
Mesaj artistic din țara Soarelui-Răsare

Eram tentat să titrez această cronică 
Stampe japoneze dar mi-am dat seama 
că operele prezentate acum la Galeria de 
artă contemporană a Muzeului de Artă 
din Iași s-ar încadra doar parțial sub un 
asemenea titlu. în fond, sir.tem departe de 
ceea ce a impus o astfel de tehnică în 
conștiința generală. Față de stilul și re
zolvările grafice ale școlii yukio-e și 
de unii dintre slujitorii ei între care, de
sigur, Hiroshigi. Hokusai, Utamaro, lu
crările de acum tind spre o universalizare 
a tipului de limbaj și, implicit, spre o 
diminuare a specificității artei .nipone. Si
gur, vom putea recunoaște și acum acura
tețea expresiei, lapidaritatea ei, coloritul 
exuberant, tenta simbolică, dar dorința 
unei sincronizări cu tipul de imagine eu

ropean a estompat farmecul discret al 
stampelor de altădată.

Ce ne oferă însă expoziția de acum ? 
Statistic vorbind, întîlnirea cu 45 de 
creatori și 75 de opere. Realizate în teh
nicile grafice cele jnai diverse, de la se- 
rigrafie și monotip pînă la aquaforte și 
xiiografie. Uneori, artiștii japonezi au a_ 
pelat la tehnici mixte. Nu este, exclusă 
intervenția pe fotografie cu scopul evident 
de a sugera lucrul în priză directă la 
real, opera nefiind altceva decît o prelun
gire a realității imediate. Uneori chiar se 
ajunge la o supraevaluare a realității, i- 
maginea trimițind la un suprareajism ha
lucinant prin abundența detaliilor. Ceea 
ce altădată era sugestie și simbol, acum 
e doar definiție și concept.

Această orientare a artistului contem
poran japonez spre orizontul cultural eu
ropean vrea să sublinieze poate o tendin
ță de integrare spirituală sau, poate, lâ fel 
de bine, o recuperare a ceea ce ei numesc 
— cu invidie secretă — miracolul euro
pean al artei. Și într-un caz și în celă
lalt fenomenul merită atenție deoarece 
lucrările expuse acoperă patru decenii de 
căutări și împliniri sub semnul ieșirii din 
specific și intrării în nota dominantă a 
limbajului artistic al zilei.

Există însă, parcă spre a sublinia a- 
nalogiile posibile, și o foarte elocventă 
excepție. Este lucrarea Western Manner 
semnată de Sumio Kawakami și datată 
1954. Scena reprodusă, am zice o scenă 
de gen, conține toate elementele specifice 

stampei tradiționale. Senzația de viață li
niștită, de abandon în universul plăcerilor 
domestice ne amintește de rolul curteza
nelor nipone, de linia gracilă, insinuantă 
a meșterilor yukid-e. Celelalte compoziții 
cultivă semnul autonom dar și combina
țiile cu o valoare strict decorativă. Inge
nioase nu o dată, rezolvările impun un 
impecabil meșteșug, o acuratețe aproape 
perfectă a imaginii. Și totuși întrebarea 
persistă: în absența ambiguității, a mis
terului, arta nu are cumva de suferit ?

Mesajul artistic venit acum din țara 
Soarelui-Răsare are, privit global, semni
ficația nevoii de comunicare, de cunoaș
tere. Avea, desigur, dreptate Domnul Tu_ 
șimadela Ambasada Japoniei: „dacă pînă 
acum toate mesajele noastre s_au cantonat 
doar în București, a venit timpul să des
coperim și marea lecție culturală a Iași
lor, oraș pentru noi încă necunoscut". O 
asemenea atenție ne onorează dar ne «• 
obligă. într-o lume a competiției, stan: 
este foarte important...

Valentin Cit C *.



Ceea ce nu mă surprinde în 
noua campanie electorală este 
folosirea acelorași tehnici, slo
ganuri și manevre ale alegerilor 
de tristă faimă din mai 1990.

Ca ș: atunci, există mari ne- 
muit urniri in ceea ce privește 
ponderea timpilor de antenă. 
Cele două „Fronturi" — ajunse 
la n conflict ce pare irecon- 
ciliabil — domină emisiunile e- 
lectorale. îndeosebi prin frecven
ța aparițiilor, calitatea discursu
lui fiind de multe ori lamenta
bilă. Unele partide care n-au a- 
vut bafta de a se naște înainte 
de 20 mai și deci nu fac parte 
din Parlament, abia dacă au 
„timpi de antenă" pentru a des
chide gura, că le și cade stegu-

siliu Național, audio-vizualul dă 
semne de surdo-miopie, bîjbîind 
prin fono-videotecă după emi
siuni care n-ar fi supărat nici 
morții de la Tîrgoviște. La Te
leviziune — îndeosebi sîmbăta și 
duminica — este o plictiseală 
bine orchestrată și chiar recu
noscută de cîte o prezentatoare 
mai șugubeață, care clipește spre 
noi complice : „Dacă n-aveți alt 
program , urmăriți programele 
noastre", că tot aia-i, adică. Mo
notonia este din cînd în cînd 
bulversată de Mihai Tatulici, atît 
prin emisiunile pe care le face 
cît și — mai ales — prin cele 
pe care doar le anunță, fără a 
le mai realiza, din motive de 
cenzură. Este cazul „episodului

Uimiri

Tehnici, sloganuri, manevre

lețul, ca la șah. Altele, precum 
cele din Convenția Democratică, 
au tăcut vreo 2 săptămîni, cău
tând cheia unor conflicte inter
ne și a unor deschideri exter
ne. Și nici nu e sigur că au gă
sit-o... Redactorii radio-tv apar 
pe post ca roboțeii, dînd și lu- 
îndu-le cuvîntul unor propagan
diști electorali care vorbesc pa
ralel cu realitatea. Nimeni nu 
întreabă nimic pe nimeni, spre 
a nu încălca — Doamne ferește ! 
— principiul sacrosanct al neu
tralității și echidistanței audio
vizualului, care ar vrea — sau 
este obligat! — să se situeze 
dincolo de bine și de rău, într-o 
zodie a seninătății imperturbabi
le. De altfel, de cînd beneficiază 
de un atît de... transparent Con

Constanța", pe care orice televi
ziune din lume l-ar fi exploatat 
pînă-n pînzele albe (că tot era 
Ziua Marinei). Televiziunea noas
tră — pe care o plătim noi, deci 
— a preferat să închidă ochii, 
cedînd trecerea televiziunii pre
zidențiale... Adevărul despre 
Constanța îl vom afla, desigur, 
mai spre iarnă, cînd nopțile-s 
lungi și albe...

Ca unul care îmi plătesc abo
namentul radio-tv am pretenția 
ca instituția pe care o... sponso
rizez să nu ocolească întâmplă
rile spinoase, chiar dacă — sau 
cu atît mai mult cînd — sînt 
implicate persoane sus-puse.

Așa-zisa neutralitate audio-vi- 
zuală este de fapt o discrimi
nare a reporterilor radio-tv, obli

țnsemnări ieșene

între două alternative
Nu e decit buimăceală ceea ce se întâmplă cu 

noi in această campanie electorală.
După ce FJXS.N.-U1 s-a desprins de F.S.N., 

preluînd de la alții, fără să clipească — în bună 
tradiție comunistă — și istorie (Hora Unirii fi
ind transformată in imn al acestui partid) și 
simboluri in loc de un trandafir, trei — la care 
se adaugă și litera D, prin care, chipurile, s-ar 
fi... democratizat), iată-1 venind în fața alegăto
rilor ca și cînd nici usturoi n-a mîncat, nici gura 
nu-i miroase: dă tare în fostul tovarăș de drum, 
purtând pe seama lui, în exclusivitate, toate re
lele posibile, și reale și inventate, dar uită să 
spună ca și el însuși ne-a dat legile pe care le 
avem și le-a aplicat așa cum se vede. Vrea să 
ne facă să credem — culmea ironiei ! — că în 
tot acest timp s-ar fi aflat în opoziție. Doar 
F^SN.-ul, vezi bine, ar fi cu mîinile murdare, 
in schimb FJJJSJf.-ul, e-hei !, nici vorbă de așa 
ceva, e curat ca lacrima. „Curat murdar, coane 
Fănica vorba lui Ghiță polițaiul.

Pe de altă parte. FJS-N.-ul nu se lasă nici el 
mai prejos in găsirea de motive cu care să ne 
impresioneze Faptul că reforma nu a dat roa
dele scontate e doar din cauza foștilor tovarăși 
care s-au opus înnoirii — regrupați mai târziu 
in F.DSX, in frunte cu însuși președintele Ion 
Iliescu — ca și a unor greutăți inerente tranzi
ției. dar nu și datorită unor posibile erori de 
strategie, de priorități sau de ritm, asta nu, nici 
jwiM itruln de așa ceva. Vrea să apară în pos
tura celui ce încearcă să împace și capra și var
za : ce disident față de F.DuS.N., care reprezintă 
rămășițele trecutului ca forțe dornice de restau
rație. și ca apropiat de spiritul Convenției De
mocratice, care a câștigat teren serios în alege
rile locale și trece drept simbol al înnoirii, însă 
nu prea aproape de aceasta, încît să-și închipuie 

caamne ferește, că ar pune accent pe li
beralism și nu pe social-democrație.

Dar treaba asta cu liberalismul și social-de- 
rr este de fapt un paradox pentru întreaga
viață politică. Nu a spus chiar liderul liberali- 
1 -. • . FS.N.-ul a prezentat pentru prima dată
in Parlament programul său de reformă, că este 
mal literal decît l*ar fi conceput liberalii înșiși? 
Că apoi a atenuat această apreciere, sau chiar 
s-a dezis de ea, e altă poveste. Oricum am lua 
lucrările, ir. fapt e vorba de un program libe
ral. Așa că e de înțeles F.D.S.N.-ul cînd se des
parte de F.S.N. pe motiv că ar promova li'bera- 
lismul. Nu mai e de înțeles însă de ce Conven
ția Democratică — atâta câtă a mai rămas ■— cri
tică acest program al F.S.N. pe motiv că nu 
merge la o ruptură mai radicală față de struc
turile vechiului sistem. Fiindcă, în mod practic, 
cum s-ar putea face o asemenea ruptură decît 

gați să tacă, în timp ce propa
gandiștii electorali bat cîmpii 
(nu mai zic că bat și gramatica 
română). Neavînd alt subiect de 

•discutat — deși țara arde de 
secetă — diverse babe electorale 
au clevetit, timp de vreo 10 zi
le, pe tema Regelui, a monarhiei 
si a burghezo-moșierimii, care 
stau gata-gata să se reinstaleze 
în România. Sînt sloganuri folo
site, ehe!, încă de pe vremea 
lui Gheorghiu-Dej (care „băga 
spaima-n burgheji"), reiterate-n 
’90 și puse din nou „în undă" 
de comuniștii de mîna a treia 
ajunși, prin mutări succesive, „în 
fața națiunii". Profesorași de 
ping-pong, istorici de curte 
nouă și poeți de curte veche, 
blamează, o întreagă istorie ro
mânească, sub privirile speriate 
ale redactorilor — care n-au voie 
să se implice — și în absența 
.oricărei replici pertinente. Re
gele a ajuns un fel de pion de 
sacrificiu, pe masa de manevră 
a unor „șahiști" cu un slab co
eficient Elo, dar cu o mare 
sete de parvenire. Șă nu credeți 
că mă refer doar la cei din stân
ga mesei; vinovați de les-ma- 
jestate sînt și cei din dreapta 
care —• deși concurează, la pre
ședinție — nu ezită, la nevoie, 
să cheme regalitatea în ajutor. 
Asta, doar pînă cînd trec pun
tea...

Cît privește pericolul ca regele 
să-și reia domeniile, moșierii — 
moșiile, patronii — fabricile —, 
povestiri cu care se încearcă a 
se manevra o anume parte a e- 
lectoratului „de la orașe și sate" 
— astfel de găselnițe pot să 
„țină" la șoimii patriei dar nici 
la ei, că au experiența „revolu
ției". încercați cu altceva, măi 
tovarăși! 1
(

Nicblae TURTUREANU

Urme pe zăpadă

Despre Marin Preda, tîrziu

printr-un program de liberalizare a întregii eco
nomii ? Știu țărăniștii o altă metodă — și dacă 
da. de ce nu o spun ? Iar dacă vor intra în vi
itorul guvern, oare nu prin liberalizare vor pu
tea face ca economia să încerce să se salveze ? 
Și mai e un aspect al paradoxului mai sus amin
tit. Ca reprezentant al social-democrației, P.S.D.R. 
e alături de P.N.Ț.c.d., de P.A.C. și de liberalii 
tineri... urmînd să facă ce ?... să aplice un pro
gram liberal ? Prin doctrină, locul P.S.D.R. e mai 
degrabă undeva lîngă F.S.N. decît lingă liberali, 
P.A.C. și P.N.Ț.c.d. (după cum, în paranteză fie 
spus, programul P.A.C., prin concepție, este mai 
aproape de cel al P.N.L., ieșit din Convenție, 
decît al P.N.Ț.c.d., de care a rămas alături), nu
mai că, după bum se vede, ca la noi la nimenea... 
încît F.S.N. e contestat de către F.D.S.N. că ar 
fi social-democrat pe motiv că e liberal iar de 
către P.S.D.R. ță nu ar fi liberal... și tot așa mai 
departe, din paradox in paradox și din confuzie 
în confuzie, pînă nu mai înțelege nimeni aproape 
nimic.

în realitate, două sînt necesitățile oricărui 
program economic în țara noastră la ora actuală, 
așa încît și direcțiile politice care ar putea sa
tisface un atare program sînt, în esență, tot 
două : liberalism — ca motor al reformei, și so- 
ciabdemocrație — ca protecție socială care să 
asigure un nivel de viață decent pe timpul tran
ziției și în continuare, în cadrul viitoarei econo
mii de piață generalizată. Dar și aici intervine 
un paradox : liberalii noștri din partidul lor cel 
mare — P.N.L. — sînt singuri, navigînd între 
F.S.N. și Convenția Democratică. Or, un viitor 
guvern nu va putea fi decît unul de coaliție 
— ca rezultat al colaborării dintre acești trei fac
tori principali ai societății românești actuale : 
Convenția Democratică, F.S.N. și P.N.L. Și ar fi 
alternativa ce ar asigura continuarea reformei.

De cealaltă parte — alternativa frînării refor
mei și încercarea de a reveni la vechiul sistem. 
Căci e pasibil, în urma alegerilor, și un guvern 
de coaliție între F.DJS.N. — cu nostalgia „valo
rilor nobile ale socialismului" și încercind să in
troducă un socialism de tip nou, ceva mai bine 
coafat și pudrat decît cel vechi. încît să apară 
ca un „comunism cu fața umană" — și Partidul 
Socialist al Muncii, ca partid comunist de tip vechi 
cu procedee de pe vremea stalinismului și dejis- 
mului, dar îmbrăcate în hainele naționalismului 
de gen ceaușist, forțe ce alcătuiesc extrema stin
gă, pe de o parte, iar pe de altă parte extrema 
dreaptă reprezentată de Partidul România Mare.

Viitorul nostru depinde astfel de aceste două 
variante posibile, iar ele depind de votul pe ca
re îl vor primi din partea alegătorilor. Ne aflăm 
într-un punct în care reforma s-a împotmolit și 
e nevoie de schimbare — însă depinde în care 
sens se va produce aceasta : spre trecut sau spre 
viitor ?

Același lucru — spre trecut sau spre viitor — 
este valabil de altfel și în chestiunea președinției. 
Dar despre această chestiune, mai pe larg, data 
viitoare.

Vasile CONSTANTINESCU

S-a împlinit un deceniu de la moartea lui Marin Preda. O a- 
dunare restrînsă, la Uniunea Scriitorilor, și cîteva articole, publi
cate de unele ziare și reviste, ne-au amintit de tragicul sfîrșit al 
unuia dintre cei mai mari prozatori din literatura noastră. în 
restul publicațiilor — unele editate chiar de Uniunea Scriitorilor 
— nu s-a găsit loc pentru această comemorare, scriitorii și ziariș
tii au alte treburi — nu-i așa — mult mai importante decît să a- 
mintească cititorilor lor că omul Marin Preda ne-a părăsit acum 
zece ani. Dar ce contează asta, cînd opera lui Marin Preda e- 
xistă, se află, sub semnul perenității, indiferent dacă scriu sau 
nu despre ea efemerele lor condeie.

Cînd Marin Preda a murit, nu au fost numai confrații triști, 
unii dintre noi s-au bucurat poate chiar mai mult decît oficiali
tățile care au răsuflat ușurate, fiindcă scăpaseră de un scriitor 
prea incomod. Multe dintre „regretele" acestora, tipărite în revis
te și apoi în volum, nu au fost mai puțin cinice decît gestul lui 
Ceaușescu, de a trimite la înmormîntarea scriitorului o coroană 
de flori. Cel ce numise timpul în care trăia „eră a ticăloșilor" a- 
cumulase destule dușmănii numai prin faptul că exista, că scria 
așa cum scria.

în ce mă privește, am nutrit o mare stimă față de Marin 
Preda. Poate tocmai de aceea nu m-am dus la înmormîntarea sa. 
M-am întors de la scara avionului sub privirile mirate ale unora 
dintre cei prezenți acolo, fără să-mi dau prea mult seama în cli
pa aceea ce mă oprise să-mi continui drumul. Mai tîrziu am în
țeles că ceva din mine mi-a interzis să-l văd pe „Mon cher" așe
zat în. sicriu. Poate tot din respectul pe care i l-am purtat nu 
m-am înghesuit cu l-egretele printre „regretele" celorlalți. Așa, 
Marin Preda a rămas pentru mine în viață. De cîte ori mă aflu 
în București, am senzația că, pe stradă sau în vreo redacție, m-aș 
putea întâlni cu el.

Sigur, Marin Preda a avut ciudățeniile sale — dar care om, 
mai ales scriitor, nu le are? A făcut compromisuri cu sistemul to
talitar în care a fost nevoit să trăiască — dar care scriitor a ră
mas pur în privința asta ? Compromisurile lui Marin Preda i-au 
dat posibilitatea să scrie și să publice, i-au salvat opera. Alții — 
chiar dintre dușmanii săi — au făcut compromisuri mult mâi 
mari — și ce_au salvat prin ele? Doar propria lor ființă, como
ditatea ei și... maculatura ce au semnat-o. Opera sa, așa cum este, 
îi justifică toate compromisurile făcute de nevoie.

Marin Preda, în viață încă fiind, s-a bucurat ca nimeni al
tul, de o enormă audiență la public. Aceasta nu era de loc plă
cută oficialităților dictatoriale și, vai, mult pizmuită de mulți din
tre confrații săi. Succesul său la public — mai ales acesta — 
i-a adus multe și constante dușmănii. Rar a răspuns atacurilor 
la adresa sa, de obicei a preferat să tacă și să trudească pe pa
ginile sale, în ultimii trei ani atacurile împotriva sa au luat în
fățișări grotești, aduse la suprafață de exacerbate orgolii. Toate 
aceste atacuri postume capătă — vor căpăta mereu — răspunsuri 
de la opera sa. Omul Marin Preda nu le mai poate da. Dacă ar 
fi trăit acum, probabil că ar fi tăcut, ar fi rămas mut și îndu
rerat în fața lor. Durerea și tăcerea lui ar fi fost literatură. De 
altfel, nd din durere și tăcere se naște arta, marea artă ?

Nu pot spune că l-am cunoscut total pe omul Marin Preda. 
In ultimii ani ai vieții sale am avut onoarea să mă aflu printre 
prietenii săi, timp în care nu mi-a provocat nici o dezamăgire. 
Așa cum am mai spus, pentru mine el a rămas în viață și, ori- 
cînd vreau, intru în biroul lui de la editura Cartea Românească 
și îl aud rîzînd inimitabil și întrebîndu-mă: ce se mai întâmplă 
pe la voi, la Iași, mon cher ?... j

Corneliu ȘTEFANACHE

Corespondentă din Polonia

WALESA SI BUCĂTĂRIA»

Fiecare om își are mîncărurile preferate. Președintele de a- 
semenea. Printre felurile preferate ale lui Lech Walesa se înscrie 
peștele, în orice formă : la grătar, prăjit, „ă la juive", plachie — 
subliniază șefa bucătăriei prezidențiale, Krystyna Jachacy. După 
părerea sa, președintele nu este prea pretențios, se comportă ca 
orice om normal și „ar mînca tot ce i s-ar oferi". Dar tocmai aici 
e problema : căci nu i se poate servi orice. Medicul său hotărăște 
ce poate mînca președintele. I-a comunicat „pe cale oficială" șefei 
bucătăriei rețete, conform căreia ea a întocmit meniul. Printre 
felurile de mîncare prezidențiale nu pot figura cele bogate în ca
lorii și greu digerabile. Deci, sînt interzise carnea de gîscă, cior
bele cu rîntaș, carnea prăjită în untură, torturile, cremele sau ca
cao dulce și fierbinte, oțetul, chiar cel din vin. Nu i se servesc 
nici specialități picante, italienești (spaghete) sau chinezești (de e- 
xemplu, tocană de pui). Nu există filtre în bucătăria preziden
țială: „Folosim apa ca toți cetățenii Poloniei", spune K. J.

Președintele ia zilnic micul dejun la ora 8 fix. De obicei, pri
mește brînză de vaci cu ridichi și arpagic, 300 g sau două felii 
subțiri de mezel slab (jambon, mușchi), pîine neagră sau, în loc 
de brînză, orez cu lapte, griș, fulgi de ovăz cu lapte cald. La mi
cul dejun bea ceai neîndulcit, de obicei din plante. Ii place ceaiul 
de măceș. Bea rar cafea. Prînzul i se servește la ora 14 și îl în
cepe cu gustări. în ziua în care am fost oaspeții șefei bucătăriei 
prezidențiale, a primit cașcaval și icre negre. La primul fel, supă 
de roșii cu frecăței, la felul doi, crap prăjit cu legume sote, car
tofi piure și salată din varză murată. La desert, a trebuit șă șe 
mulțumească cu o prăjitură cu mere. Cinează la ora 19. Și din 
nou pește, de data aceasta gătit. Piersici ca desert. Președintele 
mănîncă pește zilnic, iar uneori chiar de două ori pe zi. Este sin
gura excepție de la regula conform căreia același fel de mîn
care nu trebuie să se repete într-o săptămînă. Șefa spune că se 
întâmplă uneori ca președintele să telefoneze și să anunțe: „Merg 
la pescuit și am să aduc ceva". De obicei carași (mici), o dată știucă.

Costul mîncării președintelui este acoperit de așa-numitul fond 
pus la dispoziția șefului statului și aprobat, printr-o hotărîre bu
getară, de Seim (Parlament). „Mîncarea trebuie să fie nu numai 
gustoasă, ci și servită estetic", explică K. J, și enumeră cîteva re
guli, de care ar trebui să țină seama orice femeie, nu numai cea 
care gătește pentru șeful statului. „Nu se pot servi la aceeași ma
să ciorbă de varză și salată de varză murată; dacă la primul fel 
se dă supă de roșii cu paste făinoase, la felul doi nu putem ser-

Traducere de Petruța SPÂNI
(continuare în pag. 7)



• filosofia — perma
nentă preocupare 
pentru sens •

— Bogdan Mihai Mandache: 
Mi-ați mărturisit intenția de a 
consacra o carte unei teme care 
vă preocupă de mai bine de 
douăzeci de ani — esența filoso. 
fiei. In studiile dumneavoastră 
v-ați ocupat attt de filosofia eu
ropeană. cit și de cea orientală. 
Cum definiți .esența filosofici ?"

