartea

Româneascã, 1987, p. 187, contestã vehement opinia lui Cãlinescu: „Comparaþia
cu Maeterlink e forþatã (...) Analiza lui G. Cãlinescu este abuzivã ºi rãspunde
dorinþei criticului de a unifica sub semnul lirismului absolut ºi pur întregul cîmp
poetic: nu numai poezia modernistã ºi avangardistã, dar ºi aceea veche”.

13 Vladimir Streinu, Octavian Goga, în Luceafãrul, 1966, nr. 14.
14 Ion Arieºeanu, Satul lui Goga, în Orizont, an XXXII, nr. 14 (680), 9

aprilie 1981, p. 4-5.
15 Ovidiu Papadima, Cãile omului ºi ale naturii în poezia lui Goga, în

Aurel Rãu, Octavian Goga cenzurat, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 2004, p. 71-86.
16 Ion Dodu Bãlan, Octavian Goga – monografie. Ediþia a II-a revãzutã ºi

adãugitã, Bucureºti, Edit. Minerva, 1975, p. 253.
17 Relevant, în legãturã cu bogãþia ºi diversitatea lecturilor lui Octavian

Goga, este ºi studiul lui Adrian Marino, Goga ºi scriitorii strãini (cuprins în volumul
Aurel Rãu, Octavian Goga cenzurat, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 2004, p. 156-166).
Credem cã asemenea date ºi informaþii contrazic afirmaþiile calomnioase ale dr.
Alexandru Vaida-Voevod, care, în amintirile sale, doreºte sã lase impresia unui
student Goga fluºturatic ºi superficial, preocupat de o viaþã uºoarã ºi incult. El
afirmã textual, inexact ºi injurios, din motive de adversitate politicã, cã: „El (Goga)
ducea ca student o viaþã de haimana, fãrã a fi încercat o singurã datã a trece un
examen.” (Alexandru Vaida Voevod, Memorii, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, p.
146).

18 Ilie Guþan, Caleidoscop. Pagini de criticã ºi istorie literarã, Sibiu,
Edit. Alma Mater, 2003, p. 32.

19 Mircea Tomuº, op. Cit., p. 97.
20 Dumitru Micu, op. cit., p. 339.
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Ion CRISTOFOR 

MARC QUAGHEBEUR ªI 
DEMATERIALIZAREA LIMBAJULUI  

Nãscut la 11 decembrie
1947, la Tournai, într-un oraº
devastat de bombardamentele
rãzboiului mondial, Marc
Quaghebeur ºi-a petrecut
copilãria sub ochii grijulii ai
bunicului sãu din partea mamei,
un om ce a avut o mare influenþã
asupra scriitorului de mai târziu.
ªi-a fãcut studiile primare la o
ºcoalã din cartierul copilãriei,
urmând apoi cursurile Colegiului
Notre-Dame, unde va avea
dascãli severi ce-i vor dezvolta
gustul pentru rigoare ºi pasiunea
pentru cunoaºtere. Va face studii
universitare la Universitatea
veche din Louvain, unde îºi va
descoperi ca maeºtri pe Jacques
Schotte ºi Louis Bolle, sub îndrumarea cãrora îºi va susþine o
strãlucitã tezã de doctorat, L’Oeuvre nommé Rimbaud. Va debuta ca
poet într-o culegere colectivã, Six jeunes poètes, apãrutã în 1961. O
influenþã decisivã asupra sa va avea întâlnirea cu Yves Bonnefoi, cel
care-i  va facilita descoperirea poeziei lui Paul Celan.

În 1977 devine consilier cu problemele  literaturii ºi teatrului
la Ministerul Culturii Franceze din Belgia, în aceastã calitate
contribuind în mod remarcabil la promovarea literelor belgiene de
limbã francezã. Împreunã cu Joseph Haase va funda Muzeul
Literaturii, promovând colecþii de redescoperire a patrimoniului
cultural al Belgiei francofone. De altfel, începând din 1985, este unul
din cei mai fervenþi susþinãtori ai ideii de francofonie, întreprinzând
acþiuni sistematice de promovare a literelor belgiene în lumea
întreagã. Vasta sa activitate culturalã nu exclude declanºarea unor
acerbe polemici în jurul textului Balises pour l’ histoire de nos lettres,
apãrut ca prefaþã la volumul l’Alphabet des lettres françaises de
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Belgiques (1982), o lucrare ce priveºte devenirea operelor literare în
strânsã conexiune cu evenimentele istorice. Indiferent de numãrul
contestatarilor, de care nu duce, fireºte, lipsã,  Marc Quaghebeur
rãmâne autorul unor lucrãri de referinþã pentru cunoaºterea literaturii
belgiene de limbã francezã: Lettres belges entre absence et magie
(1990), Un pays d’irréguliers (1990), Papier blanc Encre noire
(1992). Din 1989, scriitorul  devine comisar cu problemele cãrþii
Comunitãþii Franceze din Belgia. E perioada în care va descoperi
Congo-Zairul ºi va fonda revista Congo-Meuse, menitã sã
promoveze legãturile interculturale cu Africa francofonã. 

În ce priveºte poezia sa, ne-am aºtepta ca acest poet de
vastã erudiþie sã practice o poezie livrescã ºi abstractã. În realitate,
Marc Quaghebeur a optat, în unele etape ale activitãþii sale, pentru
o poezie minimalistã, ce reduce versul la câteva enunþuri adeseori
lipsite de predicat. Volumul sãu de debut Forclaz (1976) mai
pãstreazã încã tentaþia construcþiei unei lumi în devenire, în care
imaginaþia expansivã cucereºte noi ºi noi teritorii, anexate la
realitatea mai vastã a cântecului, animat de forþe rimbaldiene: Gloatã
de vânturi ºi gârle, stepele furã. Zeii tac./Totul e mort. Mai degrabã
o lume de anotimpuri decât de oameni./Mãlinii negri în lacul de aur
strãpund miasma orezãriilor./O mierlã subþiazã un vers./Pãmânt de
chiciurã, pentru cã ai mângâiat soarele cu zãpezile tale./Pãmântul e
moarte, Înnãmolire. Pãmântul e viaþã, Înãlþare./Chiorchini pãmântii
vârsteazã lune de plumb. Un val rãsare pe/ lama pumnalului lumii.
Torþa sânilor jupuiþi ºi goliºtea/ strãzilor ascund în albe torsade iluzia
zidurilor.

Dupã cum remarcã, cu deosebitã fineþe, Horia Bãdescu, cel
care ne-a dãruit o splendidã antologie a poemelor lui Marc
Quaghebeur în româneºte, Tãceri ºi cuvinte (Editura Clusium,
1992), începând cu volumul L’herbe seule(1979) poetul belgian va
proceda la o radicalã operaþie de esenþializare, supunându-se unui
efort de “curãþire” a poemului. Poetul vizeazã acum “tãcerea ºi
vocabula purã”, alegându-ºi o traiectorie de dezvoltare a poemului
“în afara sintaxei”. Aceastã austeritate a exprimãrii ºi-ar putea gãsi
mai multe explicaþii, inclusiv de ordin biografic ºi psihologic. Ne
mulþumim sã constatãm doar cã în aceastã etapã a operei sale
atitudinea faþã de sintaxã a poetului belgian este una de îndepãrtare
faþã de modelul versului tradiþional, prin fragmentarea acestuia
împinsã la extrem. În postfaþa la amintita versiune româneascã,
Horia Bãdescu sintetiza evoluþia poeziei lui Marc Quaghebeur printr-
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o formulã extrem de sugestivã. În opinia sa, de la debut la ultimul
sãu volum, poezia acestuia “parcurge distanþa de la explozia la
implozia metaforei”. Într-adevãr, poetul belgian parcurge un drum ce
merge spre concentrarea extremã a poeziei.  Poemul se rezumã
adeseori la prãbuºirea în sine, la expresii nominale, lipsite de
energia verbului. Procedeul a fost experimentat de Ungaretti,
Gottfried Benn sau Guillén. Marc Quaghebeur pare sã urmeze
îndeaproape indicaþia poetului german, cel ce recomanda imperios:
“mai întâi, de scos toate verbele. De concentrat totul în jurul unui
substantiv, de înãlþat turnuri de substantive.”

Aceastã depotenþare a verbului pare sã sugereze o
suspendare a fluxului evenimentelor, o ieºire din
temporal.Fragmentarismul poeziei lui Marc Quaghebeur intensificã
sentimentul de izolare ºi accentueazã tensiunea dramaticã a
textului. Substantivele capteazã întreaga atenþie a cititorului,
devenind veritabili menhiri ai semnificaþiei. Aceste trucuri artistice, ce
suspendã sintaxa, confirmã o tendinþã destul de rãspânditã a poeziei
moderne,  ce evitã conexiunile ºi raportãrile, preferând un gen de
stenografie redusã la maximum, în care cuvântul radiazã prin propria
sa enegie. E o comunicare poeticã ce sfideazã logica discursului
cotidian, intensificând polivalenþa limbajului ºi sugerând lectorului
conexiuni ideatice neaºteptate. Mai mult decât orice, aceastã
fragmentare a textului aminteºte de fenomenul numit de Hugo
Friedrich “nedeterminare a determinanþilor “, dar aici procedeul
stilistic e împins la extrem. Iatã un fragment din poemul Vechi
dansuri, sugerând un peisaj ºi o atmosferã din câteva, sumare,
enunþuri:Un golf/Îi spalã/Glezna/Docuri/Îi împrejmuie/ ªalele//
Ceaþa/Hãituie/Luna// Zdrenþuite/Dantele/ Plãmâni/ Cenuºii//  Mai
mult /Lapþi/Decât/ Omeneascã sãmânþã// Ca/Niºte/ Lãmpi/ Pânã/
La/Nervi// Me- /Ninge-/Le

Pentru a prelua o expresie din poemul citat, “fiinþa
zburdalnicã” a poemului ºi-a pãrãsit podoabele, pãstrând doar
“vertebrele” unui poem ce trãieºte prin “elipsism” ºi organizarea sa
verticalã. Aici, relaþia poemului cu spaþiul este esenþialã, cuvintele în
sine, înnobilate prin scrierea cu majusculã, constituind atoli ai
semnificaþiei, asupra cãrora cititorul este invitat sã mediteze profund,
fãrã sã uite totuºi ansamblul, marea de semne din jur. La o privire
mai atentã, poemele par a fi alcãtuite dintr-un ºir nesfârºit de haiku-
uri, în care fragmentele au deplinã autonomie esteticã. 

Dupã un ºir de volume ce se constituie în ciclul inspirat de
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drama dispariþiei fostei soþii a poetului, Le Cycle de la morte ( format
din volumele L’Herbe seule (1979), Chiennelures (1983), L’Outrage
(1987), A la morte (1990), va urma un alt ciclu Les Aires des
vieillards, alcãtuit din volumele Les Vieilles (1991), Fins de siècle
(1994), L’Effroi l’errance (1994), Les Carmes du Saulchoir (1993), La
Nuit de Yuste (1999). Mai ales în ultimul volum, poetul acordã
poemului o respiraþie mai largã, textele  metamorfozându-se printr-o
stranie contaminare cu proza. Marc Quaghebeur scrie acum un soi
de poeme în prozã, nu foarte îndepãrtate ca tehnicã de Un anotimp
în infern al familiarului, pentru poet,  Arthur Rimbaud. Miza de
altãdatã, pe savante juxtapuneri a cuvintelor,  pe sonoritatea
cuvintelor, de puzzle poetic, e pãrãsitã acum în favoarea unui poem
cu o construcþie mai fluidã. Un instinct al vizualitãþii dominã ºi aceste
compoziþii, ca în urmãtorul fragment din volumul Clairs obscurs
(2006), în care inventarul obiectelor ºi relaþionarea lor ne indicã o
anume fascinaþie pentru lecþia suprarealiºtilor: Des oiseaux ont
illuminé quelques cimaises./Un blanc breuvage, des graines noires.
L’usage veut qu’on y mette le feu. Un verre s’effondre. Les mains
voguent./ Chacun regarde les flammes qui consument la nappe.

