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Schimbare de mentalitate 

»» Pagina 7

Cenzura mentalului
social [i originile
[tiin]ei moderne - 

»» Pagina 5

»» Pagina 4

Poetul lunii
Nicolae Coande: 

“Gândi]i-v\ la
poe]i ca la ultimii
barbari, v\ rog!”
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“Cutremurul din 1923 a fost
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rândul intelectualilor japonezi”

»» Pagina 10

6

Num\r ilustrat de 
Traian TSAMURIS

Pornind de la Kolakowski

“Comunismul a instaurat
o stare de permanent
r\zboi social”

cu Vladimir Tism\neanucu Vladimir Tism\neanu

20 de ani de la asasinarea lui

Ioan Petru Culianu

- Nicu GAVRILU}|



Dosarul mai 201mai 20111 3Dosarulmai 201mai 201112

20 de ani de la asasinarea lui Ioan Petru Culianu

Cristian ROBU-CORCAN
Liviu G. STAN

Pe 21 mai s-au `mplinit dou\zeci de ani de
la acea zi neagr\, c=nd, `ntr-un grup sanitar al
Universit\]ii din Chicago, un asasin cu s=nge
rece a `ndreptat ]eava unui pistol de calibru
mic spre capul unui t=n\r de 41 de ani, ilustru
profesor de istoria religiilor, pe numele s\u
Ioan Petru Culianu, omor=ndu-l pe loc. Se
`nt=mpla `n 1991. Acea crim\ abominabil\,
executat\ `ntr-un stil ce amintea de asasinatele
KGB-iste, avea s\ genereze, peste ani, un
torent de specula]ii, `ns\ f\r\ niciun rezultat
concret, numele asasinului, motivele [i
cricumstan]ele ce au stat la baza crimei nefiind
nici p=n\ ast\zi elucidate. Practic, singurele
informa]ii sigure care exist\ la ora actual\ sunt
tipul de pistol folosit, un Beretta 0,25, [i, dup\
cum remarca Robert Stein, unul dintre
examinatorii medicali, sugestia c\, dat\ fiind
precizia execu]iei, asasinul era cu siguran]\ un
profesionist. 

""UUnn  eerruuddiitt  ddee  ggeenniiuu""
Personalitate complex\ [i febril\,

intelectual de o mare ad=ncime analitic\,
neatins de morbul pedant al sistematiz\rii [i
opozant feroce al oric\rei forme de axiofobie,
"un erudit de geniu, urma[ al uneia dintre
marile familii intelectuale ale rom=nilor,
cosmopolit `n sensul cel mai nobil al acestui
cuv=nt" (Vladimir Tism\neanu), unul dintre
cei mai subtili exper]i `n gnosticism [i magie
renascentist\ ce au marcat cultura occidental\
a secoului XX, Ioan Petru Culianu vine pe o
descenden]\ intelectual\ remarcabil\.  

De pild\, str\bunicul pe linie patern\ al lui
Ioan Petru Culianu, Neculai Culianu,
matematician [i junimist, a fost rector al
Universit\]ii din Ia[i `ntre anii 1880-1889, iar
bunicul din partea mamei, Petru Bogdan, a pus
bazele primei catedre de chimie-fizic\ din
Rom=nia, ocup=nd la r=ndul lui, alternativ,
postul de rector al aceleia[i Universit\]i `ntre

anii 1926 [i 1940. ~nrudit\ cu nume sonore ale
culturii rom=ne precum Garabet Ibr\ileanu,
Paul Zarifopol sau Mihail Sadoveanu, familia
Culianu acoperea, la `nceputul secolului XX, o
zon\ larg\ de expresie social\, mul]i dintre
boierii familiei de]in=nd, cu prec\dere, func]ii
de universitari sau de oameni politici. 

OO  `̀nnddrreeppttaarree  sspprree  `̀nn]]eelleeggeerreeaa
oorriiggiinnaall\\  aa  ffeennoommeenneelloorr  rreelliiggiiooaassee

Orice descindere `n opera extrem de tehnic\
a lui Culianu implic\, `n mod esen]ial, o
specializare la v=rf `n domeniul istoriei
religiilor, lucru `mp\rt\[it de cei care s-au
aplecat asupra lucr\rilor sale. Psihanodia
(1983) [i Experien]e ale extazului (1984)
constituie, `n opinia lui Eduard Iricinschi, proba
indubitabil\ a ceea ce Paul Drogeanu, `ntr-o
inspirat\ formul\ la o mas\ rotund\ "In
memoriam Ioan Petru Culianu", numea
"erudi]ia pu]in metalic\ a lui Culianu". Tot
Eduard Iricinschi preciza, `n postfa]a la
Experien]e ale extazului, c\ aceast\ opinie nu
este singular\, d=nd ca exemplu Psihanodia,
din care reiese cu claritate st\p=nirea
des\v=r[it\ a instrumentelor filologice [i a
textelor ce fac referire la studiul psihanodiei,
acest fapt reprezent=nd "dovada exhaustivit\]ii
`n ce prive[te istoriografia modern\ asupra
acestui fenomen". 

Considerat cel mai important [i original
discipol al lui Eliade, Ioan Petru Culianu era
v\zut de Matei C\linescu, simbolic, ca
reprezent=nd "ceea ce era mai viu, mai

dramatic, mai nea[teptat `n marea [i
complicata mo[tenire intelectual\ l\sat\ de
maestru". Cu toate acestea, Matei C\linescu
intuia `n t=n\rul savant personalitatea
excep]ional\ care respingea fenomenologia
religiei, specific\ operei teoretice a lui Mircea
Eliade, ax=ndu-se pe o viziune `n care religiosul
`nsu[i ar determina culturalul. Acest lucru
presupunea, `n viziunea lui Matei C\linescu, "o
`ndreptare spre `n]elegerea original\ a
fenomenelor religioase, v\zute drept
manifest\ri ale unui sistem autonom,
ireductibil al min]ii omene[ti". 

Mai mult, `n introducerea la Psihanodia,
Ioan Petru Culianu ilustreaz\ capacitatea
tradi]iei de a transmite concep]ii gre[ite, d=nd ca
exemplu conceptul de "revolu]ie copernician\",
`n ciuda faptului c\, afirma Culianu, "lui
Copernic nu-i poate fi atribuit\ nicio revolu]ie
[tiin]ific\". De aceea, preciz\rile lui ulterioare
atrag aten]ia asupra faptului c\ cei familiariza]i
cu opinii "tradi]ionale" vor fi [oca]i de ideile lui,
idei care nu ar fi de folos dec=t celor ce au `n
inten]ie s\ nu se lase prin[i de mrejele
`ntortocheate ale "tradi]iei". 

~n 2010, Horia-Roman Patapievici, autorul
unei excep]ionale lucr\ri asupra g=ndirii lui Ioan
Petru Culianu - Ultimul Culianu -, preciza `ntr-
un articol: "~ns\ foarte pu]ini în]eleg c\, dac\
ar fi tr\it, Culianu ar fi devenit, în momentul
de fa]\, singura valoare intelectual\
româneasc\ capabil\ s\ adune laolalt\ faima
de savant universal a unui Mircea Eliade,
str\lucirea de profunzime filozofic\ a unui
René Girard [i vâlva de brilian]\ intelectual\ a
unui Umberto Eco". 

""BBlleesstteemmuull""  lluuii  IIooaann  PPeettrruu  CCuulliiaannuu
Dorin Tudoran atribuie destinului tragic

al lui Ioan Petru Culianu o determinare
"blestemat\". Despre ce este vorba? ~n
opinia lui Dorin Tudoran, Ioan Petru Culianu
ar fi `nc\lcat trei tabu-uri, [i nu oricum, ci
"`n chip cu totul inacceptabil, ireveren]ios
(...) - chiar comi]=nd ni[te enormit\]i".
Care sunt cele trei tabu-uri? 1. Mihai
Eminescu; 2. Biserica Ortodox\ Rom=n\; 3.
Cultura rom=n\. 

Formul\rile critice ale lui Culianu la
adresa lui Eminescu, precizeaz\ Dorin
Tudoran, erau exclusiv `ndreptate `mpotriva
publicisticii [i ideologiei eminesciene,
evit=nd total materia poetic\. Pe de alt\
parte, Culianu, dup\ cum se deduce dintr-o
dedica]ie adresat\ lui Dorin Tudoran pe o
analiz\ a romanului Geniu Pustiu, se declara,
"`n fond", un admirator al lui Eminescu.
Sinteza pe care o face Dorin Tudoran ar
putea fi formulat\ astfel: admira]ia lui Ioan
Petru Culianu fa]\ de Mihai Eminescu era
bazat\ pe o g=ndire critic\. 

Imaginea Bisericii Ortodoxe Rom=ne este
deteriorat\ de Ioan Petru Culianu prin
invocarea pericolului fundamentalismului.
Dorin Tudoran atrage aten]ia c\ `n
construc]ia unui asemenea ra]ionament,
Culianu introduce [i un text "incendiar" al
lui Nicolae Iorga, Byzance après Byzance,
publicat `n 1913-1914.

~n ceea ce prive[te cultura rom=n\,
explic\ Dorin Tudoran, marele savant a ales
s\ o critice - "cu [i mai mult\ ireveren]\
dec=t le abordase pe cele deja men]ionate"
-  de pe alte pozi]ii dec=t cele deja
cunoscute. "Cele cunoscute" au pozi]iile
consacrate [i ast\zi: "la o bere, la un mic, în
taifasuri, ba chiar [i în r\bufniri
publicistice". ~n loca]iile acestea, atrage
aten]ia Dorin Tudoran, "este acceptabil s\ te
îndoie[ti de fibra culturii na]ionale". Dar s\
demonstrezi inexisten]a unei direc]ii, a unui
punct de referin]\, `n fond a unei rigori,
presupunea lipsa unei produc]ii culturale
rom=ne[ti postbelice. ~n acest sens, Dorin
Tudoran apeleaz\ la un text pe care Ioan
Petru Culianu i l-a trimis `n 1991, intitulat
Cultura rom=n\?, un text care, publicat `n
revista Agora (nr.3, iulie-septembrie 1991),
a scos din min]i p=n\ [i oameni care, `n mod
natural, se situau pe pozi]ii iremediabil
antagonice, determin=ndu-i s\ fac\ front
comun `mpotriva savantului. Red\m un
fragment din citatul utilizat de Dorin
Tudoran `ntr-un articol publicat `n revista
Observator Cultural (nr.37, 2011):
"L\custele sunt ni[te minuni ale naturii,
iar discipolii îl ascult\ în extaz pe marele
g=nditor cum descrie, uneori cu
remarcabil\ fine]e, nuan]ele schimb\toare
ale aripii unei l\custe. Acesta este maestrul,
ace[tia sunt discipolii. Marele mistic sufi
Sanaî recomanda colegilor s\i s\ nu se
c\s\toreasc\: «Cum po]i tu, care e[ti un
aproape-nimic, s\ te înso]e[ti cu un

nimic?» spunea el. Invers=nd termenii, ne
putem întreba: «Ce poate înv\]a un nimic
de la un aproape-nimic?» S\ descrie
culoarea aripilor unei l\custe".

"A accepta c\ luciditatea poate s\ atrag\
pedeapsa capital\ este un act ra]ional pe
care îl dator\m prietenului nostru, omul
care visa o infuzie masiv\ de luciditate în
fibra culturii politice a compatrio]ilor s\i",
conchide Dorin Tudoran. 

MMiisstteerruull  aassaassiinnaattuulluuii
Ipotezele privind asasinarea lui Ioan Petru

Culianu sunt numeroase: un act de demen]\ a
unui individ; un student nemul]umit; tentativ\
de jaf; atingerea periculoas\ de "legi secrete"
p\zite de "societ\]i secrete"; "pedeaps\" ca
urmare a articolelor acide la adresa regimului
Iliescu; o rela]ie homosexual\ etc. etc. 

Enumerarea ar fi putut continua, dar
supozi]iile demne de a fi luate `n calcul se
circumscriu `n aria acelor comentatori care
pledeaz\ pentru plasarea tragediei `n zona
politic\, unde indiciile se `ndreapt\ `n acela[i
sens. 

Punct=nd pozi]ia de democrat a lui
Culianu, care presupunea o egal\ repulsie at=t
fa]\ de extrema st=ng\, c=t [i de cea dreapt\,
Andrei Oi[teanu, amintind - `ntr-un articol
publicat `n revista "22", 17 mai 2011 - studiile
[i articolele `n care savantul are un discurs
sarcastic la adresa "Mi[c\rii Legionare", nu
exclude "complicitatea securi[tilor cu o
organiza]ie legionaroid\ rom=no-
american\", evoc=nd `n acest sens [i desele
amenin]\ri cu moartea la adresa lui Culianu,
semnate, `n 1990, de "Fiii lui Avram Iancu". ~n
plus, atrage aten]ia Andrei Oi[teanu, Culianu
se implicase mai mult dec=t entuziast în
organizarea primirii în SUA a Regelui Mihai,
`ntr-un moment `n care regele era decretat
du[manul de moarte al puterii de la Bucure[ti. 

De asemenea, [i Dorin Tudoran pledeaz\
pentru ideea asasinatului politic. El instituie
urm\toarea ipotez\: Ioan Petru Culianu s-a
`nc\p\]=nat s\ opun\ "subculturii politice a
compatrio]ilor s\i" o "terapie-[oc", prin
pledarea categoric\ `n favoarea lucidit\]ii, caz
nefericit pe care, crede Dorin Tudoran,
"compatrio]ii" l-au epuizat nu printr-un
r\spuns `n scris, ci printr-un deznod\m=nt
abominabil. 

Norman Manea atribuie reac]ia bestial\
`mpotriva lui Ioan Petru Culianu unor
`mprejur\ri ce ]in de comunitatea rom=n\
na]ionalist\ din Chigaco. Iat\ ce preciza
Norman Manea, `n 2009, pentru cotidianul
Evenimentul Zilei: "În noua mea carte voi
scrie mai multe despre moartea lui Ioan
Petru Culianu, asasinat la începutul anilor
'90 la Chicago. A existat un interviu în
sensul acesta, al cuiva pe care prefer s\ nu-l
numesc, care a luat leg\tura cu comunitatea
român\ na]ionalist\ din Chicago [i a discutat
moartea lui Culianu. Iar ei au spus:
«Culianu a fost membru al familiei». Dup\
cum [ti]i, în limbajul mafiei, familia are o
anumit\ structur\… Cine tr\deaz\, este
pedepsit. Acesta era un r\spuns pe care 
m-am bazat când am scris despre cauza
mor]ii lui Culianu".

""SSeeccrreettoommaanniiaa""  aarrhhiivveelloorr  SSRRII  [[ii  SSIIEE
~n perioada `n care a lucrat la Raportul

Final al Comisiei Preziden]iale pentru
Analiza Dictaturii Comuniste din Rom=nia,
Vladimir Tism\neanu a cerut insistent punerea
la dispozi]ie a documentelor despre Ioan Petru
Culianu din arhivele SRI [i SIE. 

Recent, `ntr-un articol postat pe platforma
Contributors.ro, Vladimir Tism\neanu reia

cererea: "La vremea aceea, deci `n 2006, `n
pofida prevenitoarelor asigur\ri de cooperare
venite din partea [efilor de-atunci ai celor
dou\ institu]ii, n-am ob]inut nimic. Asemeni
lui Andrei Oi[teanu, sper [i eu c\ toate
informa]iile legate de acest caz, f\r\ nici o
excep]ie, s\ fie complet de-secretizate. Apelez
`n acest sens la domnii George Maior [i
Mihai-R\zvan Ungureanu".

Dosarul de urm\rire informativ\ a lui Ioan
Petru Culianu, `n forma `n care poate fi
consultat la CNSAS, nu poate oferi mai nimic
edificator, deoarece este cenzurat, cu pagini
lips\ [i cu o renumerotare a filelor existente.
Cu toate acestea, afirm\ Andrei Oi[teanu, din
dosar rezult\, f\r\ echivoc, c\ monitorizarea
savantului a continuat [i `n perioada '70-'80,
cu mul]i ani dup\ emigrarea lui Culianu `n
Occident, din iulie 1972. Andrei Oi[teanu este
absolut convins c\ "dosarul Culianu" din
Arhiva Serviciului de Informa]ii Externe
con]ine date esen]iale [i edificatoare, dar c\
aceast\ arhiv\ r\m=ne `n continuare "`nchis\
cu [apte lac\te".

Majoritatea cov=r[itoare a comentatorilor
mor]ii lui Ioan Petru Culianu consider\ c\
fosta Securitate, profit=nd de politica
`nnegurat\ a anilor '90, n-ar fi str\in\ de acest
asasinat. Se are `n vedere `n acest sens [i o
frac]iune ultrana]ionalist\ a fostei Securit\]i,
amintindu-se, ca o coinciden]\ bizar\,
celebrarea asasinatului de c\tre cei de la
revista [i partidul Rom=nia Mare, care l-au
etichetat pe Culianu ca fiind un "tr\d\tor de
neam [i ]ar\", exult=nd pe marginea faptului
c\ WC-ul a fost locul ideal pentru uciderea lui.

DDaacc\\  aarr  ffii  ffoosstt  ss\\  ffiiee......
M=na asasin\ care a ap\sat `n acea zi

fatidic\ pe tr\gaci nu a ucis doar o minte
sclipitoare, ci a distrus [i una din pu]inele
[anse pe care aceast\ cultur\ minor\ [i
`nchistat\ `n prejudec\]i a avut-o de a se
impune, `nc\ o dat\, `n arena culturii
universale printr-un titan al g=ndirii, printr-o
marc\ intelectual\ de geniu. Cu trecerea
timpului, p\rerile de r\u `[i pierd for]a
mobilizatoare. P=n\ c=nd adev\rul mor]ii
marelui savant nu va ie[i la lumin\, an de an,
pe 21 mai, Ioan Petru Culianu va fi asasinat
din nou [i din nou. 