— Jean Borella : dificultatea 
unui răspuns specific intr-un in
terviu rezidă in faptul că filo
sofia nu este numa; o esență pe 
care am putea-o defini sub spe
cie actemitatis. ci de ademenea, 
o formă culturală apărută intr-o 
anumită epocă <sec. al VI_lea 
înainte de Cristos) și in anumite 
condiții Dacă din punct de ve
dere temporal, ruptura din seco
lul al Vl-lea corespunde naște
rii unei ordini politice autono
me și profane, din punct de ve
dere spiritual ea corespunde naș
terii unei ordini a cunoașterii 
-pure". Ordinul cognitiv iși ca
pătă propria autonomie ca in
stanță speculativă sui generis a_ 
dică de natură mentală, abstrac
tă și reprezenativă. Rațiunea, 
discursivul, conceptualul consti
tuie un ordin distinct, ireductibil 
la un altul, liber de orice depen
dență. Dispariția virstei -sapien
țiale" care se manifestă in pla
nul civilizației umane ca separa
re a spiritualului de temporal, se 
traduce pe plan noetic prin ete
rogenitatea radicală a cunoașterii 
și a ființării, a speculativului și 
a ontologicului. Apariția sofis
ticii corespunde exact acestei 
proclamări - a independenței ra
țiunii speculative care descoperă 
propria sa putere.

Aici a intervenit filosofia, deși 
nu era incă o cunoaștere con
stituită, definită, un corpus doc
trinal încheiat; era însă o as
pirație de redresare, o morală a 
cunoașterii, o etică a inteligenței, 
o redresare a spiritului (emanda- 
tio intellectus) prin reorientarea 
sa către ființă și esență. Iată de 
ce ea poartă numele d-e „iubitoa
re de înțelepciune": filosofia este 
identică cu căutarea înțelepciu
nii pierdute. Nu există deci filo- 
sofie „pozitivă". ci numai o fi- 
losofie negativă, în sensul în ca
re vorbim de o teologie negativă. 
Filosofia este lupta necontenită 
a inteligenței împotriva pseudo. 
sofiei. împotriva sofistului care 
este in fiecare din noi. Filosofia 
este anti-sofistică: iată pentru 
ce Platon nu a scris dialogul Fi
losoful deși il anunțase. Cred că 
putem spune că acest dialog a 
fost scris sub singura formă po
sibilă. sub forma negativă — so
fistul. dialog in care sofistul nu 
figurează sub un nume particu
lar. ci este denumit -străinei* 
pentru că misiunea filosofic  - con
stă in a sesiza E'ndirea sofistă 
a o stăpini și a o converti.

— Putem găsi pe ptaMl Mb- 
ligentei speculative cehi vale ațe
cu ceea ce a fost unitatea anta 
noetică a epocii sapiențiale ?

— Acest analog or.tonoetic este 
experiența sensului. Această ex
periență semantică pe care o fa
ce inteligența in activitatea sa 
cognitivă iși are originea in e- 
poca sapiențială; această expe
riență este extraordinară, deși 
nu a suscitat întotdeauna preo
cupările filosofilor. Experiența 
sensului constituie fondul orică
rei cunoașteri, este orizontul ca
re determină intuiția semantică 
sau unitatea semantică a subiec
tului cunoscător și a obiectului 
cunoscut. Cunoașterea sensibilă 
dezvăluie cu claritate cum in
tuiția semantică se distinge de 
simpla aprehensiune cognitivă. 
Prin sens nu ne aflăm în ordinul 
observabilului, ci in cel al par
ticipativului, pentru a relua o 
distincție a lui Raymond fțuyer. 
Această experiență semantică ne 
restituie deci, analogic, ceea ce 
putea fi unitatea sapiențială a 
ființei și a cunoașterii, analogic 
pentru că această unitate nu pri
vește decît intelectul, nu ființa 
umană in integritatea sa.

Sensul nu se construiește, se 
descoperă, nu se cunoaște, se re
cunoaște. Aceasta implică parti
ciparea subiectului cunoscător și 
aceasta este valabilă atît pentru 
cunoașterea sensibilă cit și pen
tru cunoașterea științifică în

interviul „Cronicii

JEAN BORELLA

Eradicarea mythos-ului
duce inevitabil la negarea
logos-ului

Jean BORELLA (n. 1930) a urmat cursurile secundare ca 
și pe cele ale facultății de filosofie în orașul natal, Nancy. 
A avut șansa de a-i avea ca profesori pe doi mari filosofi 
ai secolului : Raymond Ruyer și Georges Vallin. Din 1976 
oase. Principalele lucrări : La vharite profanee ed. Domini- 
de doctorat la Universitatea Paris X — Nanterre, cu su
biectul Fondements metaphysiques du symbolisme sacre, lu
crare efectuată sub îndrumarea lui Paul Ricoeur. Filosof ca
tolic, Jean Borella s-a preocupat de doctrinele orientale, în 
mod deosebit de cele ale Indiei, prin cunoașterea lor ne
mijlocită dar și datorită lucrărilor lui Rene Guenon și Mir
cea Eliade. începînd din 1964 se dedică studiului teologiei 
creștine și istoriei Bisericii pornind de la ideea că eradi
carea mythosului conduce inevitabil la negarea logos-ului ; 
convins că mythosul nu poate fi expulzat din spiritualitate, 
Jean Borella, stabilește astfel solidaritatea metafizicii cu sim
bolismul religios. Prin întreaga sa operă, Jean Borella ur
mărește să reinnoade legătura cu bucuria cunoașterii religi
oase. Principalele lucrări: La charite profane, ed. Domini
que Martin Morin. 1979 : Le sens du sumaturel. ed. La Place 
Ro'ale. 1986; Le mystere du signe. ed. Maisonneuve et La
rose. 1989 ți La crise du symbolisme religieux, ed. L’Age 
d'Home. 1990. Din 1991 este redactor șef al revistei Con- 
naissances des Religions, revistă unică in Europa prin des
chiderea către toate marile religii, păstnnd insă exigența 
științifică și doctrinală și «silind sincretismul.

general. Putem estima că sensul, 

net intuiții, ci rezultatul unei ac
tivități a rațiunii discursive, ca
re caută să lege, intr-o anumită 
ordine, elementele distincte. Ceea 
cc c3T~actcriz^âzâ propriu-zis âc~ 
tivitatea filosofică este exigența 
sensului; idealul unei comuniuni 
semantice constituie norma cri
tică in numele căreia filosofia e- 
xaminează și apreciază orice de
mers cognitiv. Dar filosofia nu 
este numai activitatea de elabo
rare a conceptelor, așa cum pre
tind unii. Evident, ea se ocupă 
de concepte și șe preocupă de 
orice ludru sau comportament u- 
man nu pentru existența lor con
cretă, ci pentru că sînt gîndite 
de o conștiință umană. Nu există 
cîmp speculativ decît în lumina 
demersului filosofic și aceasta 
pentru că filosofia este într-o 
permanentă căutare a sensului a- 
devărat. Cîmpul propriu.zis spe
culativ. conceptul ca atare (și 
nu ca eveniment) psihologic, de 
producție socială sau de forma
litate logică) nu se dezvăluie dre_ 
cit în lumina preocupării seman
tice. In alți termeni, nu există 
concept, in sensul adevărat al 
acestui cuvînt, decît pentru cel 
care se întreabă: care este sen
sul a ceea ce gîndesc cînd gîn_ 
desc ? Problema sensului nu s_ar 
pune dacă aș fi semantic convins 
de evidența sensului; starea de 
insatisfacție semantică suscită în 

mod necesar problema critică a 
sensuiuL în preocuparea față de 
sens, conceptul încetează să mai 
fie un eveniment al actului in
telectual prin care cunosc un lu
cru. Astfel este limpede cum 
conceptul primește transcendența 
sensului și că fără preocuparea 
pentru un sens normativ nu vom 
ieși niciodată din imanența com
portamentelor.

— Nu se apropie filosofia prea 
mult de preocupările discipline
lor „cognitive" ?

— Eu consider că este o di
ferență radicală care separă fi
losofia de psihologia și socio
logia cognitivă, de științele „na
turale" care descriu comporta
mente și care vizează numai o 
inteligibilitate construită. Nu se 
estompează nici diferența care 
separă filosofia de logică, deși 
deosebirile sînt diferite: logica 
tratează conceptele ca atare, dar 
cu intenția de a furniza regulile 
construcției inteligibile. Ea nu 
accede la nivelul inteligibilității 
date (sau revelația semantică). 
Avem deci trei grade: inteligibi- 
litatea construită (științele); regu
lile inteligibilității construite, a- 
dică formalizarea exigențelor de 
acord a rațiunii cu ea însăși (lo

gica), inteligibilitatea intuitivă 
(filosofia). Firește că a o ase
menea scară a gradelor de inte
ligibilitate este evident de natu
ră filosofică, pentru că rolul fi- 

losofiei este de a manifesta o 
permanentă preocupare pentru 
sens.

• solidaritatea 
metafizicii și simbo
lismul religios •

— Preocuparea dvs. pentru sens 
stă și la baza amplului proiect 
ce propune o nouă viziune asu
pra simbolismului religios ?

— Proiectul meu asupra sim
bolismului religios își are origi
nea acum patruzeci de ani. cînd 
Pius al Xll-lea a proclamat dog
ma Adormirii Maicii Domnului ; 
mulți dintre prietenii mei creș
tini dădeau un sens simbolic a- 
cestei dogme nu un .sens real și 
istoric. Or, eu credeam că dacă 
această afirmație avea un sens 
simbolic autentic, atunci ea era 
efectiv reală și istorică. Am re_ 
interpretat ecuația simplă care 
identifică simbolul cu fictivul, 
distingînd o altă semnificație du
pă care simbolicul desemnează o 
formă sensibilă, o ființă bogată 
în sens. O astfel de ființă nu 
se rezumă la o simplă existență 
fizică, ci exercită, o „acțiune de 
prezență semantică". Eu nu spun 
că simbolul reprezintă, ci pre- 
zentifică. Or, simbolurile religi
oase sînt simboluri veritabile, au
tentice. Creștinismul este o reli
gie a Verbului încarnat, a Logo
sului. Isus Cristos este simbolul 
prin excelență. Nevăzutul făcut 
vizibil. Inteligibilul devenit sen
sibil. Sensul devenit existență. 
Eu nu caut să fundamentez rea
litatea istorică a Înălțării sau A- 
donnirii. pe fizică sau chimie sau 
făcind exegeză scripturară. Reve
lația mă face să cunosc faptul; 
cunoașterea reflectată a legilor 
simbolicului imi spune că aceas
tă înălțare semnifică depășirea 
universului. Metafizica simbolu
lui imi probează astfel necesita
tea efectivă a unui astfel de eve
niment. Logica incarnării im
plică faptul că Isus realizează, 
in și prin ființa sa corporală, 
toate semnificațiile spirituale ale 
învățăturii sale și că le reali
zează după legile obiective ale 
simbolicii universale. Eu funda
mentez istoricitatea evenimentelor 
salvării pe adevărul metafizic al 
semnificației lor.

în acest context revine filoso
fici misiunea de a stabili că re
cursul la această metafizică este 
necesar, adică inevitabil, dar și 
de a arăta că este efectiv posi
bil. Primul punct răspunde obiec
ției următoare : pozitiviștii afir
mă că simbolica religiilor presu
pune o metafizică a gradelor de 
realitate legate ontologic între 
ele prin corespondente și analo
gii ; dacă îi refuzăm conținutul 
așa cum ne dictează propriile 
convingeri atunci, continuă pozi
tiviștii. nu ne rămîne decît o 
lume a formelor imaginare, pro
duse de o conștiință alienată ; al 
doilea punct răspunde obiecției 
următoare : să presupunem că ar 
fi necesar să recurgem la o ast
fel de metafizică, atunci ar tre
bui să arătăm că ea este altceva 
decît o reverie speculativă, decît 
traducerea în concepte a ceea ce 
este simbolismul în mod imagi
nar.

— Primul aspect l-ați abordat 
în „La crise du symbolisme re- 
ligieux"...

Al doilea aspect încă nu l-am 
abordat, urmînd să-i consacru al 
treilea volum din filosofia sim
bolului pe care o propun. Cît des
pre primul aspect, ideea este sim
plă deși n-a fost niciodată apro
fundată. Distrugerea universului 
medieval sub loviturile revoluției 
•newitoniene a privat simbolismul 
religios de fundamentele sale cos
mogonice. Ea face universul fizic 
străin oricărei manifestări a 
supranaturalului. Filosofia nu s-a 
mulțumit să confirme rezultatele 
criticii științifice ; simbolurile re
ligioase, creații ale imaginarului, 
au fost apreciate ca fiind- creații 
delirante. Care este deci cauza 
delirului religios ? Una din mi
siunile gîndirii europene a fost 
să pună accent pe formele ilu
ziei religioase. De ce proliferea
ză iluzia religioasă ? Un singur 
răspuns : alienarea conștiinței u- 
mane. De la Feuerbach la Marx, 
de la Marx la Freud, de la Freud 
la Levi_Strauss și Derrida, ace
lași principiu: subiectul uman, 
subiectul rațional el însuși se 
auto-mistifică pentru că se auto- 
mitizează. In sfîrșit, succedînd a_ 
cestei d-enunțări a conștiinței a- 
lienate, analiza structuralistă ă- 
rată că mitul rațiunii este sursa 
tuturor miturlor. Concluzia care 
se impune: dorind să prezinte 
delirul pe care-1 reprezintă re
ligia, raționalitatea filosofică es
te condusă, din aproape în aproa
pe, să pronunțe propria sa distru
gere. Respingerea mythos-ului du
ce necesar la respingerea logos
ului. Rațiunea nu poate enunța 
rațional propria invaliditate.

Vom vedea că lupta logos-ului 
cu mythosul, confruntare- care 
structurează toată istoria gîndirii 
moderne, rezervă cîteva surpri
ze. Istoria filbsofiei occidentale 
din ultimele trei veacuri dove
dește că eliminarea sacrului pu
ne raționalismului filosofic pro
bleme insurmontabile. Meditația 
metafizică asupra crizei simbo
lismului religios implică o anu
mită teorie a semnului simbolic, 
teorie pe care am spus_o în Le 
mystere du signe; lectura aces
tui tratat este necesară pentru 
cei ce vor să sesizeze logica cri
zei simbolismului. Aruncînd o 
privire asupra drumului parcurs 
din noiembrie 1950, constat că 
gîndirea mea filosofică nu a în
cetat să aprofundeze problemele 
simbolului. Din aproape în a- 
proape, simbolul religios a con- 
strîns gîndirea mea să-și modi
fice viziunea pe care o avea a- 
supra realului și să opereze o ve
ritabilă răsturnare hermeneutică : 
pînă aici arh interpretat simbo
lul în funcție de real; de acum 
înainte, trebuie să interpretăm 
realul în funcție de simbol. In 
inteligența umană există o di
mensiune supranaturală, mai 
mult, în însăși natura inteligen
ței există ceva supranatural, o 
capacitate supracosmică și a- 
ceasta nu se actualizează decît 
sub efectul întîlnirii cu f simbo
lurile sacre. Această trezire a 
inteligenței la conștiința naturii 
sale transcendente prin experien
ța semnului sacru constituie teza 
centrală a cărții mele Lc mystere 
du Signe.

• bucuria cunoașterii 
religioase •

— în ceea ce vă privește, fai
moasa dilemă a opțiunii între 
credință și discursul filosofic nu 
a fost resimțită ca un conflict...

— Raportul între credință și fi
losofie nu a fost niciodată un 
conflict pentru mine; nu mi-am 
pierdut niciodată credința, deși 
foarte repede mi-am dat seama 
că trăiam într-o lume esențial- 
mente ostilă religiei, într_o lume 
atee și anticreștină. Astfel, lup
ta pentru credința mea, la vîrs- 
ta de 12 ani mi se părea un 
lucru normal și inevitabil. Fără 
a ști, făceam multă apologetică. 
La 14 ani eram pasionat de de
monstrația cartesiană a existen
ței Iui Dumnezeu; aceasta a deș
teptat în mine vocația de filosof. 
11 citeam de asemenea pe Pascal,

Prezentare si interviu
Bogdan Mihai MĂNDACIIE

(Continuare în pag. 11)



TUDOR ARGHEZI :

Nerozia cu turnul de ivoriu se reedi
tează mereu din lipsă de subiecte mai 
oportune.

Numai cuvîntul e de ivoric, turnul 
e de multe ori o cameră de oțel, un 
trench de cauciuc, o umbrelă sau pă
lărie.

Nu pot să cred că există oameni fini, 
exilați voluntari din timpul lor, cu toa
te că poeții, care ,(nu cîntă numaidecît 
cele 12 feluri de a fi nemulțumit și 
scîrbit pe zi, au visat evaziunea din 
contingențe.

Insă măsura nu-i nici la bocanci pen- 
tu toată lumea la fel. Unii tînjesc toa
tă viața după organizația socială per
fectă. pe cînd alții au înțeles mecanis
mul general al imposibilităților mai 
devreme.

Artistul care, ieșind dip iglița și din 
lina lui, duce luptă de om politic, de 
tribună, de vot, licitează și supralici
tează, e o aproximație de două lucruri 
incomplete. Dar în interiorul stofei și 
al urzelei se identifică totdeauna o 
stare de spirit revelatoare, care adau
gă zestrea demnității omului, în con
flict cu restul zoologiei, ceva.

Chestiunea cu turnul de ivoriu are 
totuși un sens. Nu te înscrii la condu
cerea oamenilor și dumneata ? Nu. Ha
rababura politică și socială pe care o 
trăim așa de prost și care împiedică 
cercurile lui Diogen de a fi trasate co
rect vine de la infinitul număr de 
oameni ieșiți din competența lor și 
doritori de o conducere conform unei 
ficțiuni personale.

împotriva acestei ușurătăți de a des
considera sedimentarea firească a tre
cutului și de a turbura cu fiecare fă- 
căleț rupt la drum din gardul pe lin
gă care treci se va, lua, cred, la urma 
urmelor, nu știu cînd, dar urma alege 
■— o atitudine de confruntării și de ju
decări. Ori acest lucru intră în com
petența condeiului și artistului.

DEMOSTENE BOTEZ :
Să facă ce i-o pofti' inima, numai să 

fie artist veritabil și să nu fie lipsit 
de generozitate.

Emile Zola, Victor Hugo, Lamartine 
au participat la viața politică și au fost 
și artiști.

Paul Valery a rămas în „turnul de 
fildeș" și e artist.

Anatole France și Andre Gide au 
participat la viața politică și au ră
mas artiști.

E o chestiune de temperament și de 
conștiință. Și, orice ar face, să rămîie 
artist.

Sunt epoci care ridică probleme, față 
de care artistul, cu tot ceea reprezin
tă ca prestigiu prin opera lui, trebuie 
să ia o atitudine și să strige ca un ho
gea turc din minaret, din turnul lui 
de fildeș transparent ; cred, ancheta se 
referă la literați în special, fiindcă prin 
..instrumentul" lor pot participa cu e- 
ficacitate în determinarea sau canali
zarea curentelor politice. Un muzicant 
sau un compozitor lucrează esențial pe 
alt plan al existenței. Un sculptor sau 
un pictor încă pot fi tendențioși utili 
în lupta unei idei politice. Pentru ziua 
de astăzi, turnul de fildeș e un lux prea 
mare; poate că e numai un „monument 
istoric". Cine rămîne acolo cu încăpă- 
țînare riscă să fie răsturnat cu turn cu 
tot, pentru ca fildeșul turnului să fie 
utilizat cine știe la ce buton al unui 
avion de bombardament. ,

Dacă arta nu-i numai artificiu, ci 
este o transfigurare a vieții atunci ar
tistul trebuie să cunoască resorturile 
ei.

N. D. COCEA :
Este o vreme pentru toate. Și-o vîrs- 

tă pentru toate.
Este o vreme pentru cite turnuri de 

fildeș vreți, în preajma și sub picioa
rele artiștilor. Vremurile de pace. Vre
murile normale. Vremurile de relativă 
dreptate, de relativă libertate, de rela
tivă fericire, cînd cei din fruntea sta
telor și-a bucatelor se mulțumesc să 
fure cu țîrîita, să împileze noroadele cu 
oarecare teamă, dacă nu și cu tot atî- 
ta omenie.

Este și-o vîrstă a izolării în turnuri
le de ivoriu, vîrsta respectabilă a bă- 
trîneței sau aceea mai puțin onorabilă, 
a artiștilor cari niciodată n-au fost ti
neri. cari n-au știut niciodată ce în
seamnă chinurile, frămîntările, nebunia, 
dar nici generozitatea tinereței.

Din păcate, vremurile noastre numai 
pacinice și normale nu se poate spune 
că sunt. Legea pumnului domnește în
tre state. Legea bunului plac stabilește 
raporturila dintre cetățenii aceleiași 
țări. Iscusința tîlharului e singura în
țelepciune a vremei. Incultura se în
tinde. Exploatarea se adîncește. Dar o

dată cu ele încolțește revolta în inima 
omului și — ca în toate epocile de în
tuneric — mijește speranța în ochii lui.

în asemenea vremuri de mari tulbu
rări și de profunde prefaceri, cum ați 
vrea ca singur artistul, care prin în
săși natura lui nu e altceva decît o 
cutie' de rezonanță și un amplificator 
al pasiunilor, durerilor, bucuriilor sau 
năzuințelor omenești, să se închidă în 
el însuși ca înt-un turn impenetrabil, 
să nu mai vadă, să nu mai simtă și. 
mai ales, să nu mai interpreteze tur
pitudinile, dar și măreția vremii noas
tre ?

Dacă ar mai avea un pic de simțire 
într-însul sau dacă senilitatea vîrstei 
nu i-a sclerozat definitiv văzul și au
zul, în turnul lui de fildeș s-ar stran
gula ca un chițigoi într-o colivie — fie 
ea și cu gratiile de aur.

VICTOR EFTIMIU:
E chestie de temperament. Unii scri

itori au patima politică sau pasiunea 
luptei sociale iar alții nu, după cum a- 
vocații, medicii sau inginerii rămîn în 
turnul lor de fildeș sau se aruncă în 
viitoare. Am vorbit numai de scriitori, 
fiindcă ceilalți artiști: muzicanți, picto
ri, actori au stat și stau departe de fră
mîntările vieții publice. Izolați în arta 
lor, își găsesc în îndeplinirea ei supre
mele satisfacții. Scriitorul, care lucrea
ză cu idei și cuvinte, e mai chemat de
cît alți creatori spre circulația ideilor 
și răsunetul verbului, deci spre viața po
litică. Nu s-a precizat pînă la ce punct 
un scriitor se transformă într-un luptă
tor și pînă la ce punct luptătorul poli
tic ori social s-a folosit de scris ca de 
o armă, entuziasmul pentru o' cauză fi- 
indu-i vocația reală, iar scrisul numai 
o formă de exprimare a acestei impul- 
siuni.

I. JALEA :
Artiștii, ca toți ceilalți cetățeni din 

această țață, au datoria să se intereseze 
de, viața de stat.

Sunt sigur totuși că cea mai mare par
te din ei nu fac nimic pentru aceasta.

Politica militantă este o chestiune de 
talent și temperament de politician și 
aceste calități se găsesc rar la artiști, 
căci între politică și artă nu există nici 
o apropiere.

Aceasta fiind, omul politic nu prețu
iește pe artist, așa după cum am avut 
ocazia să constatăm la noi în diferite 
rînduri.