Pãrãsind pointilismul primelor etape, de maximã
esenþializare a expresiei, poetul se întoarce acum spre proza vieþii.
Cele mai recente texte ale poetului amestecã în doze savante,
imprevizibile, sordidul cu imaculatul, reveria cu luciditatea
cartezianã. În aparenþã diferit de celelalte cãrþi ale sale, Clairs
obscurs, ultimul volum al lui Marc Quaghebeur, continuã ºi rafineazã
o fascinantã aventurã poeticã. Poezia sa se confundã, indiferent la
care palier al sãu ne-am situa, cu o experienþã literarã de substanþã,
mereu atentã la dramele umane din jur, dar capabilã ºi sã surprindã,
cu fineþe, cele mai mici semnale ale miracolelor vieþii ºi ale
rãsfrângerii acesteia în spaþiul metafizic al artelor. 
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Flavia TEOC

STEFANO GUERESI  ªI “VISUL PENELOPEI”

Incluse în categoria invarianþilor arhetipali care structureazã
reprezentãrile noastre asupra realitãþii, miturile au însoþit de-a lungul
timpului migraþia temelor abordate în actul artistic. Dacã Adrian Marino
imagina la mijlocul secolului al XX-lea un proiect în care studierea
comparatistã a actului artistic recapituleazã miturile primordiale ale
umanitãþii, prin extragerea invarianþilor comuni, rememorarea ad-hoc a
miturilor fundamentale specifice imaginarului european reprezintã cu atât
mai mult o încântare ºi o provocare. 

În Concertul susþinut la Cluj de compozitorul italian Stefano
Gueresi, s-a dat un rãspuns celor care se mai întrebau despre înâelesurile
unei compoziþii muzicale restauratoare. Artistul restaureazã mituri,
perioade istorice, iar asumarea acestui lirism neobiºnuit în contextul post
modern, în care se situeazã creaþia artisticã europeanã, face înainte de
toate dovada unei îndrãzneli. 

Compoziþii ca: “Visul Penelopei”, “Umbrele epocii obscure”
rememoreazã mituri primordiale pãstrând însã diferenþele specifice
fiecãrui tablou cultural. Interesantã este descrierea “Visului Penelopei”, de
pildã: “Femeia iubita a eroului care a învins Troia, se abondoneazã unui
vis nocturn. Vede plaje întinse, cãlãtoreþte pe marea insulelor greceþti în
aþteptarea sotului plecat de multã vreme. Dar dupã dulceata îmbãtãtoare
a evocãrii onirice, Penelope se trezeþte...” Momentul trezirii Penelopei
rememoreaza în fapt întreaga cãlãtorie, construind astfel unitatea
tematicã a întregii bucãþii muzicale. 

Nãscut la Mantova, în anul 1960, Stefano Gueresi a urmat cursuri
de pian cu Elisabeth Muller Vivanti ºi de compoziþie cu John Paynter. A
susþinut concerte atât în þarã, cât ºi în afara Italiei, iar fragmente din
compoziþiile sale s-au transformat în comentarii muzicale ale emisiunii
“Frumoasa Italie”, difuzatã sãptãmânal în programul televiziunii naþionale
italiene RAITRE. În prezentarea criticii de specialitate, compoziþiile sale
reclamã tradiþ;ia clasicã tout-court ºi cea pop romantico-simfonicã a anilor
ºaptezeci. Amintind despre locuri îndepãrtate ºi fantastice, miturile se
întorc în lumea noastrã cu forþa pe care le-o dãdea în illo tempore re-
crearea lumii prin repetitvitatea ritualului. 

Atmosfera ceremoniilor sacre, înlocuitã azi de diverse evenimente
organizate ad hoc, înscrie mythos-ul în sfera celor “ce nu pot exista cu
adevãrat”, dar reprezintã încã modele în viaþ;a noastrã, îmbogãþind-o. 
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Vianu MUREªAN

EFECTELE SOCIO-CULTURALE ALE GLOBALIZÃRII

Tema asupra cãreia ne-am propus sã meditãm în studiul de faþã
þine deopotrivã de o anume „modã culturalã”, practicatã aproape
exasperant de teoreticienii istoriei mondiale recente, cât ºi de o
preocupare mai particularã a mediilor universitare româneºti, angajate
în elaborarea cadrelor explicative ale dinamici societãþii actuale.
Globalizarea, fenomen complex în care se întâlnesc atât procese
culturale, economice, politice, cât ºi practici sociale propriu-zise, nu
poate fi omisã din sfera preocupãrilor noastre, atâta vreme cât aria ei
de iradiere implicã volens nolens aspecte ale vieþii cotidiene, opþiunile
profesionale, perspectivele realizãrii scopurilor noastre practice. De
vreme ce vorbim tot mai insistent de multiculturalism, pluralism,
relativism al valorilor, dialog intercultural ºi interreligios, toleranþã,
ecumenism etc., este evident cã oricine îºi propune operarea cu date
bune, corecte, relevante ale miºcãrii culturale globale, este obligat sã
încerce iniþierea în acele domenii în care se decid liniile ideologice,
schemele de lucru, graficele valorice ale globalismului. A ne lipsi de ele,
din mefienþã teoreticã sau distanþã orgolioasã faþã de fenomen, nu ne
aduce nici un avantaj, eventual ne expune riscului de-a rãmâne
marginali, periferici, inadecvaþi lumii în care trãim. Nu putem refuza sã
fim contemporani cu istoria noastrã, chiar dacã anumite aspecte ale ei
nu fac altceva decât sã ne întãrâte, solicitând argumente pentru
corectarea ori îndreptarea lor. Meditaþia generalã asupra fenomenului
globalizãrii este utilã ºi pentru cã, fiind un proces în derulare,
cunoaºterea setului de date pe care se fondeazã permite strategilor lui
elaborarea unor prognoze, oricât de scurtã ar fi bãtaia acestora, ºi
corectarea din mers, ajustarea lui în funcþie de noile date intrate în
sistemul de referinþã, iar nouã, informarea adecvatã în legãturã cu
tendinþele manifeste la nivelul diverselor paliere, între care se aflã cu
siguranþã ºi activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi universitarã.           

Dacã, în contextul deteritorializãrii grãbite a identitãþii culturale,
se vorbeºte acum tot mai insistent de formarea unei elite cosmopolite,
sã nu uitãm totuºi cã cele douã realitãþi aparent sincrone,
cosmopolitismul ºi globalizarea, nu se nasc împreunã. Pentru a vedea
originile, pentru a-i desluºi o parte din înþelesuri, trebuie sã cercetãm
cosmopolitismul chiar începând din secolul al XVIII-lea, secolul
Luminilor, în care raþiunea pare sã triumfe asupra întregului continent
european, în care creºtinismul ºi Biserica pierd teren în faþa ideologiilor
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laice, filosofice. Voltaire nu este singurul care vede o incompatibilitate
între raþiune ºi dogmele Bisericii, el fiind ºi unul dintre fervenþii apologeþi
ai toleranþei religioase. Tot el susþine ºi separarea puterii politice de
bisericã, legitimitatea celei dintâi fiind datã de asigurarea drepturilor ºi
fericirii oamenilor. Diderot preferã viziunii creºtine asupra lumii un
materialism ateist. 

Cosmopolitismul secolului al XVIII-lea trebuie înþeles ca o
ideologie susþinutã de o elitã tot mai largã a Europei, conform cãreia
„toþi oamenii sunt egali, dincolo de diferenþele accidentale de limbã, de
rasã sau de religie. Dezaprobat de raþiune, patriotismul apare ca o
prejudecatã inadmisibilã în secolul Luminilor. Noþiunea de frontierã
este, în consecinþã, arhaicã ºi întreaga Europã cultivatã este mândrã sã
o ignore.”1 Pentru prima oarã este formulat în acest context ideologic
idealul unitãþii europene; se contureazã sentimentul identitãþii comune,
apare ideea de naþiune europeanã într-un fel destul de asemãnãtor
celui de azi. Rousseau era convins cã Europa este o entitate singularã
formatã din mai multe „provincii” iar Montesquieu afirma, parafrazându-
l probabil pe Sf. Pavel, cã „astãzi nu mai existã francezi, germani,
spanioli ºi nici englezi, nu existã decât europeni…”, afirmaþie mult mai
ferm întemeiatã în zilele noastre decât în secolul al – XVIII - lea.
Voltaire, convins de unitatea spiritualã a Europei, concepe continentul
nostru ca pe o Republicã imensã, compusã din state monarhice,
aristocratice, populare sau mixte, legate între ele de unitatea principiilor
creºtine, a celor de drept public ºi politice. În mod concret, în 1713 se
formuleazã ºi un proiect de confederaþie europeanã, prin documentul
abatelui de Saint-Pierre, Proiect de tratat pentru o pace perpetuã în
Europa. Acesta imagineazã un fel de organizaþie internaþionalã cu un
Senat european cu sediul la Utrecht, a cãrui misie ar fi sã aplice
sancþiuni statelor rebele, printr-o armatã europeanã formatã din
contingente egale furnizate de toate statele. Rãzboiul ar fi interzis între
statele suverane europene, el putând fi dus doar împotriva acelora care
atentau la interesele „societãþii europene”. Tot Senatul ar delega
anumite comisii în oraºele de frontierã pentru a veghea aplicarea
prevederilor tratatului internaþional. Cu toatã nota lui utopicã, proiectul
abatelui de Saint-Pierre, anunþã viitoarea constituire a ONU. 

Mai târziu, în 1785, filosoful german Immanuel Kant imagineazã
ºi el un proiect de uniune confederalã, în care statele îºi pãstreazã
libertatea în funcþie de o legislaþie bazatã pe „spiritualitatea universalã”.
Etica, religia, spiritul civic pot fi întemeiate, în opinia gânditorului de la
Königsberg, pe raþiune, cea care conferã demnitate umanã ºi
legitimitate în decizii. În aceastã perioadã de ofensivã a raþiunii,
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iluminismul filosofic pune bazele „unitãþii europene”2, iar o datã cu
cuceririle lui Napoleon, în primii ani ai secolului XIX apare un veritabil
sistem politic continental. 