{i cum, `ntr-o logic\ a devenirii, Ioan Petru
Culianu nu poate fi disociat de Mircea Eliade,
cuvintele lui Horia-Roman Patapievici sunt
revelatorii: "Descoperirile lor ar fi putut
schimba din temelii o cultur\. Dar dup\
dispari]ia lor nu a urmat nimic.
Str\pungerile [i ilumin\rile prilejuite de
crea]ia lor au r\mas, în ]\rile care le-au dat
na[tere, lipsite de orice consecin]e. Odat\ ei
pleca]i, noi am rec\zut în întuneric. Bâjbâim,
complet lipsi]i de geniu". 

Ioan Petru Culianu s-a n\scut la Ia[i
pe data de 5 ianuarie 1951. A murit, `n
urma unui asasinat prin `mpu[care, pe 21
mai 1991, la Chicago. Reputat istoric al
religiilor, scriitor [i eseist, a fost profesor
titular de istoria religiilor al Divinity
School, University of Chicago, [i unul
dintre cei mai str\luci]i discpoli ai lui
Mircea Eliade.  

OOPPEERRAA  
Scrieri `n limbi str\ine: "Iter in

silvis: Saggi scelti sulla gnosi e altri
studi" (Messina, EDAS, 1981);
"Religione e accrescimento del potere"
(Torino, Marietti, 1981); "Psychanodia
I: A Survey of the Evidence Concerning
the Ascension of the Soul and Its
Relevance" (Leiden, Brill, 1983);
"Expériences de l'extase. Extase,
ascension et recit visionnaire, de
l'Hellénisme au Moyen-Age" (Paris,
Payot, 1984); "Eros et magie à la
Renaissance. 1484" (Paris,
Flammarion, 1984); "Gnosticismo e
pensiero moderno: Hans Jonas" (Roma,
L "Erma" di Bretschneider, 1985); 
"I miti dei dualismi ocidentali" (Milano,
Jaka Book, 1989); "La collezione di
smeraldi" (Milano, Jaka Book, 1989);
"Les Gnoses dualistes d'Occident.
Histoire et mythe" (Paris, Plon, 1990);
"Out of this World. Otherworldly
Journeys from Gilgamesh to Albert
Einstein" (Boston, Shambhala, 1991);
"The Tree of Gnosis. Gnostic Mythology
from Early Christianity to Modern
Nihilism" (San Francisco,
HarperCollins, 1992); "Mircea Eliade"
(Assisi, Cittadella Editrice, 1978; Roma,
Edizioni Settimo Sigillo, 2008); 

"ll rotolo diafano" (Roma, Elliot, 2010).
Scrieri `n limba rom=n\: "Eros [i

magie în Rena[tere. 1484" (Nemira,
1994, 1999; Polirom, 2002); "C\l\torii în
lumea de dincolo" (Nemira, 1994,1999;
Polirom, 2003, 2007); "Dic]ionar al
religiilor", Eliade/Culianu (Humanitas,
1993, 1996; Polirom, 2007); "Gnozele
dualiste ale Occidentului. Istorie [i
mituri" (Nemira, 1995; Polirom, 2004);
"Arborele gnozei: mitologia gnostic\ de
la cre[tinismul timpuriu la nihilismul
modern" (Nemira, 1999; Polirom, 2005);
"Experien]e ale extazului" (Nemira,
1997; Polirom, 2004); "Psihanodia"
(Nemira, 1997; Polirom, 2006); "Mircea
Eliade" (Nemira, 1995, 1998; Polirom,
2004); "P\catul împotriva spiritului"
(Nemira, 1999; Polirom, 2005); "Religie
[i putere" (Culianu, `n colab.; Nemira,
1996; Polirom, 2006); "Studii române[ti
I. Fantasmele nihilismului. Secretul
doctorului Eliade"  (Nemira, 2000;
Polirom, 2006); "Gnosticism [i gîndire
modern\: Hans Jonas" (Polirom, 2007);
"Jocurile min]ii.Istoria ideilor, teoria
culturii, epistemologie" (Polirom, 2002);
"Iocari serio. {tiin]a [i arta în gîndirea
Rena[terii" (Polirom, 2003); "Cult,
magie, erezii. Articole din enciclopedii ale
religiilor" (Polirom, 2003) ; "Dialoguri
întrerupte. Coresponden]\ Mircea Eliade
- Ioan Petru Culianu" (Polirom, 2004).

Fic]iune: "Pergamentul diafan"
(Nemira,1994); "Pergamentul diafan.
Ultimele povestiri" (Nemira, 1996;
Polirom, 2002); "Hesperus" (Univers,
1992; Nemira, 1998; Polirom, 2004);
"Arta fugii" (Polirom, 2002); "Jocul de
smarald" - `n colaborare cu H.S. Wiesner
(Polirom, 2005, 2007); "Tozgrec"
(Polirom, 2010). 



- Marx decretase cã statul
[i societatea civilã vor deveni
identice, cã `n socialism nu
va mai exista nicio
"mediere", ceea ce, în
termeni practici, presupunea
douã lucruri: a) abolirea
separa]iei burghezo-liberale a
puterilor; b) unificarea între
legislativ, executiv [i
judecãtoresc.

Kolakowski aratã cã, pe
firul unui asemenea
ra]ionament, întreaga teorie
marxist-romanticã a unitã]ii,
a claselor [i a luptei de clasã
era tocmai bunã pentru a
justifica instaurarea unui
despotism extrem. Ceea ce s-a
[i întâmplat. {i cum în
socialism e[ecul economic nu
putea fi privit decât ca
datorându-se recalcitran]ei
celor guverna]i, guvernan]ii
n-au avut nevoie sã caute
e[ecul în erori de doctrinã.
Ca veritabili marxi[ti,
guvernan]ii puneau e[ecurile
pe seama burgheziei, deci
puteau intensifica mãsurile
represive, ceea ce au [i fãcut.

Putem spune cã versiunea
leninist-stalinistã de
socialism a fost o posibilã
interpretare a doctrinei lui
Marx?

- Primul care a sesizat
s=mburele dictatorial din
inima proiectului marxist a
fost, cred, Proudhon. Mai
t=rziu, `ntre Marx [i Bakunin
se va purta o aprins\ polemic\
legat\ de natura autorit\]ii [i
de `nclina]iile liberticide ale
socialismului preconizat [i
profetizat de autorul lui Das
Kapital. Au existat [i alte voci
din direc]ia anarhist\, a
comunismului libertar, care au
protestat `mpotriva
centralismului sectar al
Interna]ionalei I-a .
Ferdinand Lassale a depl=ns
anti-democratismul paternalist
[i a propus strategii de
organizare politic\ pe care
Marx le-a stigmatizat `n
termeni extrem de drastici. 
A urmat povestea
Interna]ionalei a II-a ,  
a globaliz\rii social-
democra]iei. Mai `nt=i
Kautsky, apoi Lenin, au
exaltat structura unui partid
condus de o oligarhie de
ilumina]i, acei zelo]i auto-
desemna]i drept pedagogi ai
proletariatului [i,  prin
proletariat, ai `ntregii
umanit\]i.  Dup\ 1917,
Kautsky a `n]eles eroarea sa

ini]iala, a criticat terorismul
practicat de regimul bol[evic
[i a devenit ]inta unor
vitriolice pamflete scrise de
Lenin si Tro]ki.

Demonizarea propriet\]ii
private este cheia de bolt\ a
edificiului sociologico-
economic `ntemeiat de Marx.
Oricine a citit Manuscrisele
economico-filosofice din 1844
[tie c\ pentru t=n\rul Marx
comunismul simboliza tocmai
transcenderea alien\rii ca
surs\ a inegalit\]ii [i deci a
unei intolerabile injusti]ii.
Pentru Marx, proprietatea
privat\ era numele real al
alien\rii. El `i critica pe
ceilal]i tineri hegelieni c\ nu
`n]eleseser\ c\ dep\[irea
alien\rilor politice [i
religioase este de neconceput
`n absen]a suprim\rii
propriet\]ii private, condi]ia
desfiin]\rii diviziunii muncii,
a unific\rii corpului social
prin extinc]ia claselor.
Regimurile de tip sovietic au
urm\rit exact acest obiectiv:
identificarea subiectului
revolu]ionar (clasa
muncitoare) drept instrument
privilegiat al Istoriei [i
construirea unei false unit\]i
sociale prin eliminarea
grupurilor considerate
"reac]ionare" (burghezia,
aristocra]ia, ]\r\nimea
`nst\rit\, intelectualitatea
ne`nregimentat\). Comunismul
a instaurat o stare de
permanent r\zboi social, a
f\cut din epur\ri condi]ia sa de
existen]\. Nu era vorba doar
de "purificarea" social\ (care a
dus la genocid), ci [i de
luptele intestine pentru putere,
de conflictele aparent teoretice
care s-au soldat cu eliminarea
politic\, apoi fizic\, a celor
care `ndr\zneau s\ se opun\
Liderului Suprem.

~n cartea mea, Mizeria
utopiei, ap\ruta la Routledge
`n 1988 (tradus\ `n rom=ne[te
la Polirom de Laura Lipovan),
argumentez teza c\ exist\ o
continuitate real\, dar
sincopat\, `ntre Marx [i Lenin.
La fel, drumul de la Lenin la
Stalin nu a fost unul neted,
tr\s\turile ini]iale ale
sistemului (proto-
totalitarismul) au c\p\tat
propor]ii paroxistice. Din
Marx se putea ajunge ([i s-a
ajuns) la marxismul
occidental, nu doar la cel
sovietic. Ceea ce nu `nseamn\
c\ marxismul sovietic n-ar
avea legatura cu materialismul
istoric. Ereditatea marxist\ a
leninismului nu poate fi
contestat\ dec=t de c\tre cei
care ignor\ istoria doctrinei [i
a practicilor pe care le-a
inspirat. 

(Rubric\ realizat\ de
Cristian ROBU-CORCAN)
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Pornind de la Kolakowski

Marian COMAN

Cultura român\? ,
textul publicat de
Culianu, `n '91, `n revista
Agora scormonea - a[a
cum arat\ Dorin Tudoran
-  una dintre r\nile de
care nu e tocmai prudent
s\ te atingi atunci c=nd
diseci sufletul bolnav al
unui popor debusolat.
F\r\ menajamente,
savantul rom=n ap\sase
pe trei astfel de r\ni
indic=nd totodat\ c=t de
nesiguri sunt pilonii pe
care `[i construie[te
identitatea societatea
rom=n\. Vom da vina pe
tulbur\torii ani '90 [i
vom spune, poate, c\
doar atunci, vorbind
despre monarhie, despre
tarele Bisericii Ortodoxe,
despre extremismul
ideologic al lui Mihai
Eminescu ori despre
lipsa de contur, de
direc]ie [i de repere a
culturii rom=ne, doar
atunci, a[adar, aceste
teme ar fi putut st=rni
reac]ii at=t de violente
`nc=t s\ duc\ la crim\. C\
doar atunci dezbaterea
public\, abia ie[it\ din
anii totalitarismului,
putea atinge, prin lipsa
de apeten]\ pentru for]a
argumentului, extreme
`nc\rcate de violen]\ [i
de moarte. Erau anii `n
care s=ngele nu se uscase
`n pie]ele Timi[oarei [i
Bucure[tiului, erau anii

mineriadelor, anii
pumnilor `n gur\ [i a
b=telor pe spinare, erau
anii `n care Corneliu
Coposu era huiduit de
mul]ime, iar Regelui
Mihai `i era interzis s\
intre `n ]ar\. {i vom
spune, poate, c\ spa]iul
public s-a ecologizat de
atunci. C\ ceva s-a albit
`n zona dezbaterii
publice, c\ argumentelor
nu li se mai opun dec=t
argumente [i c\ vocile nu
mai sunt astupate cu
`njur\turi, cu flegme, cu
r\ngi ori cu gloan]e. Asta
dac\ nu am vedea,
desigur, c\ spa]iul
cultural rom=nesc se
`nv=rte `n jurul acelora[i
tabuuri, c\rora li se
adaug\, an de an, mituri
noi de care nu te po]i
atinge cu for]a
argumentului f\r\ s\ fii
prins `n mijlocul unui joc
periculos. P\str=nd
propor]iile, este suficient
s\ aduci `n discu]ie
personalitatea lui Adrian
P\unescu [i rolul s\u `n
arhitectura cultural-
ceau[ist\ [i vei primi
amenin]\ri cu moartea,
cum, tot la fel, sunt
convins c\ s-ar `nt=mpla
dac\, la Br\ila, f\r\
menajamente, ai propune
o dezbatere sincer\
legat\ de via]a [i opera
unui alt "guru" literar:
F\nu[ Neagu. 

T a b u
EDITORIAL

cu Vladimir Tism\neanu
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Nicu GAVRILU}|

antropolog, sociolog

DDeesspprree  mmooaarrtteeaa  ooffiicciiaall\\  
aa  mmaaggiieeii,,  aassttrroollooggiieeii  
[[ii  aallcchhiimmiieeii

Aceast\ coexisten]\ la nivelul
universului oniric [i a imaginarului a
omului renascentist cu cel modern
este urmarea direct\ a scoaterii din
prim planul istoriei a disciplinelor
spirituale ale Rena[terii. Este vorba de
magie, alchimie [i astrologie.
Explica]iile marxiste prezente în
manuale invoc\ în principal dou\
argumente. Primul se refer\ la faptul
c\ progresul tehnic ar fi determinat
categoric formarea spiritului modern.
{ablonul marxist arhicunoscut este
urm\torul: f\r\ perfec]ionarea lunetei
astronomice, Galileo Galilei n-ar fi
reu[it s\ elaboreze o imagine atât de
exact\ a sistemului solar. Or, I. P.
Culianu arat\ c\, de fapt, avem de-a
face mai curând cu o prejudecat\.
Contraargumentul s\u îl aduce în
aten]ie pe Copernic care-[i închipuise
universul heliocentric f\r\ nici un
mijloc tehnic, ci, mai degrab\,
folosindu-se de un model pitagoreic.
Nicolaus Cusanus a afirmat la rându-i
infinitatea universului, dar folosindu-se
nu de mijloace tehnice, ci de propria
sa intui]ie. Asta nu înseamn\ c\
tehnica nu a avut niciun rol în
formarea spiritului modern. A avut,
dar rolul s\u a fost unul secund,
departe de importan]a pe care i-o
acordau zelo]ii savan]i marxi[ti.

Cel de-al doilea argument marxist
referitor la dispari]ia [tiin]elor
spirituale renascentiste se refer\ la
absen]a "valorii de întrebuin]are" a
acestora. Altfel spus, magia, astrologia
[i alchimia n-ar fi fost - în mod
concret - bune la nimic. Tocmai de
aceea ar fi [i disp\rut. Era momentul
ca ele s\ fie înlocuite de [tiin]e noi
care aveau [i rezultate practice.

I. P. Culianu respinge [i aceast\
prejudecat\ propagat\ eficient în
min]ile multora dintre noi gra]ie
comodit\]ii, absen]ei interesului
pentru lecturile serioase [i, mai ales,
datorit\ [tiin]ei de manual. El arat\ c\
fiecare din cele trei discipline
renascentiste aveau [i "valoare de
întrebuin]are", numai c\ ea nu conta în
mod esen]ial. Menirea profund\ a
acestor arte spirituale nu era s\
produc\ rezultate concrete, evidente
pentru ochii oric\rui profan. Magia, de
exemplu, func]iona sub numele de
"magie natural\" [i cuprindea în acest
sens cuno[tin]e tehnice cum ar fi
pirotehnia [i procedeele optice,
teurgice, medicale; metoda de
stenografie [i telecomunicare [i, nu în
ultimul rând, tehnici de manipulare a
maselor. Alchimia nu era deloc str\in\
de aspectele [tiin]ifice ale arderii [i
combin\rii elementelor, îns\ nu acesta
era adev\ratul ei scop. El era de natur\
spiritual\ [i urm\rea ob]inerea "Pietrei
filosofale", simbol al nemuririi.

Astrologia, dincolo de unele e[ecuri,
reveniri [i reinterpret\ri ale spuselor
sale, a avut [i o valoare de
întrebuin]are asemenea [tiin]elor fizice
contemporane. Ea prev\zuse epidemia
de cium\ din secolul XIV, na[terea [i
activitatea lui Martin Luther, dar [i
Revolu]ia francez\ de la 1789.

În concluzie, viziunea marxist\ a
progresului social [i spiritual pus pe
seama dezvolt\rii tehnicii [i a valorii
de întrebuin]are ale noilor [tiin]e
moderne este un slogan ideologic [i o
gaf\ monumental\ care nu mai
convinge ast\zi decât spiritele
conformiste, blazate [i resentimentare.
Meritul de a fi restabilit adev\rul cu
privire la acest fapt îi revine într-o
mare m\sur\ [i lui I. P. Culianu. În
acest sens, disciplinele au disp\rut
gra]ie acelei formidabile cenzuri a
imaginarului social provocat\ de
Reform\ [i Contrareform\. Locul lor a
fost luat de [tiin]a modern\, acea
faimoas\ "musc\ apter\", ap\rut\
brusc, împotriva tuturor legilor firii,
exact atunci când nu era nicio nevoie
de ea! Observ\m, a[adar, c\ istoria nu
este un permanent progres [i nu are o
evolu]ie previzibil\, guvernat\
întotdeauna de legi obiective.
Surprizele [i paradoxurile abund\ la tot
pasul. De aceea mult mai importante
ne apar ast\zi alegerile subiective [i
interpret\rile care creaz\ - prin efectele
lor - istorie, decât invocarea stupid\ [i
neconving\toare a unor legit\]i
economice, politice sau tehnice.