Pentru omul politic, artistul este în 
afară de nația lui. Urmași ai lui Cain, 
acești rătăcitori, cei ai lui Tubal, părin
tele locuitorilor în corturi și ai păstorilor 
de vite, cei ai lui Iubal, cîntăreți din 
citeră și cimpoi și cei ai lui Tubal, bă
tători de aramă, pot fi găsiți orișiunde : 
la noi. la vecini sau în Africa și oriși- 
cînd. Ei sunt „Ies poissons noirs" fără 
voce la capitol.

Astfel, artiștii nu formează categorie 
socială.

Niciodată un lăutar, fie el chiar ge
nial, nu va fi ministru în această țară.

Și dacă totuși treburile țării merg bine, 
aceasta poate dăinui. Conducătorul de 
cursă lungă al politicii va înțelege odată 
și pe artiști.

MIHAIL JORA :

Artistul, prin însăși definiția lui, e 
o fire independentă, ce cu greu se poate 
încadra în cercul și disciplina electorală 
a unui partid politic : și chiar dacă s-ar 
încumeta la aceasta, ar fi socotit un 
vulgar visător sau utopist, neluat în sea
mă și disprețuit de către proprii săi to
varăși politici. Adevăratul artist fuge de 
frămîntările zgomotoase, de sălbaticele 
lupte electorale, de intrigile fără număr, 
de batjocoriri urmate de îmbrățișări și 
de tot alaiul de vulgaritate ce constitu
ie așa numitul farmec politic, căci apbr- 
tul lui în viață e spiritual și individual, 
iar nu material și colectiv.

Și totuși poate că n-ar fi rău ca unii 
dintre noi să se sacrifice intrînd în 
viața publică a țării. Dacă n-ar putea 
înălța nivelul moral politic de astăzi, 
ar fi de folos, cel puțin, instituțiilor 
noastre artistice, tratate cu dureroasă 
vitregie de 'către toți oamenii politici, 
mici sau mari.

Cine are, deci, curajul, să încerce.

Artistul poate 
sau trebuie să rămînă

Prof. IOAN I. LIVESCU :

Dacă ar sta ermetic în presupusul turn 
de fildeș, artistul ar deveni refractar 
oricărui contact cu viața din afară și 
arta nu se poate să nu sufere anumite 
influențe sociale.

în timpul marii revoluții li s-a atri
buit artiștilor rolul de educatori ai ma
selor ; a-i scoate din evoluția firească 
a vieții, nu s-ar aduce nici un serviciu 
artei propriu-zise.

Spițerul, care s-ar mărgini să facă 
numai hapuri și în laboratorul lui n-ar 
lăsa să pătrundă nici o rază de soare 
ar deveni un robot.

Artistul e și cetățean. Conștiința națio
nală nu-i e interzisă. Arta nu se face nu
mai pentru artă. Arta, necontestat, are 
criteriile ei, dar urmărește realizări, cari 
onorează și conștiința și aspirațiile unui 
neam. A

A participa ca artist la viața politică în
semnează a face politică culturală și, bine
înțeles, artistul are toată libertatea să ac
tiveze în acest sens, în cadrul grupărilor, 
pentru cari arta nu e nici lux, nici povară.

Și păstrînd o discreție delicată, artiștii 
au cunoscut guverne cari au ignorat pe 
artiști.

E. LOVINESCU :

Arta constituie o categorie de preocupări 
în nici o legătură cu orice altă categorie : 
arta e, cum s-a spus, pentru artă și pentru 
nimic altceva, după cum medicina e pen
tru medicină, politica pentru politică și 
așa mai departe. Ea n-are decît un scop : 
emoția estetică. Trebuie să rămînă în tur
nul său de fildeș artistul, pentru a între
buința expresia consacrată ? Trebuie. Nici 
nu se poate altfel, dacă vrea să rămînă 
artist. E obligat artistul șă nu aibă alte 
preocupări ? Ca artist, da ; altminteri, poa
te avea oricare altă preocupare ar voi. 
Poate fi bărbat politic, chimist, matemati
cian .coșar, agent de poliție sau agent al 
Siguranței, cum se spune că există cîțiva 
scriitori români. Aceste ocupații trebuie să 
fie însă juxtapuse, fără nici o infiltrație 
reciprocă. Ești pedagog la școală, dar nici
decum pedagog în artă; de îndată ce ca
tegoriile se amestecă, nu știu ce cîștigă 
învățămîntul, dar arta a pierdut cu sigu
ranță un scriitor.

CLAUDIA MILLIAN :

Turn de fildeș este o stare de spirit și 
este o ambianță interioară, în care plu
tește visul artistului, în care gîndul prin
de aripi, și devine act și poezie. Turnul 
de fildeș este cercul misticului, este aura 
cate înconjoară spiritul creator, așa cum 
era odinioară nimbul sfinților, strălucitor 
în scripturi și în icoane.

Ce ar putea fi mai ideal decît o trăire 
pură în artă și în visare, o uitare în me
ditație, o abandonare în gîndire ? Dar se 
mai poate, astăzi, năzui la acest dolce-far- 
niente. in vis si in credință ?

Omul simte în el energii realiste, ade
sea brutale, care nu se domolesc decît in 
lupta de exasperare a politicii de astăzi. 
Apoi politica satisface, în chipul cel mai 
surprinzător, năzuințele de ajungere mate
rială. Și dintre ființele combative, artistul 
este un neastâmpărat, un însetat de viață, 
de frumos ,de călătorii și de atîtea alte 
mirajuri fermecătoare. Poate arta să nas
că din mizerie și poate să trăiască numai 
din lipsă și din dureri ? Atunci rămîne de 
dus lupta pentru biruință și „politica" este 
arena cea mai senzațională a timpului. 
Temperamentul o ia astfel înaintea spiri
tului ; îl subjugă sau îl întrece.

Dacă nu există mecenate, sunt, în 
schimb, astăzi partide politice din abun
dență. Artistul e un ins activ. E adevă
rat că amestecul în luptele politice îl face 
să-și micșoreze capacitatea creatoare sau 
îi mută axa ideologică. Dar și artistul e 
un cetățean liber și oriunde ar activa, în 
turnul de fildeș sau în arena politică, va 
fi întotdeauna pentru libertate și pentru 
frumusețe.

Unde ar trebui să se fixeze, pentru a fi 
mai folositor lui și societății, iată o pre- 
ciziune grea pentru fizionomia secolului 
XX ! Rămîne, probabil, la libera alegere !

ION MINULESCU :

Dacă — cum se întîmplă de obicei — 
artistul n-are norocul să mai fie și fecior 
de „bani gata", cred că n-ar trebui să se 
încăpățîneze, nici măcar din curiozitate, 
să se urce în așa-zisul „turn de fildeș", 
fiindcă s-ar putea să nemerească fără să-și 
dea seama în propriul mauzoleu.

E drept că acest turn are o reputație 
foarte sonoră și aproape legendară. Cu
vîntul „fildeș" impresionează urechea 
prostimei, mult mai adine decît piatra cio
plită sau cărămida de pămînt ars.

In schimb, treptele de fildeș ale scării 
— pe care artistul, miluit de Dumnezeu, 
reușeșțe cîteodată să se urce pînă în vîrful 
turnului — sunt atît de șubrede, că, în 
afară de fulgii înaripaților sticleți ai artis
tului, nu mai suportă nici măcar bocancii 
brutarului, care trebuie să i aducă artistu
lui din turn, pîinea de toate zilele.

Despre patul de odihnă al artistului și 
mai ales despre faimoasa lui „masă de 
brad" nu cred să mai fie nevoie șă po
menesc.

Nu că n-aș mai avea nimic de spus... 
Dar simt că m-ar mustra din lumea lui 
bietul Eminescu, al cărui „Turn de fildeș" 



n-a fost decît un... „Ideal pierdut in noap
tea unei lumi ce nu mai este, lume ce 
gîndea în basrne și vorbea în poezii.

AGEPSINA MACRI:
Socotesc că artistul — în special artistul 

dramatic — n-are ce căuta în viața poli
tică. Chemat să exprime gindul marilor 
poeți, să-și pună temperamentul în slujba 
sentimentelor multiple cari agită omenirea, 
el n-are și n-a avut niciodată un rol de 
frunte în viața politică a popoarelor.

Știu că. în unele orașe din provincie, 
actorii fac politică pentru a obține cutare, 
rol, într-o piesă. Dar nu e vina bieților 
actori, ci a politicei care a otrăvit toate 
manifestările vieții noastre publice. Sin
gura politică a artiștilor trebuie să fie 
lupta împotriva politicei în artă.

PETRU MANOLIU :
Mi se pare că problema este pusă gre

șit, deoarece oricare om este mai mult 
sau mai puțin contemporan cu epoca sa. 
indiferent dacă este artist sau nu. Ne-am 

să facă politică 
in „turnul de fildeș” ?
obișnuit însă, de la Revoluția franceză, 
să cerem omului mai mult decît poate da. 
De aceea, după cum cetățenii de la 1789 
au dărîmat Bastilia, tot așa, și noi cei de 
azi suntem obligați să prefacem în moluz 
turnul izolării și care nu e tocmai de fil
deș. Dar să fim înțeleși. Vorbind despre 
spargerea acestui turn, să nu-și închipuie 
nimeni că el există în realitate, că. deci, 
sunt, în adevăr, oameni cari s-au izolat 
de restul și viitoarea limbii. Asemenea 
însingurări sunt imposibile. Acela care ar 
realiza această smulgere din lume s-ar 
usca asemenea unei plante rămase cu ră
dăcinile în vînt. Numai aparent un om se 
retrage din contemporaneitate, pentru 
nervii săi, pentru capriciile sale sau pen
tru alte mărunte lucruri legate de vremel
nicia lui trupească. în fondul său însă, 
în ceea ce are el mai definitiv și mai per
manent omul este o neîncetată partici
pare la ceasul timpului său. Suntem legați 
cu adinei, dar invizibile rădăcini, de lu
mină. de presimțiri, de neliniști— A. dar 
uitasem !... Întrebarea pusă de această an
chetă probabil că vizează un răspuns de 
altă natură, și anume acela privitor la 

această precisă întrebare : artiștii trebuie 
să facă politică ?

Antichitatea n-a cunoscut conceptul con
temporan al politicului, deși ea este crea
toarea politicii. La elini, de pildă, cetă
țeanul nu făcea politică decît numai a- 
tunci cîrd cetatea îi cerea, după cum de
venea soldat, dacă aceeași cetate avea ne
voie. Altfel, cetățeanul se ocupa cu me
seria sa. Era membru al cetății, liber, con
știent și mîndru. Politica, pe atunci, nu 
era o profesiune a inșilor, ci o realitate 
obiectivă, care se impunea prin însăși au
toritatea colectivității.

Dacă sunt sau nu pentru politica luată 
în sensul elin ? Răspund categoric: da. 
Nu sunt însă pentru participarea artistu
lui la politicul contemporan. Acest poli
tic e murdar, e nehigienic. e degradant. 
Se- compune numai din meschinării și din 
lașități. E o depravare a omului. Artistul 
nu poate să participe la viața acestui po
litic pentru simplul motiv că nu are voie 
să se scoboare. E dator însă să lupte din 
răsputeri pentru exterminarea politicului. 
Evident, și arta e tot o participare. Dar 
să lupte, pentru ca, desființînd politicul, 
să instaureze politica.

întrebarea este : ni se îngăduie sau nu ?

AL. LASCAROV MOLDOVANU :

Artistul este — sau ar trebui să fie — 
un „preot" al artei sale, — și după cum 
preotul propriu-zis este al tuturor credin
cioșilor, tot așa și artistul...

Făcînd politică (adică militantism po
litic obișnuit), artistul își va devia, într-o 
mare măsură, drumul artei, aducînd în 
realizările ei elemente eterogene — și așa 
nu va mai aspira a fi al tuturor...

Dar nici expresia „rămînere în turnul 
de fildeș" nu-i proprie, căci artistul, cu 
toate că n-ar trebui să se amestece în 
vălmășagul politic, stricător de suflete, — 
totuși el rărhîne o însemnată pîrghie de 
ridicare sau de coborîre a acestor suflete, 
— arta fiind, esențial și de fapt, socială. 
In care scop, artistul trebuie să trăiască 
_in lume".

Așa că as zice: artistul să facă .poli
tica* artei sale, creind in lume și pentru 
lume, dar să nu se amestece in lupta po
litică propriu-zisă. Să domine arta sa au
tonomă. indrumind, — dar să nu-și de

formeze arta, lăsînd să pătrundă în ea. 
prin politică, tocmai aceste elemente de
formatoare.

MIHAIL ONOFREI:

Artistul, ca cetățean, este obligat să ia 
parte la toată mișcarea politică, pentru că 
o părere a sa complectamente obiectivă 
sau un rol al său contribuie la succesul 
unei idei politice.

Cum însă artiștii formează o categorie 
specială,, ar trebui să fie scutiți de ase
menea obligații, pentru că ei au altă me
nire în viața unui popor. Toate partidele 
politice ar trebui să-și îndrepte ochii asu
pra artiștilor, să-i stimuleze, să-i ajute 
pentru realizarea de opere nemuritoare, 
spre a ridica nivelul civilizației neamu
lui său.

Artistul azi nu trebuie să ia parte la 
nici o mișcare politică pentru că ar de
veni subiectiv în opera sa, și o operă su
biectivă nu durează, ci să facă Artă pen
tru Artă.

Artistul trebuie să rămînă în Turn de 
fildeș. Dar în turn de fijdeș. nu stau ar
tiștii noștri. Ar fi bucuroși să aibă asigu
rată o existență măcar modestă, să poată 
lucra în liniște la operele — cum am spus 
mai sus, — cari să servească la înălțarea 
nivelului artistic.

Dar sunt artiști cari se ridică prin po
litică. Aceia nu trăiesc în „turn de fil
deș", ci în blocuri clădite din specularea 
produsului lor cu politica.

Turn de fildeș ? Ce ironie să se mai spu
nă astăzi ! Artistul, înainte de toate, este 
om. Și ca om trebuie să trăiască. De aceea, 
artistul om trebuie să iasă în maidane, să 
strige tare, să se bată cu mîna în piept, 
să jure și în felul acesta ajunge să-și facă 
„turnuri" chiar de fildeș — să fie lichea, 
să fie obraznic, cinic și fără rușine.

ȘTEFAN POPESCU :

Mai întîi, ce înțelegeți prin „viață po
litică" ? Poate fi cineva care să nu aibă 
o părere asupra vieții publice, în general ! 
Aceasta este ambianța în care trăim, ae
rul ce-I respirăm, putința de a lucra și 
dezvolta facultățile și aspirațiile noastre. 
Deci artistul, ca orice om care cugetă și 
simte, nu poate să nu aibă ideile sale și 
în cercul lui natural și le exprimă, face 
așadar act politic. Dar a activa ca om 
politic, într-un partid sau într-o grupare, 
cînd nu urmărește un interes direct, n-are 
ce căuta.

S-ar micșora. Unicul scop al activității 
lui e să se realizeze cît mai complect, cit 
mai definitiv. Aceasta să i fie ținta vieții : 
să înlăture toate piedicele și toate preo
cupările care nu-1 ajută sau îl împiedică 
de a-și atinge scopul.

CAMIL PETRESCU:

Toată activitatea mea de la „Săptămîna 
muncii intelectuale" încoace (și poate și 

mai devreme), pînă la formarea tezei 
NOOCRATE, ar putea să facă absolut fără 
sens faptul de a mai fi întrebat.

Dar dacă e necesar, precizez : Artistul 
c&re se ține departe de „treburile publi
ce" este un laș ori un învins dezamăgit 
(cele mai adesea e însă un șmecher care 
„se aranjează" cu toată lumea). Pe de 
altă parte artistul care „face politică" în 
cadrele oricărei alte ideologii și organi
zații decît totalitatea noocratică este un 
TRĂDĂTOR al destinului omenesc. E a- 
devărat că majoritatea sunt trădători din 
simplă imbecilitate. Dar nu sunt mai pu
țin periculoși.

MIHAIL SEBASTIAN :

Nu pot să răspund prin „da" sau prin 
„nu" lă o întrebare atît de generală. Nu 
pot mai ales să dau un răspuns de prin
cipiu.

Dacă artistul trebuie sau nu să parti
cipe la viața politică e o chestiune care 
se rezolvă de la.caz la caz, după tempe
ramentul personal, după vocație.

Un lucru mi se pare însă clar : dacă 
artistul poate la urma urmelor să facă 
politică, opera sa însă nu are în nici un 
caz acest drept. Nimic nu e mai umilitor 
pentru spirit și mai nefast pentru artăs 
decît o operă partizană, tendențioasă, care 
vrea cu orice preț să „demonstreze".

Constrîngerea politică anulează liberta
tea de creație. Dintr-un artist ea face un 
complice.

Nici fascismul, nici hitlerismul, nici co
munismul nu au creat nimic în ordine ar
tistică și nu e greu de prevăzut că nici nu 
vor creea. Libertatea — pe care toată lu
mea o batjocorește, fie suprimînd-o cu ci
nism, fie răstălmăcind-o cu inconștiență 

—j este o valoare ce se lasă foarte ușor 
călcată în picioare, dar totdeauna cu te
ribile sancțiuni morale.

Aștept cu melancolie — dar și cu o 
secretă satisfacție - să văd cum toți cei 
care trădează astăzi condeiul lor de scrii
tor, pentru a obține în schimb o carte de 
membru, o insignă și un imn, vor plăti 
într-o zi în fața propriei lor conștiințe, 
această trădare.

MIHAIL SADOVEANU :

Locul meu de director politic al ziare
lor „Adevărul" și „Dimineața" constituie 
un răspuns.

JEAN STERIADE:
Turn de fildeș !

(Ancheta a apărut in „Rampa", 
An XXVII, nr. 5986, din 25 decem
brie 1937, pp. 7—8).

Transcris de V. DURNEA

Cei ce ne-au dat nume

G. M. CANTACUZINO: Dureroasa revoltă...
„Ai fost, cititorule, vreodată, primă

vara, in cimitirul orașului nostru. E- 
ternitatea ?“ Așa începea articolul in
titulat „Cutreerînd prin ..CETATEA 
PĂCII*, publicat la data de 5 mai 1935 
în ziarul Opinia. „Ce imens roman în
chide în el un cimitir ? !“ — medita 
autorul, continuînd : „Dar cîți sînt cei 
ce-i răsfoiesc filele ?...“ Sîntem și noi 
tentați să punem aceste întrebări, a_ 
cum, în acest splerjdid început de pri
măvară, după ce am însoțit comisia 
care se preocupă de materializarea ini
mosului Apel al Primăriei lașului (O- 
pinia, 1 februarie 1991) urmărind a- 
cordarea atenției cuvenite acestui „Mo
nument istoric", —■ după expresia re
gretatului L. Kalustian. Ne simțim da
tori să motivăm titlul acestor însemnări. 
Expresia aparține arhitectului, pictoru
lui, scriitorului și pedagogului Georg; 
Matei Cantacuzino (189y—1960) autorul 
articolului Monumente funerare la ro
mâni din volumul Izvoare și popasuri 
(1934). Mormîntul acestei personalități 
a culturii românești se află în cimiti
rul Eternitatea din Iași, parcela 15/1. 
rindul 9, locul 9. Am indicat cu preci
zie amplasamentul acestui mormînt, d-° 
oarece zadarnic ar căuta cineva acum 
crucea cu inscripția lămuritoare : mo
numentul funerar se află într-o stare 
jalnică, piatra de căpătîi fiind doborîtă 

la pămînt, iar bălăriile crescînd în 
voie...

înțelegem acum sensul cuvintelor lui 
Adrian Anghelescu, cel câre s-a o 
cupat de reeditarea, în 1977, a scrie
rilor marelui dispărut : „Locul unde se 
află mormîntul lui G. M. Cantacuzino 
continuă să rămînă pentru mine o ne- 
dezlegâtă enigmă".

Este, credem, cel mai elocvent exem
plu de ingratitudine a ieșenilor față de 
memoria unei mari personalității, care 
și-a mărturisit în numeroase rînduri 
dragostea față de orașul de pe cele 
șapte coline. în articolul său Iașii în 
arta românească din volumul Arcade, 
firide și lespezi (1932) el spunea : „Dar 
lașul este singurul oraș din țară în 
care trecutul cel mai îndepărtat al is
toriei este legat printr-un lanț continuu 
cu ziua de astăzi. La Iași, mai bine ca 
oriunde, înțelegi adîncimea dorului 
nostru, vechimea rîvnelor noastre și 
continuitatea cugetului românesc".

Vorbind despre împotrivirea lașului 
la acele „improvizații necontrolate (ar
hitecturale — n.n.) și continua invazie 
a elementelor de mîna a doua a Eu
ropei periferice" G. M. Cantacuzino 
concluziona : „IAȘUL ESTE UN POEM 
TERMINAT". Că a iubit lașul o do
vedesc și alte cuvinte ale artistului — 
cărturar: „Chiar actuala sărăcie a a-

cestui oraș face parte din farmecul său. 
După veacuri de bogăție, de putere po
litică și glorie, dezbrăcat de toate pri
vilegiile temporare, îl găsim nepăsător 
în spiritualitatea sa. Din lașul de altă 
dată a rămas esențialul; o structură 
latină a gîndului românesc... un templu 
al gîndului și al artei noastre care își 
așteaptă credincioșii, înainte de a se 
răci cenușa caldă a tradiției".

Acest „om universal",cum îl nu
mea Edgar .Papu, înrudit cu familia 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza și 

cu alte familii pomenite de cronici, s-a 
născut la 11/23 mai 1899 la Viena și a 
decedat la 1 noiembrie 1960 la Iași, 
alegîndu-și ca Ioc de veci poeticul ci
mitir din dealul Tătărașului. Presim
țind, parcă, ingratitudinea omenească 
el scria undeva : „A întîrzia puțin ui
tarea care o să ne acopere este un joc 
pueril". Din păcate, a avut dreptate: 
după 31 de ani de la dispariție nici 
foștii lui elevi și colaboratori nu pot 
aduce o floare la mormîntul său... Și 
ce frumos scria Aurel Leon în al trei
lea volum din UMBRE : „Suișul l.a a- 
demenit pentru ultima oară în începu
tul de noiembrie 1960... Robul lui Dum
nezeu George Matei Cantacuzino, îm
păcat cu Cel de sus, precum Voltaire, 
prin dragostea pentru arta locașurilor, 
a trecut indiferent pe lingă somptuoa
sele cavouri Sturza, Cantacuzino, Ghica, 
Pallady, ca și cum nu le-ar fi fost ru
dă și a preferat să se culce undeva, în 
iarba arsă de primele brume, cit mai 
sus, „spre a zări aproape dintr-o sin
gură privire lașul, Cctățuia, Galata..., 
acoperite uniform de bolta cenușie a 
cerului de iarnă".

Este adevărat că autorul atîtor vo
lume a rostit și următoarea frază : 
....Găsesc arhitectura funerară inutilă, 
cînd depășește o cruce de lemn sau o 
lespede de piatră". Se va găsi cineva 
care să pună această lespede pe mor
mîntul din parcela 15/1 ?...

Constantin OSTAP 
Constantin DOROFTEI



— Ci nd va ne vizitați numai 
in anul sabatic. Din 1989, însă, 
prezența dv. printre noi a deve
nit una anuală. S-a scurtat dru
mul intre Huntington, Indiana 
și București, aveți un program 
mai lejer, vi se pare România 
mai interesantă sau ?...