a)  dialogul Orient ºi Occident 

Departe de a reprezenta douã extreme ale dispunerii geografice
a civilizaþiei umane, Orientul ºi Occidentul au cãpãtat de demult
semnificaþia unor paradigme spirituale, chiar a unor simboluri
purtãtoare de sens pentru ceea ce avea sã fie înþeles ca un „rãsãrit” al
lumii, origine ºi bine al acesteia ºi, la cealaltã extremã, ca un „apus” de
lume, degenerare ºi sfârºit. Pe o axã temporalã cu care au speculat în
special filosofii ºi gânditorii religioºi, teosofii islamici, Orientul semnificã
lumina începutului de lume, în vreme ce Occidentul semnificã licãrirea
vlãguitã a sfârºitului, a crepusculului, lumina finalã. Civilizaþia îºi mutã
încetul cu încetul centrul de referinþã dinspre Orient spre Occident,
mergând astfel, cu toatã spectaculoasa ei dezvoltare ºtiinþifico-tehnicã,
înspre descompunere – spiritualã, moralã, religioasã –, înspre asfinþit.
Aceasta e schema simplistã a unei interpretãri simbolice a celor douã
polaritãþi geografice ale lumii umane. Dincolo de asta, sã vedem mai
îndeaproape constituirea efectivã, istorico-culturalã a sus numitei
polaritãþi. Ne va fi mai uºor apoi sã înþelegem natura conflictelor dintre
ele, dacã existã, ºi sã realizãm asimetria vizibilã la nivelul globalitãþii:
de-o parte puterea politicã, economicã, militarã ce favorizeazã
Occidentul ºi de cealaltã, puterea demograficã ºi culturalã, ce
favorizeazã3 Orientul (sã nu uitãm cã cele mai vechi culturi ºi religii, încã
practicate, sunt cele ale Indiei ºi Chinei sau cã revoluþia monoteistã,
care a fost exploatatã spectaculos de popoarele Occidentului s-a
produs în Orientul apropiat semitic). Universalitatea culturii globale,
scoasã din poziþia pluralismelor ei parohiale ºi redatã unui pluralism
dialogic, va trebuie sã cultive valori precum toleranþa, bunãvoinþa
reciprocã, concurenþa paºnicã între bunuri ºi idei, relativismul religios,
sã depãºeascã tentaþia fanatismului ºi violenþelor. În acest sens este
necesarã o dublã intenþie dialogicã. Intelectualii occidentali orientaliºti
fac accesibilã cultura ºi tradiþiile Orientului, astfel cã pot pleda pentru
acceptarea ºi integrarea, la anumite nivele, a acestora în cultura
globalã, în care prejudecãþile occidentale se estompeazã. Pe de altã
parte, din  cealaltã direcþie, intelectualii orientali aculturaþi în
universitãþile occidentale pot contribui decisiv la reevaluarea în lumea
Orientalã a fundamentalismelor ºi exclusivismelor de orice tip sau,
mãcar, a inerþialei atitudinii depreciative faþã de lumea Occidentalã,
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care în unele situaþii ajunge sã fie demonizatã.  
Occidentul, care multã vreme îºi limita extensia la þãrile din

apusul Europei, al cãrui centru de putere este acum SUA, a avut mereu
o viziune autocentricã asupra lumii, adicã imperialã ºi universalã. Chiar
dacã schema pare simplistã, o bunã parte a istoriei moderne se miºcã
în conformitate cu proiectul eurocentric, al cãrei succesorat a fost
preluat, aproape pe nesimþite, de Statele Unite ale Americii. Aºa se
face cã cele mai frecvente cliºee comportamentale ºi, într-o accepþie
foarte generoasã, culturale sunt propulsate de cãtre industria culturalã
americanã – modele ale stilului de viaþã, ale stilului de îmbrãcãminte,
consumerismul ca modus vivendi, Coca-Cola, Disneylandul,
McDonald, Hollywoodul cu mitologia lui, cultul starului (varianta
americanã a eroului) etc. Serge Latouche în The Westernization of the
World prezintã angoasele unei lumi care se vede uniformizatã prin
standardizarea stilului de viaþã occidental. Prezumþios poate, el lasã
totuºi a se înþelege cã globalizarea nu-i altceva decât occidentalizarea4

lumii, ºi dã ca exemple rãspândirea limbii engleze în negocierile
internaþionale, a stilului de viaþã, a obiceiurilor culinare, a formelor
muzicale ºi arhitecturale, a ideilor legate de libertatea personalã,
drepturile omului, religie, raþionalitatea tehnologicã ºi ºtiinþificã etc.
Latouche considerã cã „occidentalizarea reprezintã rãspândirea
globalã a totalitãþii sociale ºi culturale”, o manierã ofensivã de raportare
la diferenþele culturale. Succesul modelului occidental ar fi asigurat de
simplitatea lui uniformizatoare, de accesibilitatea lui facilã, care se
preteazã la a fi copiat. Într-o analizã maliþioasã Latouche descrie un
Occident paradigmatic, aproape transcendent, care funcþioneazã „ca
un soi de Megamaºinã care a devenit anonimã, deteritorializatã ºi
desprinsã de originile sale geografice ºi istorice”, un Occident abstract
funcþionând ca un principiu formativ, ca o cauzã istoricã ce cuprinde în
aria ei de acþiune tot mai multe zone ºi popoare generând anumite
practici culturale ºi sociale. Acum nu se mai poate vorbi de
continuitatea între spaþiul geografic al þãrilor occidentale ºi modelul de
civilizaþie occidental: „Occidentul nu mai înseamnã Europa, nici din
punct de vedere geografic, nici din punct de vedere istoric; nu mai e nici
mãcar o colecþie de credinþe împãrtãºite de un grup de oameni
rãspândiþi în toatã lumea. Îl privesc ca pe o maºinã, impersonalã, lipsitã
de suflet ºi, în zilele noastre, lipsitã de stãpân, care a înrolat întreaga
omenire sub drapelul sãu.”5

Exprimându-se în termeni sartrieni, dupã cum bine observã
Tomlinson, Latouche diferenþiazã Occidentul-în-sine de Occidentul-
pentru-sine, primul fiind un principiu de civilizare – ideea modernitãþii
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sociale ºi culturale, industrializarea, urbanizarea, „naþionalitarizarea” –,
iar cel de-al doilea suma locurilor geo-culturale situate într-o anumitã
parte a lumii. A. Giddens ar putea completa tabloul occidentalizãrii lumii
precizând cã ea începe cu expansiunea colonialã a þãrilor occidentale,
continuã cu rãspândirea instituþiilor ºi se finalizeazã cu difuziunea
aspiraþiilor ºi modelelor de viaþã. Totuºi, dupã o anumitã euforie
mimeticã, trendul globalizãrii pare sã îºi fi pierdut din precizie, lasã tot
mai puþin sã se întrevadã direcþia de mers a istoriei actuale. E greu de
precizat dacã impactul occidentalizãrii poate sã îºi pãstreze ritmul
iniþial, dacã nu cumva se vede relativizat printr-o pluralitate a modelelor
ºi modurilor de viaþã. Asocierea cu postmodernitatea6 nu poate fi uitatã,
ea indicând elementele de mozaicare, amestec, bricolaj sau chiar kitch
ale globalitãþii. 

John Tomlinson este rezervat cu ideea omogenizãrii civilizaþiei
globale dupã model occidental. Viabilitatea modului de viaþã
consumatorist nu avut timp încã sã se valideze ºi oricum el nu poate fi
generalizat tocmai pentru cã o imensã parte a lumii trãieºte în sãrãcie,
nesiguranþã ºi mizerie. Globalizarea e „un proces inegal, în care existã,
ca sã spunem aºa, învingãtori ºi învinºi. Dar ideea este cã e un proces
mult mai complex pentru a fi surprins într-o simplã naraþiune a înaintãrii
uni-liniare a Occidentului.”7

Odatã cu globalismul se produc mutaþii ºi la nivelul reprezentãrii
de sine a Occidentului, a Europei mai mult poate decât a SUA, întrucât
cea dintâi are totuºi în urmã imensa tradiþie analiticã a filosofilor ºi
teologilor de prestigiu, care au dat modelul universalitãþii gândirii. Ea
este în situaþia de a nu se mai putea reprezenta ca unic centru al lumii
sau de a admite cã globalitatea este fie o lume fãrã centru, fie una
policentricã. O bunã parte din prestigiul cultural de care Europa se
bucura e astfel demolatã. Ceea ce meritã încã reþinut e „modelul”
cultural pe care Europa l-a dat, modelul inclusivist sau integrativist prin
care a reuºit sã-ºi extindã mereu graniþele dincolo de propriul continent,
dincolo de propria tradiþie. Filosoful german Edmund Husserl indica
drept element al unicitãþii Europei spiritul secular moºtenit de la filosofii
greci8, care creeazã primul model al universalului, putând fi cãutat ºi
imitat astfel de cãtre civilizaþiile neeuropene. Prin atitudinea teoreticã,
transmisã de la filosofii greci la savanþii moderni, Europa inaugureazã o
atitudine nouã, înþeleasã ca o „criticã universalã a oricãrei forme de
viaþã ºi a oricãrui scop al vieþii, a tuturor formaþiunilor ºi sistemelor
culturale nãscute din existenþa umanitãþii (…) criticã a umanitãþii înseºi
ºi a valorilor care explicit sau nu o conduc.”9 Vedem în aceastã atitudine
teoreticã însãºi forma de manifestare a spiritului în plan istoric,
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evaluarea ºi reevaluarea permanentã de sine ºi a mediului desfãºurãrii
vieþii în ideea înþelegerii ºi adecvãrii la timp, context, necesitãþi, adicã o
adaptare continuã la istorie dincolo de orice pretenþie dogmaticã de
universalitate. Dacã totuºi vorbim de o universalitate a Europei o
înþelegem ca modelul dinamic integrativist completat de exigenþa
criticã. Din acesta derivã toate formele acelei valori majore în jurul
cãreia au gravitat eforturile culturii europene, Adevãrul – ceea ce e
cãutat mereu pentru cã nu a fost confiscat de spiritul dogmatic închis.
Deºi europeanã, filosofia a devenit universalã, dupã cum, tot de la greci
pornitã, matematica a devenit o ºtiinþã universalã, validã dincolo de
diferenþele de civilizaþie. Raþiunea însãºi, atât de frecvent clamatã de
filosofii europeni, a devenit ea însãºi o „raþiune universalã”, cu principii
definite ºi recunoscute de orice10 inteligenþã umanã. 

Raþionalitatea – vãzutã ca cercetare metodicã, ºtiinþificã însoþitã
de spiritul critic – e categoria care încã din Etica protestantã ºi spiritul
capitalismului a lui Max Weber  caracterizeazã particularitatea ºi
totodatã accesul la universalitate al spiritului european. Elemente cum
ar fi fondarea matematicã a ºtiinþei de cãtre greci, elaborarea unei
ºtiinþe universal valabile, a metodei experimentale în toate ramurile
ºtiinþei, medicina raþionalã, dreptul raþional, muzica raþionalã armonicã,
istoriografia raþionalã, organizarea raþionalã a muncii libere specifice
capitalismului definesc în mod propriu, în opinia lui Weber ascensiunea
Europei în istorie: „Pentru Weber, societatea modernã este sinonimã cu
societatea occidentalã. Este caracterizatã, în special, de poziþia
predominantã a ºtiinþei. ªtiinþa presupune competenþa specializatã. În
societãþile tradiþionale, statutul cel mai înalt este acordat unor indivizi
sau grupuri al cãror prestigiu trimite la sursele culturale legate, în
general, de vechime sau de cunoaºterea religioasã. În societatea
modernã, prestigiul ºi autoritatea revine acelora care posedã o
cunoaºtere ºi o competenþã specializate, care au putere de expertizã.
Societatea occidentalã modernã a creat statul constituþional ºi
guvernarea prin lege, altfel spus, într-un anumit fel, democraþia.
Democraþia ºi ºtiinþa (sau metoda ºtiinþificã) sunt potenþial universale,
chiar dacã ici-acolo, în diferite culturi, în diferite grupuri, se exprimã
forþe reticente la valoarea lor universalã.”11 Dezvrãjirea lumii prin
interpretarea ºtiinþificã, elaborarea metodelor ºi tehnologiilor de
cercetare empiricã, crearea cadrului de aplicabilitate a descoperirilor
noi, în progres continuu accelerat, permit Occidentului sã devinã
principalul motor al unificãrii mondiale. În aceste proces un rol decisiv îl
are, aºa cum va remarca Arnold Toynbee în Studiu asupra istoriei,
fenomenul secularismului, revoluþie spiritualã a sfârºitului de secol XVII,
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apoi ºtiinþa ºi tehnologia, care devin sursa permanentei inovaþii, în
aprecierea lui Karl Jaspers. Se confirmã în mod vizibil aserþiunea din
1955 a lui Needham, formulatã în Dialogul dintre Est ºi Vest, dupã care
„lumea modernã este construitã de savanþi ºi ingineri”. Europa modernã
are meritul de a fi dezvoltat ºtiinþa, faptul cultural cel mai puþin
dependent de prejudecãþile unei tradiþii ºi în acelaºi timp cadrul celor
mai radicale inovaþii – dar nu lipsit de posibilitatea eºuãrii în producþii
destructive (rãzboaie neconvenþionale, armament de distrugere în
masã), trebuie completat12.