IIooaann  PPeettrruu  CCuulliiaannuu  [[ii  nnoouuaa
eeppiisstteemmoollooggiiee

Cu asemenea concluzii care
restrâng feti[ul numit progres doar la
domeniul tehnic [i economic, I. P.
Culianu r\stoarn\ opiniile comune ce
au devenit liter\ de lege în manuale.
Ele se refer\, în ansamblu, la un
anume tip de mentalitate care
reg\se[te progresul liniar în toat\
istoria [i "care caut\ pretutindeni
semne de "tranzi]ie" [i de "evolu]ie"".

O asemenea paradigm\ de gândire
apar]ine de acum înainte trecutului,
arat\ Culianu. S-a impus în a doua
jum\tate a acestui secol un model de
gândire reprezentat de Th. Kuhn, P.
Feyerabend, Mircea Eliade, St.
Toulmin, Hans Peter Duer [i I. P.
Culianu însu[i. Epistemologic, el a
fost cel mai amplu teoretizat\ de Th.
Kuhn în Structura revolu]iilor
[tiin]ifice. Sub privirile inchizitoriale
ale oamenilor de [tiin]\ pozitivi[ti, Th.
Kuhn a substituit ideea de evolu]ie
permanent\ cu cea de evolu]ie
limitat\. De ce limitat\? Pentru c\ ea
func]ioneaz\ doar în cadrele bine
delimitate ale unei paradigme. Atunci
când revolu]ia la nivel de paradigm\
s-a sfâr[it, în joc intr\ o nou\
paradigm\. Cea nou\ nu este nici
inferioar\ [i nici superioar\ fa]\ de
paradigma precedent\. Cele dou\ sunt
incomensurabile, adic\ imposibil de
m\surat cu aceea[i unitate de m\sur\.
Prin urmare, progresul înceteaz\ a
mai fi cumulativ, continuu,
permanent.

Ideea a fost dus\ la o limit\ a sa
de Paul Feyerabend în cartea sa
Asupra metodei. Aici progresul este
pus în discu]ie chiar în ceea ce-i
prive[te valabilitatea la nivelul unei
paradigme. Teza lui Feyerabend este
urm\toarea: singurul principiu care nu
inhib\ progresul este formula: merge
orice. Dac\ vrem s\ men]inem în via]\
fantasma progresului, atunci trebuie
s\-i c\ut\m argumente în absolut
orice: în vechile mituri [i în
prejudec\]ile moderne, în specula]iile
academice [i în fanteziile unor
"ini]ia]i". Fiecare secven]\ mental\
veche are [ansa de a reveni nea[teptat
în actualitate [i de a le înlocui pe cele
noi, moderne. "{tiin]a de azi poate
deveni fabula de mâine, iar mitul cel
mai ridicol poate în cele din urm\ s\
devin\ cea mai solid\ pies\ a
[tiin]ei".

I. P. Culianu preia epistemologia
de tip Kuhn-Feyerabend [i o aplic\ în
mai multe dintre textele sale unor
situa]ii istorico-simbolice sau
religioase de obicei prost în]elese.
Una dintre ele se reg\se[te în Eros [i
magie în Rena[tere. 1484 [i se refer\
la rela]ia dintre geocentrism [i
heliocentrism. De obicei,
evolu]ioni[tii, marxi[tii [i pozitivi[tii
au v\zut aici prezen]a unui progres, a
unor înalte cuceriri [tiin]ifice ce l-au
scos pe omul vechi din
obscurantismul religios al
geocentrismului [i l-au deschis
luminoaselor perspective
heliocentriste confirmate de cele mai
noi cuceriri ale cunoa[terii [i tehnicii
contemporane.

În fond, arat\ I. P. Culianu,
heliocentrismul nu este nici inferior [i
nici superior geocentrismului. Este
doar diferit [i atât. În termenii lui
Kuhn, sunt paradigme
incomensurabile. În sistemul
aristotelic [i ptolemeic, important nu
era c\ P\mântul se afla în centrul
universului, a[a cum proclam\ [tiin]a
de manual, ci faptul c\ ocupa pozi]ia
cea mai joas\, cea mai nefavorabil\
dintre toate. Or, cardinalul din Cusa 
s-a împotrivit unei asemenea viziuni.
El a încercat s\ investeasc\ P\mântul
"cu o demnitate egal\ oric\rei alte
stele". În noul Kosmos al lui Nicolaus
Cusanus, omul n-ar mai fi fost un
simplu "gunoi în lada de gunoi a

lumii", ci "o piatr\ pre]ioas\" care ar
fi contribuit din plin la armonia
întregului cosmos.

Interpretarea oferit\ de I. P.
Culianu geocentrismului observ\m c\
este cu totul diferit\ fa]\ de cea
comun\. Mai mult, istoricul religiilor
salveaz\ oarecum pe sacerdo]i de
stigmatul ignoran]ei cu care au fost
anatemiza]i ani [i ani de autorit\]ile
atee ale timpului. Cum?
Reinterpretând pasaje biblice atât de
bine cunoscute [i de prost în]elese.
Ecleziastul, de exemplu, nu putea s\
se adreseze mul]imilor cu un discurs
heliocentric care s\ le în[ele
aparen]ele (vezi Ecleziastul I, 5-6).
De ce? I-ar fi amintit realmente pe
to]i dac\ le-ar fi ]inut un discurs care
coresponda adev\rului [tiin]ific în
care ar fi sus]inut c\ "P\mântul se
învârte[te c\tre r\s\rit [i dep\[e[te
Soarele, care dispare din vedere". A
fost, prin urmare, mult mai inspirat [i
eficace s\ le spun\, de pild\, c\
"Soarele r\sare, Soarele apune [i
zore[te c\tre locul lui ca s\ r\sar\
iar\[i".

O alt\ situa]ie istorico-simbolic\
c\reia I. P. Culianu îi aplic\
epistemologia Kuhn-Feyerabend
este una referitoare la alchimie. Ca
[i Mircea Eliade, Culianu a
dezavuat [i ironizat "optica istoric\"
a unor istorici ai [tiin]elor,
pozitivi[ti care se str\duiau - cu o
perseveren]\ [i acribie demne de
ceva mult mai bun - s\ descopere în
textele alchimice indiene, asiro-
babiloniene sau chineze[ti
rudimente ale unor "adev\ruri
[tiin]ifice" adorate [i feti[izate de
europenii moderni. Concep]ia lor
era c\ aceasta din urm\ este valabil\
doar în m\sura în care mai p\streaz\
înc\ reminiscen]e [tiin]ifice.

Or, de fapt, lucrurile stau cu
totul diferit. "E o eroare de «optic\
istoric\» s\ ne interes\m numai de
ceea ce în culturile extra-europene
coincide cu «adev\rul nostru
[tiin]ific»". Alchimia nu este o
chimie rudimentar\ [i nu trebuie
valorizat\ din acest punct de
vedere. Scopurile ei sunt pur
spirituale [i total diferite de cele
[tiin]ifice ale chimiei. Nu sunt nici
mai bune, nici mai rele: pur [i
simplu sunt altfel. Se circumscriu
în cuprinsul a dou\ paradigme
incomensurabile.

Prin urmare, nu trebuie s\ c\ut\m
un progres în evolu]ia spiritual\ a
omenirii cu privire la trecerea de la
alchimie la chimie. {tiin]a chimiei de
ast\zi ar fi mai curând rezultatul unei
simplific\ri a disciplinei spirituale
care a fost alchimia.

(Fragment din volumul
“Culianu, jocurile min]ii [i lumile

multidimensionale” , editura
Polirom, 2000)

Cenzura mentalului social
[i originile [tiin]ei moderne

(fragment)
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publicist, traduc\tor

Cu dou\ minute înainte de
prânz, la 1 septembrie 1923,
un cutremur de aproape 8
grade pe scara Richter a
zguduit câmpia Kanto [i a
distrus o mare parte a capitalei
Japoniei, Tokyo. Mai mult
decât cei peste 100 de mii de
mor]i, Marele Cutremur din
Regiunea Kant\ (Kanto chiho
dai-shinsai) a devenit un reper
de con[tiin]\ în istoria
modernit\]ii Japoniei.

La începutul secolului XX
suprema]ia omului asupra
naturii p\rea de neoprit. Prima
zguduire de con[tiin]\ a avut
loc în 1912, odat\ cu
scufundarea transoceanicului
Titanic, simbolul absolut al
domina]iei umane. Cutremurul
din 1923 din Japonia a avut
probabil acela[i efect în
arhipelagul nipon. Lumea
intelectual\ japonez\ a fost
nevoit\ s\ î[i asume o
înfrângere de con[tiin]\, s\
admit\ c\ suntem la mila unor
for]e pe care nu avem
capacitatea s\ le control\m,
indiferent de dorin]a noastr\ de
a le fi superiori.

Cutremurul din 1923 a fost
urmat de o serie de sinucideri
în rândul intelectualilor
japonezi, serie care a culminat
în 1926 cu moartea marelui
poet modernist Arishima
Takeo [i în 1927 cu cea a
prozatorului Akutagawa
Ryunosuke. Înfrângerea
spiritual\ pe care [i-au 
asumat-o cei doi scriitori nu a
r\mas f\r\ consecin]e, urmat\
fiind de angajare politic\
quasiunanim\, atât la stânga,
cât [i la dreapta spectrului
politic. Într-un fel sau altul,

Cutremurul din 1923 a marcat
încheierea prematur\ a
posibilit\]ii artei pentru art\ în
lumea intelectal\ [i artistic\
japonez\. Mai mult decât atât,
Akutagawa [i sinuciderea lui
au devenit un simbol politic.
Scriitorii care au încercat cu
orice pre] s\ r\mân\
neimplica]i politic - Kafu
Nagai [i Yasunari Kawabata
fiind cele mai cunoscute
exemple - au fost nevoi]i s\ se
retrag\ complet din via]a
public\, mai ales dup\ explozia
sentimentelor na]ionaliste de
dup\ 1933. Sinuciderea târzie a
lui Kawabata îns\ nu este nici
ea f\r\ leg\tur\ cu exemplul
contemporanului s\u
Akutagawa, iar faptul c\ a fost
mediat\ [i precedat\ de cea a
altui monstru sacru al literelor
japoneze, Yukio Mishima, care
se angajase pe calea
na]ionalismului, nu face decât
s\ confirme persisten]a în
psihicul japonez a condi]iei de
criz\ a modernit\]ii provocat\
de marele dezastru natural din
1923.

Cutremurul din 11 martie,
numit deja de autorit\]ile
japoneze Tohoku-Kanto chiho
dai-shinsai (Marele Cutremur
din Regiunile Tohoku [i
Kanto), pe modelul
predecesorului din 1923, vine
pe fundalul unei similare crize
de con[tiin]\ în Japonia,
agravat\ de contextul crizei
economice mondiale, al
condi]iei neclare a globaliz\rii
care a dat na[tere 
neo-na]ionalismului [i
regionalismului, al domina]iei
vechiului rival regional China
[i al colapsului de încredere în
produsele japoneze, marcat
mai ales de problemele
manufacturierilor din industria
automotiv\. Sigur c\ e greu de

prezis ce fel de consecin]e de
con[tiin]\ va avea acest
cataclism asupra psihicului
japonez [i cum vor reac]iona
intelectualii japonezi, dar, în
mod cert, similarit\]i între cele
dou\ evenimente exist\.

Faptul c\ avem de-a face cu
o schimbare de mentalitate la
nivelul societ\]ii este din ce în
ce mai evident, iar campaniile
de pres\ din ultimii doi ani,
prin care se insist\ asupra
revenirii la maniere [i polite]e
în spa]iile publice nu sunt
decât o mic\ parte din
fenomenul general de
exacerbare a individualismului
printre japonezi. Spiritul
comunitar cli[eizat al
japonezilor a fost înghi]it de
globalizare, iar spiritul de
sacrificiu pentru binele
comunit\]ii este [i el pe
moarte. Nu e aici locul s\
bagateliz\m aici efortul
supraomenesc f\cut de
muncitorii care au intervenit la
Fukushima pentru a r\ci
reactorul nuclear, dar este bine
de [tiut c\ nu au fost u[or de
g\sit cei care s\ se arunce în
linia întâi [i c\ recompensele
b\ne[ti au avut [i ele un rol
major în convingerea
voluntarilor.

Pe de alt\ parte, sau poate
tocmai pentru c\ aceast\
tendin]\ este acum
omniprezent\, modul în care
japonezii interac]ioneaz\ unii
cu ceilal]i s-a schimbat
radical. {oferii sunt mai
agresivi, copiii mai g\l\gio[i,
mamele mai tem\toare. S-a
m\rit rata criminalit\]ii,
atitudinea fa]\ de str\ini s-a
înr\ut\]it [i lista poate
continua. În paralel cu
interiorizarea na]ional\ [i
întoarcerea c\tre sine, Japonia
are intern tendin]e suicidare.

O veche zical\ japonez\
insist\ pe faptul c\ via]a
trebuie tr\it\ din plin [i în
fiecare zi, pentru c\ nu se [tie
când vulcanul Fuji poate
erupe din nou [i pune cap\t
întregii existen]e a
arhipelagului nipon. E foarte
posibil ca 11 martie s\ fi
marcat pentru mul]i japonezi
tocmai momentul care s\
declan[eze un nou mod de
via]\, o nou\ atitudine în fa]a
mor]ii. Deocamdat\, orice
predic]ie e prematur\, dar
tr\im în mod sigur momente
de r\scruce pentru con[tiin]a
na]iunii japoneze. Timpul [i
istoria ne vor ar\ta încotro vor
hot\rî japonezii s\ mearg\. 
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Editura Alexandria [i Obiectiv Cultural te
invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i trimite-l
sau depune-l la adresa redac]iei (Cotidianul
"Obiectiv - Vocea Br\ilei", Strada Mihai
Eminescu nr. 56, et. 2, cu men]iunea Pentru
concursul “Obiectiv Cultural - Invita]ie la
lectur\”) p=n\ la data de 15 iunie [i vei putea
c=[tiga volumul "Un vr\jitor din Terramare"
de Ursula K. Le Guin.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

LASZLO Alexandru

eseist, publicist, traduc\tor 

Dan C. Mih\ilescu alege s\
se entuziasmeze strategic (în
Dilema veche, nr. 376/2011),
în leg\tur\ cu recenta
publicare a unor epistole 
de-ale prozatorului Vintil\
Horia. Dup\ cum admite
gazetarul, textele ca atare sunt
cam artificioase: "el î[i tr\ia
via]a precum un capitol de
enciclopedie. În scrisorile lui
vorbe[te Persoana, aura
acesteia, prea pu]in Eul filial
[i fratern". Dac\ nu
autenticitatea [i artisticitatea
coresponden]ei lui V. Horia îi
re]in aten]ia lui Mih\ilescu,
atunci ce anume? Arivismul
lui public. "La urma urmei,
cum s\ nu le m\rturise[ti
excitat alor t\i c\, plecat
fiind, ai învins, c\ e[ti curtat
pretutindeni, iei masa la
castel cu Giovanni Agnelli, te
la[i alintat în Mercedesul lui
Leonid M\m\lig\ [i
(puncteaz\ D.C.M. într-o
frumoas\ limb\ român\)
ebluisezi invariabil
asisten]a?!?"

Îns\ nu Mercedesul lui
M\m\lig\ (ce amuzant
oximoron!) constituie apexul
ascensiunii lui Vintil\ Horia.
A[a cum se confeseaz\
prozatorul satisf\cut în fa]a
rudelor sale, "Am avut un
succes monstru, ca s\ zic a[a.
Conferin]a a durat 60 de
minute, iar întreb\rile [i
r\spunsurile dou\ ore [i un
sfert" (Valle de los Caidos,
oct. 1972). "Toynbee, Gabriel
Marcel [i cu mine", la Palacio
de los Congresos, c=nd "a
trebuit s\-mi cump\r un
smoking nou cu banii de pe o
conferin]\" (nov. 1972). "La
Catania [i la Roma a fost un
vis. La Catania mi-au f\cut
interview-uri, au venit mul]i
studen]i s\ m\ vad\ [i s\-mi
spun\ c\, în tot sudul Italiei,
eu sînt scriitorul cel mai
admirat, m-au aplaudat atîta
la sfîr[itul conferin]ei, c\-mi
venea s\ plîng de emo]ie.
Conferin]a [i dialogul cu
publicul au durat dou\ ore [i
jum\tate" (27 iun. 1977). "Eu
voi ]ine cinci conferin]e,
despre Jung la Zürich, despre
Heidegger [i Jünger în
P\durea Neagr\, despre
misterul catedralelor în drum
c\tre Strasbourg, despre
Beethoven [i muzica

romantic\ la Bonn, iar ultima
despre Goethe [i omul faustic,
în drum spre Frankfurt. (...)
Via]a, [i în special viitorul, e
o imens\ speran]\" (25 apr.
1978). "Am ]inut o conferin]\
la Toledo, în aula magna a
seminarului, în fa]a a peste
cinci sute de persoane. M-au
întrerupt de trei ori cu
aplauze" (19 sept. 1986). "La
Salamanca am avut un
succes nebun, în Aula Magna
de la Universidad Pontificia,
]inut\ de iezui]i cam de
stînga. Era lume foarte mult\,
în special profesori [i

studen]i, care m-au aplaudat
foarte" (28 mart. 1987). 
"Mi-a f\cut o imens\ pl\cere
s\ v\d peste o sut\ de studen]i
cu o sut\ de guri c\scate de
mirare c\tre mine timp de o
or\" (24 febr. 1988).