— Nici una dintre cauzele e- 
n timerate de dv. nu a deter
minat, singură, schimbarea la 
care vă referiți. Nu! Ca vechi 
prieten al României, am fost 
foarte fericit de deschiderea in
tervenită în această țară, după 
decembrie 1989. Și chiar dacă 
o asemenea deschidere este de
parte de ceea ce am sperat eu 
toții. Țara Românească a deve
nit totuși mai liberă și mai in
teresantă pentru un străin. Dar 
am avut și oarecare șansă, de
oarece, așa cum știți, în 1989— 
1990 m-am aflat în România 
pentru studii, iar anul trecut 
am fost invitat în Moldova, pen
tru Conferința internațională 
consacrată pactului Molotov- 
Ribbentrop, ocazie cu care am 
vizitat din nou Bucureștii și 
Iașii. Anul acesta am partici
pat la un simpozion dedicat in
staurării regimului comunist în 
Sud-Estul european, organizat 
la Cluj, în urmă cu cîteva săp- 
tămîni. Profitînd de invitația 
pe care mi-au adresat-o organi
zatorii acestei dezbateri,i proba
bil prima ca tematică și am
ploare, am ținut să revăd Bucu
reștii și, bineînțeles, Iașii, capi
tală a culturii românești, cu ve
chii mei prieteni. De aceea, poa
te, drumul dintre Huntington 
și România, deci și Iași, s-a 
scurtat puțin. Oricum, libertatea 
sau numai speranța întru liberta
te care ni s a redat în ’89, ne a- 
trage, ne fascinează, scurtînd 
drumul dintre noi.

— în sens invers, același 
drum iparc mai lung azi !

— Surprinzător, desigur, și 
paradoxal, dar aveți dreptate. 
Cred că toată lumea a sperat 
că o dată cu dispariția regimu
lui vechi, fiecare va avea po
sibilitatea de a se mișca oriunde 
în lume. Dar, descoperim încă 
o dată că între speranțele noas
tre și realitate rămîne un gol 
imens, care ne depășește voința, 
anulîndu-ne adevăratele posibi
lități. adică acelea care ni se 
cuvin și pe care le merităm.

— Cum evoluează — văzute 
de dv. — raporturile culturale, 
economice, diplomatice america- 
no-române ?

— Din punct de vedere cul
tural, cred că raporturile ame
ricano-române evoluează normal. 
Au fost organizate mai multe 
conferințe, ca de pildă Coloc
viul IREX, unele simpozioane 
și congrese și, în mod special, 
aș vrea să subliniez, cum se 
exprima „odiosul", că anul vii
tor, în iulie, se vor desfășura 
aici, la. Iași, lucrările celui de 
al doilea Congres Internațional 
de Studii Românești, care va 
beneficia, sper, de o numeroasa 
și prestigioasă participare româ
nească și străină. Știu că sînt 
din ce în ce mai multi studenti 
români care se specializează la 
noi, știu că bursele Fulbright 
au crescut etc. Pe plan cultural,
așadar, lucrurile merg mult mai 
bine ca înainte. Una dintre di
ficultăți este aceea legată de 
posibilitatea de a tipări, de a 
publica. Cărțile românești apar, 
în continuare, destul de greu 
în S.U.A. De aceea am fost 
foarte mulțumit cînd mi s-a o- 
ferit ocazia de a veni din nou 
în România, după ce fusesem 
aici și în urmă cu un an, întru- 
cît au apărut, chiar în condiții
le crizei culturale, multe cărți 
interesante, pe care nu numai 
că nu le avem, dar despre ca
re nici nu am auzit. Fără aceste 
cărți, reviste etc., informația 
noastră va fi în permanență la
cunară, circumstanță care se va 
repercuta asupra a ceea ce vom 
scrie și publica, dar și asupra 
cursurilor noastre.

— Raporturile acestea, de ca
re vorbiți, le continuă pe cele 
vechi sau intre timp au apărut 
și alte forme...

— Au apărut, bineînțeles, și 
alte forme, adăugîndu-se celor 
deja existente, care nu pot fi a- 
bandonate, deoarece au părțile 
lor bune. Lectorii care au func
ționat la noi nu au fost împie
dicați să predea așa cum voiau 
ei și să spună ce doreau. Pe 
de altă parte, putem judeca to
tul plecînd de la o comparație. 

In 1979, am fost la Cluj, la o 
conferință I.R.E.X., unde ameri
canii și-au expus punctul de 
vedere, însă discuțiile care au 
urmat n-au depășit' stadiul unor 
„scenarii" stereotipe, regizate. Cei 
care au intervenit au fost pre
gătiți, li s-a spus în ce sens să 
dirijeze dezbaterile etc. Eventua
lele răspunsuri erau știute di
nainte, deci nu interesau pe 
nimeni și nici nu erau asculta
te de cineva. Am învățat, desi
gur, în anii ’60, ’70, să nu luăm 
în considerație asemenea „răs
punsuri", dar... Nu demult, la 
Cluj, cu ocazia colocviului la 
care am tot făcut referire,, dis
cuțiile au fost foarte interesante 
și benefice pentru toți partici- 
panții. Dialogurile la care s-a 
ajuns au fost deschise, deși u- 
nele dintre vechile automatisme 
pot fi încă ușor sesizate, atît 
timp cît sechelele deprinderilor 
și ale formulelor întipărite în 
conștiința dv., dar chiar și a 
noastră nu pot fi înlăturate de-

PAUL E. MICHELSON:

între speranțele 

noastre 
și realitate 
rămîne un gol 
imens!

Istoricul Paul E. Michelson funcționează ca 
Distinguished Profesor of History la Huntington 
College, Huntington, Indiana. Ani de-a rîndul a 
predat studenților americani cursuri de istorie a 
Sud-Estului european și a României, urmărind 
in permanență relevarea trecutului nostru și în
cadrarea lui in istoria universală. A publicat 
binevenite și valoroase studii în reviste româ
nești și americane, a recenzat numeroase lu
crări — semnate de istorici români — în re
putate publicații editate în S.U.A., dar și în al
te țări, a prefațat monografii consacrate unor 
subiecte de istorie românească, a organizat sau 
a participat la prestigioase manifestări științi
fice dedicate României etc., Este autorul apre
ciatei și pertinentei monografii Conflict and 
Crisis : Romanian Political Development, 1861— 
1871 (New York, Garland Publishing, 1987, 300 
p.) și membru al American Historical Associa

tion, American Association for the Advance
ment of Slavic Studies, American Association 
for Southeast European Studies. Society for 
Romanian Studies etc. hi România a revenit, 
incepind cu 1971, ori de cite ori a avut ocazia, 
înfățișîndu-se ca un prieten sincere al români
lor, care se bucură ori se întristează o dată 
cu ei.

într-o seară, tîrziu, pe la începutul lunii iu
nie a.c„ Profesorul Paul E. Michelson mi-a te
lefonat din liniștitul și elegantul Huntington, a- 
nunțîndu-mă că peste cîteva zile va fi la Bucu
rești. După amabilitățile de rigoare, l-am în
trebat cu ce gînduri se reîntoarce în România. 
Succintelor informații oferite atunci le-a adău
gat asigurarea că va trece și prin Iași, unde 
ne vom întreține pe îndelete. Așa s-a născut 
interviul de față, din care publicăm două frag
mente.

cîț printr-o intervenție chirurgi
cală de profunzime, dar și o o- 
perație estetică. Dincolo de toa
te, discuțiile de azi au fost fo
lositoare, întrucît ele au permis 
și chiar au stimulat avansarea 
unor puncte de vedere diferite. 
Or, cum bine se știe, adevărul 
și progresul științelor umaniste 
nu sînt posibile fără o dezba
tere și o confruntare liberă, ne
dirijată, în virtutea unor con
cluzii apriorice. Așa cum obser
va Karl R. Popper, relevarea 
adevărului presupune o dezba
tere, care contravine umanității. 
Așadar, discuțiile sînt mult mai 
normale azi. înainte de ”'89 e- 
rau prea mulți cei care ori nu 
spuneau nimic, ori, dacă aveau 
ceva de spus, se rezumau la dis
cuții particulare. în prezent, 
toate opiniile sînt făcute publi
ce. Aceasta este o schimbare 
fundamentală. In plus, am ob
servat că în ultimul timp sînt 
trimiși în S.U.A. mai mulți ti
neri, lucru imposibil altădată, 
întrucît autorităților românești 
le era teamă că ei nu se vor 
mai întoarce. Eu zic, deci, că 
timpul va hotărî și în acest caz, 
deși răbdarea noastră pare a fi 
ajuns la limită. Vom gîndi și 
vom: acționa altfel, atît dv. cît 
și americanii, deoarece și noi, 
trebuie să recunosc, ne întrebăm 
dacă cei care ajung în Statele 
Unite vin numai cu clișee și 
fraze stereotipe sau sînt pro
fesioniști și deci știu ce au de 
făcut. Am chiar și un exemplu. 
Acum vreo zece ani, am parti
cipat la o conferință (nuri dez

vălui tema și locul unde s-a 
desfășurat, întrucît nu cred că 
este necesar, conferință axată pe 
istoria perioadei interbelice, la 
care a participat și o delega
ție românească, în componența 
căreia intrau cîțiva academicieni 
și alte cunoscute personalități 
științifice. Cu acea ocazie a 
fost prezentată, de un medievist, 
o comunicare despre evoluția e- 
conomiei românești în perioada 
interbelică! întreaga asistență 
a înțeles că nu „cititorul" scri
sese textul respectiv, din care 
reieșea că perioada cuprinsă în
tre cele două războaie mondia
le a fost nefastă pentru Româ
nia, deoarece locuitorii acestei 
țări trăiau sub o tiranie monar
hică, întreținută de un sistem 
politic capitalist. Participanții 
au asistat impasibili, dormitînd 
peste 20 de minute, înțelegînd 
că acela care „conferenția" nu 
scrisese nimic din „comunica
rea" pe care ne-o avansa nouă. 
Totuși, faptul că a ajuns în A 

merica i-a oferit prilejul de a 
întreprinde apoi unele cercetări. 
Astăzi nu mai este posibil așa 
pava.

în domeniul raporturilor eco
nomice, normalizarea se produ
ce mult mai lent. Eu cbnsider 
că schimbările intervenite în e- 
conomia României au fost mult 
mai nesemnificative decît ne 
așteptăm noi, toți. Pur și sim
plu nu a existat și poate că 
nici nu există deocamdată un 
cadru ori un statut economic, 
în virtutea cărora un busines
sman american să-și poată schi
ța un program de investiții ga
rantat de o legislație adecvată 
și de un regim politic stabil. 
Orice om de afaceri se gîndește, 
cum este și firesc, la profitul 
care va rezulta dintr*o colabo
rare, întrucît nimeni nu va ac
cepta ipostaza de organism de 
binefacere. Așa cum observa 
Adam Smith, dacă toți vor ur
mări interesele proprii, prospe
ritatea va fi generală. In Româ
nia, deocamdată, este riscant să 
te implici în domeniul vieții e- 
conomice, întrucît regimul in
vestițiilor este nebulos. Totul 
se complică — în loc de a se 
clarifica —, atunci cînd încer
căm să comparăm țara dv. cu 
alte țări, printre care, bunăoară. 
Ungaria, unde am fost în urmă 
cu cîteva zile. Acolo se vede 
că firmele străine beneficiază 
de autoritatea de a face invest* 
ții, că oamenii de afaceri au 
dreptul de a scoate profitul din 
țară și așa mai departe. în Ro
mânia, toate acestea se mișcă 

mult mai lent. Lumea și-a pus 
toate speranțele în clauza națiu
nii celei mai favorizate. Eu nu 
mă aștept la vreun miracol de 
la această clauză, deoarece ea 
nu va modifica realitățile eco
nomice proprii României. Clau
za nuri va atrage după sine pe 
investitori și pe oamenii de a- 
faceri. Prin urmare, foarte im
portant este statutul economic, 
infrastructura ■ economică etc. 
Interesează, de pildă, și nu ori
cum, modul de funcționare a 
telefoanelor, cît de repede poa
te fi transmis un fax, care sînt 
condițiile de închiriere a unui 
spațiu potrivit etc. Cum lesne 
poate fi observat, regimul co
laborărilor economice, al aface
rilor este departe de a funcțio
na măcar satisfăcător. Folosesc 
vocabula „afacere" cu o oare
care reticență, întrucît știu ca
re este sau mai bine-zis care 
era reacția românului față 
de această prestație interumană 
absolut respectabilă. Afacerea 

este o activitate necesară și o- 
norabilă, -atunci cînd cei impli
cați respectă legile în vigoare. 
Dv. va trebui să înțelegeți a- 
cest adevăr, fără de care nu 
poate funcționa un program de 
cooperare economică, deci și ra
porturile economice americano- 
române.

Relațiile diplomatice evoluea
ză, cred, mai bine, la această 
oră, decît anul trecut. Este foar
te curios faptul că România, 
care își are interesele ei, a pro
cedat aproape de fiecare dată 
împotriva acestor interese. Cînd 
întreaga lume civilizată ajun
sese să spere într-o îndreptare, 
a intervenit de fiecare dată ce
va care a stricat totul: o mine- 
riadâ, in primul rînd, apoi mul
te alte „surprize" de același 
gen. Efectele unei atare evolu
ții, care de fapt s-a dovedit a 
fi o involuție, au fost în per
manență resimțite de raportu
rile României cu toate statele 
lumii. întîrzierea conturării so
cietății civice, democratice a in
festat relațiile americano- 
române. Noi avem o tradiție în 
preocuparea permanentă de a 
ști care este nivelul devenirii 
democratice a unei țări ori a 
unei zone geo-politice, mai ales 
atunci cînd intervin și conside
rații de ordin strategic. De 
multe ori am fost întrebat: de 
ce nu ne dați clauza — ca și 
cum eu aș fi în măsură să de
cid — atît timp cît Chinei, 
unde democrația suferă mai mult, 
unde drepturile omului nu sînt 
respectate, i-ați acordat-o. Răs

punsul este clar : China este 
într-o cu totul altă situație, în 
cane interesele strategice sînt 
dominante. Apoi, nu trebuie 
să uităm că rolul Chinei în jo
cul intereselor politice interna
ționale este unul esențial, în 
timp ce România, din acest 
punct de vedere, nu contează 
pentru diplomația americană. 
Bucureștii au avut un rol în a- 
nii ’70, pierdut în -anii ’80. Noi 
nu am fost, totuși, foarte atenți 
la acesțe schimbări și am apli
cat față de România, în anii ’80, 
politica anilor ’70. în sfîrșit, 
după ’89, americanii au deve
nit circumspecți, dîndu-și seama 
că au 'greșit puțin în diploma
ția afișată față de „odios", mai 
ales după 1985. Faptul acesta a 
fost recunoscut de fostul nostru 
ambasador, David B. Funder
burk, care a încercat să schim
be direcția, fără însă a reuși, 
întrucît profesioniștii Departa
mentului de Stat au avut calcu
lele lor. De aceea, noi am apă
rut cu o imagine puțin macu
lată, astfel îneît, la această oră, 
insistăm asupra realizării unor 
cerințe fundamentale: instaura
rea unei democrații autentice, 
independența televiziunii etc. 
Și cred că nu greșim formulînd 
asemenea pretenții. Unii ne a- 
cuză pentru „cumințenia" noas
tră față de Ceaușescu. Fesenis- 
tii, mai ales, pretind că ei 
s-au rupt de ceaușism, cerînd 
pentru aceasta, acordarea neîn- 
tîrziată a clauzei. Eu consider 
că totul trebuie judecat altfel. 
Să învățăm din experiențele cu 
care_ ne-am confruntat altădată! 
Dacă i-am acordat lui Ceaușes
cu clauza fără nici un rost, azi 
nu _ trebuie să repetăm aceeași 
greșeală...

în concluzie, în balanța rapor
turilor americano-române, rela
țiile culturale evoluează într-un 
ritm și o direcție promițătoare. 
Regret, însă, că din multe puncte 
de vedere cultura conțină a ră- 
mîne pe un plan secundar. Fac
torii de decizie se arată a fi mai 
interesați de economie, de di
plomație... Convingerea mea es
te că înainte de orice ar tre
bui propulsată cultura, întrucît 
ea ridică mai puține semne de 
întrebare, evitîndu-se astfel ne
cunoscutul și surprizele care ar 
putea eventual influența rapor
turile generale americano-româ- 
ne. Putem discuta valoarea re
lațiilor economice, din perime
trul avut în vedere, politica in
ternă a României, democratiza- 
zarea etc., fără a ajunge la nor
malizarea raporturilor america- 
no-române. Raporturile cultura
le nu suscită atîtea discuții, care 
nu se încheie de fiecare dată cu 
elucidările și deci cu rezultate
le scontate. în cultură, Româ
nia are mai multe de oferit, iar 
noi sîntem în aceeași situație. 
Chiar și înainte de ’89 am afir- 
friat, cu ocazia unei conferințe^® 
că accentul raporturilor ameri-^f 
cano-române s-ar cuveni pus pe 
cultură, întrucît astfel am avea 
numai de cîștigat, fără a ne iro- 
și timpul în tatonări și discuții 
econom ico-diplomati ce sortite, 
dintru început, eșecului ori re
zultatelor minime, de circum
stanță. Din nefericire, guvernele 
noastre se arată interesate mai 
mult de avantajele economice 
ori diplomatice, nesocotind ra
porturile culturale. Noi, oame
nii de cultură, va trebui să fa
cem un efort în acest sens, să 
revigorăm și să amplificăm 
schimburile culturale, științifice 
etc.

Un rol important, în acest caz, 
revine raporturilor și contacte
lor personale, care nu acționea
ză numaidecît în sfera unui 
program oficial. Se impune a fi 
abandonată convingerea potri
vit căreia numai într-un cadru 
oficial se poate realiza ceva. 
De aceeaj Congresul din 1993 
va fi organizat de o societate 
particulară, care nu e subven
ționată de stat și nu are nici 
o legătură cu guvernul ameri
can, ci este pur și simplu o so
cietate constituită din america
nii care se interesează de cul
tura românească. Cînd românii 
vor învăța și ei să nu aștepte 
de la guvern ori de la ’ tin mi
nister ceva, ci să facă eforturile 
necesare unor realizări particu
lare, atunci se va face un pas 
înainte, și, foarte important, pe 
drumul extinderii raporturilor 
americano-române. (va urma).

Gheorghe I. FLORESCU



fondul principal
Fără Caragiale, biata noastră tranziție 

n-ar avea nici un haz. Cum i.am mai fi 
descoperit pe Cațavencu. Trahanache, Leo
nida, Cetățeanul Turmentat, pe Mitică 
multiplicat in ai săi amici, pe Esmerald-e 
Piscopesco et. comp., protagoniștii tranzi
ției, de la incrucișarea veacurilor — in 
diversitatea tipologică de astăzi, in belșu
gul de lideri redutabili, de campioni ai 
progresului, in furnicarul de slujbași mi
nisteriali pe viață, in puzderia de gaze
tari care -...nu mint.-", in forfota de apro- 
pitari și negustori, în viesparul partide
lor politice, în garniturile de snobi și 
snoabe de varii profiluri și calibre ?

Caragiale continuă să Ce actual, fiind
că el însuși (dimpreună cu opera sa) este 
o lume (sau poate mai corect, lumea) în 
care coexistă elemente de contrast apar- 
finind eternului uman și artistic : un ochi 
de ciclop și o sensibilitate acustică, riva- 
lizînd in rafinament cu aceea a simboliș
tilor și a marilor muzicieni ; o atracție 
congenitală pentru zonele subconștientu
lui, pentru latura misterioasă a lucrurilor 
împreună cu vocația instantaneului coti
dian și a detaliului plastic; un neastîmpăr 
temperamental, o predispoziție anxioasă 
de tip existențialist avant la lettre, echi
librată de un adevărat cult al armoniei, 
al rigorii formale, cu ascendență clasică.

Intuiția caragialeană a surprins incon
gruențe hilare intre diferite planuri ale 
existenței, cea mai fecundă pentru sub
stratul filozofic al operei (chiar dacă filo
zofic ar putea să sune strident) fiind a- 
ceea dintre rolul, uneori decisiv, al ha
zardului, al iraționalului în destinele oa
menilor și încercările de cunoaștere limi
tate ale rațiunii, care are ambiția să cu
prindă, să clasifice, să formalizeze; din 
această discrepanță derivă complementar 
celelalte — intre intenție și realizare, in
tre dorință și

Sentimentul de înstrăinare, urmare a 
eșecurilor conștiinței in raporturile cu lu
mea și cu sine, află insă compensație in 
atitudinea înțeleaptă de acceptare (evident 
sceptică, proprie marilor umoriști ai lu
mii. Replica scriitorului român la absur
dul existențial aparține totuși unui ori
zont deosebit, semnalizind numai, de la
distanță, disperarea, revolta. Constatativ, 
fără speculații ori înfiorări metafizice, 
Caragiale conchide, de regulă, cam așa : 
„De ce, de ne ce — nu trebuie să ne ba-, 
tem mereu capul să filozofăm, să tot că
utăm cauza la orice... Destul să constatăm 
cum șe petrec lucrurile'1.

Adversar al. idilismului ca și al elanu
rilor romantice utopice, dar urmărit de 
ideea de hazard, Caragiale propune o vi
ziune a lumii ca mare harababură (ase
mănătoare petrecerii de la Moși) guver
nată de logica nonsensului, a paradoxu
lui, viziune convergentă cu aceea a dra
maturgului, care percepe ltimea ca o sce
nă, la discreția capriciilor regizorale ale 
unor forțe oculte, adesea malefice, care 
improvizează mereu spectacolul vieții, sfi- 
dînd rațiunea care zadarnic s-ar vrea 
prioritară.
F Marile necunoscute sînt absorbite lexi
cal în registrul ambiguității comicului, în 
cuvinte și sintagme de o mare circulație, 
cu rezonanță folclorică : noroc (cu plus 
sau minus înainte), ceasul rău, (teribilă) 
potriveală, ca prin minune, intimplarea 
face, se nimerește, fatalitate, dracul — cu 
corolarul tragi-comic: viceversa. Reflec
țiile pesimiste ale lui Lache și Mache, 
după epuizarea lefii: „lumea și omenirea 
sunt numai o confuzie fără plan nici or_ 
dine” dincolo de discrepanța rizibilă în
tre fondul grav al enunțului (prefabri
cai) și rudimentul de intelect al protago
niștilor. trădează. de fapt, optica scriito
rului

în acumularea lor. efectele hazardului se 
constituie pe pian epico—dramatic (-ehnică 
predilectă pentru autorul Scrisorii- ' in 
nuclee de intrigă, cu funcționalități dintre 
cele mai diverse: declanșează și soluțio
nează conflicte (O noapte furtunoasă, O 
scrisoare pierdută): întorc pe dos. ca pe 
mănușă, destine umane (Cum devine ci
neva revoluționar și om politic—, in loc 
de preot de țară ; umilesc, îngenunchează 
voința, silindu-1 pe erou să pertkțpe in 
mod aberant, la denso.area prcprtuhn idea .
chiar dacă acesta înseamnă numa. o tne- 
serie de copist: perturba p.nă la Jezecht- 
libru mecanismele comportamentale (no
rocul, ca mare farsor, ii proiectează ce 
Lefter Popescu in situații-limită. reve.în- 
du-i propria nebănuită strametate. me
tamorfozează radical atitudini și dea
luri, prefăcindu-1 pe Coriolan Drâgănescu 
„licențiat in drept, tinăr eminent, irezis
tibil orator, caracter mare!“ din campio
nul tinerimii revoluționare în inspector 
de politie și zbir).

Gestul ireparabil al onestului casier 
Anghelache ține, de asemenea, de dome
niul sucelii : sub amenințarea controlului 
financiar, el clachează. reacționînd ca un 
ieșit din țîțîni.