Karl Jaspers ia în discuþie modelul universalitãþii într-un context al
devenirii spirituale a istoriei omenirii. Lucrarea Despre originea ºi scopul
istoriei consacrã conceptul de „perioadã axialã”, vrând sã indice prin
asta momentele de concentrare maximã a valorii spirituale a omenirii în
care s-au produs paradigme cu consecinþe formative majore. Prima
perioadã consideratã axialã este contemporanã cu apariþia spiritului
filosofic ºi a marilor religii universale, cam între 800 î.Hr. – 200 î.Hr.,
dupã un îndelung cumul calitativ ce-a înregistrat efectele revoluþiei
agrare, citadine, a metalurgiei bronzului, apariþiei scrierii etc. În aceastã
perioadã s-ar fi petrecut cea mai amplã modificare calitativã în evoluþia
civilizaþiei umane: „Noutatea acestei epoci constã în faptul cã peste tot
omul devine conºtient de integritatea fiinþei, de el însuºi ºi de limitele
sale. Cunoaºte lumea de temut ºi propria-i neputinþã. Îºi pune întrebãri
esenþiale. În faþa prãpastiei cautã cu înfrigurare eliberarea ºi mântuirea.
Descoperã absolutul în profunzimea subiectului conºtient ºi în
limpezimea transcendenþei (…) Pentru prima datã apar filosofii. Unul
câte unul, oamenii îndrãznesc sã u se mai bazeze decât pe ei înºiºi.
Anahoreþii pot fi apropiaþi de gânditorii itineranþi din China, de asceþii din
India, de filosofii din Grecia, de profeþii lui Israel, oricât de diferiþi sunt
unii de ceilalþi în credinþe, în idei, în dispoziþii. În forul sãu interior, omul
a îndrãznit sã înfrunte lumea întreagã. A descoperit în el însuºi izvorul
originar de la care se poate ridica deasupra sa ºi deasupra
universului.”13. Sensul modificãrii ar trebui înþeles ca o formã de
umanism fundamental, pe fondul depãºirii principiului cosmologic ºi al
sentimentului fatalitãþii destinului. În acest interval temporal se iveºte
confucianismul ºi taoismul în China, sunt scrise Upaniºadele în India,
apare budhismul. În Persia se manifestã profetul reformator Zoroastru,
iar în Israel predicã Ilie, Isaia, Ieremia, în vreme ce Grecia îi dã pe
Homer, tragedieni, pe Tucidide, Parmenide, Heraclit, Socrate, Platon,
Aristotel. O mare parte a lumii actuale se nutreºte încã din ideile,
concepþiile, categoriile create atunci, elemente care au contribuit in
infinitum la constituirea unitãþii culturale a omenirii. Universalitatea
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acestora precedã ºi constituie globalitatea culturalã. 
Prima perioadã axialã face trecerea de la un mod de viaþã izolat,

tribal, la unul citadin, asistã la apariþia oraºelor-state în care se dezvoltã
comunicarea, apar ºcoli ºi academii, se produc schimburi culturale în
premierã – spre exemplu epoca alexandrinã. Civilizaþiile antichitãþii
timpurii, asirianã, sumerianã, egipteanã, chinezã veche, sunt înlocuite
de civilizaþii noi ºi mai dinamice, cea greacã ºi romanã, ale cãror mari
realizãri au devenit canoanele culturii umane moderne. Specific
perioadei axiale este apariþia unui element comun, recunoaºterea
alteritãþii ºi a nevoii de comunicare intercivilizaþionalã. 

A doua perioadã axialã se înregistreazã, în opinia lui Jaspers, în
ultimele secole, cele care au declanºat revoluþia ºtiinþifico-tehnicã,
odatã cu care apar noi modele ale universalitãþii ce fac posibilã
revizuirea de cãtre Occident a pretenþiilor hegemonice ºi a convingerii
propriei superioritãþi faþã de lumea Orientalã. G. Leclerc sintetizeazã în
termeni admirabili ideea lui Jaspers vizavi de rolul global al acestei a
doua epoci axiale: „Ea implicã din partea Occidentului renunþarea la o
anumitã formã de aroganþã, cãreia el a fost adesea tentat sã-i cedeze.
În Orient cãutarea universalului nu a cãpãtat aproape niciodatã forma
tiranicã întâlnitã în Occident de-a lungul istoriei. De asemenea, pentru
Occident se punea problema de a-l recunoaºte pe Celãlalt, de a cerceta
propria credinþã în universalitate, de a practica schimburile mai puþin
asimetric decât pânã acum. Într-un cuvânt, trebuie ca Occidentul sã-ºi
recunoascã propria particularitate: un trib specific, care a dat peste
ºtiinþã, tehnicã, logos ºi raþiune. Filosofia este unicã într-un sens, nu
universalã (…) filosofia anului 2000 trebuie sã studieze Orientul ºi
discursurile lui, filosofice sau nu.”14

Dar putem sã amintim, în consens ideatic, ºi frumoasele explicaþii
ale filosofului român Constantin Noica din Modelul cultural european.
Aici el indicã diferenþele dintre european ºi ne-european prin
disponibilitatea celui dintâi de a integra diferenþele, de a-ºi exploata
dialectica în interesul deschiderii spre diferenþã ºi integrãrii acesteia în
propriul metabolism cultural, prin capacitatea de a-ºi revizui în
permanenþã identitatea. Aceastã vigilenþã istoricã, acest spirit alert care
se pune mereu în crizã pentru a putea face saltul calitativ e ceea ce
caracterizeazã Europa, ceea ce face ca modelul acesteia sã devinã
emblema istoricitãþii. 

b) douã modele-simbol: muzeul imaginar ºi biblioteca Babel

Gérard Leclerc preia de la scriitorul francez de stânga, A.
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Malraux, imaginea muzeului pentru a sugera specificul civilizaþiei
globale/mondiale: „Muzeul imaginar este mondialitatea culturalã în
mãsura în care priveºte domeniul artei, mondialitatea realizatã prin
punerea faþã în faþã, pentru prima oarã în istoria omenirii, a tuturor
formelor de creaþie artisticã din toate civilizaþiile.”15

Lumea tradiþionalã a fiecãrei civilizaþii a fost mediatã de propriul
limbaj, de propriile simboluri ºi reprezentãri, care au ajuns sã
dialogheze abia recent, odatã cu modernitatea, când ideea schimbului,
a comunicãrii ºi cunoaºterii reciproce a devenit tehnic posibilã datoritã
perfecþionãrii transporturilor ºi mijloacelor de comunicaþie. Dupã cum
într-un muzeu se etaleazã cu egalã demnitate esteticã produse artistice
din timpuri ºi locuri diferite, tot aºa în modernitate se realizeazã o
oicumene, o comunitate a diversitãþilor de orice tip. Imaginea lumii
moderne nu mai este regionalã, particularã, nu e consonantã cu o
tradiþie sau alta ci, fãrã sã inducã neutralizarea acestor tradiþii, este o
imagine-muzeu, una a coexistenþei integratoare, dar nu
omogenizatoare. Secularismul ºi agnosticismul Europei moderne au
fãcut cu putinþã dorinþa de recuperare a simbolurilor culturale ale
diverselor spaþii ºi timpuri, conservarea simbolurilor identitare la nivelul
cel mai profund – cãrþi sacre, opere de artã ºi arhitecturã, credinþe ºi
mentalitãþi religioase, producþii literare, muzicale, ºtiinþifice etc.
„inventând abordarea comparativã , adunând sub o privire în acelaºi
timp esteticã, istoricã ºi ºtiinþificã totalitatea producþiilor umane,
civilizaþia occidentalã inventeazã modernitatea transculturalã.”16

Muzeul deþine funcþiile unui templu secular în care diversitatea
zeilor face inutil altarul ºi sacrificiul, în care adoraþia este înlocuitã17 de
contemplare esteticã; aici vizitatorul contacteazã civilizaþii ºi simboluri
culturale diferite cu egalã curiozitate, recunoscându-le singularitatea ºi
caracterul de mesageri ai unor entitãþi civilizaþionale specifice.
Succesorul funcþional al catedralei, muzeul este non-discriminatoriu, nu
particularizeazã imaginea sacrului sau valoarea religioasã ºi culturalã.
Am putea spune în acest sens cã muzeul este un templu ecumenic iar
vizita la muzeu este succedaneul secular al pelerinajului: „O civilizaþie
religioasã nu putea avea muzee; cu atât mai puþin putea concepe utopia
Muzeului imaginar. Dupã Malraux, secolul XX marcheazã intrarea în
scenã a artei mondiale, arta tuturor civilizaþiilor umane. Or fiecare
civilizaþie este un soi de absolut. Fiecare civilizaþie pretinde sã posede,
sã incarneze adevãrul. Fiecare civilizaþie este o ordonare esteticã a
haosului, mai mult, o dezvãluire a lumii adevãrului , o pretenþie de a
poseda adevãrul (…) Muzeul imaginar este produsul, semnul ºi poate
simptomul unei noi relaþii a civilizaþiei occidentale cu adevãrul ºi cu
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istoria (…) Schimbând statutul cultural al timpului, percepându-l ca
istorie, modernitatea a schimbat ºi semnificaþia adevãrului.”18 Civilizaþia
planetarã nu poate fi reprezentatã decât de aceastã imagine multiplã a
tuturor civilizaþiilor, este tabloul creat ºi în formare al tuturor produselor
uman semnificative, prezentarea unei etichete relevante a ceea ce
poate ºti omul despre sine ca fiinþã trecãtoare prin timp, cu dramaticele
lui sforþãri de a face faþã entropiei ºi uitãrii. 