Sutele de studen]i din
Catania [i de la Roma [i-ar fi
c\scat înc\ mai larg gurile de
uimire, dac\ le-ar fi dat cineva
prilejul s\ afle opiniile politice
din tinere]e ale lui Vintil\
Horia. "E cu neputin]\ ast\zi
s\ despar]i no]iunea de art\
de aceea de fascism. Opera
lui Mussolini, oricît de
abundent [i nedrept a fost
criticat\, va r\mîne peste
veacuri mai ales ca o
des\vîr[it\ realizare

artistic\… Ordinea fascist\
înseamn\ înainte de toate
ordine spiritual\. S\ nu se
uite c\ acel ce conduce
destinele Romei a fost,
cîndva, un filosof, un
romancier [i un poet…
Mussolini rezum\ Italia cu
prezentul, trecutul [i viitorul
ei… Spuneam la început c\
fascismul e o oper\ de art\, o
nou\ rena[tere italian\. {i nu
se poate s\ nu fie a[a, de
vreme ce acel ce a creat-o e
artistul cel mai genial, n\scut
din fruntea de azur a Romei
eterne".

Distinsul auditoriu de la
Bonn [i Frankfurt [i-ar fi
scuipat în sîn cu stupefac]ie,
auzindu-i judec\]ile valorice
din etapa arivismelor de
tinere]e: "Hitler? (…)
Actualul Fuehrer al
Germaniei a creat el însu[i o
revolu]ie pe care a f\cut-o s\
triumfe între hotarele ]\rii
sale [i în numele c\reia vrea
s\ schimbe tot ce a mai r\mas
nes\n\tos [i p\relnic. (…) El
nu oblig\ pe nimeni s\
accepte ideile sale
revolu]ionare, ci vrea numai
s\ instaureze o nou\ ordine în
locul unei vechi dezordini, pe
care o combate al\turi de
toate popoarele con[tiente ale
Europei. Iat\ de ce Adolf

Hitler, [i nu Napoleon
Bonaparte, este primul om
politic al epocii moderne care
merit\ calificativul de Mare
European". "Germania lui
Adolf Hitler (este) o valoare
asem\n\toare, ca for]\ [i
întindere, religiei în Evul
Mediu sau artei în timpul
Rena[terii". "Acest «homo
europaeus», cel dintîi dintre
cei mai mari, acel ce s-a
încumetat s\ distrug\ o
prejudecat\ [i s\ dovedeasc\,
cu str\lucite argumente, for]a
nepieritoare a Europei, este
Adolf Hitler. Discursul s\u
este acela al veacurilor care
vorbesc înc\ de pe turlele
catedralelor [i al basilicelor,
din fundurile bibliotecilor [i
al muzeelor [i de pe culmea
aceea de umanitate care se
nume[te europenism".

Se vede limpede c\ ideea
de europenism l-a fr\mîntat pe
Vintil\ Horia înc\ de la
primele tres\riri publicistice…

E de tot ciudat c\ tocmai pe
acest ideolog al valorilor
naziste, paseiste [i p\[uniste 
s-au g\sit unii combinagii s\-l
declare mare scriitor român.
Dan C. Mih\ilescu, venit s\
deplore lipsa unei serii de
opere complete vintile[ti-
hore[ti, e doar ultimul dintr-o
lung\ list\. Zadarnic s-au
agitat exila]ii români
occidentali, în anul 1960, s\
propteasc\ Premiul Goncourt
pe ideea de anticomunism al
lui Vintil\ Horia. Hitlerismul
s\u debordant, lipsit de
limitele bunului-sim], a blocat
decernarea recompensei de
imagine. Zadarnic s-a agitat
Marilena Rotaru întru
"reabilitarea lui Vintil\ Horia",
în anul 2007, adun=nd zeci de
semn\turi [i apeluri patetice
c\tre tot ce mi[c\-n ]ara asta,
r=ul, ramul. Alte state
europene înc\ î[i mai plimb\ [i
azi nazi[tii pe la tribunal,
pentru a-i condamna - nu era
s\-i plimbe tocmai România
pe la tribunal, pentru a-i
reabilita!

A[a c\ str\dania lui Dan C.
Mih\ilescu de a ni-l aduce
iar\[i sub ochi pe
conferen]iarul glorios, care
st\tea în fa]a studen]ilor
occidentali cu guri c\scate de
uimire, e destul de amuzant\.
Minciuna cl\dit\ pe informa]ie
par]ial\ are picioare scurte. 

Hitleristul sun\ `ntotdeauna de dou\ ori Reflec]ii. La un cutremur (3)
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Mihail NEAM}U
teolog, istoric al ideilor

O mai flexibil\
specializare a func]iilor în
aparatul ecleziastic, dezb\rat
de false redeven]e, ar oferi
posibilitatea coordon\rii
eforturilor disparate ale
comunit\]ilor paralele. În
acest fel, identificarea
parteneriatelor cu diferi]ii
poli ai societ\]ii civile -
seculari [i religio[i - n-ar fi
atât de greoaie. F\r\ alian]e,
coabitarea în grani]ele UE va
fi extrem de dificil\.
Mandarinii secularismului
cosmopolit se radicalizeaz\
constant, a[a încât Bisericii îi
revine sarcina desen\rii
chipului proteic al viitorului.
Aflate sub presiunea
demografic\ extern\,
familiile cre[tine din Europa
vor trebui s\ redescopere
vitalitatea speran]ei. Or,
psihologia lamenta]iei se
dep\[e[te numai prin
redescoperirea valorii
soteriologice a muncii, într-un
cadru existen]ial care suprim\
invidia [i recunoa[te dreptul
natural la avu]ie (metafora
sânului lui Avraam). O
relegare a dialogului între
teologie [i economie, a[adar,
ar rectifica viziunea
asisten]ialist\ despre raportul
între Biseric\ [i Stat. Nici o
form\ de oportunism
electoral nu trebuie s\
interzic\ evaluarea

scenariilor pesimiste despre
viitor. Un comentator avizat,
tân\rul bizantinolog Petre
Guran, semnala cândva
posibilitatea transform\rii
Bisericii într-o "sect\ de
provincie".  Cauzele sunt
sugerate, aproape letal, de
statistici: inadaptarea
religiozit\]ii tradi]ionale la
noile date antropologice,
sociale [i economice în
func]ie de care se modific\ [i
retorica Bisericii.

Dramatica reconfigurare a
lumii satului prin
transformarea resurselor [i
mijloacelor de produc]ie
împreun\ cu noul cod al
muncii capitaliste va obliga
la redistribuirea accentelor
catehetice, pastorale [i
liturgice. Trebuie s\ accept\m
faptul c\, prin dispari]ia
ultimelor a[ez\minte ]\r\ne[ti
tradi]ionale, România se va
desp\r]i în urm\torul deceniu
de ritmurile [i con]inuturile
cre[tinismului folcloric -
cutume [i valori pentru care
George Enescu, Lucian
Blaga, Mircea Eliade sau
Ernest Bernea [i-au p\strat
neclintit\ admira]ia. Între
amintirea colivei [i
ata[amentul pentru laptop,
între conservatorismul
p\[unist [i aventura
dezvolt\rii tehnologice, între
stagnarea nombrilist\ [i
modernizarea decerebrat\ - o
mas\ uria[\ de oameni caut\
izbânda în "calea de mijloc."
Dac\ o situare teologic\ în
lume sub ordinea totalit\]ii
asum\ cele trei stagii ale
temporalit\]ii (trecut, prezent,
viitor), orice m\dular al unei
familia christiana va socoti
prognoza un gest
fundamental de asumare a
viitorului. 

Ovidiu PECICAN
scriitor, istoric, publicist

Întrebarea m\ bine dispune
de-a dreptul, de[i realizez
oarecum c\ e cât se poate de
serioas\ [i pe o categorie întreag\
de oameni îi preocup\, m\
gândesc, de-a binelea (poate chiar
pân\ la încruntare). 

Întâi de toate, evul mediu ne
someaz\ s\ ne întreb\m, în raport
cu propriul trecut, cum era
limbajul nostru religios odinioar\. 

Cele mai vechi m\rturii
despre el aduc în scen\ termeni
latini (dominus et deus -
Dumnezeu) [i grece[ti (numele
Isus Hristos provine din greac\,
de[i a fost preluat prin
intermediul slavilor). Mai apoi 
s-a înst\pânit în biseric\ limba
slavon\, iar aceasta a f\cut legea
pân\ cel pu]in c\tre finalul sec. al
XVII-lea. A ]ine partea tradi]iei în
domeniul limbajului religios ar
însemna, a[adar, pentru cei care
]in la rigoare, s\ coboare pân\ la
mediobulgar\, aderând - fie [i
post festum - la programul
ideologic cultural al logof\tului
Udri[te N\sturel, care visa o
resurec]ie a acestei lingua sacra
în care a tradus Imitatio Christi a
lui Thomas a Kempis într-un
moment când româna învinsese
în cancelaria domneasc\ [i tindea
tot mai mult s\ înlocuiasc\ [i
forn\iala nazalizat\ de la amvon. 

Când ne punem problema
p\str\rii în orizontul unei române
ecleziastice arhaizante trebuie,
deci, s\ [tim cu precizie c\ aerul
vetust pe care ea îl arboreaz\ vine
nu atât dintr-o vechime care,
oricum, nu coboar\ dincolo de
sec. al XVI-lea în textele p\strate
pân\ ast\zi, cât dintr-o
modernitate oarecum ezitant\ [i

caren]ial\ sub raportul produc]iei
intelectuale scrise, dar, totu[i, o
neîndoielnic\ modernitate
(cronologic vorbind). Cine vrea o
p\strare în uz a acesteia -
"p\strare" e un fel de a zice,
pentru c\ vorbim mai degrab\ de
unul dintre acele falsuri pioase
care fac ca în Moldova ultimului
deceniu s\ fii asigurat c\ po]i
ob]ine contra cost ceramic\ de
Cucuteni proasp\t f\cut\ dup\
chipul [i asem\narea celei
preistorice, sau în Maramure[ ni
se spune c\ vasele de lut f\cute de
cutare me[ter reprezint\ o
neîndoielnic\ "ceramic\ dacic\" -,
s\ încerce mai întâi s\ î[i "fac\
mâna" vorbind precum gli
animali parlanti ale lui Dimitrie
Cantemir, din Istoria ieroglific\. 

Refugierea cuiva, fie chiar
vorba despre o întreag\ tagm\,
într-o fic]iune lingvistic\, nu este
justificat\ nici de nevoile ivite în
evolu]ia limbii noastre, nici de
existen]a unei tradi]ii teologice
puternice. Contribu]iile teologilor
români la în]elegerea Bibliei [i a
tradi]iei ortodoxe pot fi num\rate
pe degete. La fel [i marii no[tri
autori religio[i (Varlaam,
Dosoftei, Antim Ivireanul,
Dumitru St\niloae, Vasile
Voiculescu, N. Steinhardt). 

Pe de alt\ parte, Andrei
Scrima [i înc\ vreo doi-trei
exege]i mai recen]i arat\ limpede
c\ posibilitatea de a aduce
limbajul religios la nivelul zilei

Trebuie înnoit limbajul religios sau nu?
nu este iluzorie. La urma urmei,
ce s-ar dori în biseric\?
Îndep\rtarea sau atragerea
sufletelor? Rafinament retro sau
salvare a sufletelor? Arheologie
sau r\spuns adecvat la
provoc\rile prezentului?
Papagaliceasc\ sau limpezime în
comunicare? 

Trecutul î[i are enigmele [i…
vicleniile lui. S\ nu se întoarc\
împotriva zelo[ilor lui ap\r\tori…
Limbajul religios s-ar cuveni s\
se situeze într-o rela]ie de
adecvare cu nevoile enoria[ilor în
fiecare moment al istoriei
noastre, privind spre prezent,
preg\tind viitorul, în a[teptarea
orizonturilor metafizice pe
fundalul c\rora î[i proiecteaz\
discursul. 

Adrian BUZDUGAN
scriitor, publicist

Cred c\ cea mai
spectaculoas\ mi[care în acest
sens a f\cut-o Vaticanul. De[i a
renun]at formal la institu]ia

inchizi]iei abia în 1908,
cincizeci de ani mai târziu (mai
precis în '59) papa Ioan al
XXIII-lea anun]a deja inten]ia
de revizuire a Codului de
Drept Canonic [i d\dea tonul
la aggiornamento (aducerea la
zi, updatarea mesajului
romano-catolic), metod\
adecvat\, modern\ ce [i-a
dovedit eficien]a, prin ea
biserica catolic\ reu[ind s\-[i
p\streze ori chiar s\ câ[tige noi
aderen]i. Nu voi vorbi despre
alte culte [i religii - unele
dintre ele chiar rezistând
excelent, dovedindu-]i
viabilitatea prin caracterul etic
dominant -, îns\ cum
aproximativ 87% dintre români
sunt cre[tin-ortodoc[i
(majoritatea statisticilor nu ia
în calcul diferen]a major\
dintre cre[tin-ortodoc[ii
practican]i [i cei non-
practican]i...), voi face o scurt\
referire la aceast\ biseric\. 

Dac\ ai lua în calcul doar
apari]iile editoriale de excep]ie
(Biblia lui Anania, noua
traducere a Septuagintei de la
Polirom) ori îmbulzelile,
masele mari de "credincio[i"
c\lcându-se efectiv în picioare
la sfin]iri, pomeniri, moa[te,
agheasm\ etc. ai crede c\ totul
e în regul\, dar nu e!  Îi este
mai mult decât necesar\ o
revizuire a limbajului, a
studiilor [i comportamentului
celor care intermediaz\
transmiterea mesajului divin!
Nu am în vedere racordarea la
noile tehnologii, spovedania
telefonic\ sau online,
liturghiile transmise în direct la
televizor ori pe internet sau
altele asemenea care se produc
deja, ci comunicarea viciat\,
corupt\ [i îns\[i distorsionarea
mesajului intermediat. În
cre[tinismul actual,
gastronomico-ortodox, o
importan]\ crucial\ au
dezlegarea la pe[te de Florii,
sacrificarea mielului de Pa[te,
t\ierea porcului de Ignat etc.
iar nu cunoa[terea minim\ a
religiei [i a mesajului lui
Dumnezeu. Dac\ a]i face un
chestionar cu întreb\ri simple,
spre exemplu: care sunt
primele c\r]i din Vechiul
Testament sau care sunt cei 12
apostoli, a]i vedea c\ ignoran]a
a dep\[it masa critic\! Bag
mâna în foc c\ majoritatea nu
[tie în ce const\ esen]a
mesajului christic, în schimb
po]i auzi oricând pe strad\ o
conversa]ie de genul: "Am fost
la poman\.", "{i? Cum a fost?",
"A fost foarte bine! A f\cut la
restaurantul X.", "Hm, bun! {i
cât i-a dat preotului?". 

O problem\ pe care [i-au pus-o foarte
mul]i, atât din cadrul bisericii, cât [i din
afara ei... Ideea ar fi urm\toarea: dac\
acolo unde este via]\ este [i continu\
înnoire, atunci orice fiin]\ vie î[i
p\streaz\ identitatea numai înnoindu-se
continuu. Deci, pe de o parte, nu exist\
identitate f\r\ înnoire. Pe de alt\ parte,
nici înnoirea nu poate fi conceput\ f\r\
identitate.

Multe voci acuz\ o inadaptare a
limbajului religios la realit\]ile
contemporane, situa]ie în care
comunicarea este obstruc]ionat\, dac\

nu de-a dreptul întrerupt\. Se are în
vedere, în acest sens, p\strarea aceluia[i
obiect, în substan]a lui, îns\ cu o form\
[i un aspect mereu noi. Alte voci se opun
categoric, invocând, de pild\,
avertismentul Apostolului Petru:
"Trebuie s\ [ti]i c\ nicio proorocie a
Scripturii nu se tâlcuie[te dup\ socotin]a
fiec\ruia, pentru c\ niciodat\ proorocia
nu s-a f\cut din voia omului..." (II Petru
1, 20-21). Altfel spus, nicio extravagan]\
sau p\rere personal\ în "limbaj".

A[adar, exist\ o solu]ie? Trebuie
înnoit limbajul religios sau nu?

Alexandra TOMI}|

cercet\tor

V\ m\rturisesc dintru început
c\ invita]ia de-a colabora la acest
num\r al revistei m-a luat prin
surprindere. Tema este delicat\
foarte [i, în afar\ de postacii
ubicui & opiniomanii furibunzi ai
fiec\rei zile [i probleme, cred c\
sunt totu[i pu]ini aceia care se
încumet\ s-o abordeze temeinic,
i.e. argumentat [i cu bun-sim].
Motive am g\si destule - [i poate
n-ar fi de ocolit nici (fire[te!)
clasicul aforism al lui
Wittgenstein despre p\strarea
t\cerii în anumite împrejur\ri. A[a
c\, îndep\rt=ndu-m\ într-o t\cere
pioas\ de tema propriu-zis\, v\
propun în schimb un mic
exerci]iu de reflec]ie asupra unui
subiect înrudit [i înc\ ofertant:
limbajul simili-religios al
propagandei comuniste, mai cu
seam\ în anii de eflorescen]\ a
cultului personalit\]ii ceau[iste.
Dac\ azi ne întreb\m c=t de
pertinent\ mai este limba sacr\ a
Bisericii, în ce m\sur\ este
potrivit ca ea s\ r\m=n\
intangibil\ / opac\ la a[tept\rile,
angoasele [i tranzac]iile noastre,
poate c\ n-ar fi tocmai nepotrivit
s\ medit\m la felul în care, în
acela[i spa]iu geografic, un regim
recent, violent laic [i cu preten]ii
inovatoare, a ales s\ se exprime în
tonuri [i culori mai degrab\
ecleziastice [i arhaice.