Colegii săi nereculeși din stupoare, ar 
dori să înțeleagă: „De ce... de, ce, nene 
Anghelache ? a întrebat plîngînd ca un 
prost, cel mai tinăr. Dar nenea Anghe
lache. cuminte, n.a vrut să răspunză" (cu
vintele pe care le-am subliniat atestă i- 
ronia înduioșată a lui Caragiale în fața 
candorii căreia lacătele nu vor să se des
chidă).

Structurată pe cuvîntul-cheie fatalitate, 
proza Tren de plăcere capătă o valoare 
emblematică pentru conceperea lumii ca 
teatru, animată aici de marionetele din 
familia Georgescu. Ea „știe perfect ce are 
să facă, pas cu pas și minută cu minută", 
numai că nu au fost luați în calcul ș 
factorii aleatorii ; ca într_un basm cu 
duhuri rele, fericirea se preschimbă în 
calvar.

Din perspectiva hazardului, componen
tă existențială majoră, viața se așază în

Reversul 

comicului 

caragialian

universul schițelor și momentelor, sub 
zodia provizoratului și, în ultimă anali
ză, a lui vanitas vanitatum. Oamenii um
blă forfota (o forfotă larvară), „cuprinși 
ca de niște friguri", mai ales noaptea 
„...și nu pot dormi măcar — parcă sînt în 
stare de insomnie", aleargă mahmuri, în
tr-un du-te-vino fără scop; în zilele de 
duminică „își fac bășici pe tălpi, umblînd 
toată ziua gură-cască", într-un amalgam 
ca în antologica enumerare Moșii. Tabla 
de materie, ce unifică disparatul și al 
cărei final cade, nu lipsit de relevanță, 
pe „...praf, noroi, murdărie, infecție — lu
me, lume — vreme frumoasă — dever 
slab — Criză teribilă, monșer !“

Insatisfacția bovarică nu dă pace oa
menilor ; nevoia de altceva, de mai bine, 
de progres, are printre alte urmări, fri
sonul colectiv al mutatului la Sf. Gheor. 
ghe și la Sf. Dumitru. Se mută nu numai 
chiriașii, ci și proprietarii : „—■ Iar să ne 
mutăm ? — Dacă trebuie !... Asta e soar
ta chiriașilor!“ La care scriitorul adau
gă : „Soarta numai a chiriașilor ? Zic eu 
în gîndul meu... Aș..." Un aș ce ascunde 
după zîmbet, întristarea. Șarja acestei ciu
date porniri se rezolvă într_o poantă lito- 
tică : proporțiile de ciclon ale migrație' 
bianuale („Uf! Cînd mă gîndesc, să plec iar 
cu troacele, să le mai hodorogesc iar ! 
să mai paț iar ca-n rîndul trecut, cînd 
s-a răsturnat căruța și era să mă calce 
tramvaiul — că mă mir ș_acuma cum am 
scăpat ! — uf ! parcă mai bine să mor !“) 
evocate pe tot parcursul schiței, sînt re
duse la derizoriu,, în prevenitorul, inuti
lul și aproape înduioșatul îndemn : „— în
cet ! încet, că spargeți!...“

Percepute instinctiv ca pericole ce a- 
menință de pretutindeni, temerile sînt a- 
dunate in cîteva focare : criza (economi
că, financiară, politică), falimentul care 
„bate la ușe* (Situațiunea), mașinațiunile 
-poziției (Accident parlamentar), guvernul 
banditesc (Atmosferă incărcatăl. suprima
rea posturilor (Diplomație), scumpirea tra- 
j?ai (Repausul duminical), scăderea le- 

furikr (.Amicul X) ș.c.1.
îngrijorarea este dilatată la dimensiu

nile mapamondului: -Dumneata nu vezi 
re se petrece în China cu boxerii și toată 
F.uropa nu poate pentru ca să se-nțeleagă; 
asta e o chestie mare—“

Toate aceste spectre au drept cauză a 
cauzelor o mare nebuloasă : Statul — ca
re pentru unele minți lichefiate de cani
culă trebuie să fie o instituție de binefa
cere. gîndire revoluționară avansată mai 
întii de Conu Leonida. Concluziile îna
intașilor generează false revendicări și 
acuze : ..Stăm râu, foarte rău, domnule!... 
Statul nu vrea să se gîndească !... Nu este 

nici o încurajare ; ba putem zice că este 
chiar o persecuțiune..." răbufnește, cu nă
duf, Stasache, unul dintre preopinenții 
din Inițiativa...

Un sindrom al frustrării incită spiritele 
la bătălia pentru obținerea de drituri 
pierdute sau imaginare ; de aici frecven
ța petițiilor (ca să nu mai vorbim de scri
sorile particulare), semn nu numai al ne
voii de mai bine, ci și al celei de auto- 
mistificare, specifică unei lumi aflate sub 
zodia lui viceversa și a haosului.

Practic, continuă dialogul surzilor, ca 
în schița Deziderate legitime pe care am 
putea s-o considerăm programatică. Va
lurile de petiții ticluite de locuitorii Tîr- 
gului de Munte, de pe malul Dîmbului 
Sec, îndreptate către ministere, parlament, 
inclusiv Suveranului, pentru construirea 
unui pod, a unei școli și a unei linii 
ferate rămîn fără ecou sau sînt rezolvate

prin promisiuni cu ocazii electorale. Sub_ 
textul lăsă să se întrevadă îndoiala, oare
cum amuzată, a lui Caragiale față de țan- 
sa fericirii, a tangibilității ei ca și față 
de inocența atavică a ființei umane: „Ei! 
dacă ar fi un pod peste Dîmbul Sec !“ 
Refăcînd interogativ enunțul, am putea 
continua: Și dacă ar fi ? ...Intrucît s-ar 
modifica sensul incert al destinului u- 
man ?...

Tectonica deschisă a Dezideratelor... su
gerează că zvîrcolirea în gol ar fi. de 
fapt, rațiunea lui a fi, ceea ce nu.i va 
împiedica pe eroi să-și propună alte și 
mereu alte țeluri (de ia emanciparea li
nei așezări pînă la anularea impozitului 
pe țuică sau transformarea Mizilului in 
capitală de județ, toate la fel de legitime 
și de „vitale").

Dimensiunea politicului ar vrea să dea 
sens acestei agitații, s_o înnobileze, in
vestind-o retoric cu principii înalte, pen
tru a alimenta în protagoniștii farsei, ilu
zia lui a trăi, cu multitudinea de conota-

Walesa și
(urmare din pag. 2)

vi macaroane; salata de la felul doi nu 
trebuie să fie de culoarea desertului de 
portocale" Toate mîncărurile sînt pregă
tite în bucătăria hotelului Cancelariei 
Prezidențiale din strada Klonowa, nu de
parte de palatul Belweder, la circa 300 
—400 de metri. De acolo sînt transpor
tate într-o camionetă, în recipiente închi
se ermetic. Pînă pleacă la drum, sînt su
puse unui control minuțios. Eșantioane 
din fiecare fel sînt păstrate în vase spe
ciale. Controlul este supravegheat de di
rectorul bucătăriei, care gustă din fie
care mîncare. La Belweder . există un 
medic, care are de asemenea dreptul să 
„deguste orice" K. J. afirmă că nu există po
sibilitatea otrăvirii mîncării, deoarece „în
tregul sector este strict supravegheat". De 
altfel, toate produsele provin dintr-o uni
tate alimentară specializată de prelu
crare, câre prepară tot ce ajunge pe ma
sa președintelui și a membrilor condu
cerii statului (deci, între alții, primul 
ministru, președinții Seimului și Senatu
lui): mezeluri, brânzeturi, unt, castraveți 
murați, gem de vișine. Există acolo și un 
laborator, unde fiecare produs care plea
că din sector este examinat cu atenție.

K. J. gătește pentru șefii 'statului po
lonez de zece ani. Cînd o întreb despre 

ții pe care verbul le include : de la 
a transforma pînă la a ridica hotar în
tre adevăr și minciună, bine și rău, drept 
și nedrept...

Scenariile și măștile par a se diversi
fica fără ca datele de fond ale problemei 
să se schimbe. Cel mult starea imprecisă 
de înstrăinare se agravează, ca urmare a 
intervenției unor noi bariere în raporturile 
individului cu lumea și cu sine.

Pe de o parte, forțe centrifugale îi des
part pe oameni în tabere și partide, gu_ 
vemanți-opozanți, liberali-conservatori, 
pretext pentru dezlănțuirea unor energii 
agresive, a suspiciunii, invidiei, a plăcerii 
de a șicana susținute de ambiții și orgolii 
de tot felul. Gazetarii, de pildă, un ger* 
de duhuri nefaste, inventează „caturi de 
Daliveme", „vor să smintească lumea, să tur
beze și pe public și pe politicieni și mai al -s 
pe confrați", mereu la pîndă să le cadă din 
cer „dacă nu vreo duzină de mici scan
daluri, măcar cîteva cazuri de ciumă, mă
car o calamitate publică sau un cata
clism..." (Ultima oră, Reportaj, înfiorătoa. 
rea și îngrozitoarea și oribila dramă...)

Pe de altă parte, instinctul social, sau 
mai exaot, cel gregar al lui zoon politi- 
kon, își exercită rolul centripet : împinși 
de urît, de o plictiseală simptomatică, de 
teama de singurătate și de ei înșiși, oa
menii șe caută, se adună, se-ncurcă, pe
trec și. mai ales pun în funcțiune mașina 
de mestecat vorbe, în cafenele, cîrciumi, 
berării’ — spații închise — care satisfac 
în larma comenzilor și a ciocnirilor de 
halbe, tendința de mimare a vieții : 
„Lipsa, asta, de 'activitate, de viață, de 
mișcare comercială — mă apasă pe umeri, 
mă trage și pe mine la somn" se plînge 
Costică Parigoridi într_o zi de repaus du
minical.

Și cum somnul e un fel de moarte, 
antidotul — în absența unei îndeletni
ciri anume — îl reprezintă privilegiul de 
ființă cuvintătoare. în consecință, oame
nii se adresează unii altora, fără a fi 
arși de nevoia reală de a comunica ; vor
bele produc doar zgomot, dialogul nu să 
leagă, este doar mimat, în consonanță cu 
dezordinea și nonsensul ; gestica face și 
ea parte din scenariul lumii, din farsa 
universală.

A particulariza asemenea eroi ar fi su
perfluu, cită vreme ei nu sînt decît sem
nele aceluiași destin, păpuși mînuite de 
forțe care ne scapă. Nici o mirare că nu
mele proprii glisează din Lache în Ma
che, Tache, Lache, din Niță Ghițescu. in 
Ghiță Nițescu, din Ionescu în Popescu.; 

i Diaconescu, Preotescu, Protopopescu, din. 
Mitică în Costică, Leonjcă etc. Diferenție
rile psihofizice sînt și ele lipsite de im
portanță: nici grași, nici slabi, nici înalți,, 
nici scunzi, nici buni, nici răi, nici proști, 
nici deștepți — „nici prea.prea, nici foar-: 
te-foarte".

*

Rupți din coasta lui Cănuță, eroii lui 
Caragiale, triști-hilari, trăiesc fără con
știința dramei lor insolubile, care din per
spectiva Carului Mare rămine de aceeași 
natură cu spaimele locuitorului lacustrei 
„că n-a tras podul de la mal" cit și — 
paradoxal — cu dilemele voiajorului in
terplanetar în fața infinitului.

Doar Caragiale rîde cu un ochi și lă
crimează cu celălalt — sfidînd, în felul lui, 
fatalitatea.

Aura PANĂ

bucătăria
șefii ei anteriori — ce pretenții aveau și ce 
le plăcea mai mult —, răspunde puțin 
surprinsă. „Sînt corectă în pregătirea 3-* 
limentelor. Nu vreau să dezvălui ce pre
ferințe avea generalul Wojciech Jaru
zelski, în general mînca puțin". Am reu
șit, totuși, s-o determin să divulge re
țeta unui fel de mîncare preferată de. 
L. W. Putem pregăti și singuri păstrăvi 
la cuptor : se taie fileul de pește în bu
căți, se freacă cu sare și piper. Pe fie
care bucată se pun cîteva feliuțe de ciu
perci și un pic de unt. K, J. recoman
dă, de asemenea, să adăugăm sparanghel. 
Explică, totuși, că, pentru președinte,' gă
tește fără sparaghel, doarece nu~l poate 
procura decît din conserve, iar mâncarea 
„din cutii" nu se servește, în principiu, 
unui președinte. Astfel. pregătite, bucățile 
de pește sînt învelite în foi de alumi
niu, aranjate într-un vas termoreziștent 
și băgate în cuptorul încins (100—150 gra
de C), pînă cînd păstrăvul devine alb. 
K. J. propune să servim păstrăvul pe 
foaia desfăcută de aluminiu, cu cartofi 
și salată de crudități: de castraveți mu
rați, de morcovi, de țelină, de praz sau 
de varză murată.

(Agnieszka Kublik, în „Gazeta Wybor— 
za Weekend", nr. 21 (256), 31 octomtr? 
1991, p. 1). ,



Starea literelor

PANORAMIC EDITORIAL
Producția de carte destul de bogată datorată, cu deosebire, 

editurilor particulare ți, mai ales, apariția în serie a unor 
volume de debut în poezie par să pună la judex toată plîn- 
gerea unora despre criza culturii; dacă privim prin librării 
și pe tarabele răspândite prin tîrgurile noastre mai mici sau. 
mai mari, criză nu e, avem adică de toate, și mai bune și 
mai rele, vorba poetului (nomina odiosa !). Altfel, mai mult 
rele decît bune, de unde se vede că amarnicul impas al cul
turii e unul de ordin valoric. S_a vorbit despre literatura de 
sertar, implicindu-se, aproape obligatoriu, și noțiunea de va
loare (adică : orice carte nepubliciată în vremea odiosului este, 
neapărat, o carte „cu probleme'1, foarte bună și pe care au 
interzis-o rinocerii de la defunctul Consiliu al Culturii etc.); 
firește că sînt destule asemenea cazuri. Majoritatea o1 for
mează însă, djn păcate, autorii mediocri, cărțile proaste care 
n-au fost publicate pentru că erau chiar... proaste. Dar mai 
e o explicație a acestei stări de lucruri: absența aproape to
tală a lucrului pe manuscris ; actul incalificabil al cenzurii 
a compromis și ideea de muncă a editorului (și cîți profe
sioniști sînt printre noii editori ? printre lectorii de carte ?), 
astfel îneît neglijențe de tot felul parazitează, de-a valma 
cărți de poezie, romane, traduceri și ce_o mai fj prin eco
nomia bunurilor simbolice.

Nici peisajul literar ieșean n-a scăpat neatins ; înregistrăm 
cîteva debuturi în poezie, cu regretul, parțial în unele cazuri, 
total în altele, că producția ljrica a unor autori aflați la în
ceput de drum n-a beneficiat de... cenzura unui ochi critic 
sau, măcar, a unui ochi de filolog conștiincios și cunoscător 
de limbă română. Să numărăm, deci, steagurile, cinci la nu
măr ; și pentru că despre debutul lui Sebastjan Drăgulănescu 
s-a scris în această pagină, au rămas doar patru.

GABRIEL AVRAM :
Scrisori către infinit 

(fantasme lirice), 
Ed. Moldova, 1991

Autorul, în cele mai bune poe. 
me ale sale, abordează două te
me foarte frecvente în lirica 
noastră din ultimii ani: tema or- 
fismului, specifică mai cu sea
mă generațiilor ’60 și ’70 (Orfeu 
în infern, Liră de lemn, Poem 
pribeag etc.) și tema medievală 
mai apropiată cîtorva poeți din 
generația ’80 (Balada vechiului 
burg). Gabriel Avram nu s-a ho 
tărît încă asupra lumii și a lim
bajului pe care le are de explo
rat; sensibil la tot felul de in
fluențe — de la ironia optzeciș- 
tilor (Scrisoare către infinit II) 
la romanța minulescianâ în care 
autorul se pierde, asemeni me
nestrelului său, în „ceața unui1 
sentiment" (Menestrel în ceața 
unui sentiment) — tînărul poet 

ieșean pare a fi fost prea în
drăgostit de propriile texte pen
tru a mai putea renunța măcar 
la unele din ele, în beneficiul 
cărții, desigur. Apoi, sînt negli
jențele specifice unui manuscris 
pe care nu s-a. lucrat decît su
perficial; și care nu pot fi trecu
te în contul licențelor poetice, 
oricît de încăpătoare ar fi saco
șa cu această etichetă: „iubirea 
a rămas un nectar / din care 
doar zeii pot să beie" (Același ve
chi tablou), „La doi pași de îm
plinire / o prăpastie subțire, / 
femeie ca nemurire cu colți de 
lup" (Cîntec barbar), „Adolescen
ta cu picioare zvelte / și trup 
viespas de felină" (Fantezie), „cro
nicari ascuțeau pene / hîrtie s-o- 
nțape" (Epifanie), „și ne vom îm
pușca inimile; / cu glonțul meta- 
forii" (Trepte). Sînt însă și cîteva 
poeme frumoase care mă fac să 
cred că Gabriel Avram poate e- 
volua spre un lirism autentic : 
„Astăzi și nu mîine / regină de 
verde / îți voi mai închide ochii/ 
în sărut coprins de sete / astăzi 
și nu mîine / regină de noapte / 
voi mai împușca o lună / pentru 
cuibul tău de șoapte / astăzi și 
nu mîine / ochiul tău de otravă / 
îmi mai picură în cupă / și beau 
fără zăbavă / astăzi și nu mîi
ne / te mai cînt și te descînt / 
mîine clopote sunînd / vor vesti 
iubiri de vînt" (Astăzi și nu mîi
ne).

Fftettrkh Mit had

EUSEfâEJA

FRIEDRICH MICHAEL :
Eusebeia

(cum apare pe coperta întîi, în 
Cuprins și în titlul primului poem 
al cărții) sau Eusebia (cum apare 
la marcarea celor șase coli tipo), 
Ed. Septerion, 1991.

La debut, poetul se lasă pre
fațat. cu un Cuvînt înainte, sem
nat de Luca Praid, care îi face 
numai deservirii ; primul și cel 
mai mare este plasarea autoru
lui în mijlocul unui limbaj pre
țios, pletoric, sub „egida" unor 
nume și a unor comparații (tri
miterile la Mallarme și Rimbaud, 
cu ridicole disjuncții : dacă la 
Mallarme identifică Luca Praid 
„o pasiune de monoman" care „îi 
amputează viziunea", la Friedrich 
Michael găsim „însă vocația so
lară a viziunii globale, în care 
revelația ultimă, a Sacrului, se 
produce numai ca încoronare a 
unei meditatio stihiale, de tip 
yogin") care apasă și interzic i- 
deea de evoluție, esențială pen
tru un debutant chiar cu o „ma
turitate înnăscută" (!); compara
țiile produc iritare și unui citi
tor cu un minim bagaj cultural, 
mai ales cînd termenul „de com
parat" e o poezie tipică de de
but, cu destule stângăcii. Se vor
bește prea devreme despre „per
sonalitatea lui Friedrich Mi
chael" care se întoarce la „izvoa-

I. SAIZU — NORA :
Ca o pasăre plăpîndă,

Ed. Moldova, 1992

I. Saizu-Nora este numele de 
poet al cunoscutului istoric ie
șean loan Saizu. Cartea, a doua 
de poezie a autorului — cum ne 
avertizează Gh. Buzatu într-o 
prezentare de pe coperta a pa
tra —, reunește poeme datate 
între 11 ianuarie 1946 și 2 no
iembrie 1990 : o pasiune de-o via_ 
ță, care a dublat profesiunea 
Poezia e însă pentru loan Saizu 
un „violon d’Ingres", o îndelet
nicire dg duminică, fără preten- 

rele genuine ale poeziei", despre 
voința de metodă și sistem, des
pre intuiții fundamentale, forti
ficare prin inițieri și „practici al
chimice" (!) etc.; ce_ar mai fi 
de spus după atîteâ cuvinte mari, 
nepotrivite chiar și în exegeza 
lui Mallarme și Rimbaud, ter
menii ecuației distrugătoare în 
care Luca Praid îl plasează pe 
tînărul debutant. Altfel, o sen
sibilitate absolut normală, ușor 
romanțioasă, ușor tautologică 
(„iubirea — ah! imensă inexis-
tentă !*). aceleași neglijențe de 
limbaj care făceau, pe vremuri, 
deliciul lui Șerban Cioculescu (au
rora majestică, alge esmeraldice. 
boală sfranțujască și o „ea" care 
apare ..Îmbrăcată în pielea -goa
lă"). sintagme repetate dînd im
presia de penurie imagistică 
(„transparența sferei perfecte" a_ 
pare în trei poeme : Marea Ma
mă, Adieu și Dioscurii). S-ar fi 
impus un control sever în cel 
puțin două direcții : curățirea 
textelor de cuvinte cu sonoritate 
rebarbativă și ieșirea de sub 
vraja păguboasă a majusculelor 
care dau un aer prețios poemelor 
Apoi, Friedrich Michael trebuie 
să învețe cînd să oprească flu
xul liric ; de exemplu, un poem 
precum Pinii galbeni la Repedea 
putea să rămînă la strofa a patra 
pentru ică lungul discurs ce urmea
ză nu face decât să aglomereze în
trebări și exclamații, strivit de o 
romanțiozitate care nu are nici 
măcar avantajul „sincerității" ro
manței clasice : dispare și ea sub 
pletora limbajului prețios. E a- 
devărat că și în această carte 
se află oaze de lirism care dau 
speranța unei viitoare cărți de 
poezie autentică : „Un parfum
nelămurit / de ape, de visuri, 
d-e roze / îți îmbrăca făptura / 
cu_n nimb de eternitate / des
prins din imensul noian de ab
sență, / fără stele și fără-întune- 
ric, / făcîndu-mă să-ți simt în 
nări / surîsul dinaintea păcatu
lui ,/ ascuns șăgalnic / ca un 
ecou a ceea ce n-a fost, / în 
cea mai calmă armonie a nopții./ 
Și iată acum — / în cîntecul 
pietrelor / adînc se păstrează / 
parfumul tău. ! vorbind din tă
cere" (Remember).

ții de a se înscrie în chip sem
nificativ la bursa valorilor lite
rare : în Ca o pasăre plăpîndă 
se exprimă o sensibilitate ro
mantică, un admirator (și epi
gon) al lui Eminescu (cel din ro
manțe) și al lui Coșbuc, oare își 
transpune, transparent și fără 
nici un fel de artificii, propria 
biografie : „Trăind în lumea va
nă a sterpului amor, / Eu mi-am 
mințit simțirea și strunele de 
dor — 1 în mreaja faimei oarbe 
nădejdile se zbat. Otravari 
peste simțuri și moartea vrea ra
bat ; / Trăind în lumea vană cu 
jertfe fără rost, / Mi-am îngro
pat elanul în propriul adăpost ! 
De am uitat de miezul credinței 
în Isus, / De valul de speranțe 
ce lunecă de sus. / Dar azi mă 
rup în grabă de cercu-n care 
sînt / Ca_n lungă contemplare 
să fac alt legămînt, / Și cu un 
zîmbet rece ironic mă supun / 
Chiar vagă rezistență durerii să 
opun" (Trăind). „Recenzentul is
toriei", cum își spune, e și un re
cenzent al trăirilor intime și, mai 
ales, al suferințelor care îl apa
să.