Biblioteca Babel19 completeazã modelarea mondialã sugeratã
prin imaginea muzeului. Dacã muzeul este colecþia producþiilor estetice
– formele de reprezentare plasticã -, biblioteca este, în schimb, arhiva
abstractã, teoreticã a creaþiilor spirituale. Putem înþelege Babelul,
conform cu teoria mulþimilor, ca o mulþime virtualã a tuturor mulþimilor,
constituite de cãtre culturile ºi civilizaþiile particulare ce s-au derulat de-
a lungul istoriei ºi despre care se ºtie ceva. Babelul, celebrul turn biblic,
este edificiul ce sfideazã infinitatea divinã ºi cuprinde toate limbile
posibile. De data asta imaginea Babelului este pozitivã; este vorba de
arhiva umanitãþii, cu tradiþiile ei, cu cãrþile, literaturile, mentalitãþile ºi,
mai nou, cu utopiile ei majore. Iatã descrierea avantajelor pe care le
oferã o bibliotecã virtualã de tip Babel: „Enunþurile culturale, marile texte
pot depãºi graniþele lingvistice ºi politice, civile ºi culturale cu condiþia
sã fie traduse în limbile comunitãþilor culturale interesate. În fiecare
comunitate culturalã ºi politicã, în fiecare civilizaþie existã indivizi care –
educaþi, cultivaþi, poligloþi – au acces la texte produse în strãinãtate ºi le
pot traduce în propria limbã. Astfel marile religii universale altãdatã,
ideologiile moderne din zilele noastre pot depãºi – în ciuda dificultãþilor
tehnice ºi culturale (lingvistice), politice (cenzurã, monopol oficial al
instituþiilor asupra discursurilor culturale) – frontierele comunitãþilor
etnice, politice, culturale. Timp de secole, de milenii, procesul a fost
frânat de distanþele geografice, de încetineala cu care se deplasau
oamenii sau de dificultãþi tehnice. O datã cu dezvoltarea mondializãrii,
facilitatã de mass-media ºi de mijloacele de transport contemporane,
circulaþia textelor (idei religioase, politice, literare, ºtiinþifice, informaþii,
opinii) cunoaºte o vertiginoasã accelerare ce corespunde unei veritabile
mutaþii istorice. Puterile politice, culturale ºi religioase se aratã
incapabile sã împiedice – pot cel mult sã frâneze – circulaþia oamenilor
(control al imigraþiei) ºi dezvoltarea comunicaþiilor, deci a ideilor ºi a
opiniilor. Intrãm în epoca amestecului generalizat al culturilor ºi
civilizaþiilor, al oamenilor, al discursurilor ºi pasiunilor lor.”20 Pe lângã
mijloacele tehnice moderne, telefon, fax, computer, internet, arhivã
electronicã, modernitatea produce ºi o serie de discipline care
investigheazã minuþios varii domenii ale istoriei umane: etnologia,
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arheologia, filologia, lingvistica, antropologia, sociologia º.a. O datã cu
ele imaginea de sine a civilizaþiei umane se extinde, capãtã articulaþii pe
care pânã acum nu le-a avut, intrã într-o fazã a conºtientizãrii de sine
metaistorice, a unei identitãþi transculturale. Imaginea de sine parohialã
sau localã a fiecãrei civilizaþii tradiþionale luatã în parte e depãºitã în
direcþia coabitãrii dialogice a tuturor cãrþilor sacre ºi a tuturor tradiþiilor,
unele seculare sau milenare ºi a acestora cu cele mai recente
descoperiri ale ºtiinþelor sau cele mai noi produse artistice ºi literare.
Acest Babel poate deveni o piatrã de încercare majorã, condiþia unui
adevãrat ecumenism cultural, sau poate recãdea în scindãri regionale,
în localisme, în exclusivisme fanatice. Aceste opþiuni duale sunt, din
fericire sau din pãcate, întotdeauna la dispoziþia omului ºi nu e sigur cã
existã criterii consensuale pentru alegerea a ceea ce e mai bine. 

Oricare ar fi traseele civilizaþiei globale în curs de realizare,
acestea nu pot fi separate de anumite modificãri ale tipului de culturã ºi
ale practicilor culturale. Considerãm acceptabilã ideea lui Thompson
cã, dincolo de multiplele definiþii ale culturii, aceasta cuprinde în mod
esenþial întrebãrile legate de scopurile generale comune ºi rãspunsurile
ce dau sens trãirilor umane: „cultura se referã la toate practicile comune
care contribuie direct la desfãºurarea naraþiunilor vieþii oamenilor:
poveºtile prin care ne interpretãm, în mod cronic, propria existenþã…”21

Pentru a parafraza titlul unei cãrþi, dacã globalizarea seamãnã tot mai
mult cu un faimosul turn biblic, sã facem mãcar, prin practicile noastre
culturale, ca turnul sã fie un „Babel fericit.”

c) cultura deteritorializatã; experienþa non-locului; spaþiul
controlat - Panoptic ºi Synoptic

Ecuaþia teritoriu/loc egal tradiþie culturalã specificã funcþioneazã
tot mai puþin în lumea globalizatã, fapt remarcat ºi mai sus. Morely ºi
Robins au amintit încã din 1995 cã localitãþile nu mai garanteazã
apartenenþa la o identitate culturalã, cã este tot mai evidentã disocierea
caracterului local de reprezentãrile culturale ce configureazã opþiunile
identitare. Procesul globalizãrii a fost asociat fenomenului de
deteritorializare de cãtre analiºti precum Appadurai (1990), Garcia
Canclini (1995), Featherstone (1995), Latouche (1996), în vreme ce A.
Giddens preferã termenul dis-locare iar Thompson pe acela de
delocalizare. Sensurile acestora sunt însã identice, „pierderea relaþiei
naturale dintre culturã ºi teritoriile geografice ºi sociale.”22 

Nu e sigur cã atunci când vestea un „sfârºit al istoriei” Francis
Fukuyama nu se înºela, însã e sigur cã azi, aºa cum remarca Paul
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Virilio, putem vorbi cu îndreptãþire de un „sfârºit al geografiei”. ªi
Zygmunt Bauman observa pe bunã dreptate cã azi „distanþele nu mai
conteazã, iar ideea de graniþã geofizicã devine din ce în ce mai greu de
susþinut în lumea realã. Dintr-o datã, ne este foarte limpede cã
împãrþirea continentelor ºi a globului era funcþie de distanþele de
odinioarã perfect reale, din cauza mijloacelor de transport primitive ºi a
dificultãþilor cãlãtoriei.”23 În ordinea de idei configuratã de Bauman
distanþa este mai curând o determinantã socialã decât un cadru neutru,
obiectiv. Cuplul distanþã-proximitate defineºte capacitatea de-a depãºi
coordonatele fizice prin deplasare. Ceea ce în trecutul istoric marca
distanþa, graniþele, teritoriile era în primul rând consecinþa lentei
deplasãri ºi a incapacitãþii de a controla spaþiile dincolo de anumite
limite, pe scurt, a vitezei de deplasare. Limitele tehnice ale deplasãrii au
stimulat dezvoltarea mai mult a culturilor locale ºi doar la nivelul unei
elite bogate care îºi permitea sã se deplaseze apariþia unui oarecare
cosmopolitism. Teritoriul, pãmântul, obiceiurile locului, sentimentul
împãmântenirii decideau coeziunea socialã, constituiau factori
conservativi ai culturii locale. 

Pentru cã în trecutul îndepãrtat ºi în cel recent deplasarea fãcea
ca spaþiile sã fie foarte extinse, delimitarea dintre aproape ºi departe
avea uneori caracterul unei viziuni metafizice. Aproapele este spaþiul
familiaritãþii, al previzibilului, al gospodãriei sau vatra satului, câmpul
unde se desfãºoarã munca sau pãstoritul. Departele e spaþiul
ameninþãrii, al duºmãniei ori, în reveriile utopice, spaþiul paradisului
promis. Ideea de siguranþã, ca ºi cea de pericol, dezvoltã emergenþe ale
cuplului aproape-departe: „A fi departe înseamnã a fi în încurcãturã:
asta cere isteþime, viclenie sau curaj, învãþare a unor reguli inutile
oriunde în altã parte ºi aplicarea lor justã în spaþii riscante, cu riscul de
a greºi. Ideea de «aproape» este însã complet neproblematicã;
obiceiurile cãpãtate fãrã efort nu lasã loc nici unei ezitãri sau anxietãþi.
Opoziþia dintre «aici» ºi «acolo», «aproape» ºi «departe» a dat naºtere
fenomenului cunoscut sub numele de comunitate localã.”24

În termenii lui Tönnies este vorba de o comunitate de tip
Gemeinschaft25, contrapusã celei moderne, deschise, Gessellschaft.

Corpul uman este cel care centreazã ºi ordoneazã spaþiul, prin
acuitatea simþurilor sale ºi capacitatea lui de deplasare. De asemenea
metaforele corpului determinã structura spaþiului social, dupã cum
foarte interesant observa Timothy W. Luke. Spre exemplu relaþia
conflictualã este sugeratã de lupta corp la corp, ideea de dreptate de
dictonul „ochi pentru  ochi, dinte pentru dinte”, solidaritatea este o
relaþie „umãr la umãr”, comunitatea o relaþie faþã-în-faþã etc.
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Caracteristica societãþii globale este eliberarea spaþiului de relaþia lui cu
corpul uman. Faptul devine cu atât mai vizibil azi când prin
interconexiunea complexã computerizatã „discrepanþele dintre aici ºi
acolo ºi-au pierdut sensul.”26 

Mobilitatea modernã, tipurile noi de profesii, mijloacele de
deplasare rapidã, telecomunicaþiile fac ca o bunã parte din viaþa
individului sã nu depindã de un spaþiu geografic, social ºi cultural clar
circumscrise, ca raporturile tradiþionale faþã cãtre faþã ºi sentimentul
apartenenþe la comunitatea localã sã se altereze. Este evident cã
agentul de vânzãri, omul de afaceri, reporterul, navetistul care lucreazã
în marile metropole, dar locuieºte la zeci de kilometri distanþã, îºi petrec
o bunã parte din timp pe mijloacele de transport, în maºinã, tren sau
avion, parcurge în fiecare zi mai multe localitãþi, oscileazã între un
spaþiu în care locuieºte - în care are casa, familia, în care doarme ºi îºi
petrece week-end-ul - ºi unul în care presteazã - în care îºi consumã
timpul activ al zilei, se întâlneºte cu diverºi inºi, veniþi din locuri diferite,
cu preocupãri ºi scopuri diferite. Nu mai existã o continuitate naturalã
între coordonatele unei tradiþii locale ºi motivaþiile, activitãþile, valorile ºi
opþiunile individuale, care se contamineazã prin miºcare, schimburi ºi
contacte permanente.  Deplasarea foarte rapidã ºi continuã a omului
global face ca modelele culturale sã intre în contacte multiple unele cu
altele, sã se relativizeze ºi sã se influenþeze reciproc, sã se nascã
modele pluraliste sau mozaicate. Însã pe mãsurã ce mobilitatea creºte,
se face simþitã o nouã tendinþã de polarizare socialã, determinatã de
anularea tehnologicã a spaþiului: „Pentru unii, ea anunþã eliberarea fãrã
precedent de obstacolele fizice, posibilitatea deplasãrii ºi a acþiunii la
distanþã. Pentru alþii, aceastã anulare poartã cu sine imposibilitatea
apropierii ºi domesticirii localitãþii din care nu au ºanse reale de a pleca
în altã parte (…) Unii se pot muta dintr-o localitate în alta dupã bunul lor
plac. Alþii privesc neputincioºi cum singura localitate pe care o cunosc,
aceea în care locuiesc, le fuge de sub picioare.”27

Spaþiul se stratificã mai complex pe mãsurã ce mobilitatea creºte,
posesia sau intimitatea cu el este mediatã de mijloace tot mai variate.
Existenþa cotidianã se înscrie într-o suitã de spaþii care presupun în
mod particular o anumitã relaþie: spaþiul privat al locuinþei în care se
consumã viaþa de familie, spaþiul public – strada, restaurantul,
magazinul, cafeneaua, clubul, stadionul, teatrul, cinematograful etc. –
în care se consumã o parte a vieþii sociale, spaþiul profesional în care
se munceºte ºi, de ce nu, mai nou spaþiul virtual, lumea de dincolo pusã
la conservã, care devine de la o zi la alta tot mai frecventatã de amatorii
internetului. Pe lângã alienarea pe care o provoacã, experienþa



86

dislocãrii aduce cu sine tipuri noi de realitate, îmbogãþeºte într-o
mãsurã semnificativã sensul cotidianului. 