Nu este nevoie s\ parcurgi
întreaga - [i imensa - bibliografie
ditirambic\ la adresa C=rmaciului
ca s\ sim]i cum, dincolo de
verbiajul halucinant, te îneac\
aerul ei vetust. Arhaizarea
limbajului [i a imageriei era
probabil o tendin]\ în ton cu
predilec]ia oficial\ pentru
însemne medievale (neuitatul
sceptru preziden]ial înm=nat de
{tefan Voitec proasp\t-
proclamatului pre[edinte al
R.S.R., în 1974) [i pentru
c\petenii premoderne. A[a cum
era proletcultist\ avea propriul
arsenal lingvistic, prin care î[i
descria "realiz\rile", aspira]iile [i
se delimita deopotriv\ de trecut [i
de Occidentul contemporan,
elogiind Uniunea Sovietic\, pe
Stalin [i Armata Ro[ie, Epoca de
Aur [i-a definit, prin propagand\
[i creatorii asocia]i, un univers
lingvistic distinct. Nu era doar
limba de lemn pe care regimul a
impus-o ca principal mijloc de
comunicare pe orizontal\
(intrasocietal) [i pe vertical\
(Putere-societate), ci [i un limbaj
secundar, metaforic, u[or
anacronic, în care reverberau
nostalgiile [i ambi]iile politice
conduc\torului. Un întreg
repertoriu de termeni [i expresii
ce dubla [tiuta limb\ de lemn,
p\r=nd s-o fi mutat de pe [arniera
realismului socialist în s\lile unui
muzeu de istorie.

Sigur, nu este locul pentru a
examina `n am\nunt stilistica [i
m\rcile "psiholingvistice" ale
encomioanelor adresate
multiubitului ([i, mai t=rziu, [i
consoartei sale). Pentru orice
cititor mai atent, este îns\
izbitoare asem\narea dintre

retorica elogiilor [i produc]iile
religioase, mai ales cre[tin-
ortodoxe. Cercet\tori ai perioadei
au observat deja c\ folosirea
acestui limbaj sacerdotal a fost o
subtil\ manevr\ de capitalizare
simbolic\ a mitologiei comuniste,
în care locul central îl avea
glorificarea unui Mesia laic
autohton. "Românii s-au deprins
cu noul calendar al republicii, în
care zilele «partidului» au
înlocuit pe ale sfin]ilor",
comenta undeva, amar-ironic,
regretatul Virgil Ierunca. {i poate
c\ ar fi potrivit, aici, s\ amintesc
c\ un sicofant al vremii î[i
exprimase, în înalte cercuri
politice comuniste, opinia c\ un
ritual de tip bizantin ar crea
climatul ideologic în care
cet\]enii ar putea fi supu[i
necondi]ionat. Se prea poate ca
respectivul, bun cunosc\tor al
culturii bizantine, s\ fi sesizat
asem\n\rile între cultul lui
Ceau[escu [i venerarea de care
aveau parte basileii defunctului
imperiu; se prea poate ca el s\ fi
considerat c\ aceast\ venerare s-a
imprimat, prin practicile [i
predicile din bisericile ortodoxe,
în mentalul colectiv autohton.
Fastul cur]ii imperiale,
iconografia secularizat\ ce
reprezenta figura basileului dup\
un anume tipìc, cultul autorit\]ii,
aclama]iile ritmate [i dialogate
prin care se glorificau victoriile [i
se exalta m\re]ia cvasi-divin\ a
împ\ratului, av=nd rolul de
apoteozare a acestuia,
recunoa[terea obligatorie [i
unanim\ a rolul s\u de legislator
[i judec\tor suprem, calendarul
strict al s\rb\torilor oficiale,
diferit de cel religios - iat\ c=teva
analogii plauzibile între cultul
bizantin [i recuzita
propagandistic\ a Epocii de Aur.
În aerul închis al unei Românii tot
mai izolate economic [i cultural,
era lesne ca propaganda s\-i
asigneze lui Nicolae Ceau[escu
atribute specifice unui basileu,
sus]inut [i legitimat de neamul s\u
eroic [i girat chiar de biserica
na]ional\. (S\ ne amintim, în
treac\t, c\ regimul comunist a
[tiut de la bun început s\ ob]in\
sprijinul multora dintre înal]ii
ierarhi ortodoc[i, c\rora le-a oferit
la schimb protec]ie [i chiar bunuri
confiscate de la alte culte, pe care
le-a interzis sau le-a
marginalizat.)

Specula]ii savante, ar zice
unii. {tim cu ce beneficii, nu îns\
cu ce rost, politruci [i barzi
converti]i l-au c=ntat [i înc=ntat
pe geniul din Carpa]i într-o limb\
înadins învechit\. Poate c\ a[a se
credeau mai aproape de orizontul
cultural [i gusturile de lectur\ ale
lui Ceau[escu. Poate c\
panegiricele consunau cu
apeten]ele na]ionaliste ale vremii
[i cu ad=nci topoi din mentalul
colectiv. Ori, a[ zice eu, poate c\
r\spunsul se afl\ acolo unde î[i
are r\d\cinile [i uimitoarea
poveste a dogmei mirene care,
tr=mbi]=nd m=ntuirea în afara
spiritului, s-a dorit transfigurat\ în
religia laic\ a unei noi lumi [i s-a
str\duit s\ dislocuiasc\
reprezent\rile [i valorile celei
vechi. 
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- Baricco vorbea despre trecerea în for]\
de la plictisul creativ la surfingul spectaculos.
În a[a numitul multi-tasking mai e loc de
creativitate? Cum se împac\ poezia cu
barbaria în sensul pe care i-l d\ Baricco?

- Sincer, nu citisem nimic de Alessandro
Baricco înainte s\-mi pune]i întrebarea asta
dificil\. Dificil\, o dat\ pentru c\ ar trebui s\
]in cont de teoria sa despre muta]ie (între
timp, m-am informat), dar [i pentru c\
termeni precum cei arunca]i de
dumneavoastr\ înspre mintea mea defel
neologistic\ m-au nelini[tit. Dac\ am în]eles
eu bine, emulul lui Vattimo (aici mai cap\t
ni]el curaj, c\ci l-am citit pe Vattimo [i chiar
îmi place) spune c\ ne afl\m în pragul unei
muta]ii planetare [i c\ nu trebuie s\ ne sperie

asta, dimpotriv\. El
vorbe[te despre
felul cum romanul a
produs, la jum\tatea
secolului XVIII, o
asemenea muta]ie în
con[tiin]a lui homo
sapiens. Atunci,
mul]i ignoran]í au
devenit, gra]ie
editorului ahtiat de
profit, cititori, în
vreme ce în era
noastr\, a
Golemului digital,
dar nu mai pu]in
a m e n i n ] \ t o r ,
barbaria revine,
dac\ a plecat
vreodat\, sub forma
unui provizorat de
durat\: tot ceea ce,
prin acumul\ri de
substan]\ în timp,
devenea esen]\
acum decade,

devine pasager. Mai s\
rezon\m cu intui]iile lui
Baricco, întrucât [i Omul
de pe Cruce a spus: Fi]i
trec\tori!, chiar dac\ într-o
evanghelie mai pu]in
faimoas\. Acuma, dac\
în]eleg eu bine, perisabilul
în art\ pare a fi semnul
zilelor noastre, întrucât alt
om, crucificat doar de
intui]ia sa artist\, a decretat
c\ în viitor cu to]i vom
beneficia de o celebritate
de 15 minute. {i el ne
spunea, ba chiar profe]ea,
c\ vom fi trec\tori, îns\
dup\ ce vom sta sfertul de
or\ cuvenit pe crucile
vopsite în roz ale
celebrit\]ii mediatice.

Face]i din casa mea un
han, iat\ un vers care m-a
obsedat, în mod pl\cut, ani
de-a rândul, dup\ ce am
citit antologia de poezie
american\ de la "Dacia", în
traducerea lui Mircea
Iv\nescu. Versul îi apar]ine
poetei Marianne Moore [i
este un îndemn al tat\lui

care, sapien]ial, î[i previne copiii s\ nu bat\
pasul pe loc, ci s\-[i fac\ propria lor via]\.
Totul, sau aproape totul, ne urne[te la mi[care.
A sta pe loc este echivalent aproape cu a fi
mort. Dar mortul de viu care este poetul
g\se[te în repaos, în acel o]iu c\ruia Cioran îi
aducea un elogiu suprem, antidotul la tot ce
este vânzoleal\, alerg\tur\, delirul maratonului
etern. Poetul trebuie s\ se fixeze în t\cere, în
nemi[care pentru a-[i scrie poemul despre
via]\ [i moarte. {i îmi vine în minte Kavafis
când spun toate astea. O dat\, pentru c\ îmi
aduce aminte de poemul acela în care ne roag\
s\ nu facem din vie]ile nostre o mori[c\ proast\
({i dac\ nu-]i po]i duce via]a a[a cum vrei, /
atunci cel pu]in acesta / cât po]i încearc\: n-o
înjosi / în mult târg cu lumea / în mult\
alerg\tur\ [i vorb\rie. // N-o înjosi ducând-o /
întorcând-o într-una [i expunând-o / în
prostia de zi cu zi / a rela]iilor [i vizitelor, /
pân\ la a o face str\in\ - [i ap\s\toare. ), de[i
noi, noii barbari, tocmai asta facem cu cea mai
mare pl\cere, fie c\ navig\m pe Facebook pân\
la agonie, fie c\ ne pierdem timpul, timpul
nostru pre]ios, cu fleacurile altora.

{i a doua oar\, [i decisiv, zic, pentru c\ ne
putem iar\[i reaminti de un alt poem al s\u, de
faimosul A[teptându-i pe barbari. {ti]i poemul,
a[a c\ m\ voi mul]umi s\ v\ re]in aten]ia doar
cu finalul, acel final deloc izb\vitor, la cap\tul
unei a[tept\ri încordate a civiliza]iei de a fi
mântuit\ tocmai de ceilal]i, de s\lbaticii c\rora
nu le plac peror\rile [i predicile: De ce se
golesc în grab\ str\zile, pie]ele, / [i foarte
îngândura]i se duc to]i înspre cas\? - Pentru
c\ noaptea s-a l\sat [i barbarii n-au venit. / {i
câ]iva soli s-au întors de la hotare / [i-au spus
c\ nu mai exist\ barbari. / - {i acum ce ne
vom face f\r\ barbari? Oamenii ace[tia erau
totu[i o solu]ie.

Gândi]i-v\ la poe]i ca la ultimii barbari, v\
rog! 

Mihail VAKULOVSKI

poet, publicist, traduc\tor

1989 = 1972. La universitate
în 1989, an de r\scruce, nu se
schimbase nimic de pe vremea
studen]iei p\rin]ilor mei, care
absolviser\ facultatea în anul
na[terii mele. Nu se schimbaser\
nici m\car profesorii, nici
cursurile, nici orarul, nici m\car
glumele profilor, care zic "oral",
în loc de "orar", serios, tata [tia
toate poantele [i [mecheriile
profilor mei!, \[tia nu
schimbaser\ nici m\car caietele
din care citeau (chiar a[a ziceau
- "Az o sî vî [etesc lec]iea
dinspri vocali" - "eu o sî vî
[itesc cursu' di gramaticî istoricî,
tovar\[ studen]"), filele lor erau
galbene-galbene, parc\ se pi[ase
Zinu pe ele. Te plictiseai de
moarte, te a[ezai în ultima banc\
[i citeai c\r]i cump\rate de la
"Drujba". Dac\ te prindeau cu
c\r]i române[ti te exmatriculau
imediat. Dac\ erau ruse[ti î]i
sc\deau nota la purtare. Sau te
duceau la decan, la tavari[ci
Vitalii Zaharîci Martin, mare
prof mare de gramatic\ istoric\.
|sta î]i ]inea o lec]ie "dinspri"
Uniunea Sovietic\ [i despre
jigodiile de jandarmi români
care [i-au b\tut joc de bunicii
no[tri [i te întreba dojenitor dac\
umbli la mitinguri. 

- Nu cunva vriei grafii la]inî,
u\i? Nu cunva vriei uniri "cu
}ara", u\i tu u\i? În loc sî
înv\]a], sî înv\]a] [î încî o datî sî
înv\]a], cum o dzîs tovari[ci
Vladimir Ilici Lenin-Ulianov,
voi v\ uita] pisti Prut, u\i? O sî
vî popesc pi t\], bandi]îlor [î
vagabon]îlor! V-o trimis m\-ta [î
tat-to la înv\]at, u\i, da voi [i
fa[i]? V\ uni], a? Cu [ini credi]
cî vî uni] voi, b\i?

{i, dup\ ce-a picat URSS-ul,
dup\ ce-am trecut oficial la
grafia latin\, acela[i Vitalii
Zaharîci:

- {i-i di ghini c-an trecut la
grafia latin\, c=t di mult m\
ajiutî asta, u\i, uiti-ti [i u[or
mni-i amuia sî vî isplic io vou.
{i însamnî "nu[ii", u\i, ia spuni,
u\i!? Cum sî nu [tii, u\i? "Nu[ii"
ne-o eliberat, u\i, "nu[ii" îs ru[ii,
fra]îi mai mari, u\i, a] în]\les,
u\i? Ai audz=t di rotacizari, u\i?
Macar ghini c-an trecut la grafii
latinî, c-amuia mni-i mai u[or.

Am prins toate aceste
schimb\ri la fa]\ [i la trup [i la
minte [i la gusturi [i de idoli [i la
p\r [i chiar la n\rav, acele
întoarceri "cu 360 de grade cu
fa]a la popor", cum a zis primul
prim-ministru moldovean, acele
schimb\ri bru[te a curului de
pupat, a pulii de supt, c\ doar
omul e supt vremuri, nu?, n-a[a a
zis cronicarul, b\i? A zis [i

"s\rmana }ara Moldovei!" P=n\
acum era a lui Lenin [i a lui
Brejnev, iar peste noapte to]i au
zis c\ curul lui {tefan cel Mare e
mai moale [i mai parfumat (cu
fum de cînep\), iar pula - mai
dulce (cu iz de c\p[une),
nesim]i]ii de români au devenit
fra]i de s=nge, iar "fra]ii mai
mari", "marele popor rus" a
devenit brusc exploatator [i
ocupant. Monumentul lui {tefan
cel Mare a f\cut c=]iva pa[i în fa]\
[i s-a c\s\torit cu cea mai
potrivit\ dintre poete, [i înc\
legat\ cu benti]\ la cap, cu pop\,
slujb\ [i cu martori, cum se
cuvine. Iar monumentul lui Lenin
a disp\rut din Pia]a Central\. Am
prins [i înviorarea obligatorie,
u\i. Special pentru asta era o
sonerie care te trezea [i din lumea
cealalt\, suna un cretin vreo 20 de
minute în continuu, nici nu mai
aveai chef de somn dup\ aceea.
Apoi ie[eau în Parcul Eroilor
studen]ii din cele trei c\mine
învecinate, 6 (ziari[tii), 7 [i 8
(filologii), [i f\ceam înviorarea
obligatorie. Culmea e c\ f\ceam
acele învior\ri comuniste pe-un
c=ntec la mi[to de-al lui Vîso]ki,
un anticomunist convins: "Esli vî
uje ustali - seli-vstali, seli-
vstali/Ne stra[nî vam Arktica s
Antarktikoi/Glavnîi academic
Iofe/dokazal: koniak i kofe/vam
zamenit/sport i profilaktika/
Razgovarivati ne nado/Prisedaite
do upada/Da ne budite mracinîmi
i hmurîmi/Esli oceni vam ne
mietisea/Obtiraitesi cem
pridetisea/Vodnîmi zaimitesi
pro]e-durami/Ne stra[nî durnîie
vesti/Mî v otvet bejim na
meste/Vîigra[i daje
nacinaiu[cii/Krasota, sredi
begu[ci?/Pervîh net i
otstaiu[cih/Beg na meste
ob[ceprimireaiu[cii". Nu conta
nimic - puteai s\ faci cros înainte
de înviorare, s\ faci parte din
echipa na]ional\ la atletism, s\
faci antrenamente, gimnastic\, s\
fii bolnav, handicapat sau invalid,
n-avea nici o importan]\, dac\
lipseai de la înviorarea de
diminea]\ riscai s\ fii
exmatriculat(?). Am prins [i
controalele sanitare. Abia
f\cusem cur\]enie, era curat-lun\,
au intrat dou\ fete în camer\, cam
ur=]ele, s\r\cu]ele, nici nu s-au
prezentat, n-au salutat, s-au uitat
doar un pic speriate [i au ie[it
repede. Apoi a ap\rut o list\ pe
coridor - cu notele la "cur\]enie".
În dreptul camerei noastre era
scris "2". Apoi a picat Uniunea
Sovietic\, am trecut la grafia
latin\, limba moldoveneasc\ a
devenit român\, urmeaz\ "Unirea
cu }ara" [i mai vedem noi. Vorba
poetului: "}ara mea, Moldov\-
Mam\ / Vatra doinelor str\bune /
Ca un strugure de poam\ / Stai pe
harta Uniunii".