'Us.ik

VASILE PROCA : 
Ambigua, 

Ed. Moldova, 1992

în volumul de debut al lui 
Vasile Proca se vede și se simte 
un exercițiu îndelungat și apli
cat în privința frazării poemelor; 
„curată", bine scrisă, cartea su
feră, totuși, din cauza pendulării 
autorului între lirism — cu ex
primarea directă a tensiunii e- 
moțiilor, a trăirii poetice — și 
conceptualizarea câre dă prețio
zitate mai ales textelor din partea 
a doua a cărții : Fuga din Ambi
gua, .cum se numește ea, e o fu
gă de... lirism. Aici regăsim și 
mimarea avangardei poetice ,a a- 
nilor '30, și experimente ce sc 
vor „postmodernist®", dar și accen
te textualiste, trădînd poate un 
complex al autorului „scos" din 
evoluția firească a propriei ge
nerații și adus, acum, la acest 
debut tîrziu. 11 prefer pe Vasile 
Proca din prima parte a cărții 
sale ; Rond de noapte in Ambi
gua sau alergare în cercul ființei 
este o interogație asupra condi
ției umane, văzută ca o dimen
siune tragică a lui Dumnezeu, în 
care sună plin — cu vorbele lui 
Paul Celan — „maiestatea absur
dă a prezentului" și unde poetul 
conturează o opțiune clară, bine 
articulată, pentru un. „program"! 
liric pe care l_a impus generația 
80. Un bun exemplu pentru nivelul 
maxim al poeziei din acest vo
lum este Poem alb pe fond roșu, 
excepția (adică: poemul cel mai 
rezistent din punct de vedere 
valoric) din secțiunea a doua a 
cărții : ..înlăuntrul acestui glas 
cit o catedrală salvador dali / 
își pictează memoriile, memoriile 
lui foșnitoare / ca o plantație de 
voluptăți. / deasupra lor inima 
naște o lună roșie. / prin fața 
ei își încrucișează privirile doi 
nori de / purpură, își scot jer 
benele se înclină și trec, trag / 
Doamne, curge o. noapte roșie pe 
pămînt, salvador / îmi dă o 
mie de ani-aur să trăiesc ase
menea unui / Papă în acest pei
saj. / fiecare celulă a sîngelui 
meu e un credincios visînd / 
modificarea ființei. / salvador o_ 
dată mi-ai spus că ești puțin ro
mân / și n-ar fi rău să-1 chemăm 
pe Dumnezeu la / repetiție : stro_l 
piți cu apă de polonie să fie /’ 
acoperim angoasa cu o bucată de 
americă și / să mergem în piața 
gala galaction sau în / piața 
roșie să dăm cu zarurile pînă 
cîștigăm / toată colecția insule
lor cu solitari. / pe una din ele 
știu o negresă, da’ ce negresă / 
segnhor, ce negresă nicolâs guil- 
len ! / aici postmodernismul nu 
are nici mesaj, / nici realitate ; 
o vreau așa neagră într-o / noap
te roșie. într.o rostire ușor res
pirată. / salvador te rog pictea
ză-mi cuvintele : / vin / dragos
te / amin". în rest, „ toamna 
dramatică la noi în Bizanțuri / 
și iarna ne numără din zece în 
zece"; gura poetului adevăr gră
iește...

Ioan HOLBAN

Fascinația lecturii

Nevoia de modele
Simțim nevoia de modele ! Poate mai mult ca oricînd, 

pentru că exemplaritatea lor este căutată într-un mo
ment deosebit de presant. Modelele de cultură au ser
vit, pentru propria lor existență, generațiilor la rînd.

Apar perioade însă cînd, dintr-o confuzie .regre
tabilă determinată de cele mai multe ori de conjunc
turi nefericite, valorile autentice sînt date la o parte 
iar locul lor este luat cu obstinație de cele false. Ce 
poate fi mai catastrofal decît postura de a ne lua ca 
modele de viață și de gîndire prezențe deghizate în 
personaje incontestabile și profunde, cînd de fapt aces
tea sînt imperfecte, superficiale ? Au ajuns la statu
tul de așa-zise valori datorită unor clipe f avorabile care 

le-au catapultat pe piedestal. Dar piedestalul se ma
cină, nu rezistă vremii.

Oamenii au căutat „modele în marile figuri ale tre
cutului. Este cunoscut faptul că Alexandru Macedon 
luase ca model pe eroul Achile, după cum lulius Ce
zar văzuse un exemplu de urmat în viața lui Ale
xandru Macedon, în timp ce un Publius Vergilius Maro 
își elabora Eneida avînd ca model Iliada și Odiseea" 
(Șt. Bârsănescu). Din istoria culturii noastre se des
prind ilustre modele care exercită un miraj continuu : 
vestiții cronicari, reprezentanții Școlii ardelene, Can- 
temir, Maiorescu, Eminescu, Grigorescu, Enescu, Iorga, 
Pârvan, Brâncuși, Blaga, Titulescu, Călinescu.

Cei tineri vor să copie profesorii, debutanții în ale 
literaturii au în față scriitorii consacrați, ucenicii in 
descifrarea artei se folosesc de marii creatori ai fru
mosului, Și este firesc să fie așa. Simțămîntul de cău
tare a modelului este proporțional cu măreția timpului 
istoric, cu densitatea personalităților lui.

Dar dacă timpul în care trăim își etalează cu par
cimonie galeria modelelor ? Și aceasta nu atît din mo

tivul că el nu ar fi capabil să producă adevăratele 
valori, cît din incredibila scufundare a lor, rămînînd 
pe linia de plutire iluzorii resturi de salvare. De ce 
să ne agățăm ? Știți ce spunea Nae Jonescu ? „Perioa
dele de libertate sînt cele mai sărace-n personalități, 
personalitățile puternice nu se făuresc decît sub stăpânirea 
unei severe discipline".

Dacă viața nu ne oferă modelele de care avem atîta 
nevoie ne refugiem în trecut, acesta putînd fi întîlnit 
în primul rînd în cărți. Să ne reamintim că lectura 
este un barometru sensibil al (socialului, al vitalității 
unui popor, ca și al individului. Lectura exprimă a- 
derența indivizilor la starea de ispirit, la cultură. „Lec
tura ...nu ajunge o artă decît în clipa cînd știe să pre
vadă valorile și să distingă emoțiile estetice" afirma 
Mircea Eliade.

Sîntem doar față în față cu modelele trecutului. 
Exemplaritatea lor constituie singura și necesara noas
tră salvare.

Nicolae BUSUIOC
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Țipăt de culoare
Deci nimic nu pare a fi schimbat
Aceiași cerșetori marchează 
intrările marilor magazine 
și orațiile lor, mai insistente, mai precise 
in expresie surprind trecătorii 
și-i aruncă unul cite unul 
in cușca albastră a hipnozei

Zidurile împroașcă țipete de culoare 
o, s-au înmulțit ofertele erotice 
această superbă felină cu surîs 
ademenitor e chiar fiica vecinilor 
Iată o afacere sigură, îmi zic, ce 
poate schimba cursul existenței 
făcind-o prosperă

Mai merită să-ți pui întrebări ?

O gheară deasupra capului
Duminică dimineața orașul arată ca o
gară abandonată ; sună clopotele și haite de cîini 
răscolesc răcoarea.
O identitate nevrozată, vise bolnave de care 
mă las purtat printre piramidele I
somnului. La urma urmelor 
ce sens are reculegerea ? Cuvintele ies 
din negrele ganguri șfichiuindu_mi respirația.

Pendulare peste ogoarele percepției : 
exersează, ride ori strigă
acum cînd poți încerca miracolul smulgerii 
din indiferență deși ai aerul celui 
ce părăsește poarta spitalului 
Mai la stingă, mai la dreapta
prin aburii de oțet, prin stolul de rațe 
poliglote
fără a deschide gura, fără a încerca să mai 
trișezi.

Lecția de tragere
Intrăm in poligon și de veseli ce sintem 
floarea miresei face tumbe
O ușă doborită in calea hipnozei
Pe linia de ochire se leagănă caraghios 
pinguinii
Hai trage, răcnește căpitanul, și nu 
ințeleg de ce se grăbește, e doar o 
petrecere la iarbă verde, nu-i așa ?
Puștile țăcăne piu piu 
fluieră frunzele și cimpia se colorează 
in roșu. Nu mai rid, nu mai rîdem 
Ne pîndim excitați ah ce plăcere 
oho ce distracție

Dimineața nechează peste singele nostru ciuruit.

Peisaj cu păsări captive
Aștept masa de seară. Pe ușa cantinei 
dau năvală pensionarii micii stațiuni 
de ape și iluzii.
Am număr de ordine 22; fiecare număr 
își ia in primire farfuria, furculița 
și eventual singurătatea.
Dacă e rasol cu paste făinoase e marți.
Bătrîna din fața mea 
mormăie nemulțumită „iar macaroane ?“ 
dar nu uită să mai ceară o porție.

Mestec indiferent urmărind zborul 
vrăbiilor captive pe sub tavanul 
halei imense, apoi constat că toate

(ferestrele sînt perfect închise.

Nu se mai poate scrie
Nu se mai poate scrie.
Nici eu nu știu cu ce aș putea
să vă rețin atenția. Micile drame ale provinciei 
mă lasă și pe mine indiferent 
Ieri, de pildă, în Piața de legume
i-am văzut pe membrii 
unei secte .religioase încercînd 
să se facă observați 
cîntau printre mormane de varză și cartofi 
și nimeni nu-i auzea.

Pînă cînd vine ceața
Pînă cînd vine ceața, pînă cînd 
voi afla că aceasta este doar o clipă 
a marelui gol
nu fac decît să adun măruntele drame 
de provincie din care se alcătuiesc 
vertebrele poemului deși funia 
spînzuratului nici nu există 
acolo unde s-ar crede a fi 
ea flutură deasupra orașului 
neluată în seamă și totuși ademenitoare 
ceea ce nu înseamnă că are vreo relație 
cu abatoarele prospere
in fața cărora cimpia desigur se trage 
tot mai mult spre noapte 
pînă cînd vine ceața 
pînă cînd toate asemenea nimicuri 
vor fi înghițite de marele gol.

Vecinul Pompilius
La capătul coridorului mîriie coiotul. 
Poate dărima zidul, se arată îngrijorat 
vecinul Pompilius, nu putem rămîne 
indiferenți, să facem ceva, e o tîmpenie 
Intr-adevăr coiotul roade hămesit 
iluziile pe care tocmai se sprijină 
fericirea noastră de fiecare zi

Pereții se dezgolesc și dau la iveală 
micile drame personale 
și cele o mie și una de măști ale ipocriziei 
ia vederea cărora Pompilius 
iși simte dintr-odată sufletul 
ca o găleată de gunoi 
in care, iată, izbește cu piciorul 
și pleacă fluierind, fluiennd.

„Un secret „flux" bacovian, ipostaziat in „pro
menadele duminicale" din orașul provincial, în 
plictis și o uniformitate nu suficient de bine as
cunsă, pentru a-și pierde expresivitatea directă, 
traversează poemele lui Ion Beldeanu ; melancolia 
solitarului este arareori blinda, ironia sa este de 
prea puține ori bonomă: acestea — melancolia și 
ironia — exprimă o atitudine și o stare care, iată, 
este „devoratoare".

Ioan IIOLBAN („Cronica", 1988)

„Există în toată poezia de pînă acum a lui Ion 
Beldeanu o tentație spre nostalgia barocă a unui 
pseudoexotism livresc care îl conduce spre o ca
ligrafie a versului elegantă, elevată, de rafinate 
distilări sentimentale. Motivul poetic iese aici din 
măsura cotidianului, haloul insinuant proiectindu 1 
pe coarda meditației grave asupra destinului".

Constantin CUBLEȘAN („Tribuna", 1981)

Ce zice vînzătorul de ziare
O privire înstrăinată a bufonului 
dimineața cînd impulsuri oarbe agită strada
E un fel de a încăleca realitatea 
tăindu-ți cărare prin cîmpul minat 
Oricum vremea poemului a trecut 
— zice vînzătorul de ziare — 
colcăie, crimele, perversiunile și 
afacerile mănoase prin maldărul de 
hirtii cu cerneala încă neadormită

intr-adevăr, zici tu, observînd pe 
acoperișul catedralei o armă cu lunetă 
care tocmai își captă ținta.

Cucul de iască
Cucul de iască iese și strigă : o 
cacialma, totul a fost o cacialma
Acum visul are aripi deocheate ,
onoarea și concordia-s la dreapta sa 
Ce frumoasă lucrare: creiere peticite 
și ave maria, orașul trepidează 
intimplările i se revarsă 
printre eșarfele de nu mă uita

Numai nebunul cel vesel picotește 
în clopotnița zilei numărîndu-și ereziile 
El care le știe pe toate 
el și numai el predestinat fiind pentru 
glorie.

Oraș străin
Pantera e cu ochii pe tine.
Printre turnuri și plase de înaltă tensiune 
urcă iedera vicleana. Ce cauți tu 
în această pădure de beton și indiferență ? 
Asfalt mitraliat de motoare
animale scăpate din somnul fetei de ciocolată 
Buzele mele sîngerează rostindu-ți 
numele, Eldbra: să respirăm o (clipă 
cit zborul păsării, pantera e cu ochii 
pe noi, își va înfige colții 
îmi va rupe carnea

Ziua de mîine iat-o arătîndu_și coapsele.

Tu vei spune doar atît
Mai mult nici nu se poate povesti.
Umbra lui bănuită trece 
prin lucruri și printre lucruri lăsînd 
o liniște peste care își scoate capul 
firul de iarbă și întreabă : 
dar ploile galbene ? dar hohotul 
deasupra pianplui adormit
Acum ce poți să mai faci cu această realitate 
care ți se oferă ca o femeie abandonată ? 
Dacă așezi palmele la ochi vei auzi 
intimplările toamnei 
ca niște ruguri arzi nd
In clipa următoare se va deschide ușa 
și tu vei spune doar atît : intră 
sînt pregătit să te ascult.

♦

Nu vă datorez nimic
Nu vă datorez nimic ; poate doar 
muntele mut așezat între mine și voi 
care mă face să văd.cit de înalt e cerul 
și cît de aproape groapa cu Iei.
Rătăcind mereu găsesc singurătatea 
o binefacere deși simt moartea 
furișată ori furișîndu-se prin preajmă 
în vreme ce eu visez
amurguri călătoare și cai focoși 
răscolind cenușa dintre ură și glorie.

Și iată se face frig petse micile îndoieli 
vine ora de echilibru 
cînd paznicii își beau ceaiul de seară 
și mă privesc îngăduitor 
ca pe o pradă prea sigură.

„Provincia lui Ion Beldeanu este o enclavă a 
liniștii, un loc unde nu se întîmplă ceva care să 
disloce habitudinile, să amorseze individul la rit
muri proaspete, la mișcări ascendente. Nu este u ii 
spațiu al disoluției progresive ; nimic sordid, ni
mic bolnav... Putem, cred, conveni că provincia 
acreditată de Ion Beldeanu nu este o realitate u- 
mană obiectivă, ci proiecția unei complicate stări 
ia eu-lui poetic structural romantic".

Mihail IORDACIIE („Pagini bucovinene", 1988)

„Ion Beldeanu e un melancolic aplecat spre sen 
șurile cele adinei ale lucrurilor, din care extrag 
mereu pretexte poetice . Transpare din toată ; 
ceasta lirică, mai mult murmurată decît rostită - 
voce tare, un sentiment al tainei 'și credința - 
țărmurită în morala naturii".

Dumitru Radu POPA („Tribuna Românie;- : V



M
-am întrebat de ce filosoful, istori
cul și criticul literar Hippolyte Tai
ne, în celebra sa apărare a secolului 
al XVIILlea francez (spre deose
bire de ideologii Revoluției france

ze îl socotea ca o culme a culturii, fapt 
pentru care a fost decretat reacționar), a- 
d-ică în elogiul Ancien Regim-ului, oco
lește cunoscutul roman al lui Laclos, Le
gături primejdioase (Les liaisons dange. 
reux, 1782). Poate că era pentru el un do
cument incomod, căci eroina principală, 
marchiza de Merteuil întrecea tot ce s-a 
scris în literatura universală în materie de 
perfidie feminină. Nu poți s-o compari nici 
cu tipul „Vamp" (prescurtare de la „Vam
pir”), în genul lansat de Marlene Dietrich 
sau de Greta Garbo (în primele ei fil
me, deoarece ulterior a fost ea însăși o 
victimă), nici cu tipul pe care-1 lansează 
moda mai nouă „bordelle”. Vampele du
ceau la pierzanie pe partenerii lor, dar 
aceștia erau ei înșiși vinovați lăsîndu.se 
răpuși de patimi, iar seducătoarele acțio
nau mai mult prin dotarea lor înnăscută 
și mai puțin prin calcul rece. Mai tîrziu, 
filmul „negru” din anii ’50, ’60 lansa vam
pe care.și îndemnau partenerii la crimă 
nu dezinteresat, ci îndemnate de dorința 
de îmbogățire.

Dar marchiza de Merteuil din roma
nul lui Laclos posedă ea însăși o ave
re colosală și nu frîngerea inimilor o 
interesează: țelul ei este stăpînirea carac
terelor. influența ei este exclusiv psiho
logică, ea devine un fel de criminală a 
saloanelor și dușmanul ei de moarte sînt 
sentimentele în sine : oriunde le observă,, 
trebuie să le distrugă.

Legături primejdioase
Totuși, are și ea o unealtă : vicontele 

de Valmont, un libertin detracat și su- 
perindividualist, la fel de indiferent ca 
și marchiza în fața oricărei moralități; de 
altfel, i_a fost amant. în prezentul na
rativ, de Merteuil- îi propune s_o seducă 
pe Cecile, o tînără de casă mare, care 
tocmai își terming educația la maici și 
intenționează să se mărite cu un alt fost 
sau prezent amant al marchizei. De pre
cizat. că pentru de Merteuil. nu-i vorba 
de răzbunare amoroasă, ci de distrugerea 
sentimentelor, căci acesta este progra
mul ei : să nu tolereze legăturile de ini
mă. Valmont ar prefera s_o cucerească 
pe Madame de Tourvel, frumoasă, religi
oasă, de bună reputație, dar marchiza in
sistă. Drept rezultat, Valmont le seduce 
pe amîndouă: din nevinovata Cecile fa
ce o pervertită, iar -cu mîndra și nobila 
de Tourvel aplică o tactică atît de per
fectă, încît nefe’ricita se îndrăgostește 
sincer de el. Lucru insuportabil pentru 
marchiză, cu atît mai mult cu cît și Val
mont începe să nutrească o slăbiciune 
pentru madame de Tourvel. Marchiza, prin 
argumente privitoare la „independența” 
de mare seducător al lui Valmont, îl de
termină s-o părăsească pe de Tourvel, ca
re moare de disperare. Pe urmă, însă, 
marchiza se hotărăște să scape și de Val
mont, căruia nu_i iartă clipele de ezitare: 
dă în vileag o scrisoare compromițătoare 
unui alt tînăr de societate, odinioară în
drăgostit de pura Cecile; acesta, turbat de 
gelozie, îl ucide pe Valmont într-un duel.

Aceasta este intriga romanului, dar nu 
ea este esențială în romanul lui Laclos, 
ci caracterul marchizei de Merteuil — o 
femeie aflată la limita monstruozității sa
tanice, totodată de o sugestivitate hipno
tică, iradiind perspicacitate și forță ma
lefică. Tocmai de aici au provenit și a- 
vatarurile cărții lui Laclos. Autorul za fost 
decretat un clasic, dar a fost repudiat și 
blestemat, acesta fiind probabil destinul 
scriitorilor care încearcă să analizeze 
Răul și ajung la concluzia că are o va
loare care nu poate fi totuși trecută sub 
tăcere, că nu se știe ce-i de făcut cu 
ea sau cum să te descotorosești de piaza 
rea. Aceeași tactică se utilizează și în 
cultura care încearcă să fie educativă : 
afirmă că răul este respingător, eronat, i- 
rațional, dar ajunge la concluzia că mai 
bine_ar fi fost să nu se vorbească deloc' 
de el. Marchizul de Sade — care sus
ținea că principala atracție a vieții este 
desfrî’-ii sexual, pe care, de .altfpl, l-a i- 
ronizat —. Machiavelli — care ajungea 
la concluzia că singura forță decisivă în 
politică este puterea și că cine vrea să 
repurteze succese trebuie să renunțe la 
morală —. pină și Marx — care, în de
finitiv. spune că istoria este condusă de 
viciul avaritiei și de luptă neîncetată în 
tre grupările sociale —. toți acești gîndi- 
tori. iritr-un fel sau altul, au fost puși 
la index. La fel s-a întimplat și cu La
clos. care din secolul al XVIII-lea a fost 
interzis; pină și în 1903, la Lyon, cartea 
sa a fost confiscată, împreună cu alte 
titluri .pornografice-, iar editorul amen
dat cu o sumă foarte pipărată.

Așadar, de aceea a tăcut Taine, dar iată 
că în secolul XX v -bit despre Legă
turile primejdioase -ematograful. Mai 

întîi Roger Vadim, care încerca să de
monstreze că în nivelul de echilibru, 
bunăstare și completă libertate sexuală 
(era înainte de descoperirea Sidei) atins 
de cultură se strecoară o tiranie necunos
cută pînă acum. Sugerînd o analogie cu 
situația din romanul lui Laclos, Vadim 
transferă intriga în contemporaneitate, 
micșorîndu-i însă prin aceasta dimensiu
nea, puterea de abstractizare. Este cazul 
tragediei antice care se desfășoară între 
zeii mitologici, nu „în mijlocul nostru" și 
ie aceea devine generalizatoare, monumen
tală și simbolică. In filmul lui Vadim, 
marchiza, interpretată de Jeanne Moreau, 
devine, din păcate, mai mult o pariziancă 
intrigantă și abilă, iar Valmont, interpre 
tat de Gerard Philippe, devine eroul cen
tral în pulover și la volanul unui Renault. 
(Ți se face chiar milă cînd piere un bă
iat așa de frumos !). Or, Valmont nu este 
personajul cel mai important și nici „a- 
mantul perfect”, ci recele și cinicul „Mare 
calculator”. De aceea am receptat filmul 
lui Vadim ca un „story” despre un mic 
scandal calomnios petrecut în saloanele 
din Champs Elysees. După Vadim, ro
manul lui Laclos a fost preluat de Milos 
Forman, fixîndu_și atenția tot pe Valmont, 
ceea ce este, evident, o neînțelegere. In
terpretul juca un tînăr fără de griji. i_ 
responsabil, ușor de sedus și sentimental! 
După moartea doamnei de Tourvel, pe 
care o iubise, se lasă ucis în duel din 
disperare, căci se prezentase în stare de 
ebrietate. Iar marchiza de Merteuil este, 
în viziunea lui Forman, o bîrfitoare ba
nală, cu un surîs stereotip, așa că pînă 
la urmă am avut senzația unui Laclos 
povestit de bravul soldat Swejk. Filmul 
este însă de efect, prin costumele impu
nătoare și ilustrația muzicală bogată. Poa
te fi vizionat cu satisfacție, dacă nu se 
știe nimic despre Laclos, și oricum pare 
a fi fost turnat din rămășițele recuzitei 
de la Amadeus.

Un al treilea cineast, Stephen Frears, 
propune însă un scenariu foarte apropiat 
de original și de aceeg Legăturile pri
mejdioase în această viziune capătă o re
zonanță extrem de actuală. S-a păstrat 
stilul epocii, dar nu în sensul filmului 
istoric. Evident, epoca era reprezentativă, 
se purtau peruci și crinoline care pretin
deau deschiderea ambelor uși pentru ca 
o femeie să poată trece dintr-o cameră 
in alta ; dar a fost stilul care a subliniat 
cel mai mult feminitatea în întreaga is
torie a îmbrăcăminții — poate fi compa
rată cel mult cu retro-ul din anii ’20. Lu
cru important, căci sexul frumos are tre
cere și manipulează omniprezent. în plus, 
filmul lui Frears acordă o mare atenție 
mediului ambiental: mătăsuri, candelabre, 
porțelanuri. Toate acestea recreează esența 
lui Laclos. Marchiza este în acest film 
un caracter polivalent, de aceea mult 
mai neliniștitor decît ar fi fost reduce
rea la o nemernicie diavolească, așa cum 
au încercat s-o facă moraliștii.