Antropologul francez Marc Augé numea non-locuri acele domenii
care reprezintã pasajele de la o zonã la alta, de la o activitate la alta ºi
care nu au influenþã formativã asupra identitãþii culturale a indivizilor:
„Dacã locul poate fi definit ca fiind relaþional, istoric sau preocupat de
identitate, atunci un spaþiu care nu poate fi definit ca relaþional, istoric
sau preocupat de identitate va fi un non-loc… O lume unde oamenii se
nasc la maternitate ºi mor la spital, unde punctele de tranzit ºi locuinþele
temporare prolifereazã în condiþii luxoase sau inumane lanþuri hoteliere
ºi locuinþe ilegale, cluburi de vacanþã ºi tabere de refugiaþi, mahalale cu
cocioabe (…) unde se dezvoltã o reþea densã de mijloace de transport,
ele însele spaþii locuite, unde clientul obiºnuit al supermarketului, al
jocurilor mecanice ºi cãrþilor de credit comunicã fãrã cuvinte, prin
gesturi, cu un comerþ abstract, nemediat, o lume ce a capitulat, astfel,
în faþa individualitãþii solitare, a efemerului, a temporarului,oferã
antropologului (ºi altora) un nou obiect de studiu.”28 Pentru a fi mai
limpede la ce se referã non-locurile, pot fi amintite câteva exemple,
dintre cele mai vizibile în practica cotidianã: sãlile de aºteptare, peronul
gãrilor, aeroportul, centrele comerciale, autostrãzile, staþiile de benzinã,
trenurile, avioanele, autobuzele, hotelurile etc., un soi de spaþii de
tranzit sau spaþii mobile în care soseºti doar pentru a trece mai departe,
în care viaþa se deplaseazã mereu altundeva. Acestea sunt un fel de
spaþii circumstanþiale, pauzele dintre locurile unde se domiciliazã ºi
acelea unde se profeseazã. Tot aici poate fi amintit ºi spaþiul turistic,
acela parcurs doar ca o experienþã în plus pe lângã care se trece spre
a inaugura altul nou, la fel de provizoriu, spaþiu al non-locuirii. 

Non-locurile sunt considerate teritorii ale solitudinii, ale tãcerii ºi
anonimatului în care se consumã experienþe alienante, tocmai pentru
cã ele sunt lipsite de permanenþã; în ele toþi indivizii sunt doar „în
trecere”, cu excepþia notabilã a acelei categorii sociale pe care o numim
homeless, oamenii strãzii, boschetarii. În acelaºi timp trebuie remarcat
cã non-locurile sunt cele care asigurã conexitatea locurilor, cã
terminalele – staþii, gãri, porturi, aeroporturi – mijlocesc accesul unui
numãr tot mai mare de persoane la locuri noi, la locul strãin, oferind
experienþa alteritãþii. Experienþa non-locului a devenit o parte necesarã
a omului global, impusã de ritmul ºi de complexitatea vieþii, una din care
cu siguranþã va deriva un nou model cultural, probabil un nou tip de
antropologie ºi alte modele etice. Putem crede asta pentru cã în aceste
non-locuri se produc totuºi contacte, se comunicã, se face schimb de
experienþe ºi idei, se transmit obiceiuri, moduri de viaþã care, chiar dacã
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la început sunt abia perceptibile ºi ele nu au nicidecum o intenþie vãdit
culturalã, modificã pas cu pas atitudinea omului faþã de lume ºi faþã de
sine. Deteritorializarea sau experienþa non-locului este deci, „un
amestec complex ºi ambiguu: de familiaritate ºi diferenþã, de
expansiune a orizonturilor culturale ºi percepþie crescutã a
vulnerabilitãþii, de acces la lumea dinafarã însoþit de pãtrunderea în
lumile noastre private a unor noi oportunitãþi ºi riscuri.”29

Douã specii ale spaþiului public particularizate prin caracterul lor
coercitiv agresiv, sunt cele indicate prin Panopticon ºi Synoptic. Primul,
popularizat mai cu seamã prin scrierile lui Michel Foucault, este spaþiul
supravegherii totale, idee sugeratã ºi de etimologia termenului – totul
este vãzut, în mod continuu. Deºi în principiu Panopticul este un spaþiu
instrumentalizat prin nevoile de integrare socialã a delicvenþilor sau de
supraveghere a comportamentului lor, prin extrapolare, el devine spaþiu
comun lumii moderne când posibilitãþile de control ale vieþii private sunt
aproape totale. În orice caz sistemele totalitare represive au dovedit o
inventivitate diabolicã în practicarea tehnicilor panoptice. Asimetria
spaþiului în care funcþioneazã sisteme panoptice face ca unii sã fie
expuºi ºi supravegheaþi fãrã a vedea de cãtre cine, sã rãmânã victime
ale privirii continuu aþintite asupra lor ºi astfel privaþi complet de libertate
ºi intimitate. De fapt Panopticonul este mecanismul de compromitere a
intimitãþii, „metaforã aproape perfectã pentru modernizarea puterii ºi
controlului”30. Cel supravegheat este literalmente întors pe dos ºi
descusut, din el nu rãmâne nimic intim, totul este dat în vileag. De
cealaltã parte existã agenþii puterii panoptice care vãd fãrã a fi vãzuþi,
care controleazã din umbrã fãrã a fi divulgaþi, þinând astfel în propriile
mâini frâiele puterii – care seamãnã tot mai mult cu controlul unora
dintre oameni, poate a celor mai mulþi, de cãtre alþii: „Într-o frazã
memorabilã, Thomas Mathiesen spunea cã introducerea puterii
panoptice a reprezentat trecerea de la situaþia în care cei mulþi îi pãzesc
pe cei puþini, la situaþia în care cei puþini îi pãzesc pe cei mulþi. În
exercitarea puterii, supravegherea a înlocuit spectacolul (…) Puterea
modernã preferã sã se þinã în umbrã, sã-ºi urmãreascã supuºii fãrã sã
fie privitã.”31

Dacã în mecanismul panoptic o minoritate delegatã de putere îi
supravegheazã pe cei mulþi, existã ºi situaþia inversã, observatã de
Mathiesen, în care cei mulþi, prin mijloacele masss-media, a televiziunii,
îi supravegheazã pe cei puþini – mecanism al puterii publice botezat cu
termenul de Synopticon. Mecanismul synoptic este posibil prin
dezvoltarea cyberspaþiului, prin definiþie global, în care distanþele nu
mai conteazã. Diferenþa semnificativã a celor douã mecanisme de
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putere vine din mijloacele lor de control al indivizilor. În sistemul
panoptic oamenii sunt urmãriþi, în cel synoptic ei sunt „seduºi” sã
urmãreascã. Cei mulþi supravegheazã, prin televiziune, viaþa, modul de
a fi al celor puþini, celebritãþile zilei. Bauman lãmureºte foarte bine
diferenþele de acþiune ale celor douã mecanisme: „În Panoptic, localnicii
aleºi îi urmãreau pe alþii, iar înainte de Panoptic membrii de rând ai
comunitãþii locale îi urmãreau pe cei aleºi din mijlocul lor. În Synoptic,
localnicii îi urmãresc pe cei de dimensiuni globale. Autoritatea acestora
este asiguratã tocmai de distanþã: ei sunt literalmente în afara acestei
lumi, dar plutirea lor pe deasupra lumii localnicilor este cu fiecare zi mai
marcantã decât plutirea îngerilor care populau odinioarã lumea creºtinã:
inaccesibili ºi vizibili totodatã, elevaþi ºi lumeºti, infinit superiori dar pilde
strãlucitoare pentru toþi cei de jos de a-i urma sau de a-ºi dori sã-i
urmeze; admiraþi ºi invidiaþi – vlãstare regeºti care îndrumã în loc sã
conducã.”32

d) distanþã, proximitate, intimitate

Compresia spaþio-temporalã modificã modul de raportare la
distanþe, care înceteazã sã mai fie doar lungimi spaþiale devenind tot
mai mult intervalele de timp în care ele pot fi strãbãtute. Proximitatea
este, de asemenea, un concep care începe sã însemne ºi altceva decât
cadru limitrof, ea fiind în fapt accesibilitatea. Nimeni nu mai poate nega
faptul cã telefonia, internetul, posibilitãþile comunicãrii instantanee la
orice distanþã lasã impresia cã celãlalt este accesibil oriunde s-ar plasa
el în ordinea geograficã; el poate fi vãzut, auzit, se pot schimba
informaþii etc., însã rãmâne totuºi intangibil. Proximitatea lui este
decorporalizatã, aºa cum se întâmplã ºi cu intimitatea mediatã. Cultura
tradiþionalã înþelege proximitatea prin referinþã localã, celãlalt este aici,
aproape, este vecin, adicã teritoriul lui ºi al meu sunt uºor de strãbãtut,
coordonatele esenþiale ale vieþii lui ºi cele ale mele au inevitabil anumite
lucruri în comun: zona geograficã, valorile, limba, credinþa, modul de
viaþã etc. Relaþiile faþã în faþã, umãr la umãr, mânã în mânã descriu
moduri ale proximitãþii, comunicarea, solidaritatea, intimitatea, chipuri în
care poate fi structuratã coordonata localã. Timpul se coreleazã acestor
raporturi, calificându-se drept mãsurã a trãirii în proximitate, împreunã
cu sau pentru celãlalt/ceilalþi, este un timp care se deruleazã prin
sinergie, prin reciprocitatea actelor, gesturilor, practicilor culturale. 

Raporturile de proximitate presupun ºi anume tipuri de locuinþã ºi
locuire, „tãrâmul intimitãþii ne trimite la localele specifice – de obicei
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sfera casnicã ai degrabã decât cea publicã. Aici gradele progresive de
intimitate pot fi vãzute, în termeni spaþiali fenomenologici, ca niveluri de
interioritate: de la holul de la intrare prin camerele de primire, pânã la
bucãtãrie ºi la locurile cele mai retrase ºi mai interioare ale casei – baia
ºi dormitorul.”33 Arhitectura locuinþei indicã stratificarea clarã a gradelor
de proximitate, de la simpla recunoaºtere a strãinului pânã la relaþia
intimã. Casa centreazã proximitatea. Strada, drumul care trece pe
lângã casã este un spaþiu public, unul al întâlnirii cu strãinul, cel cu care
relaþiile sunt aleatoare. Curtea e medianul între spaþiul public ºi cel
privat, locul de trecere dinspre strãinãtate spre intimitate, cãci cel cãruia
i se deschide poarta ºi intrã în casã poate fi amic, poate aparþine familiei
sau poate fi un complice sau iubit. Oricum, faptul cã i se permite sã
traverseze curtea spre locuinþã e semnul unei proximitãþi asumate. Între
curþi ºi case este decis spaþiul vecinãtãþii, în care celãlalt este acceptat
ca fãcând parte din acelaºi spaþiu, ca având trãsãturile ce-l fac dezirabil.
Locuinþa, domiciliul, e domeniul familial, locul care ocroteºte schimbul
de generaþii ºi transferul culturii familiei – deprinderea limbajului, a
manierelor, a credinþei, valorilor, opþiunilor etc. Tot casa, prin
dispunerea interioarelor este locul ospitalitãþii, un grad mai ridicat de
intimitate decât pura vecinãtate. Iar dormitorul deþine atributele unui
altar al intimitãþii, tocmai pentru cã acolo se oficiazã gradul maxim al
intimitãþii, cel asociat pe bunã dreptate cu sexualitatea. Toate aceste
practici culturale, proximitatea, vecinãtatea, ospitalitatea, intimitatea
radicalã sunt ordonate în spaþiul ºi timpul culturilor tradiþionale printr-un
soi de gestiune a particularului, a localului. Globalitatea afecteazã în
bunã mãsurã aceste raporturi ºi, deci, modificã practicile culturale
legate de proximitate ºi intimitate. 