*

Marile Adun\ri Na]ionale
erau, fiecare în parte - c\ au
fost mai multe mici revolu]ii-
mari adun\(tu)ri (cu sau f\r\
voie de la tovar\[ii de sus, mai
conteaz\?) - prilej de plimbare
[i de c\l\torii. Se adunau
oameni din toat\ Moldova (a
noastr\, nu a voastr\) în pia]a
central\ din Chi[in\u,
bulevardul Lenin, pia]a Lenin,
sub monumentul lui Lenin [i
]ineau discursuri anticomuniste
[i pro-na]ionale, na]ionaliste,
cum ziceau, iar oamenii strigau
lozinci [i se b\teau cu
mili]ienii, microrevolu]ii
dirijate de Frontul Popular [i
acesta a fost cel mai mare
merit al acestui grup-mi[care,
care s-a transformat mai apoi
în simplu partid politic. Fra]ii
[i surorile [i verii [i cumetrii [i
prietenii care locuiau în diferite
col]uri ale "republicii" î[i
d\deau întîlnire la Marile
Adun\ri Na]ionale [i,

bineîn]eles, nu reu[eau s\ se
înt=lneasc\, fiindc\ era, 
într-adev\r, o mare de oameni,
iar telefoane mobile înc\ nu
existau ca s\ dai un telefon [i s\
zici "ne înt=lnim la Lumea
Copiilor sau sub statuia lui
Kotovsky sau a lui Pu[kin".
Apoi î[i scriau scrisori [i-[i
povesteau cum nu s-au g\sit. La
prima M.A.N., pe 27 august
1989, tata fusese cu o ma[in\,
împreun\ cu c=]iva cons\teni -
Graf, Slavic Prisac [i Tamara
Banaru [i, c=nd se întorceau,
tata a scos tricolorul prin
Tiraspol "cu semnul mole la
cod\". Cu tot patriotismul,
[oferul a regretat c\ l-a luat cu
el în ma[in\, c\ era s\ r\mîn\ nu
doar f\r\ geamuri la ma[in\, dar
[i via]a lor devenise brusc o
]int\. Pîn\ la urm\ îns\ au ajuns
acas\ cu tricolor cu tot.
Comentariul unei cons\tence:
"Noi n-avem cu ce s\ ne hr\nim
copiii, iar ei f=lf=ie tricolorul [i
vor limba latin\". Li se f=lf=ie. 

Poetul lunii
Poezia e o necesitate. O necesitate a
speciei. Ea nu fuge dup\ nimeni. Se

ascunde. (GELLU NAUM)
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{tii, oamenii sunt Moscove ruinate de votc\ [i de nep\sare 
v=ndute pe sub m=n\,
mesteceni g\uri]i în care a suflat fochistul negru,
siberianul cu lopata crescut\ din m\dularul puterii sale,
cenu[\ de paradis [i zodie de ]\ri mici c\rate în inim\
de nemuritoarele benzi transportoare ale capitalului ro[u.
Azi c=nd veneam spre cas\ golit de via]\ am auzit s=ngele
cum striga la mine - 
b\tr=ne, s\ fie at=t de greu s\ ]ii omul pe picioare?
S=nge înalt de doi metri [i tot mai vrea s\ creasc\.
Cred c\ vorbesc de unul singur cu un clopo]el
de cat=r orb în t=mpla dreapt\,
norii deasupra mea îmi spun ceva ce nu în]eleg
(poe]ii slabi sunt lacomi?),
parc\ mi-ar cere s\ m\ opresc atunci
c=nd fac dragoste cu o femeie care nu e în fa]a mea.
A[teapt-o s\ vin\.
Am deschis o u[\ - nu era nimeni.
Stau în camer\ pe podea [i v\d un bivol mare
tol\nit printre c\r]ile mele curate.
Balega lui verde va face [i anul \sta oameni ferici]i 
la Burs\. Fochistul negru ne va str=nge într-o zi pe to]i 
cu lopata lui tare.
Nu am fost vreodat\ în Siberia dar pot s\ jur c\ am
pe cineva acolo.

“Gândi]i-v\ la poe]i ca la
ultimii barbari, v\ rog!”

Nicolae Coande s-a n\scut
la 23 septembrie 1962.

Poet. Membru al Uniunii
Scriitorilor, membru al
Societ\]ii Române de
Filozofie. 

Secretar literar al Teatrului
Na]ional "Marin Sorescu",
Craiova.

Este editor-fondator
(2006) al revistei Teatrului
Na]ional "Marin Sorescu",
SpectActor. 

A realizat `ntre 2002-2005
un talk-show cultural la
Oltenia TV. Între 2001 [i
2006 a fost redactor
(publicist-comentator) al
cotidianului Cuvântul
libert\]ii, Craiova, unde a
coordonat, între 2001-2004,
pagina de cultur\ LAMA
(Literatur\, Art\, Mentalit\]i,
Atitudini).

VVoolluummee  ppuubblliiccaattee::
Poezie: În margine (Ed. Ramuri,

1995); Fincler, (Ed. Ramuri, 1997);
fund\tura homer (Ed. Dacia, 2002);
Folfa, (Ed. Vinea, 2003), Vînt, tutun [i
alcool, (Ed. Brumar, 2008), Femeia
despre care scriu (Ed. M\iastra, 2010) 

Publicistic\ - Fereastra din acoperi[.
Un anotimp în Westfalia, (Ed. Funda]ia
Scrisul Românesc, 2005); Cel\lalt cap\t
- interviuri (Ed. Curtea Veche, 2006),
Revan[a chipurilor (Ed. M\iastra,
2009).

PPrreemmiiii::
Premiul pentru poezie al revistei

Ramuri (1988);
Premiul de debut al Uniunii

Scriitorilor (1995) pentru În margine; 
Premiul Asocia]iei Scriitorilor

Craiova (1997) pentru Fincler; 
Premiul Uniunii Scriitorilor din

România (2002) pentru fund\tura
homer; 

Premiul "Petre Pandrea" al revistei
Mozaicul (2004)

Premiul pentru poezie al revistei
Ramuri (2006).

Nicolae COANDE

Pagin\ realizat\ de Diana CORCAN

Editura Tritonic [i Obiectiv Cultural te
invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i
trimite-l sau depune-l la adresa redac]iei
(Cotidianul "Obiectiv - Vocea Br\ilei",
Strada Mihai Eminescu nr. 56, et. 2, cu
men]iunea Pentru concursul “Obiectiv
Cultural - Invita]ie la lectur\”) p=n\ la data
de 15 iunie [i vei putea c=[tiga volumul
"Ghicit de sear\" de Liviu Radu.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

Tovar\[i de camer\. Student la Chi[in\u
(fragmentiuk de rockman în curs de apari]ie la editura Cartea Româneasc\)
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Fenomenul mesianismului
[i escatologiei `n utopie

* Czeslav Milosz, "G=ndirea captiv\", Humanitas, 2008

Elena COMAN

elev

Ca s\ po]i vorbi despre geneza
lumii, ]i-ar fi necesare zeci de mii
de rânduri de vie]i [i poate c\ tot
nu ar fi suficiente. Am îndr\znit s\
îmi eliberez curiozitatea, dublând-o
cu imagina]ie [i creativitate. În
acela[i timp, absolut întâmplator,
am început expedi]ia printre filele
romanelor lui Ioan Petru Culianu.
Cred, cu naivitate, c\ el a [tiut c\
am nevoie de câteva raspunsuri,
chiar [i numai de sorginte fictiv\,
a[a c\, prin 1981, 1982, a oferit
publicului larg unul dintre textele
sale filosofice, "Hesperus". Cum
bine se cunoa[te harul s\u
anticipativ, premonitoriu, putem
în]elege de unde s-a întrupat
dorin]a sa de a împ\rt\[i tuturor
descoperirile sale în materie de
[tiin]ifico-fantastic.

Romanul de fa]\ se bazeaz\ în
totalitate pe afectivitate,
dezvoltat\ ra]ional [i proiectat\ la
nivel abisal. Voi începe cu
apoteoticul, dar [i u[or previzibilul
sfâr[it al c\r]ii - elucidarea
motivelor ini]ierii acestei c\l\torii
în viitorul spa]ial. "Acum multe
mii de ani, noi am crezut cu to]ii,
c\ aceasta era solu]ia final\ a
umanit\]ii: un paradis tehnologic
în care nimeni nu dore[te [i nu
înf\ptuie[te nimic, fiind în
acela[i timp pus la ad\post de
toate neajunsurile condi]iei
umane: moarte, boal\, suferin]\
moral\, foame, munc\, durerile
facerii, îmbulzeal\. A realiza
acest vis al vechilor profe]i nu a
fost un lucru u[or, dar noi am
reu[it s\-l punem în practic\".
Într-o prim\ instan]\, ac]iunea se

declan[eaz\ din nevoia câtorva
savan]i de a remodela lumea.
Momentul impactului este
denumit "catastrof\", propor]iile
acestuia neîncadrându-se în
capacitatea omului de a m\rgini
un asemenea fenomen. Pentru a
surprinde chintesen]a, în
descrierea atmosferei de pe
p\mânt se reg\se[te substantivul
"infern", fapt ce implica gravitatea
situa]iei [i motivarea îndrept\]it\
de ameliorare. "Indivizii
deveniser\, unul fa]\ de cel\lalt,
absolut impermeabili. Nu mai
reac]ionau în niciun fel la
suferin]ele vecinului, decât cel
mult pentru a le face [i mai
atroce. Respectul reciproc lipsea
cu des\vâr[ire, iar teama de
autoritate nu mai d\dea niciun
fruct. Statisticile ofer\ cifre
edificatoare asupra situa]iei
acelor timpuri: ac]iuni de
terorism, atentate [i omoruri f\r\
motiv, jafuri [i violuri ajunseser\
la o frecven]\ inimaginabil\". Cu
riscul de a aduce în discu]ie un
subiect tabu al zilelor noastre, voi
afirma c\ nu difer\ prea mult
oglindirea degradatei societ\]i de
acum câteva decenii, cu cea
prezent\. Uitând de fantezie [i
reconectându-te la contingent,
con[tientizezi cât de neferici]i [i
de s\raci spiritual sunt oamenii,
neputincio[i de a se opri dintr-o
c\dere liber\ provocat\.

Trebuie s\ admit c\ Ioan Petru
Culianu se reg\se[te pe lista prea
pu]inilor scriitori [i filosofi care
nu [i-au înc\lcat principiile,
evitând mimesis-ul [i aruncând
zarurile unui adev\r meschin [i
nepl\cut. Riscul pe care [i l-a
asumat, i-a adus, poate, mai
multe împliniri contrastând cu

ne[ansa de a disp\rea dintre noi
timpuriu. Acele câteva min]i
în]elepte, care [tiu s\ citeasc\
printre rânduri, se vor preocupa
de comemorarea binelui civic
instaurat de marele iubitor de
art\, împiedicând uitarea
personalit\]ii sale. Vorbesc despre
simpli lectori, despre cei care
empatizez\ cu stilul s\u, despre
acei ce înc\ mai caut\ o cale s\
proclame r\ul învins.

Romanul inoveaz\ ideea
apari]iei unui "proiect nebunesc",
ce urm\re[te constituirea unei
civiliza]ii perfecte, care nu va
cunoa[te nici suferin]a, nici
dorin]a, nici moartea [i va purta
numele de "Hesperus". Oamenii
acestei civiliza]ii se eviden]iaz\
prin lipsa st\rii de visare, prin
faptul notoriu c\ ei nu zâmbesc
niciodat\, decât pentru a exprima
ironie, iar no]iunea de dorin]\ este
extirpat\, fiind categorisit\
asocial\. Conchizând, ei nu
necesit\ nicio form\ de control. În
pofida acestei reguli, cursul
evenimentelor se deruleaz\
mecanic, ca [i când totul ar fi
programat de pe un computer.
Spre exemplu, repetitiv au loc
restructur\ri de cuplu, atunci când
femeia [i b\rbatul au îndeplinit
rata maxim\ de doi copii. Iar dac\
se întâmpl\ ca cineva s\ ramâna
singur, va transmite aceast\
informa]ie, cerând un alt partener,
urmând s\ îi fie distribuit
automat. O alt\ particularitate a
acestei specii se r\sfrânge în
deficitul de triste]e. Singurul
sentiment de care pot fi capabili
este o emo]ie negativ\, definit\ ca
un "soi de ata[ament animalic".

Instaurarea acestei dinastii
neobi[nuite se produce prin
intermediul primilor profe]i
hesperieni. Ace[tia au ar\tat c\
libertatea [i ostilitatea sunt
incompatibile între ele.
Concuren]a strategic\ între
sisteme politice [i state,
concuren]a comercial\,
diferen]ele de dezvoltare între
na]iuni, stress-ul demografic
formau un climat veninos care se
repercuta asupra indivizilor.
Pentru ca toate acestea s\ dispar\
era necesar\ schimbarea esen]ial\
a umanit\]ii antice, în care
principiul "pestele cel mare
înghite pe cel mic" a r\mas
fundamental [i statornic de la
începutul [i pân\ la sfâr[itul ei.
Treptat, dar prin impetuoase
st\ruin]e, s-a dat o imagine
palid\ [i imperfect\ societ\]ii
viitorului, în care dispari]ia
agresivit\]ii avea s\ îng\duie în
sfâr[it Libertatea f\r\ efort. 

Punctul culminant `l
reprezint\ apari]ia inexplicabil\
a dou\ fiin]e umane în aceast\
sfer\ de existen]\. O deosebit\
relevan]\ au etapele descoperirii
laturii omene[ti ale acestora. 
De-a lungul investiga]iilor, se
vor na[te câteva cvasi-
certitudini. Una dintre ele
dovedea c\ nu absolut to]i
locuitorii din Hesperus

suferiser\ opera]ia bioelectric\
prin care centrul inimii,
dezafectat, îi transforma din
oameni în fiin]e apte pentru
fericirea des\vâr[it\. În al doilea
rând, credin]a c\ oamenii nu
disparuser\ pe restul p\mântului
în urma "catastrofei", ci fuseser\
redu[i la condi]ii de
primitivitate, suferiser\ o
regresiune istoric\ de zeci de mii
de ani, dar nu disparuser\,
prindea contur în subcon[tientul
tuturor. În al treilea rând, se
dovedise c\ Hesperus, paradisul
artificial în care umanitatea î[i
realizase visul nebunesc al
fericirii tehnologice, era numai o
mic\ insul\ incon[tient\
controlat\ de undeva din afar\,
poate de acei oameni care
creaser\ Civiliza]ia. 

Iata cum Culianu reu[este cu
m\iestrie s\ strecoare printre
tainele fantasticului importan]a [i
singularitatea firii umane. Pornind
de la defectele ei, exemplificând
aspectele negative, încercând s\
ofere alternativa sau doar a[terne
perspectiva evolu]iei acesteia,
totul se reduce la faptul de a fi om
înainte de toate. "Trebuie s\ v\
relevez un mister: nu exist\ o
alt\ realitate decât inteligen]a
uman\. Lumea a venit la fiin]\
datorit\ acesteia, iar nu invers". 

Îndreptându-ne cu pa[i repezi
c\tre deznod\mântul romanului
culian, identific\m o clarificare a
temei abordate de autor. El însu[i
î[i face sim]it\ prezen]a actantial\
printr-un monolog, ce dest\inuie
originea fr\mânt\rilor sale cu
privire la umanitate [i direc]iile
ei. În acela[i timp, deslu[e[te [i
ofer\ o însemn\tate individului:
"Iat\, sunte]i aici multe
inteligen]e prin care lumea a
venit la fiin]\. Dar locul vostru
nu e neap\rat aici. Fiecare
dintre voi are putin]a de a
cunoa[te fericirea, tr\ind ve[nic
înl\untrul visului s\u cel mai
intim. Aceast\ nou\ posibilitate
eu o numesc libertate adevarat\,
prin contrast cu Libertate f\r\
efort. Au fost numeroase
inteligen]ele capabile de a se
închide în propriul lor vis. Poate
c\, de fapt, lumea îns\[i nu e
decât visul unei astfel de
inteligen]e. Oricum ar fi, ea mai
are o alt\ func]ie, dintru
începuturi: aceea de a-i adaposti
pe cei zbuciuma]i, pe cei
alunga]i afar\ din propriile lor
vise de c\tre for]e întunecate.
Lumea este locul de adunare al
celor care nu pot s\-[i suporte
visul. Este patria solitudinii
colective a celor asedia]i de
co[maruri. Este un refugiu al
inteligen]elor nefericite, în
contrast cu esen]a lor cea mai
intim\".

Dup\ ce astfel de cuvinte
pl\pânde, încurajatoare p\trund în
sufletul t\u, nu mai g\se[ti altele
potrivite pentru a aduce
complet\ri. S\ avem încrederea
necesar\, s\ primim speran]a [i
dorin]a de a deslu[i adev\rul din
toate cele lume[ti, fie ele
frumoase, ori triste! 