Așadar, de unde provine cinismul mar
chizei de Merteuil ? De ce procedează ea 
cu atîta cruzime? Numai pentru că este 
„rea”, nimic mai mult ? Atunci cînd 
mica Cecile, sedusă și demoralizată, îi 
cere sfatul marchizei cum să procedeze cu 
cei trei bărbați (fostul soț, Valmont, tî- 
nărul adorator care îl omoară pînă la 
urmă pe Valmont) marchiza îi sugerează 
că (trebuie să-și bată joc de toți trei pen
tru a-și salva propria independență. Fe
meia este jertfa sentimentală a bărba
tului, chiar atunci cînd acesta este sin
cer îndrăgostit; iubirea lui are totdeauna 
un sfirșit, trădarea lui este inevitabilă, 
sentimentele lui nu sînt durabile. Așa
dar, femeia este mereu amenințată de 
distrucție interioară, dar tocmai aceasta 
rămîne șansa femeii, „forța" ei.

Fără nici o îndoială, programul mar
chizei te pune pe gînduri, mai ales în 
timpurile noastre feministe. încă un lu
cru: romanul lui Laclos trece drept un 
manifest al spiritului intrigant, rece, cal
culat. Filmul lui Frears lasă altă impre
sie: personajele sînt conduse de sentimen
te „turbate”, fneudiste. Marchiza și Val
mont încep printr-o indiferență apatică, 
dar cad într-un fel de delirium al urii 
fără capăt și fără fund.

Laclos dă de gîndit și astăzi asupra 
adevărului caracterelor, a inimii omenești, 
asupra răului despre care nu există încă 
o siguranță și un consens în apreciere, 
formularea acestei îndoieli fiind marea 
forță a scriitorului francez, iar romanul 
lui dovedindu-și o genială contemporane
itate. Laclos nu a fost nici măcar consec
vent în finalul propus: în roman, marchi
za se îmbolnăvește de vărsat negru și-și 
pierde un ochi, dar boala nu decurgea 
din imoralitate, ci era întîmplătoare și 
putea să cadă pe capul oricui. Cred că a 
inventat acest sfîrșit numai ca să o pe
depsească în vreun fel pe de Merteuil și 
să-i liniștească pe cei care-i atacau car
tea, ceea ce. de altfel, nu l-a ajutat prea 
mult. Tot astfel, Machiavelli afirma că 
în ceea ce-1 privește, visează un guvern 
republican, ceea ce, de asemenea, nu I_a 
scăpat de urmărire. Cît despre comunis
mul lui Marx...

Natalia CANTEMIR

Eugen Pătrașcu: Romeo Cozma, aș 
zice să începem cu începutul : cînd te-ai 
născut și care iți este orașul natal ?

Romeo Cozma : M-am născut la Bucu
rești, spre asfințitul de toamnă al fi
nului 1955, mai precis, în ziua de 13 
noiembrie. După numai trei luni, părinții 
mei au revenit la Iași, orașul lor na
tal, și astfel am devenit și eu, prin a- 
dopțiune, ieșean.

— Știi cumva în ce zodie ți se cir
cumscrie destinul ?

— Dă într-o zodie foarte puternică f 
„Scorpion" !

— Cred că este o zodie favorabilă și 
succesului în domeniul artei, de vreme ce 
ai izbutit deja să te afirmi în această di
recție. Te-aș întreba însă, dacă dru
mul pe care ai pornit n-a fost cum
va sugerat de familie. Ai in familie 
muzicieni ?

— Desigur ; de cînd o știu, mama 
mea a iubit foarte mult muzica. Avea 
o voce minunată, de soprană, și a cîntat 
în formații corale de amatori în timpul 

studiilor liceale. In mod firesc, ea a 
lost cea dinții care a iscodit aptitudinile 
mele muzicale și, observindu-le, mi-a 
îndrumat pașii m aceasta direcție. _i_a 
vîrsta de șase ani m-a dus la o pre- 
selecție pentru copii care doreau să 
urmeze școala și apoi liceul de artă și 
muzică din Iași. A fost un moment de
cisiv pentru tot restul vieții mele. După 
ce am trecut cu bine proba de voce, 
auz și ritm, am fost întrebat ce instru
ment prefer : vioara sau pianul ? Pe 
atunci nu prea Știam eu care_i dife
rență dintre o vioară și un pian. Am 
ales pianul. Pot spune că mi-am ales 
singur soarta și nu am regretat nicio
dată.

— Ce te-a atras mai mult spre jazz? > 
Libertatea de improvizație, o liber.ate 
marcată totuși de hotarele unui ciclu 
armonic, hotare care nu sînt chiar de 
netrecut ? Sau acea comuniune cva_ 
sifrancmasonică ce-i adună pe jazzmeni, 
fie ei interpreți, compozitori organiza
tori sau fani, intr-o confrerie muzicală 
aparte ?

— Aveam în jur de 15 ani cînd am 
ascultat, cu totul întîmplător, la un a- 
mic, întîiul disc de jazz din viața mea: 
era discul de debut al seriei „JAZZ_ 
ELECTRECORD", cu trio-ul pianistului 
Jancsi Korosy. îmi amintesc destul de 
bine senzația de exaltare eterică pe care 
am încercat_o descoperind misterioasele 
frumuseți ale noului univers sonor, a- 
tît de proaspăt, atît de nou pentru mine.

— Știu că ai urmat cursurile facultă
ții de compoziție a Conservatorului de 
muzică din Iași, unde — evident — 
ai învățat legile drastice ale componis
ticii preclasice, clasice, romantice, mo
derne. Te_au ajutat aceste studii in re
nul muzical pe care ți l.ai ales ? Da
că da, și bănuiesc că așa este, prin ce 
anume ?

— Parafrazîndu-1 pe un regretat poet, 
aș spune că nu trebuie doar să fim, 
trebuie să mai și înțelegem. Iar ca să 
înțelegem, trebuie să știm. Evident, nu 
se poate apuca nimeni de jazz fără a 
avea talent muzical. Dar numai talen
tul n-ajunge. Trebuie să știm -carte". 
Altfel nu văd cum ar putea cineva a- 
coperi un arc stilistic atît de vast por
nind de la „rag-time” sau „dixie” și a- 
jungînd la jazz-ul contemporan de fu
ziune sau „free jazz". Numai un muzi
cian creator, foarte bine pregătit și cul
tivat, va avea acces și va înțelege in 
profunzime acest fenomen ce a influențat 
destinul muzical al secolului nostru.

— în materie de componistică, ce 
primează în concepția ta : inspirația de 
moment sau „transpirația" perpetuă ?

— Transpirația perpetuă, fără acel 
dram de inspirație este la fel de sear
bădă, de fără sens, ca un desert fără 
nici o oază sau. ca un cer, noaptea, fără 
nici o stea...

— Sigur, înainte de a_și profila pro
pria sa personalitate, fiecare artist, în 
devenire. îsi alege un model sau mai 
multe : depinde de temperament, de cul
tură, de gradul său profesional. Care au 
fost sau care mai sînt încă idolii tăi 
întru jazz ?

— Primul meu model in jazz a fost 
Ion Baciu jr. Lui îi datorez enorm in 
acest sens. Prin el am reușit sa intu
iesc, să ajung relativ repede. Ia esen
țele jazz-ului. Datorită lui am putut a- 
vea acces la tot ce are mai bun și mai 
frumos jazz-ul, de la începuturi și pină 
azi. Nopți întregi anelizam ți discutam 
împreună, .ascultînd înregistrări sau e_ 
misiuni radiofonice de specialitate cu 
L. Armstrong, D. Ellington, C. Parker, 
C. Mingus. T. Monk, Miles Davis, J. 
Coltrane, Art Tatum, Bill Evans. Al 
doilea model a fost Richard Oschamt- 
zky. Cercetîndu_i și cunoscindu_i mai 
bine viața și creația muzicală (în între
gime. nu numai cea jazz-istică) am des
coperit multiplele fațete ale unei perso
nalități de excepție.

— Și acum ți-aș propune să ne pre
zinți pe scurt cele mai însemnate mani
festări de jazz la care ai participat și 
care au foșt izbinzile înrgistrate in pal
maresul tău de interpret și compozitor?'

— Din 1982, anul debutului meu in
terpretativ în jazz, am participat cir 
grupul „Studio" sau sub nume pro
priu, la cele mai importante manifestări’ 
ale genului, din țară, organizate la Si
biu, Brașov, Costinești, Constanța, Sa- 
tu Mare, București și Iași. în 1984, gru
pul „Studio" se situa pe primul loc în 
topul Federației Române de Jazz. Din 
1988 am cîntat sub nume propriu, co- 
laborînd cu muzicieni valoroși ca : De- 
cebal Bădilă, Eugen Gondi, Virgil Po- 
povici. Cătălin Rotaru. Garbis Dedeian 
ș.a. Prima participare la un festival in
ternațional de jazz, organizat peste ho
tare. a avut loc in 1990, cînd. prin a_ 
mabilitatea dumitale. Eugen Pătrașcu, 
am fost invitat, împreună cu ..MOLDA
VIAN JAZZ BAND” (un grup în stil 
„dixie", alcătuit ad-hoc din instrumen
tiști ieșeni) la Montauban, în sudul 
Franței. In luna martie 1991, am efec
tuat un nou turneu peste hotare, de data, 
aceasta în Germania, unde am'cîntat a- 
lături de bateristul ex-ieșean Stelian 
Andronic și de încă trei instrumentiști 
germani : Eckart Gleim (g). Stanley Blu
me (a.s.) și Sebastian Hertzfeld (bass).

— înainte de a formula ultima în
trebare te-aș ruga să ne spui care este 
părerea ta despre iazz-ul românesc ac
tual și, dacă ti s-ar propune să alcă
tuiești o formație de tip „ajl stars", pe 
cine ai avea în vedere ?

— „Orice evaluare este o subiectivi- 
zare". Voi încerca, totuși să alcătuiesc 
mai întîi, o formație de tip „all stars" 
în care alături de mine la pian, aș mai 
avea în vedere pe Eugen Gondi (bate
rie), Decebal Bădilă (bass) și Garbis De
deian (saxofon tenor). Pentru o formulă 
ideală „all stars" a jazz-ului românesc iată 
care ar fi. în viziunea mea. componen
ța : Jancsy K°rosy (pian), J. Răducanu 
(bass). Eugen Gondi (baterie), Virgil Po_ 
povici (sax tenor) și Dan Mîndrilă (sax 
tenor sau sopran), toți improvizînd pe 
temele lui R. Oschanitzky,

— în încheiere, te.aș ruga să ne re
comanzi citeva dintre piesele pe care 
le-ai compus în ultima vreme și să pre
cizezi ce satisfacții ți-au adus.

— Dinî?e creațiile mele aș aminti mai 
întîi temele „LORELEI" și „RITUAL 
SONG", pe care le_am prezentat. în 
septembrie 1990, la Festivalul de la 
Galați — .DANUBIAN JAZZ" — unde 
s-a organizat și un concurs pe teme de 
jazz, primul în istoria jazz-ului româ
nesc. și unde cele două piese au fost 
remarcate atît de juriul de specialitate- 
cit și de publicul spectator, obținînd în 
final, spre marea mea satisfacție, două 
cremii importante : piesa „LORELEI" a 
fost distinsă cu marele premiu al Fes
tivalului, pentru cea mai valoroasă crea
ție, iar ..RITUAL SONG", a primit Pre
miul Special al revistei „STAR" pentru 
piesa cu cel mai mare succes la public. 
Apoi am prezentat Ia Sibiu, Iași, Chi- 
sinău și în turneul din Germania două 
noi creații intitulate : „URANIA" și 
„IRENIKON".

Eugen PĂTRAȘCU
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cultura «religie «filosofie Exigențele eticii și ale acțiunii

(urmare din pag. 3)
„eroul meu preferat", fără a 
distinge net ce-1 diferenția de 
Descartes ; eram entuziasmat de 
Dumnezeul filosofilor. Am avut 
șansa ca la 18 ani să cunosc și 
apoi să trăiesc sub influența a 
doi maeștri : Georges Vallin ca
re mi-a dezvăluit lumea orien
tală și Guy Bugault care m-a fa
miliarizat cu filosofia lui Pla
ton. Astfel, in gindirea mea și-a 
făcut loc nu ideea conflictului, ci 
a unei anumite eterogenități a 
celor două domenii, al credinței 
și al inteligenței filosofice. A- 
ceastă eterogenitate de care am 
devenit tot mai conștient, s-a 
: rmulat în mine pornind de la 
contingența și singularitatea unei 
revelații confruntate cu necesi
tatea și universalitatea propozi
țiilor filosofice. Dificultatea este 
că nici un fapt nu este rațional, 
demonstrabil. Incarnarea verbului 
este un fapt; acest fapt- este 
străin discursului filosofic. Dar, 
pentru om, a cunoaște nu este 
numai a înregistra, a constata, 
ci în mod necesar a înțelege. A 
înțelege o existență presupune 
mai intîi să-i sesizezi posibilita
tea și această constatare este 
valabilă și pentru faptele sacre. 
Ele nu pot face obiectul unei 
simple constatări. Aceasta ar fi 
nfra-uman. Credința este deci 
necesară în căutarea propriei in
teligențe : fides quaerens intel- 

Eradicarea mythos-ului 
• duce inevitabil la 

negarea logos-ului
lectum. Orice credință implică o 
metafizică, adică o teorie gene
rală a posibilității obiectului său, 
ceea ce Toma d’Aquino numea 
doctrina sacra. Cînd această te
orie generală este considerată în 
ea însăși și pentru ea însăși, se 
numește „metafizică"; atunci cînd 
este considerată în raportul său 
special cu credința, se numește 
-teologie".

— Se menține o anumită etero
genitate in raportul filosofie — 
teologie ?

— Din scurtele mele remarci 
se desprinde ideea că dacă cre- 
ci-’.a. in obiectul său unic (Isus 
Cristos), este străină universalită
ții discursului filosofic, discursul 
făasofîc nu este străin credinței 
•considerată in subiectul său u- 
man. in credincios. Nu ne pu
tem mulțumi cu constatarea ete
rogenității. Filosofia. in principal 
metafizica, este legată de religie. 
Problema raporturilor lor este 
deci esențială pentru ființa se
mantică. Aici se află însuși des- 
tjnol Întreg al credinței. Divini
tatea verbeste inteligibil doar 
Hirtelor inteiigeme. Șj totuși, da
că credința devine inteligibilă ar 
st-<părea ca credință și religia s-ar 
transforma in filosofie. Putem 
deduce posibilitatea adevărurilor 

credinței din principiile metafizi
cii ? Sub rezerva unor anumite 
precizări, aș răspunde fără ezi
tare : da. Chiar dacă aș demon
stra metafizic posibilitatea încar. 
nării divine, pe de o parte nu 
ar fi vorba decît de o demonstra
ție negativă (nu este imposibil 
ca...), iar pe de altă parte nu aș 
demonstra această posibilitate de
cît în general, în principiu. Or. 
eu cred în Isus Cristos, nu în 
posibilitatea principială a încar
nării care se întemeiază pe natu
ra teomorfă a arhetipului uman. 
Un asemenea eveniment nu poa
te fi gîndit discursiv; de aceea 
nu putem adera la- „gnosa" he
geliană: ea dă seamă de orice lu
cru, inclusiv de nașterea lui Isus, 
dar o face a posteriori. Iată de 
ce sinteza hegeliană este condam
nată să nu poată integra decît 
cadavre conceptuale, nu realități 
vii. Tentativă de recuperare spe
culativă, ea anihilează ceea ce 
vrea să înțeleagă fără a ajunge 
a se înțelege ea însăși. Trebuie 
să scrutăm semnificația acestei 
imposibilități.

— Ne aflăm în prezența unui 
eșec al interpretării filosofice ?

— Dacă filosofia trebuie să 
studieze credința, inevitabil va 
constata propria incapacitate în 
a întîlni deductiv credința por
nind de la propriile principii : 
singura soluție care-i rămîne este 
de a căuta sensul însuși al eșe_ 

cuiul, adică de a-1 interpreta fi
losofic. Acesta este modul în ca
re caut să rezolv ceea ce im
propriu se numește conflictul ra
țiunii filosofice și al credinței.

Interpretarea filosofică a eșe
cului unei deducții a credinței 
trebuie să se întrebe mai întîi 
asupra noțiunii de demonstrație 
negatjvă : pentru ce nu am pu
tea demonstra posibilitatea unui 
fapt decît demonstrînd non-im- 
posibilitatea, adică non_contradic- 
ția sa ? Raționamentul este sim
plu: noi mergem întotdeauna de 
la existență la posibil și nu in
vers. înțelegerea posibilității o- 
cupă întotdeauna locul secund, 
după constatarea existenței. Noi 
nu putem cunoaște a priori po
sibilitatea nici unui lucru: noi 
nu dispunem de Imaginația crea
toare a lui Dumnezeu (înțelep
ciunea divină). Din momentul 
cînd am intrat în ordinea exis
tenței (creația) noi sîntem «în
vățăcei": întreaga existență tre
buie mai întîi învățată și numai 
d-upă aceea înțeleasă; orice în
țelegere este deci precedată de 
o aprehensiune care o definește 
și o limitează. Acest decalaj este 
marca situației noastre existenți
ale. Finitudineă noastră, condiți

onarea noastră existențială ne 
impun mai întîi a deprinde men
tal existența istorică a lui Isus : 
fides ex auditu. Non-deductibi- 
litatea acestei existențe nu este 
un scandal pentru rațiune, dim
potrivă ea este plină de sens.

în planul cunoașterii, păcatul 
originar înseamnă ruptura se
manticului de real, a subiectului 
cunoscător de objectul cunoscut; 
cunoașterea nu mai are funcția 
sa unificatoare, ea devine medi
ată, dualizantă, mediată. Dualita
tea și separația sînt percepute ca 
lipsă și suferință, nu ca pe o 
stare normală și fericită. Filoso
fia a fost de la început deplin 
conștientă de această suferință 
cognitivă. Doctrinele și discursu
rile pot foarte bine să educe, să 
formeze, să informeze, dar nu 
pot satisface pe deplin. Dacă nu 
s-ar oferi niciodată inteligenței 
umane altceva decît întîlnirea cu 
ființe terestre închise în ele în
sele, ființe radical separate de 
mine în obiectivitatea ireductibi
lă și impenetrabilă, atunci fieca
re întîlnire cu o ființă sau cu 
un lucru și care deșteaptă în mi
ne promisiunea unei bucurii, ar. 
trebui să fie constatarea unui 
eșec și a morții : fiecare act de 
cunoaștere ar fi nu o naștere, 
ci o moarte, o aneantizare. Ființa 
nu este decît alienare definitivă 
și totală a inteligenței ? Dar ce 
spune credința inteligenței ? Tu 
cauți Existența ca atare și tu nu 
întîlnești niciodată decît o ființă 
sau alta. Or, iată: eu îți propun 
întîlnirea unei ființe singulare, 
singura întîlnire posibilă pentru 
o creatură. Firește, întîlnirea cu 
această ființă singulară, mai mult 
ca altele, cere un sacrificium in- 
tellectus. Aici inteligența trebuie 
să renunțe la maniera obișnuită 
de a aborda lucrurile. Nicj un 
raționament nu ar putea nicio
dată stabili demonstrativ că I_ 
sus este ființa singulară care 
posedă puterea divină salvatoare. 
Iată pentru ce inteligența, accep- 
tînd întîlnirea cu Isus și mărtu
ria Bisericii asupra realității in
vizibile și divine, intră în ob
scuritatea credinței ; dar obscu
ritatea credinței nu este deruta 
inteligenței, nu este o peșteră un
de este înmormîntată orice lu
mină jntelectivă fără speranță 
de întoarcere Ea este dimpotrivă 
asemănătoare obscurității nopții, 
singura care ne permite să ve
dem seînteierea stelelor.

Pentru a înțelege în ansam
blu problema pe care o ridicați, 
trebuie să ducem în profunzime 
analiza actului cunoașterii empi
rice. Actul cunoașterii empirice 
închide în sine un act de cre
dință deseori nesocotit, deși Des
cartes și Husserl l-au evidențiat 
fără a-1 numi ca atare. Actul de 
credință supranatural este un act 
de credință explicită. Rămîne de 
demonstrat că obiectul credinței 
nu este o iluzie, că realitatea in
vizibilă și salvatoare este adevă
rată; această demonstrație esrte 
in mod sigur imposibil de admi
nistrat : actul de credință este 
starea de grație.

Pornind de la întrebarea lui Jean Beaufret „comment redonner 
un sens au mot „Humanisme"? Heidegger accentuează statutul 
omului și implicit interogația etică în Scrisoare despre „umanism": 
„Nu gîndim încă îndeajuns de hotărât asupra naturii acțiunii. Cu
noaștem acțiunea numai ca efectuarea unui efect. Realitatea efec
tivă a acesteia este prețuită după folosul ei. Insă natura acțiunii 
este aducerea la împlinire. Aducerea la împlinire înseamnă: a des
fășura ceva în plinătatea naturii lui, a conduce într-acolo, pro
ducere. (...) Gîndirea este l'engagement prin și pentru adevărul 
Ființei. Istoria acestuia nu dispare niciodată în trecut, ea ne stă 
mereu înainte. Istoria ființei poartă și determină fiecare „condi
tion et situation humaine".

Problema acțiunii — problemă eminamente etică — este a- 
firmată în toată esența sa, înțelegînd acțiunea nu prin raportarea 
la tehnică (a face sau a produce), nici prin raportarea la știință 
(la a cunoaște), ci privită ca act al gîndirii. Majoritatea concepții
lor etice au fost dominate de un punct de vedere tehnicist (utili
tatea, stăpînirea naturii, stăpînirea lumii); filosofia este afirmarea 
subiectivității și a fiindului. Concepția acțiunii în tradiția filo
sofică este umanistă, ea se întemeiază pe subiectivitatea înțeleasă 
ca rațiune dominatoare, ca voință de afirmare, „în măsura în care 
este centrată pe subiectul uman ca agent capabil de a produce 
și de a dirija acțiunea sa, orice etică este antropologică. Omul este 
conceput ca stăpîn și posesor nu numai al naturii, dar înainte de toate al 
lui însuși" (Andre Clair: Ethique et humanisme). Așadar, etica 
include o teorie a acțiunii; într-o acțiune sînt implicate trei an
sambluri de elemente: mijloacele folosite de agent, constituția sa 
psihică și principiile. Acțiunea urmărește să schimbe lumea exte
rioară și totodată modifică agentul însuși, dar ea- nu se desăvâr
șește dacă agentul care i se consacră nu îi dă o valoare și un sens.

Una din problemele spinoase, în acest context, este cea a 
acordului sau dezacordului autorului acțiunii; acest sentiment este 
variabil de la un individ la altul, de la o cultură la alta, el in
dică faptul că fiecare om este purtătorul unui etalon univer al al 
binelui și al răului. Dacă prima ipoteză este adevărată, etica și 
morala se reduc la legi sau la obiceiuri, dacă a doua ipoteză este 
adevărată, morala este una. Se constată totodată o oscilare între 
afirmarea dreptului la diferențiere și convingerea că „fiecare om 
poartă forma întreagă a condiției umane" (Montaigne). Ezitarea 
are loc între două teze : dacă fiecare cultură are propriile sale va
lori, propria idee de dreptate, legitimă ca și alta, etica, în societă
țile pluriculturale, are ca funcție să facă compatibile diferențele 
cu exigențele vieții comune.