Prin tehnologiile de comunicare rapidã la distanþe mari intimitatea
se de-corporalizeazã; „telefonul permite intimitate în ciuda separãrii
corporale, caracterul de la om-la-om se desparte de caracterul de faþã-
în-faþã.”34 Nu sunt rare cazurile când parteneri de viaþã profeseazã la
mari distanþe unul de celãlalt, ceea ce îi pune în situaþia de a-ºi livra
mesajele intimitãþii prin telefon, internet, de a-ºi conserva mostrele vieþii
de familie de tip concediu împreunã într-o staþiune cosmopolitã, pe
casete video sau CD-uri care pot fi oricând reactivate. De asemenea
devine o obiºnuinþã practica „peþitului” virtual, unde existã o generoasã
ofertã de disponibilitate din partea ambelor sexe, contactul cu un
partener necunoscut care poate deveni unul real, dar ºi practica
efectivã a intimitãþii ºi sexualitãþii virtuale, într-un spaþiu-timp codate
tehnologic. Aceste practici indicã artefactele unor relaþii din care
lipseºte proximitatea, însã e prezentã o gamã întreagã de indici
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personali – imagine, voce, expresii, idei, dorinþe exprimate etc.
Satisfacþia se produce în chip mediat, în mediul septic al virtualului,
ceea ce poate grãbi, dupã observaþia lui Castells, anume forme de
alienare. Una dintre ele ar fi intimitatea mediatã de personajele publice
sau de televiziune, intimitatea celor care frecventeazã acelaºi gen de
programe TV, acelaºi emisiuni, acelaºi seriale, discutã despre vedete
sau oameni zilei pe un ton care divulgã o curiozitate constantã sau chiar
atitudinea de fan: „Într-o formã sau alta, majoritatea indivizilor din
societãþile moderne stabilesc ºi întreþin relaþii non-reciproce de intimitate
cu alþi oameni aflaþi la distanþã. Actori ºi actriþe, prezentatori de ºtiri sau
gazdele talk-show-urilor, vedetele pop º.a. devin personalitãþi familiare
ºi uºor de recunoscut, fiind adesea subiect de discuþie pentru diverºi
indivizi pe parcursul vieþii de zi - cu - zi a acestora, fiind menþionaþi pe
numele mic.”35 

La medierea, respectiv alienarea intimitãþii, contribuie în mare
mãsurã televiziunea care distorsioneazã distanþele creând iluzia
proximitãþii, a familiaritãþii celui vizionat. În mãsura în care putem vorbi
de libertatea culturii media, televizorul este agentul celei mai eficace
culturi globale, el transmiþând din toate colþurile lumii ºi lucruri dintre
cele mai variate. Rezerva ce se impune imediat e cã, desigur, nu toate
þãrile au o industrie televizualã suficient de bine întreþinutã pentru a-ºi
face auzitã vocea, ºi majoritatea sunt în aceastã situaþie. Consecinþa
fireascã e ingurgitarea fãrã discriminare a programelor TV occidentale,
în special americane, preluarea informaþiilor, opiniilor, a producþiilor
hollywoodiene, lucru ce provoacã pur ºi simplu o intoxicaþie a pieþei
comunicãrii cu acele produse. Medierea televizualã este ºi cea mai la
modã formã de informare dar ºi agentul cultural cel mai facil, întrucât nu
solicitã decât organul vederii, transformând adesea spectatorul într-o
plantã obezã de apartament care-ºi rumegã timpul asistând la
derularea pe ecran a imaginilor lumii „reale”, la care însã nu participã
direct. Societatea spectatorilor trãieºte din ce în ce mai mult într-o lume
irealã, se hrãneºte cu expedientele prefabricate ale televiziunii, de unde
nu evadeazã decât atunci când nevoile profesionale o cer. 

Scriitorul francez Pascal Bruckner a fãcut o remarcã uluitoare
într-un pasaj din romanul Luni de fiere. Referindu-se la televizor, el a
observat cã acesta e  mijlocul cel mai bun prin care doi parteneri, aflaþi
într-o relaþie în declin, pot evada din intimitate. Atunci când ei nu mai au
ce comunica ºi când prezenþa lor nu mai este o sursã de bucurie ºi
satisfacþie, deºi ei stau împreunã în aceeaºi încãpere nu se întâlnesc
decât în ecranul televizorului, unde privirile lor parcurg scenarii comune.
Întâlnirea lor este mediatã de programele pe care le urmãresc în
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comun. Astfel, cel puþin pe moment, televizorul salveazã coeziunea
relaþiei, þine lipiþi doi parteneri în curiozitatea comunã pentru ceea ce
„vãd” pe ecran.  În lumea desvrãjitã religios ºi revrãjitã tehnologic, în
care se consumã destinele noastre, televizorul ocupã locul unei
divinitãþi casnice, treazã la orice orã din zi ºi din noapte ºi gata sã ne
satisfacã toate gusturile, un mic magician care schimbã lumea dupã
voia noastrã, printr-un simplu hocus-pocus manevrat din telecomandã.
Ca atare, privitul la televizor a ajuns un soi de litanie continuã a ochilor
goi, atenþi la ecran ca ºi cum ar urma sã li se livreze o revelaþie de
naturã misticã.  

Consecinþe ale mutaþiilor culturale globale

Pe de o parte, televizorul creeazã surogate ale intimitãþii la
distanþã, pe de alta alieneazã intimitatea imediatã ºi menþine privitorul
într-un þarc al circuitului de imagine, care-l face inaderent la realitatea
ca atare sau la locurile ºi instanþele în care se iau decizii. Existã o
vizibilã rupturã între lumea actorilor istoriei ºi mulþimea36 nesfârºitã a
pacienþilor care-o savureazã la televizor: „Intervenþia mijlocului de
comunicare distanþeazã sau chiar alieneazã: departe de a ne conecta,
ea ne rupe de evenimentele îndepãrtate (…) mijlocul de comunicare
funcþioneazã ca un fel de cordon sanitar, protejând spaþiile noastre
locale de realitatea evenimentelor îndepãrtate ºi de practicile strãine
tulburãtoare.”37 

Caracterul persuasiv, maniera de influenþare ºi educare în mediul
televizual acþioneazã unilateral, dinspre producãtorul de imagine spre
consumator, ceea ce transformã imaginea într-un obiect de piaþã
globalã, în care diferenþa de statut dintre actorii istoriei, producãtorii de
imagine ºi consumatorii acesteia este din ce în ce mai mare. Istoria
devine tot mai mult un spectacol, iar cei mai mulþi dintre oameni rãmân
simpli spectatori, paraziteazã anesteziaþi existenþial de televiziune o
lume care se produce peste capul lor, fãrã aportul lor ºi, uneori,
împotriva intereselor lor. Însã nu toþi au mijloacele de a-ºi afirma voinþa
ºi de a o susþine, dar o bunã parte din oameni nici nu au mãcar
orientare ºi voinþã istoricã, ei rãmânând în cvasitotalitatea vieþii lor într-
o infantilã dependenþã de hotãrârile instanþelor ºi liderilor momentului,
simpli consumatori vegetativi de meniuri istorice prefabricate ºi servite
la tava ecranului TV. Zygmunt Bauman nu numai cã nu vede
realizându-se „satul global” prognozat de McLuhan dar vede
televizualitatea ca o lume alienantã. Pentru el „tele-oraºul e echivalentul
negativ al oraºului real, în care poþi întâlni oameni reali în deplinãtatea
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lor, ca agenþi morali încorporaþi. În tele-oraº, putem întâlni oameni
reduºi la un mod existenþial de suprafaþã purã care pot fi eliminaþi de pe
ecran ºi astfel din lume – când nu mai amuzã.”38

Nici radicalitatea criticã a acestei perspective nu credem cã e
ultimul cuvânt care ar trebui spus vizavi de modificãrile aduse de media,
ºi în special de televiziune asupra manifestãrii umane în relaþiile
reciproce ºi în registrul istoriei. Rãmâne însã sigur cã avalanºa de
imagini ºi informaþii cu care ne bombardeazã piaþa media menþine o
oarecare distanþã între cei ce fac istoria ºi cei pe seama cãrora ea se
face, dar ºi cã în noile condiþii deciziile individuale, planurile vieþii private
sunt mai divers corelate ºi, într-o bunã mãsurã, obligate sã þinã cont de
realitatea globalã, chiar dacã ea ne accede în chip mediat. 

Abia în acest timp ºi sub spectrul acestor multiple inovaþii în
tehnicile de comunicare, viaþa umanã riscã sã se reducã la un accident
programat în ordinea socio-istoricã în care se iveºte. Se poate
programa totul – naºterea, credinþa, principiile morale, profesia, timpul
liber, popularitatea, câºtigurile, conflictele, sãrãcia ºi bogãþia, boala ºi
moartea etc. Pe întreg intervalul vieþii lui omul este configurat ca destin
abstract înscris într-o fiºã de identificare, memorizat într-un computer,
localizabil în orice moment, obligat sã aleagã între modelele pe care
strategii civilizaþiei globale i le propagã. Pânã la urmã, nu e altceva ºi el
decât figurant într-un mega-program care e tocmai globalizarea, situaþie
în care libertatea, valorile, sensul vieþii trebuie redefinite, pentru a nu fi
pierdute definitiv. Am ajuns la cel mai înalt nivel al confortului obþinut
vreodatã de om în istoria lui, însã probabil cã s-a pierdut, pe nesimþite,
o valoare mai vitalã, credinþa într-un scop transcendent al faptului de-a
trãi, convingerea cã prezenþa noastrã în lume e un pariu al lui
Dumnezeu cu sine.

Note:

1 Serge Berstein ºi Pierre Milza, Istoria Europei, vol. 3. Ed. Institutul
European, Iaºi, 1998,   p. 308

2  idem, p. 310
3 filosoful orientalist Jean Filliozat remarca, în 1973, cã „majoritatea oamenilor

trãiesc în Asia”, cã „cea mai mare cantitate de documente privind omul în cea mai
lungã perioadã de timp cunoscutã se aflã tot în Asia” ºi cã „nici una dintre ºtiinþele
umanistice nu poate aspira la o anvergurã generalã dacã ignorã cea mai vastã
documentaþie din lume produsã de majoritatea oamenilor.” 

4 Sociologul clujean Achim Mihu atrage atenþia de asemenea asupra ipocriziei
unor modele ale globalismului, care, dincolo de o retoricã a multiculturalitãþii
ascund tendinþa generalizãrii modelului cultural occidental, un soi de
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hegemonism tipologic specific lumii euro-americane. 
5 John Tomlinson, Globalizare ºi culturã, ed. Amarcord, Timiºoara, 2002, p.

130 
6 Tomlinson îl citeazã pe Smith, care descrie astfel cultura globalã: „O culturã

globalã ar fi compusã dintr-un anumit numãr de elemente distincte din punct de
vedere analitic: bunuri de consum popularizate în mod eficient, un colaj de stiluri
folclorice sau etnice smulse din context, câteva discursuri ideologice generale
despre drepturile ºi valorile umane ºi un limbaj cantitativ standardizat ºi ºtiinþific
de comunicare ºi apreciere, toate sprijinindu-se pe noile sisteme informaþionale ºi
de telecomunicaþii ºi de tehnologiile computerizate.”, p. 144 

7  idem, p. 139
8 „Odatã cu apariþia filosofiei greceºti (…) se produce o mutaþie care nu se va

mai sfârºi, care va antrena pe urmele ei (…) întreaga culturã spiritualã ºi întreaga
umanitate (…) Cultura ºtiinþificã dominatã de ideea de infinitate reprezintã deci o
revoluþie a întregii culturi, o revoluþie în modul de a fi al întregii umanitãþi ca
producãtoare de culturã.”, citat în Gérard Leclerc, Mondializarea culturalã, ed.
ªtiinþa, Chiºinãu, 2003,  p. 225

9 Leclerc,  idem, p. 226
10 “European sau nu, filosoful contribuie la scopurile infinite ale raþiunii,

participã la cãutarea universalului.”, idem, p. 228 
11 idem, p. 253
12 Se poate vedea în acest sens critica întreprinsã de filosoful german Peter

Sloterdijk (Eurotaoism) lumii moderne, care se particularizeazã prin capacitatea
de-a produce o nouã cineticã, noi tipuri de miºcare în ordinea naturii, în care
efectele programate de om sunt însoþite, fatal ºi incontrolabil, de efecte perverse
destructive. Cu condiþia ca omul modern sã obþinã ceea ce doreºte de la naturã,
face ca aceasta din urmã sã suporte mutaþii ce-i deturneazã ordinea, ducând la
replici aberante ºi chiar catastrofale. Dinamicile impuse societãþii conþin ºi ele,
sub masca ordinii programate, reacþii de naturã iraþionalã, destructive, anarhice. 