Umanitatea - laitmotiv culian
Liviu G. STAN

poet, jurnalist

"R\zboiul a istovit cuvintele; ele 
[i-au pierdut puterea, s-au
demonetizat…", declara Henry James,
în 1915, pentru The New York Times.
Urmând firul constat\rii marelui scriitor,
Susan Sontag pune o întrebare: "Exist\
oare vreun antidot pentru ve[nica
f a s c i n a ] i e
exercitat\ de
r \ z b o i ? "
P\trunzând pe
un teren în]esat
de mine
e p i s t e m i c e ,
Privind la
s u f e r i n ] a
celuilalt caut\ s\
ofere un r\spuns
acceptabil, `ntr-o
anumit\ m\sur\.
Scris `n 2003, cu
un an înainte de
m o a r t e a
r e p u t a t e i
s c r i i t o a r e  
new-yorkeze,
tulbur\torul eseu
al lui Susan
S o n t a g
reprezint\ o
analiz\ profund\
[i dens\ -
elaborat\ în
caracteristicul s\u stil fragmentar de
voca]ie walterbenjaminian\, adic\ f\r\
"amortizor" sistemic - a fascina]iei
ochiului uman în fa]a ororii. Unghiurile
de atac? Numeroase! ~ns\ accentul grav,
ca influen]\ imediat\, cade cu prec\dere
pe fotografia de r\zboi. Eviden]iind o
impresionant\ rigoare documentaristic\,
demersul analitic al lui Susan Sontag
compune, în cele 9 capitole ale c\r]ii, un
negativ al evolu]iei ([i al punctelor de
distilare imagistic\) crimei colective
privit\ prin vizorul mass-media [i al
artei. Totul expus în cheia unei g=ndiri
ce respinge verdictul definitiv -
"ghilotina" cultural\. 

Luciditatea cu detent\
raymondaronian\ a eseistei se face
sim]it\ `nc\ din primele pagini.
Meditând la "dr\muirea" umanit\]ii
prin apel la r\zboi, Susan Sontag trage
o concluzie de un realism angoasant,
greu de edulcorat printr-un joc de
glezne politically correct: `n opinia
scriitoarei, `n ziua de azi nici m\car
pacifi[tii nu mai cred `n abolirea
r\zboiului, singura speran]\ fiind doar
aceea de a se evita genocidul. Într-o
cultur\ în care [ocul a devenit cel mai
de pre] imbold de consum, sângele e un
indice de profit redutabil; prezen]a
sângelui e o garan]ie c\ produsul
mediatic se va vinde. De aceea, Susan
Sontag explic\: "Se pare c\ apetitul
pentru imagini care prezint\ trupuri
în suferin]\ este la fel de puternic ca
dorin]a de a privi nuduri". Dup\ care,
eseista demonteaz\, pies\ cu pies\,
mecanismul complex de control
mediatic asupra adev\rului istoric
exprimat prin imagine. La acest capitol,
Susan Sontag depisteaz\ o tactic\
jurnalistic\ similar\ unui praxis
caracteristic barbariei colonizatorilor.
Scriitoarea american\ observ\ c\
majoritatea trupurilor crunt mutilate

"care apar în fotografiile publicate
sunt din Asia sau din Africa. Aceast\
tactic\ jurnalistic\ preia seculara
practic\ de a expune fiin]e umane
exotice - mai exact, colonizate (…)".
Ra]iunea ar fi urm\toarea: nicio
civiliza]ie nu poate suporta [ocul de a
privi carnea sfredelit\ a trupurilor ce-i
apar]in. 

Pe un taler al balan]ei politice avem
mun]ii de cadavre, statisticile
conflictelor armate, t\cerea ap\s\toare a

v i c t i m e l o r
m\cel\rite, iar pe
cel\lalt memoria
c o l e c t i v \ .
Privind, cu egal\
compasiune, cele
dou\ talere,
Susan Sontag
face o remarc\
provocatoare,
dar nu mai pu]in
pertinent\: la
drept vorbind,
sus]ine eseista,
m e m o r i a
c o l e c t i v \ ,
asemeni vinei
colective, este
doar o himer\ -
"Exist\ `ns\
i n s t r u i r e
c o l e c t i v \ " .
M e m o r i a
c o l e c t i v \ ,
puncteaz\ Susan
Sontag, "nu este

o amintire, ci o conven]ie: anume c\
asta e important, [i asta e povestea
despre felul `n care s-au petrecut
lucrurile, cu fotografiile care ne
`ntip\resc povestea `n minte". 

Ideea central\ a eseului ar fi aceea
c\, oric=te m\rturii ale ororilor ar avea
la dispozi]ie, cei neatin[i de trauma
r\zboiului vor fi `ntotdeauna ni[te
spectatori privilegia]i. ~n argumentarea
acestei idei, Susan Sontag nu
instaureaz\ domina]ia totalit\]ii, nu
planuie[te un proces de inten]ie, ci
`ncearc\ s\ `n]eleag\ muta]iile
complexe, surpinz\toare, n\ucitoare,
revolt\toare, cu dou\ chipuri, ale
l\untricului `n fa]a eviden]elor
dramatice: "At=ta timp c=t sim]im
compasiune, nu ne consider\m
complici la ceea ce a provocat
suferin]a. Compasiunea noastr\ ne
proclam\ deopotriv\ nevinov\]ia [i
neputin]a. Din acest punct de vedere,
indiferent de bunele noastre inten]ii,
ea poate fi o reac]ie nepotrivit\, dac\
nu chiar deplasat\". 

Ar fi multe de spus, teribil de multe,
subtilitatea nuan]\rilor lui Susan Sontag
fiind imposibil de epuizat `n austeritatea
unei recenzii, `ns\ spa]iul editorial `mi
este potrivnic. De aceea, at=t ar mai
trebui ad\ugat, deocamdat\: niciodat\
nu vom putea `n]elege [i nu ne vom
putea `nchipui ad=ncimea semnelor pe
care r\zboiul le las\ `n suflet, limbajul
acelei mor]i instruite - "Iat\ ce crede cu
`nc\p\]=nare fiecare soldat, fiecare
ziarist [i fiecare cadru sanitar sau
observator independent care a petrecut
un timp sub tirurile armelor  [i a avut
norocul s\ scape de moartea ce i-a
secerat pe cei dimprejur. {i au
dreptate" . 

Restul e zgomot politic [i, c=teodat\,
poezie de calitate. 

Oroarea ca afacere 
* Susan Sontag - "Privind la suferin]a celuilalt", Humanitas, 2011

Cristian ROBU-CORCAN

scriitor, jurnalist

Cartea a fost scris\ `n anul
1951 [i la `nceputul anului 1952 [i
a ap\rut `n 1953, deci `n plin\
epoc\ stalinist\. Publicarea eseului
de c\tre Institutul Literar din
Paris a atras o serie de reac]ii
contradictorii, supun=ndu-l pe
Czeslav Milosz, care o rupsese
total cu dictatura comunist\ din
Polonia [i emigrase `n Vest, unor
atacuri previzibile. La acea vreme
- [i mult mai t=rziu dup\,
precizeaz\ Milosz - `n cercurile
emigra]iei se impusese o opinie
categoric\: obedien]a fa]\ de
guvernarea impus\ Poloniei nu
presupunea absolut nicio captare a
intelectului, la[itatea [i dorin]a de
a face carier\ fiind singurele
argumente. Chiar [i cei
"rezisten]i", datorit\ convingerilor
lor de dreapta, nu p\reau a
`n]elege "fiorul" brutal al presiunii
ideologice. Pe de alt\ parte, au
venit rapid [i acuza]iile de
"criptocomunism". G=ndirea
captiv\, chiar [i la c=teva decenii
de la scrierea ei, s-a impus ca fiind
printre pu]inele opere care au
tratat totalitarismul comunist din
perspectiva jonc]iunii `ntre teroare
[i doctrin\. Comuni[tii, `n sens
invers, au catalogat-o ca
reprezent=nd o primejdie cel pu]in
la fel de mare ca pericolul atestat
de 1984 a lui Orwell. Dar obiectul
principal al g=ndirii lui Czeslav
Milosz l-a reprezentat un fenomen
uria[, extrem de greu de `n]eles:
extinderea credin]ei mesianice [i
escatologice `n utopie. De unde [i
destinul bizar al c\r]ii, care a
evoluat diferit de la o  ]ar\ la alta.
De pild\, la Festivalul de Poezie
de la Rotterdam din 1970, un
grup de poe]i indonezieni `l
declar\ pe Milosz eroul lor, lucru
uimitor pentru acesta, deoarece
indonezienii erau oprima]i de o
dictatur\ de dreapta. ~ns\
r\spunsul lor a fost edificator:
"Nu-i nimic, `n afar\ de asta,
totul se potrive[te".

G=ndirea captiv\, ca document
esen]ial al literaturii antitotalitare,
s-a conturat `n timp, pornind, `nc\
de dup\ 1945, de la o ne`ncredere
v\dit\ a lui Milosz fa]\ de Noua
Credin]\ sosit\ din R\s\rit. Prin
cercurile intelectuale din Var[ovia
acelor ani era de bun gust s\ se
compare comunismul cu
cre[tinismul primar. Noua religie
laic\, `n datele ei aberante,
considera c\ se confrunta cu o
"p\g=nitate" advers\, de aceea
trebuia s\ adopte o Metod\ prin
care "p\g=nul" s\ fie transformat
`n "p\g=nul bun", care, treptat, se
va convinge de juste]ea
"ortodoxiei" noii religii. Metoda
folosit\ a fost cea a
materialismului dialectic - evident,
nu `n accep]iunea lui Marx [i
Engels, ci `n aceea a lui Lenin [i
Stalin. Arti[tilor [i scriitorilor li se
cerea recunoa[terea f\r\ rezerve a
"realismului socialist", ceea ce
echivala cu a li se cere ortodoxie

filozofic\ sut\ la sut\. Respingerea
categoric\ a lui Milosz, dup\ un
`ndelung dialog interior cu aceast\
filozofie, a venit pe fondul unei
`mpotriviri emo]ionale. Altfel spus,
Milosz a sim]it c\ nu era capabil
de a[a ceva. Au urmat observa]ia [i
introspec]ia, `ncercarea de
descriere, chiar dialogul cu aceia
care se pronun]au pentru stalinism,
`ntr-un efort de a `n]elege c=t mai
bine Noua Credin]\, pe care,
dispera]i [i plini de am\r\ciune, au
urmat-o at=]ia [i at=]ia oameni.
Dar, atrage aten]ia Czeslav Milosz,
"a `n]elege" nu `nseamn\ "a ierta
totul". Cuvintele lui sunt un
protest prin care `i refuz\ doctrinei
dreptul de a justifica crimele
s\v=r[ite `n numele ei. Experin]a
lui nu se poate face util\ dec=t `n
m\sura `n care omul realizeaz\ c=t
de mizer este `n compara]ie cu
ceea ce poate fi. Iar omului care
uit\ acest lucru, Milosz `i refuz\,
de asemenea, dreptul de a m\sura
trecutul [i viitorul cu propria-i
m\sur\.

Demistificare - acesta este
cuv=ntul de ordine interioar\,
dup\ cum subliniaz\ [i Vladimir
Tism\neanu `n prefa]a "Perversul
miraj al ideologiei" din edi]ia de
fa]\, argument=nd c\, prin
calitatea de eseu filozofico-politic
extrem de nuan]at, G=ndirea
captiv\ a reu[it s\-i agaseze at=t
pe gauchi[tii aliena]i `n fanatism,
c=t [i pe membrii exilului care
a[teptau un rechizitoriu cu
accente punitiv-procuriste.
Schizofrenia universului totalitar
se sprijin\ [i se articuleaz\ pe
dorin]a inept\ a individului de a
identifica reperul politico-moral
care s\ imortalizeze `n nemurire
propria sa existen]\. Demen]a
credin]ei c\ revolu]ia poate
`ntemeia `mp\r\]ia divin\
reprezint\ produsul unei cumplite
boli suflete[ti instalat\ `n
interiorul acelor oameni care,
re`ntorc=ndu-ne la distinc]ia lui
Milosz, nu realizeaz\ propria
mizerie `n raport cu ce pot fi, ci `n
raport cu ceea ce nu pot fi. Acesta
este simbolul [i semnul g=ndiri
captive, care se consacr\, prin
corela]ie meditativ\, ca invers al
g=ndirii critice, al acelei g=ndiri
care conjug\ `n mod natural
mintea cu sufletul. 

Elena Coman este elev\ `n clasa a X-a la Colegiul
Na]ional "Gh. M. Murgoci" Br\ila. Cu textul de
mai jos, Elena a c=[tigat premiul I la Edi]ia a X-a a
Simpozionului Na]ional "Ioan Petru Culianu",
desf\[urat `n luna martie, la Ia[i.



Diana CORCAN

poet

~ntr-un film de o calitate
artistic\ excep]ional\, realizat `n
2009, Alecsandr Proshkin
prezint\ aproape fidel cazul unei
tinere muncitoare de la Uzina de
}evi din Kuib=[ev, care,
profan=nd icoana Sf=ntului
Nicolae, `ntr-o noapte de
Revelion din anii Rusiei
sovietice, avea s\ fie transformat\
`ntr-o adev\rat\ statuie. Acest caz
s-a petrecut la Samara (Kuib=[ev)
pe data de 31 decembrie 1955, pe
vremea demnit\]ii lui Hru[ciov.
"~ncremenirea Zoiei", cum avea
s\ fie numit\ minunea, a zguduit
`ntreaga lume ortodox\ ruseasc\
[i a trezit panic\ `n autorit\]i. Din
frica de a nu degenera `ntr-o
mi[care `mpotriva sistemului, s-a
`ncercat o izolare total\ [i s-a pus
`n func]iune tot aparatul
propagandistic disponibil spre
dezinformare. Martorii spun c\
strada Cikalov a fost `nconjurat\
timp de patru luni de c\tre
Mili]ie, miile de oameni care
soseau continuu `n pelerinaj fiind
`ndep\rta]i cu greu. Cete `ntregi
de comsomoli[ti umblau prin ora[
pentru a "demasca", sus]in=nd c\
totul este o inven]ie a bisericii [i a
oamenilor naivi.

Zoia [i-a revenit din starea
total\ de rigiditate muscular\
(medicii fiind `n imposibilitatea
de a-i atribui un diagnostic sau de
a-i administra un tratament) dup\
128 de zile, `n Vinerea Mare a
Pa[telui. Dup\ ce a luat icoana
din m=inile Zoiei, p\rintele
Dimitri (Tiapocikin), acela[i cu
p\rintele Serafim, a fost denun]at
[i i s-a intentat dosar. La pu]in
timp, p\rintele Serafim a fost
condamnat la 3 ani de `nchisoare.
Represalii au existat `n `ntregul
sistem bisericesc la nivelul
acelora care au avut tangen]\,
`ntr-un fel sau altul, cu acest caz.

Presa ruseasc\ de dup\
Revolu]ie, interes=ndu-se de cele
`nt=mplate atunci, a cules
informa]ii de la diferi]i martori.
Ziarul "Komso-molskaia pravda",

ini]iind o reconstituire pe
marginea cazului, a adunat
declara]ii de la credincio[i, preo]i
sau, pur [i simplu, de la cei care
s-au nimerit s\ fie de fa]\ `n acele
zile.

Alecsander Proshkin, regizor
de succes `n Rusia, impus prin
filme istorice [i memorialistice
(serialul Doctor Jivago, Vara
rece a lui 1953, Mihailo
Lomonosov), a realizat
`mpreun\ cu scriitorul [i
scenaristul Iuri Arabov un film
cu un important accent de

investiga]ie sociologic\ [i
istoric\. Pelicula lui Alecsandr
Proshkin reprezint\ un film de
un realism cu totul special.
Povestea filmului a fost
conceput\ de Iuri Arabov dup\
datele [i m\rturiile din epoc\.
Dincolo de grija de a reda
faptele acestui adev\r istoric cu
onestitate, necosmetiz=ndu-le
excesiv, Proshkin descinde `n
atmosfera gulagului sovietic,
aflat `n plin proces de
fermenta]ie a anilor '50, direct la

surs\, `n interiorul
alienat, fix=ndu-[i
camera, cu obstina]ie,
nu at=t pe decorul
sinistru al sistemului, ci
pe sufletul `mboln\vit
de acesta. Pervertitele
ora[e industriale ale lui
Stalin au fost locurile
prielnice pentru
alienare. Proshkin
prezint\ confuzia [i
abrutizarea generate
de renun]area la
tradi]ie `ntr-o

comunitate terorizat\ de un
sistem represiv; mutilarea
sufletului - ca efect al
degener\rii [i `ndep\rt\rii de ea.
Imaginea poetic\ tarkovskian\ a
p\s\rii albe, care sparge geamul
[i moare (!) pe mas\, fixeaz\
`ntreaga perspectiv\ a
discursului s\u cinematografic. 

Sistemul totalitar a abrogat
misterul declar=ndu-l inexistent.
Zoia - `n film, Tania - este omul
nou, amputat ideologic. Prin
pedeapsa [i mutismul la care a
fost redus\ necredin]a sa, trec=nd
de la un materialism zgomotos la
o t\cere profund\, Tania e trecut\
pe o treapt\ spiritual\ superioar\.
Dulgherul, activistul, sora,
jurnalistul care se ocup\ de caz
sunt exemplare altoite la sistem,
dar [i participan]i la miracol. ~n
film exist\ speran]a [i
convingerea c\ `n fiecare om se
`nt=mpl\ ceva, chiar dac\ acesta
se delimiteaz\ de o astfel de
situa]ie. Nu st\ `n puterea
nim\nui nici m\car s\ refuze
acest tip de atingere. Preotul este
el `nsu[i o victim\ a sistemului.
El se al\tur\ celorlal]i,
p\c\tuie[te prin necredin]\
s\v=r[ind un act de tr\dare

`mpotriva lui Dumnezeu - nu
crede `n minune `nainte de a o
vedea. Sf=r[e[te dostoievskian
prin a fugi de familie [i de sine,
devenindu-i de nesuportat
p\catul pe care l-a comis. Poetul
dec\zut `n jurnalistul mediocru
de la un ziar de partid local,
obligat s\ investigheze [i s\
demonstreze normalitatea
materialist\ din
"paranormalitatea" cu accente
mistice, sufer\ [i el un [oc,
declan[=ndu-i un proces de
con[tiin]\. 

Cunoscutul scriitor [i
scenarist Iuri Arabov, cel care a
scris scenariile multor filme
definitorii pentru arta lui
Aleksandr  Sokurov (Mat i syn,
Moloch, Telets), `ntr-un interviu
oferit revistei Foma, sintetizeaz\
printr-o concluzie cu aer
apoftegmatic ideea central\ a
filmului: "Chiar de-ar veni
M=ntuitorul la noi, noi tot n-o
s\ credem: despre asta vorbe[te
filmul". Arabov fixeaz\ no]iunea
de cultur\ vie , care se
`ndep\rteaz\ de cultura
intelectual\ [i care implic\ un
efort de cunoa[tere a sufletului.
{i, `n acela[i interviu, pun=nd `n
raport cultura cu anticultura [i
evalu=nd beneficiile acestora, `[i
justific\ `nc\ o dat\ motiva]ia
pentru care a transmutat un astfel
de fapt real `ntr-un scenariu de
film: "~ntreb\rile: «Ce este
adev\rul?» sau «Exist\ oare
Dumnezeu?» - sunt
dimensiunile culturii.
R\spunsul: «NU ne mai bate]i
la cap cu transcenden]a» -
rezultatul anticulturii, de la care
`ncepe ideologia
consumerismului [i cultura de
mas\ globalizat\".

Chudo este un examen al
con[tiin]ei colective `ntr-o
perioad\ `n care manifestarea
oric\rei dovezi de credin]\ era
interzis\. {i un material de
arhivare `n timp a unei realit\]i
care nu se las\ negociat\ [i
traficat\ de volupt\]i
interpretative. 
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Editura Alexandria [i Obiectiv Cultural te
invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i trimite-l
sau depune-l la adresa redac]iei (Cotidianul
"Obiectiv - Vocea Br\ilei", Strada Mihai
Eminescu nr. 56, et. 2, cu men]iunea Pentru
concursul “Obiectiv Cultural - Invita]ie la
lectur\”) p=n\ la data de 15 iunie [i vei putea
c=[tiga volumul "Mormintele din Atuan" de
Ursula K. Le Guin.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. ........................

Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

Chudo - “~ncremenirea Zoiei”
Viorel PADINA

poet, publicist  

- Problema transcenden]ei este mai
complicat\ dec=t am crezut [i pentru asta
consider c\ trebuie l\murite alte c=teva
chestiuni. Una dintre ele este legat\ de
divinitate. Spune]i a[a: "Primu' ce-ar big-
banga, îndep\rtându-se de sinea-i originar\
odat\ cu timpu ce s-ar umfla spre shiru
hashirimu infinit, ar fi chiar fiu-]i preaiubit,
deci omega, care pe m\sur\ ce s-ar în\l]a spre
cerurile sau hypostazele ce vor urma, va
sem\na în trena-i germinativ\ virtualitatea a tot
ceea ce se va actualiza din el cândva, când vor
sosi orele alea astrale, n-a[a?, fiul întrupându-se
biensur în entit\]i succesivo-suitoare de la
inferior la superioru mai tare [i de la mai mic la
mai mare, hypostaze ce s-ar înc\leca una preste
alta [i s-ar stratifica pe Hypersfer\ ca foile de
ceap\ sau ca cercurile unui trunchi de conifer\,
ca undele provocate de-o piatr\ aruncat\-n ap\,
care se contopesc cu contraundele ce se-adap\
din marginea m\rii sau din malu' ce valu-l sap\,
sap\, dar nu-l crap\, n-a[a…?"

Ce `n]eleg eu de aici este c\ Fiul lui
Dumnezeu metamorfozeaz\ `n varii ipostaze
p=n\ la punctul omega tras=nd astfel de la
`nceput tot ceea ce noi percepem `n timp
profan.

- Da, chiar asta vreau  s\ spun acolo: c\
Tat\l - "Eu Sunt", cum este numit în Vechiul
Testament, aceasta fiind dup\ p\rerea mea
defini]ia cea mai intuitiv\, din câte cunosc, a
Fiin]ei - nu poate exista spa]io-temporal [i deci
în real, unde s\ ne fie accesibil [i nou\, celor
din actualitatea care este, cum ar veni, decât
prin Filius or, cu acribie canonic\ spus, prin et
Filius, prin Logosul care se na[te din El în
secunda hyperlin\ a exploziei primare, iar apoi
se umfl\ [i se metamorfozeaz\ prin calit\]i or
salturi dialectice succesive, din ce în ce mai
complexe - pornind de la supa neutronic\
primordial\ a momentului zero [i pân\ la
Biosfera "Planetei Ou", din cea mai strict\
actualitate a kosmosului germinativ, spre a-[i
continua evolu]ia ascendent\ - într-un viitor pe
care nu putem, deocamdat\, decât s\-l
predict\m în linii foarte vagi - pân\ la Omega,
stadiul final al germina]iei universale [i totodat\
al spa]iu-timpului, adic\ al realit\]ii a[a cum o
în]elegem actualmente, stadiu în care dup\
toate probabilit\]ile kosmosul întreg, [i nu doar
Planeta Ou cu fenomenul s\u uman - ce se va
fi stratificat între timp, h\t demult, ca un
vestigiu al trecutului Crea]iei -, va redeveni un
singur Tot, o singur\ Fiin]\, reculegându-se
într-o Singularitate Germinativ\ [i preg\tindu-se
pentru big-bangul Vie]ii urm\toare. Când spun
"dup\ toate probabilit\]ile" m\ bazez pe un
binecunoscut postulat evanghelic, pe care 
mi-am permis s\-l întorc pe dos ca pe o m\nu[\

- în asta constând chiar noutatea concep]iei
mele, aten]ie… -, [i anume: "Precum pe
P\mânt, a[a [i-n Cer!" (inversul lui: "Precum
în Cer, a[a [i pe P\mânt!", n-a[a?) Dup\ umila
mea p\rere, n-avem nicio dovad\, aloo, c\
Via]a [i Metamorfozele Kosmosului în
ansamblu ([i cer scuze pentru folosirea
majusculelor cam redundante, îns\ vreau s\ fiu
cât mai intuitiv) s-ar desf\[ura în alt mod, chip
sau asem\nare decât se desf\[oar\ via]a pe
Planeta Ou, care Planet\ - tot dup\ umila mea
p\rere - e vârful s\ge]ii timpului întregii
deveniri universale, reprezentând un stadiu
evolutiv deja suficient de avansat, de complex
[i de determinat încât s\ ne putem da seama
atât despre ceea ce a fost pân\ acuma, despre
ce este vorba - în definitiv - în propozi]ia cea
mai elementar\ a Fiin]ei ("Eu Sunt!"), cu
verbul Logosului gestând - iac\t\-L! - în
Pântecu-i kosmic destul de umfl\]el [i de aceea
vizibil cât de cât chiar pentru min]ile [i inimile
"puicusorilor poe]i", voila, dar [i despre ce va fi
s\ fie, n-a[a…?

- Problema ce se na[te de aici const\ `n
faptul c\ avem o divinitate ce
metamorfozeaz\. ~ntrebarea este: R\m=ne
Tat\l etern [i acela[i? Bine`n]eles c\ exist\ o
alt\ `ntrebare care complic\ [i mai mult
lucrurile: De ce neap\rat o divinitate care este
aceea[i, care nu se schimb\? {tim de ce
anticii au v\zut lucrurile `n felul acesta.
Pentru ei tot ce se schimb\, adic\ urm\re[te
un ciclu (na[tere, cre[tere, moarte) reprezint\
lumea imperfect\. Divinitatea trebuie s\ fie
perfect\, altminteri nu ar fi creat lumea.
Perfec]iunea const\ `n eternitate [i
neschimbare.

Ca s\ concluzionez, propun s\ discut\m
problemele acestea [i s\ v\ aflu p\rerea,
pentru c\ nu pot s\ gasesc `nc\ o explica]ie la
problema transcenden]ei.

- Sincer s\ fiu, sunt eu însumi departe de 
a-mi fi clarificat aceast\ chestiune, drag\
prietene. La prima vedere, plecând de la
observa]ia real\ c\ s\mân]a unei forme
individuale biosferice, e.g. - biosfer\ ce mi-a
prilejuit postulatul "Precum pe P\mânt, a[a
[i-n Cer!", a nu se uita - este identic\, la
sfâr[itul unui ciclu germinativ, cu aceea din
care a pornit ciclul, am fi tenta]i s\ credem c\
Tat\l ceresc este riguros egal [i identic cu Fiul,
a[a cum de altfel ne spune chiar Cartea într-o
propozi]ie celebr\: "Eu sunt Alfa [i Omega,
Cel dintâi [i Cel de pe urm\, Începutul [i
Sfâr[itul!". Îns\ tot din realitatea Planetei Ou
putem extrage [i o alt\ concluzie, observând, de
exemplu, c\ Alfa cu care începe o Specie nu
este totuna, [i nu doar formal, ci [i calitativ, cu
Omega prin care specia sfâr[e[te, a[a cum de
altfel nici Cartea - la care facem mereu
referin]\, fiind o Carte de c\p\tâi a Bibliotecii,
n-a[a…? - nu stabile[te egalitate [i cu atât mai
pu]in identitate între Întâiul Adam al
Leg\mântului lui Moise [i Al Doilea Adam sau

Fiul Omului al Noului Testament, acesta din
urm\ fiind primul addam ("om") care a
îndr\znit s\-[i zic\ Fiul lui Dzeu, într-un mod
cu muult mai propriu decât regii sau caesarii
ce nu cutezaser\ s\ se considere decât un[ii
Domnului pre p\mânt ori semizei, la rigoare (El
a zis chiar mai ap\sat decât atât: "Eu [i Tat\l
una suntem!"). Iat\ deci c\ e posibil ca Atomul
ce se va recoagula în Final (Lemaître [i ucenicii
matematicieni au cutezat s\ schi]eze chiar [i
dimensiunile în metric\ actual\, ca s\ zicem
a[a, ale Atomului lor Primar : o Singularitate
cu diametrul cât distan]a de la p\mânt la soare,
în care se înghesuia toat\ materia din întregul
univers, a[a cum o socotim ast\zi, [i împrejurul
c\reia nu exista nici spa]iu [i nici timp, care nu
sunt decât atributele intrinseci ale Singularit\]ii
\leia, evident) s\ fie cu totul [i cu totul Altceva,
calitativ vorbind, decât Atomul Primitiv din
care va fi pornit Totul, cândva, iar Softul
"Cartea Vie]ii" or Duhul Sfânt la comanda
c\ruia presupunem c\ va exploda [i se va
desf\[ura urm\toarea via]\ - cum ar veni, c\ci
în fapt spa]iul se va reînnoi total, ca [i cum nici
n-ar fi fost, iar din arcul big-bang-ului va
zbughi o nou\ s\geat\ a timpului, f\r\ ca
cineva din lumeea or Via]a aia s\ poat\ spune
c\ mai înainte ar fi fost ceva, n-a[a…? :shock: -
s\ se fi îmbog\]it, de ce nu, cu valen]ele
dobândite prin metamorfozele din Via]a-i
precedent\ (despre care nimeni, nici m\car El
însu[i, nu va putea spune decât c\ a fost odat\
ca niciodat\, iat\… :oops: ), dar asta e alt\
mâncare de pesce, fire[te… 

Epistole c\tre Adrian Merfu

Dou\ scrisori
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[i se vede pe fa]\
uneori se sparg ploile în noi
[i ce vân\toare de ap\ se stârne[te în sânge
accident de aort\ de ven\ steril\ aflat\ la p=nd\
- doar ]\ranii cu seceta lor mai cunosc - au sim]it
[i aici în câmpie
[i acolo în de[ert unde se coaguleaz\ în sânge
nisipul
ei [tiu c\ rar plou\ [i - atunci ce s\ uzi mai întâi?

în step\ cum stai
ajungi s\ ai un ritual - cu setea provocatoare
în gât
te t\v\le[ti într-un pat cu p\mânt
imediat ce ai trecut în alt an - numeri rar
î]i aplici un vaccin [i adormi imediat

f\r\ a cunoa[te vreodat\ o vrabie
te întrebi de acolo din praf de acolo de jos
cum o s\ convingi o piele r\nit\ c\ nu mai e ap\
- c\ asta e! - s\ ierte un om pentru usc\ciunea din el

uneori se întâmpl\ s\ fie o defec]iune pe drum [i
se sparge un cheag
se produc inunda]ii în sânge
[i se vede pe fa]\ - ucis
un om care doarme
sau un om care plânge

(mai mult!).

Dan BISTRICEAN

poet, publicist

VViiaa]]aa  RRoommâânneeaasscc\\,,  
nnrr..  33--44//22001111

E interesant de lecturat `n
nr. 3/4 al Vie]ii Rom=ne[ti
ancheta "Despre impostur\"
care con]ine un grupaj de cinci
întreb\ri centrate pe
"fenomen": semnele
imposturii, competen]\-
impostur\, profesiile "mai
expuse imposturii", impostura
în art\, literatur\ [i în
rescrierea autobiografiilor în
postcomunism [i posibilitatea
ca eternitatea s\ tolereze
cazurile de impostur\.
R\spund la anchet\: Liviu
Antonesei, Al. Cistelecan,
Gheorghe Grigurcu, Dorin
Tudoran [i Ion Vianu.

Noi ne-am oprit la Dorin
Tudoran [i la opinia domniei
sale pe marginea profesiilor în
care impostura se poate cuib\ri
mai lesne: "Gazet\ria [i
politica au devenit dou\
profesii dintre cele mai expuse
imposturii. De aceea, dac\ nu
[tii foarte bine cu ce se ocup\
unul sau altul, po]i lua un
gazetar drept politician [i un
politician drept gazetar. De
altfel, nu [tiu dac\ a]i
observat, suntem chiar o ]ar\
unicat: eu, unul, nu cunosc
prea multe ]\ri în care oamenii
politici - mai cu seam\ membri
ai echipelor de guvernare,
înal]i demnitari de stat etc. - s\
semneze rubrici permanente la
gazet\. A[ spune c\ un chirurg
are o via]\ mai scurt\, ca
impostor, decât impostorii din
alte domenii. Sau a[a ar fi de
dorit…"

DDiilleemmaa  VVeecchhee,,  
nnrr..  337799//22001111

R\sfoind un album
"n\stru[nic" - "Epoca de aur,
pentru copii (The Golden Age
for children)" de {tefan
Constantinescu, Dan C.
Mih\ilescu experiaz\, într-o
senza]ie de deja vú, câteva
sentimente foarte prezente în
cotidianul regimului încheiat
acum dou\ decenii: "furie,
neputin]\, durere, draci [i
resemnare". În acela[i timp,

distinsul critic literar
avertizeaz\ c\ e greu totu[i s\
nu te încerce un soi de
nostalgie masochist\ izvorât\
poate [i din ideea prezent\
înc\ în con[tiin]a noastr\ cum
c\… au fost [i lucruri faine în
comunism. Fapt pentru care
puncteaz\ la final: "De aia
vin [i zic: «iepoca de aur»
este o juc\rie toxic\. O
fantasm\ par[iv\. Una de
ascuns, dac\ nu [tim s-o
facem adecvat digerabil\ [i
degrab\ jetabil\. Ori de
explicat îndelung, [i nu
punând accentul pe insulele
de normalitate, ci pe oceanul
de anormalitate". De citit,
a[adar, "O juc\rie toxic\:
«iepoca de aur»".

LLuucceeaaff\\rruull  ddee  ddiimmiinneeaa]]\\,,
nnrr..  2244//22001111

În compania Iolandei
Malamen p\[im în spa]iul
Galeriei Dialog unde, pe
simeze, se afl\ expozi]ia
Colec]ia Mia [i Mihai Nazarie.
Truda colec]ionarilor dezv\luie
privitorului lucr\ri dintre cele
mai valoroase, de la uleiuri de
impresioni[ti germani [i danezi,
desene [i gravuri de
Rembrandt, Klimt, Picasso sau
Victor Brauner, pân\ la tu[uri,
desene [i picturi de Paul
Neagu, Constantin Flondor,
Silvia Radu, Vasile Gorduz sau
Sorin Dumitrescu.

Iolanda Malamen conchide:
"Expozi]ia de la Galeria Dialog
este una ce recreeaz\ just,
autentic leg\turi reale dintre
opera de art\ [i contemplarea ei.
Totodat\, ea aduce bucurie
secret\ prin t\lm\cirea
concretului [i a tensiunilor lui".

AAccttuuaalliittaatteeaa  lliitteerraarr\\,,  
nnrr..  66//22001111

Din revista lugojean\
semnal\m interviul - la el
acas\! - cu scriitorul Radu
Paraschivescu, f\cut de
Constantin Buiciuc.

De citit [i articolul de
comerare a poetului de limb\
german\ Rolf Bossert,
membru al Aktionsgruppe
Banat , cu ocazia `mplinirii a
25 de ani de la moartea sa. 

ReviewCorabia pisicilor galbene
Diana CORCAN

str. Mihai Eminescu nr. 31
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