13 idem, p. 229
14 idem, p. 231
15 Leclerc, p. 233
16 idem, p. 234 
17 „Muzeul imaginar, spune Malraux, nu poate apãrea decât într-o epocã ºi

într-o civilizaþie (umanitate) care nu mai crede în zei, pentru cã zeii nu pot exista
decât într-o civilizaþie specificã. Dacã fiecare civilizaþie ºi-a avut dumnezeul sau
zeii ei, care pretindeau cã sunt ai tuturor oamenilor, contactul dintre civilizaþii,
coexistenþa tuturor civilizaþiilor prezente ºi trecute nu puteau avea drept efect
decât o radicalã punere la îndoialã a existenþei zeilor, reducerea reprezentãrilor
lor estetice la statutul de opere de artã în muzeul imaginar, la statutul de arhive
ale memoriei istorice ale umanitãþii, de obiecte oferite unei priviri estetice devenite
universale.”, idem, pp. 239-240

18 idem, p. 235
19 „Biblioteca omului din secolul XXI va putea fi nu o bibliotecã ce reflectã o

civilizaþie, ci Biblioteca Babel în care se amestecã toate limbile, toate credinþele,
toate cãrþile, toate textele.”, idem, p. 238

20 idem, p. 238
21 Tomlinson, op. cit. p. 34
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22 ibidem, p. 153
23 Zygmult Bauman, Globalizarea ºi efectele ei sociale, ed. Antet, Bucureºti,

p. 15
24 idem, p. 17
25 Bauman analizeazã tipul de structurã ºi relaþii sociale în directã

dependenþã de facilitatea ºi modul de comunicare, ceea ce avantajeazã în
societãþile tradiþionale cultura localã. Odatã sparte barierele locale prin traficul
instantaneu de informaþii se produce o evidentã mutaþie la nivel cultural : „Acele
«comunitãþi strâns îngemãnate» de odinioarã au fost, ne dãm astãzi seama,
create ºi menþinute în viaþã cu ajutorul discrepanþei dintre comunicarea aproape
instantanee dinãuntrul comunitãþii (a cãrei dimensiune era direct determinatã de
capacitatea naturalã de comunicare «prin viu grai», de limitele naturale ale
vãzului, auzului ºi capacitãþii de memorare a omului) ºi imensa cantitate de timp
ºi energie necesarã transmiterii informaþiei dintr-o localitate în alta. Pe de altã
parte, fragilitatea ºi viaþa scurtã a comunitãþilor par sã fie rezultatul diminuãrii sau
chiar al dispariþiei acelei discrepanþe: comunicarea intracomunitarã nu este cu
nimic mai presus decât schimbul intercomunitar, dacã ambele sunt instantanee.",
op. cit., p. 18  

26 ideea lui P. Virilio, citatã de cãtre Zygmunt Bauman, în Globalizarea ºi
efectele ei sociale, ed. Antet, Bucureºti,  p. 21

27 Bauman, op. cit., p. 21
28 citat în Tomlinson, p. 156
29 Tomlinson, op. cit., p. 
30 Bauman, op. cit., p. 51
31 idem, p. 53
32 idem, p. 55
33 idem, p. 227
34 ibidem, p. 230
35 Thompson, menþionat în Tomlinson, op. cit., p. 236
36 Kevin Robins de pildã, subliniazã aspectele alienante ale dezimplicãrii

consumatorului de tv. la deciziile ºi spectacolul istoriei ce se face sub ochii lui.
Tomlinson îi semnaleazã poziþia astfel: „Robins oferã o analizã subtilã ºi
pãtrunzãtoare, dar pune prea mult accent pe faptul cã televiziunea poate duce la
infirmitate moralã. De exemplu, îºi argumenteazã poziþia, în parte, citându-l pe C.
Gallaz cu privire la natura schizofrenicã a privitului la televizor, care ne permite,
pe de o parte, sã ne controlãm, în mod magic, poziþia vizavi de lume ºi de
spectacolul acesteia ºi, pe de altã parte, sã ne þinem la distanþã, fãrã a deveni
vreodatã actori în acest spectacol ºi fãrã a fi nevoiþi sã ne asumãm
responsabilitãþi.", op. cit. p. 248

37 Tomlinson, op. cit., p. 244
38 în Tomlinson, op. cit., p. 245
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MMMMeeeerrrr iiiiddddiiiiaaaannnneeee    llll iiii rrrr iiiicccceeee    ––––    PPPPooooeeeeþþþþ iiii     iiii rrrr llllaaaannnnddddeeeezzzziiii
Thomas KINSELLA (1928 -)

Înainte de a merge la culcare

E vremea de culcare. Ceºtile ºi farfuriile-s strânse
ªi aºezate în bucãtãrie, tava pregãtitã
Cu tabletele tale, un pahar, o carafã micã cu oranjadã
Sunt închise geamurile ºi toate uºile-s blocate?

Trec pe lângã pupitrul din camera mea ºi stau o clipã
Privind notiþele fãcute azi dimineaþã
Da: mâine aº putea începe ...
Tunet, ºoapte îndepãrtate printre hârtii.

Peretele de-alãturi e gol dar viu
- Apa stãtãtoare peste curenþii adânci

Curenþii-ºi urmãresc vâltorile lente prin casã
Abia eliberând totuºi obiectele iubirii noastre

Curând Cascada va tuna, restul iubirii
noastre
Alunecã peste marginea seriei, strãlucind
ªi dispare, înghiþitã de acel urlet
Alb nebunesc. Haos. Totul sfãrâmat, împrãºtiat.

Da: la dimineaþã voi pune cataracta,
Îi voi da vene, mâini strânse, þipãtul scurt al gândirii.

John MONTAGUE (1929 -)

Camera aceea

Alãturi pe patul îngust
Stãm, ca giganþii înlãnþuiþi,
Gustându-ne lacrimile, cu teama
De veºtile ce permit celor mici sã se-ascundã
Dar chipurile noastre ce-au privit
Mãºtile rituale, absurde ºi jumulite.
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Rareori asemenea veºti vin într-o viaþã
Transmiþând cunoaºterea direct inimii
Fãcând sã-nceapã neruºinata pãrere de rãu –
Nu lacrimi copilãreºti, van plângãreþe –
Ci lacrimi de-adulþi care rãnesc ºi dor
Care se furiºeazã ca acidul pânã la oase.

Zgomot de potcoave pe drumul de miez de noapte
Au ridicat o dramaticã imagine minþii:
Parohul cãlãrind târziu la Marley?
El trebuie sã sufere pentru faptele sinelui;
Dar nimeni nu va ºti niciodatã.

Ce s-a-ntâmplat în camera aceea
Dar când am ajuns sã ne despãrþim
Ne-am ºters unul altuia lacrimile
Am pregãtit spectacolul obiºnuit. În ziua aceea
Pretenþiile iubirii au alcãtuit lanþurile timpului ºi locului
Sã ne lege pe unul de altul: egali în restriºte.

Brendan KENNELY (1936 -)

Aruncarea

Piatra era rotundã ºi netedã în mâna bãiatului
Echilibratã-n ptopria-i tãcere
Tãcerea verii-l învãluia
A aruncat piatra peste castelu-n ruinã
Înrãdãcinat în pãmântul dur
Piatra s-a-nãlþat ºi a cãzut ca o pasãre
În râu
El n-a vãzut unde a cãzut
Dar a simþit clipocitul în cugetul lui
Vorbindu-i din centrul adânc

Spre cele patrru margini ale apei.
Floricele albastre întinse printre trestii
Fraþi ºi surori
Ascunzându-se dupã cortinele tãcerii
Când un strãin
A intrat în casã
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Cuvinte mari din gura lui
Ca ºi cascadele
Care bubuie
ªi înneacã
Casa
ªi pe toþi cei de-acolo
A cãror viaþã a însemnat
aruncarea unei pietre.

Seamus HEANEY (1939 -)

Varga ploii

Ridicã varga ploii ºi ceea ce urmeazã
E o muzicã pe care n-ai ºtiut nicicând
S-o asculþi. Într-un lujer de cactus.

Aversã, stãvilar, scurgere ºi revãrsare
Curg. Stai acolo ca un fluier
La care cântã apa, îl scuturi uºor din nou
Iar diminuendo fuge prin toate gamele lui
Ca un jgheab ce nu mai picurã. ªi iatã
Vine o fulguire de stropi de pe umedele frunze,

Apoi mici umezeli din iarbã ºi pãrãluþe,
Lucesc-burniþeazã-apoi, aproape ca niºte respiraþii ale aerului
Ridicã varga din nou. Ceea ce urmeazã

Nu e diminuat deoarece a mai avut loc o datã
De douã ori, de zece, de-o mie de ori înainte.
Cui îi pasã dacã toatã muzica ce transpirã

E o cãdere de prundiº ori de seminþe seci printr-un cactus?
Eºti ca un un bogat ce intrã în cer
Prin urechea unui strop. Ascult-acum din nou.

În româneºte de:
Dan BRUDAªCU
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Societatea noastrã, prin
specialiºtii pe care îi are
poate realiza o mare
varietate de maºini-unelte ca:
- maºini de rectificat
- maºini de alezat
- maºini de gãurit în

coordonate
- maºini de frezat
- maºini de honuit
- maºini de turnat sub

presiune
- maºini de prelucrat prin

electro-eroziune
- maºini ºi agregate la temã
- centre de prelucrare
- strunguri automate ºi 

cu comandã numericã

S.C. HIDROMAR S.R.L.
este o societate cu 
capital integral românesc.

Colaborãm cu parteneri
din Germania, Franþa,
Italia, Ungaria, Elveþia,
precum ºi cu cele mai
importante societãþi
comerciale româneºti din
domeniul construcþiei de
maºini-unelte

Str. Fabricii de Chibrituri 9A
400254 Cluj-Napoca
Tel: 0040-264-436690
Fax: 0040-264-455504
E-mail: hidromar@xnet.ro
Web: www.hidromar.ro
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pppprrrroooodddduuuucccceeee::::

- suporturi alveolare pentru ouã
- hârtie igienicã din maculaturã: semifabricat ºi produs
finit
- hârtie tissue din celulozã purã pentru: hârtie igienicã,
ºerveþele, batiste, prosoape
- confecþii din hârtie tissue gama PUFINA: hârtie igienicã,
prosoape de bucãtãrie, ºerveþele.

Pentru informaþii vã rugãm sã ne contactaþi 
la sediul societãþii -

Petreºti. str. 1 Mai nr. 1, jud. Alba
Tel: 0258-743624; 743535

Fax: 0258-743625
E-mail: elena_silas@peharttec.ro
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