în societățile moderne etica presupune deseori o legătură în
tre auto-desăvîrșire și participarea la viața cetății ; reflecția po
litică are ca temă majoră „creșterea și descreșterea" cetăților. Pla
ton amintea în Legi de miile și miile de orașe care s-au succedat, 
ce au dispărut, refăcînd ciclul regimurilor. Aceste orașe sau e- 
xistențe rău conduse sînt „asemenea vapoarelor care se scufundă, 
au pierit, pier și vor pieri încă, din greșeala nevrednicilor lor ma- 
teloți și cîrmaci vinovați de cea mai gravă ignoranță pentru că 
fără a cunoaște nimic din politică, ei își imaginează că posedă a- 
ceastă știință în toate detaliile". Astfel etica și politica nu sînt 
disociabile, dar nici nu trebuie confundate. Nefericirea oamenilor 
este că greșesc, propriu erorii fiindu-i nerecunoașterea ; starea ini
țială este deci convingerea de a avea dreptate. într-o lume ca a- 
ceasta, etica trebuie să înlăture neînțelegerea, sursă a intoleranței.

Unii politologi au subliniat, în ce privește colectivitățile, că 
acestea nu au etică, au reacții, entuziasm, frică, opinii — ceea ce 
incumbă individului o schimbare la capătul căreia va descoperi 
că este legat de alți oameni. Oamenii pot surmonta opacitatea și 
diferențele pentru a descoperi unitatea, ceea ce dovedește că etica 
nu este rezervată numai unei sfere private și ar fi inoperantă în 
viața publică ; etica reprezintă un ideal de înțelepciune care îm
brățișează viața în toată complexitatea sa. Cîmpul eticii nu este 
cel al dorințelor neputincioase sau al speranțelor înșelătoare, ci al 
alegerii care să schimbe oameni și situații. Fundamentul eticii este 
libertatea și îndeosebi acțiunea, conceptul major fiind cel de cau
zalitate.

Umanismul contemporan se întemeiază pe afirmarea subiectivi
tății ca fiind autofondatoare ; în om se conjugă funcția judecătoare 
de instanță care apreciază validitatea normelor și judecind con
duitele și funcția creativă care stabilește normele. Normele și va
lorile sînt în principiu totalmente subiective. Cum totuși această 
subiectivitate poate primi statut de obiectivitate ? Este o im
perioasă exigență a umanismului ca subiectivitatea să iasă din 
ea însăși și să tindă spre universal; dacă nu, închisă în sine, va 
fi incapabilă să acceadă la o existență umană. Celei de a patra 
întrebări critice (ce este omul?) Kant îi răspunde că omul se de
finește ca o ființă rațională și finită; prin rațiune el este apt pen
tru universal, dar prin finitudine este apropiat de particularitate 
și contingență. Deci o subiectivitate dublă și antagonistă, o subiec
tivitate care-1 conduce spre universal și o subiectivitate patetică 
care-1 îndreaptă spre particular. Raportată la libertate, subiecti
vitatea patetică devine rațiunea practică. Umanismul prin care 
omul îndrăznește să devină el însuși se caracterizează ca o activi
tate prin care voința rațională devine stăpînă efectiv în om, im- 
primînd existenței sale o semnificație de universalitate și îndrep- 
tînd-o spre desăvârșirea umanității în individ.

Biblîon
Les rendez-vous de Saint-Domingue. Les en- 

jeux <Tun anniversaire (1492—1922), sous la di
rection d'Iguace Berten et de Rene Luneau, edi
tions Centurion. Paris, 1991. 365 p.

Împlinirea a 500 de ani de la descoperirea, cucerirea 
și evanghelizarea Ameriăi continuă să suscite reacții di
verse ți chiar opuse. In lucrarea pe care o supunem a- 
tențîei, teologi, jstori-d ți sociologi francezi și latino- 
-americani analizează „sine ira et studio* miza unei ani
versări controversate. Rene Luneau avertizează asupra 
necesității unei rdecturi contemporane a istoriei descope
ririi și cuceririi Lumii Noi pornind de la un alt exem
plu nu mai puțin menit să dea de gindit — cruciadele, 
unilateral tratate de istoricii europeni și urmată de 
schimbarea de perspectivă argumentată de istoricii arabi. 
C schimbare de atitudine în abordarea multiplelor as
pecte ale descoperirii Lumii Noi face din acest eve
niment deopotrivă o aniversare și o comemorare.

Pentru Papa loan Paul al II-lea, această aniversare 
are o însemnătate excepțională. „Din punct de vedere 
uman, sosirea descoperitorilor la Guanahani semnifică o 
lărgire fantastică a granițelor umanității, descoperirea

mutuală a două lumi cu toate binefacerile și contradic
țiile sale, cu luminile și umbrele sale. Sub aspectul evan
ghelizării. ea a marcat debutul unui avînt misionar fără 
precedent care a dat rapid o nouă configurație hărții 
eclesiale. Și aceasta se făcea într-un moment în care 
convulsiile religioase în Europa provocau lupte și viziuni 
parțiale care aveau nevoie de pămînturi noi pentru a re
vărsa pe ele creativitatea credinței". Apelul la un nou 
efort creator pentru evanghelizarea Lumii Noi a stîrnit 
o reacție violentă, cunoscuții teologi V. Elizondo și L 
Boff afirmînd în acest sens că: .La 12 octombrie 1492 a 
început, pentru America Latină și pentru Caraibe, Vine
rea Sfîntă a sîngelui și durerii care s-a prelungit pînă 
acum fără a cunoaște duminica învierii. 1492 este o dată 
aniversară pentru cuceritori și nu pentru populații au
tohtone. Nu este amintirea unei binecuvântări ci coșma
rul unui genocid". Afirmația era făcută într-un număr al 
cunoscutei reviste internaționale de teologie „Concilium", 
număr intitulat „1492—1992. La voix des victimes". Ține 
de domeniul evidenței că este imposibilă o „colonizare pa
cifică" însăși noțiunea părînd un nonsens.

Tocmai de aceea „Les rendez-vous de Saint Domin
gue" (trimitere evidentă la Reuniunea Consiliului epis
copal latino-ameriean care va avea loc în octombrie 
la Santo-Domingo) își propune să facă dovada fidelității

memoriei. în prima parte, „O celebrare controversată", 
sînt analizate cucerirea și evanghelizarea Mexicului și 
Caraibilor, contextul social politic al aniversării din acest 
an. A doua parte a lucrării, „Miza unei aniversări", su
pune atenției ultimii treizeci de ani din istoria Bisericii 
latino-americane : inițiativele pastorale ale Bisericii din 
Brazilia, „național-catolicismul" argentinian, concepția și 
acțiunile Papei loan Paul al II-lea pentru o nouă evan
ghelizare, „teologia eliberării". Analizîndu-se istoria 
descoperirii și cuceririi Americii, nu de puține ori se fac 
ample trimiteri la exigențele umane ale justiției care nu 
pot fi separate de exigențele creștine ale evanghelizării, 
la teologia drepturilor omului, a democrației și libertății, 
la imperativul ca Biserica să se deschidă mai mult spre 
lume, să comunice mai mult decît să moralizeze, să-și 
regăsească vocația primă de a anunța cu bucurie și pa
siune mesajul evanghelic plin de speranță. Autorii pre
zentei lucrări realizează un studiu istoric riguros, impar
țial și obiectiv, încercînd o evaluare globală singura în 
măsură să pună în lumină această întîlnire între două 
lumi complet diferite, moment decisiv pentru istoria lu
mii moderne, moment constitutiv al personalității noastre 
colective. Problema relației cu Celălalt, sub aspect moral 
și politic, rămîne actuală ca și în timpul Conquistei.

Pagină realizată de 
Bogdan-M. MANDACHE



Valeriu Stancu — Credeți că 
vom putea continua dialogul nos
tru în toamnă, cu ocazia inaugu 
rării Centrului Cultural Francez 
din Iași ?

Paul Laffont — Bineînțeles. 
Aș zice chiar că trebuie să con
tinuăm acest dialog. Noi sîntem 
pregătiți, deciși, să-1 continuăm 
și așteptăm toți această „nouă“ 
inaugurare, de fapt veritabila i- 
naugurare a Centrului. De alt
fel să știți că nici n a fost rău 
că. aparent, să zicem, au existat 
mai multe inagurări, întrucît ele 
au avut în vedere doar anumite 
etape ale realizării Centrului, au 
fost ca niște bilanțuri provizorii 
care te ajută să-ți faci planul 
de atac pe mai departe. Aștep
tăm toamna cu nerăbdare pentru 
a lansa noi proiecte și pentru a 
asista la concretizarea celor de 
pînă acum. De altfel cred că 
d-umneaveastră, ca prieten al lui 
Georges, toți cei care-1 încon
joară și el însuși, spectator de a- 
ceastă dată la discuția noastră, 
aveți o mulțime de proiecte de 
colaborare pentru această toam
nă. Dumneavoastră, artizanii vie
ții culturale de, aici sînteți plini 
de idei, sînt sigur de asta. Cum 
și noi le avem pe ale noastre, un 
schimb elevat de idei poate da 
naștere la lucruri .fantastice, la 
realizări deosebite, profitabile 
pentru ambele părți.

— E dificil să ai responsabili
tatea tuturor așezămintelor cul
turale franceze dintr_o țară în
treagă ?

— Nu, nu e dificil atunci cînd 
toate instituțiile din rețeaua cul
turală funcționează bine, în limi
ta prevederilor noastre. Noi in
tervenim destul de puțin în viața 
acestor așezăminte, am spus-o 
deja, doar în ce privește progra
marea, în privința finanțării pro
iectelor siau în caz că se ivesc 
unele probleme. Există încă un 
aspect al activității noastre, ..de 
intervenție", situat însă la polul 
opus, față de cele pe care tocmai 
vi le-am spus: mai intervenim și 
atunci cînd prezența serviciilor 
culturale, a ambasadei înseși, ar 
conferi manifestărilor organizate 
de centrele culturale o aură a- 
parte. De fapt și aici am intrat 
într-un domeniu destul de deli
cat, întrucît, trebuie să recu
nosc;, aceste centre au deja o 
aură proprie, un renume în jurul 
lor, datorate activității d-epuse.

Devine astfel evident faptul că 
prezența noastră intr-un Centru 
Cultural care prezintă o manifes
tare atît de reușită cum a fost 
„Sărbătoarea Muzicii" sau cum 
va fi inaugurarea din luna oc
tombrie, are ca scop să arate că 
sîntem aproape de tot ce se pe
trece în respectivul centru și că-1

RAINER MARIA RILKE
Poemes franțais

Fenetres

i

E suficient intr-un balcon să vezi
Sau in cadrul unei ferestre
O femeie aranjindu-și părul...
Ca ea să fie aceea pe care o pierzi
V ăzind-o ivindu-se

Și dacă brațele și le ridică
Să-și strîngă părul — blinda grădină — 
Cum pierderea în afectare cîștigă
Și durerea-n lumină !

II

Tu îmi propui, fereastră, să aștept — 
Aproape că se mișcă perdeaua cafenie — 
Va fi, chemării tale, spre tine să mă-ndrept 
Sau să ină-mpotrivesc ? Dar ce va să fie ?

N-aș fi mai fericit, cu viața ce ascultă, 
Cu inima-mplinită de ceea ce_a pierdut ? — 
Calea ce trece încă prin fața ta pierdută 
Și îndoiala care îmi dăruie atît !
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Interviu cu domnul PAUL LAFFONT, atașatul 
cultural al Ambasadei Franței la București

lașul face parte 

dintr-a veche 
memorie 
colectivă 
franceză (»)

frecventăm cu plăcere. Este chiar 
situația actualei mele vizite la 
Iași : ea ține și de sfera activi
tății pe care o desfășor, efectu
area ei intră, deci, în îndatoriri
le mele, dar și de propria_mi plă
cere de a vizita acest minunat o- 
raș, lașul, de a vizita Centru1, 
de a întîlni prietenii pe care 
domnul Georges Diener mi i-a 
prezentat. Cred deci, că atunci 
cînd sînt greutăți în rețea- ne pri
vesc și pe noi, cei din serviciile 
culturale, că trebuie să încercăm 
a le rezolva împreună. Nu vreau 
să spun că la Iași sau în altă 
parte ar fi deja dificultăți, dar 
rostul nostru este să preîntâm
pinăm ivirea lor. Să nu mă în
țelegeți greșit : nu se pune pro
blema de a favoriza un anumit 
Centru sau o anumită Alianță, ci 
încercăm doar să facem tot ce se 
poate ca să ne pregătim mai bine 
pentru viitor.

Așadar, n_aș spune că am o 
prea mare responsabilitate sau 
că-mi revin sarcini prea grele. In 
mod indiscutabil, volumul de 
muncă este foarte mare, dar, cUm 
există și foarte mult entuziasm 
trăim satisfacții extraordinare.

— Care vor fi posibilitățile, 
maniera de colaborare intre cele 
trei centre culturale franceze din 
Iași, Cluj și Timișoara ?

— îmi era literalmente frică 
de faptul că îmi veți pune o 
astfel de întrebare delicată.

— Vă cred, de altfel, cunosc 
expresia ironică „c’est une tres 
bonne question, merci d’y avoir 
pense !*• adresată cuiva care» pune 
întrebări ambarasante, dar eu 
v.am prevenit la începutul dia
logului nostru că trebuie să-mi 
fac meseria.

III

Nu este a noastră geometrie 
Fereastra — simpla formă 
Ce fără efort circumscrie 
Viața noastră, enormă ?

Văzută-n cadrul ei
— Ce frumoasă-i ispita — 
Aproape nepieritoare
Ne apare iubita

în spațiul ei restrîns
Hazardul dispare
Și-n miezul iubirii 
Ființa e-n floare !

IV

Măsură-a așteptării, tu, fereastră
De-atîtea ori firesc te împlinești
Cînd Viața celor dragi în viața noastră 
Neliniștită vine și-o primești.

Separi și-atragi, schimbîndu-te ca marea 
Oglindă-n care adesea ne mirăm 
De ceea ce adună depărtarea
Te chipul nostru, cind ți-1 arătăm.

Pierduta libertate prin jocul crud al sorții 
în tine doar mai află un isvor
Echilibrezi în noi ce e al morții
Cu ce e în afară și e nepieritor !

Traduceri de 
Dumitru D. IFRIM

— Nu e nici o problemă, ori- 
■ cum întrebarea dumneavoastră pe 
lîngă faptul că e „delicată" e și 
foarte interesantă în același 
timp, pentru că atunci cînd vă 
vorbeam de o rețea, anticipam 
oarecum și această întrebare. In 
România, ideea unei rețele are o 
semnificație aparte. Instituțiile 
culturale din Franța sînt foarte 
preocupate de tot ce se petrece 
în țara dumneavoastră și au re
almente dorința ca activitatea de 
aici să fie coerentă la modul ex
trem. Deci, ideea de la care s_a 
plecat în demersul nostru cultu
ral a fost cea a unei implan
tări. Mai întîi în capitală, întru 
cît e cel mai mare oraș univer
sitar, cultural, ceea ce am și .re
alizat deja prin funcționarea In
stitutului; apoi în cele trei cen
tre universitare și culturale de 
maximă importanță — Iași, Cluj 
și Timișoara — ceea ce iarăși so
cotim că am realizat, întrucît cen
trele culturale franceze din aces
te localități funcționează deja : 
în sfîrșit, ne.am propus ca în ce
lelalte orașe mari ale României, 
orașe universitare, la rîndul lor, 
importante și din punctul de ve
dere al activității comerciale, in
dustriale etc., să deschidem cen
tre ale Alianței Franceze care să 
permită publicului căpătarea de 
referințe aduse la zi asupra lim
bii, literaturii, culturii franceze, 
asupra turismului, comerțului, 
vieții sociale și politice din a- 
ceastă țară etc. Ideea implantării 
de care aminteam este că nu 
toate orașele României pot bene
ficia d-e existența unor astfel de 
centre, care vor avea în același 
timp un rol cultural, dar și de 
informare. Noi nu putem, deci, 
înființa așezăminte în toate loca

litățile țării și atunci centrele e- 
xistente trebuie să servească și 
ca puncte de iradiere, ca focare 
de propagare a culturii france
ze, ca relee de transmitere a in
formației etc. Altfel spus, ele tre
buie utilizate ca niște centre care 
să aibă sateliți în jurul lor. Și, 
dacă pentru a sublinia eficacita
tea acestei concepții, dau tot e- 
xemplul lașului, e pentru că la 
Iași acest deziderat s-a concre
tizat deja. Astfel, o persoană din 
Botoșani a scris acum cîteva luni 
serviciilor culturale ale Ambasa
dei Franței la București, pentru 
a cere deschiderea unui centru 
al rețelei noastre și în Botoșani, 
sub oricare din cele trei forme 
s-ar fi realizat'această deschide
re : Institut, Centru Cultural sau 
Centru al Alianței Franceze. I_am 
răspuns, evident, că pentru mo
ment acest lucru nu e posibil, 
nu e prevăzută o astfel de des
chidere! la Botoșani, dar am a_ 
d-ăugat imediat în răspunsul nos
tru îndemnul ca doritorii să ia 
contact cu Centrul Cultural 
Francez din Iași, pentru că a- 
cesta le poate servi ca punct de 
documentare, de punere la zi a 
informației culturale, de con- 
tact_ cu Franța. Și am aflat acum 
că într- adevăr există mai multe 
persoane din Botoșani care frec
ventează în mod regulat Centrul 
Cultural Francez din Iași.

Același lucru vi-I pot spu
ne Și eu despre foarte multi oa
meni de cultură din Bacău care 
sînt constanți participanti la ma 
nifestarile organizate de domnul 
Georges .Diener,
. — Asta înseamnă că se află 
in jurul lașului oameni care de
ja știu că activitatea Centrului 
Cultural Francez nu se adresea
ză doar acestui oraș, ci tuturor 
localităților din Moldova. La ni
vel practic pu poate decît să ne 
bucure această rezonantă cultu 
rulă resimțită pe o rază de cî
teva sute de kilometri, întrucît 
ea constituie dovada eficacității 
activității pe care o depun ce' 
de la C.C.F. Iași și ne permitem 
sa tragem concluzia că cea mai 
bună manieră de lucru, de dia
log cu românii. e cea stabilită la 
Iași. O astfel de manieră am 
vrea să impunem peste tot în 
rețeaua noastră, o astfel de re
zonanță ne-am dori să existe pes
te tot în jurul așezămintelor 
noastre culturale.

Repet, cel mai bun punct de 
iradiere e aici la Iași, dar mă 
văd nevoit să vă mărturisesc și 
următoarea constatare: celelalte 
centre din rețea n-au avut atîta 
șansă ca acesta din Iași in pri
vința relațiilor de colaborare, de 
muncă, de prietenie etc. Nicăieri 
n-am întilnit atiția prieteni in 
jurul unei instituții de_a noastre 
ca aici la Iași.

— Intr-adevăr. vă pusesem în
trebarea intr-un mod tendențios, 
răutăcios oarecum, bănuind că 
un astfel de centru, cu o activi 
tate atit de complexă, de bogată, 
cu un sediu atit de reușit, de do
tat, va stirni măcar o dorință de 
concurență, dacă nu chiar invidia 
din partea celorlalte.

— Nu, n-a stîrnit chiar deloc. 
Cred, de altfel, că toți cei trei 
colegi ai mei, directori de cen

tre, de fapt noi patru, întrucît de 
șase luni eu acționez aici și în 
calitate de delegat general al A- 
lianței Franceze, ca reprezentant 
de ansamblu al ei, noi'patru, 
deci, vom acționa într-o adevă
rată sinergie, cum se spune azi 
în Franța, vom forma cu adevă
rat o echipă. Dar asta nu de
pinde numai de mine, în vederea 
obținerii unui răspuns mai exact 
cred că. ar trebui întrebați direc
torii înșiși; astfel veți afla și 
ce proiecte au, care le sînt inten
țiile, doleanțele sau chiar obser
vațiile pe care le au la înche— 
ierea unui an de exercitare a 
funcției ce care o au. In orice 
caz eu sînt aici, sînt disponibil, 
și cum am dorința de a colabora 
cu ceilalți, voi reveni mereu pen
tru a munci împreună. Nu există 
alte mijloace de a duce la bun 
sfîrșit proiectele pe care le avem. 
E drept că o astfel de colaborare 
nu e posibilă întotdeauna, pen
tru că sîntem departe unii de al
ții, sîntem cu toții prizonieri ai- 
mediului în care ne desfășurăm 
activitatea, ai propriei noastre 
munci, dar cred că, în măsura 
posibilului, totul s-a realizat în 
acord cu ansamblul directorilor 
de centre. De aceea îmi expri
mam convingerea că în nici un 
caz nu ,a fost vorba de invidie sau 
de concurență, vorbind atît la 
modul general, cît și în ceea ce 
privește responsabilitățile mele. 
Emulație, da ! și cînd zic „emu
lație" folosesc un cuvînt sincer 
nu unul ipocrit pentru a ascunde 
o altă realitate. Ceea ce însă nu 
mă împiedică să constat că toată 
lumea și_ar dori să aibă un cen
tru cum e cel de la Iași. Asie 
e sigur. Nimeni nu e gelos însă 
în așa măsură, încît să facă o 
concurență neloială, dacă-mi daț: 
voie să folosesc o expresie Ia 
modă la dumneavoastră. |

— Domnul Georges Diener a 
probat deja faptul că e deschis 
spre francofonie. După cum știți. 
Centrul se pregătește să primeas
că un masiv transport de carte 
belgiană de expresie franceză, 
donație din partea comunității 
franceze din Belgia. Ce părere 
aveți despre acest proiect ?

— Nu pot să zic decît că e 
foarte bun, întrucît astăzi nu se 
mai poate impune, nu mai poate 
exista o politică culturală fran
ceză care să fie numai franceză. 
E o evidență pentru toată lumea 
faptul că azi conceptul de cul
tură franceză nu mai este viabil 
dacă nu-1 includem în cel mult 
mai corriplex de cultură franco— 
fonă. Și asta e valabil atît pen
tru țările europene, cît și pentru 
cele africane sau americane. Cred 
că azi sînt tot mai puțini cei 
care consideră cultura francez^ 
ca aparținînd doar Hexagonului

— De aproape doi ani țin la re
vista „Cronica" această rubrică 
intitulată „Invitații Centrului 
Cultural Francez din Iași" și, fă
ră excepție, absolut toată lumea 
cu care am dialogat vorbește Ia 
modul superlativ despre domnul 
Georges Diener, despre, activi
tatea sa. Oare nu o să găsesc 
și pe cineva care să-1 vorbească 
de rău ?

— Dacă țineți morțiș, pot s-o 
fac eu. în fond pete se găsesc 
pînă și în soare. Lăsînd gluma 
la o parte, nu există motiv ca să 
fie vorbit de rău. Dacă ar. exis
ta, nimic nu ne-ar împiedica să 
o facem, dar deocamdată . avem 
toate motivele să-1 vorbim numai 
de bine, deci nu putem să-1 vor
bim de rău. Știți, iertat fiindu.mi 
jocul de cuvinte, e atît de bine 
să vorbești de bine pe cineva 
care face bine ceea ce face ! Șr 
e atît de rar 1

— Vă mulțumesc pentru ama
bilitatea de a ne acorda acest 
interviu ce va fi publicat în re
vista „Cronica" și vă aștept în 
toamnă pentru a ne continua 
dialogul.

— La rîndul meu, și eu vă 
mulțumesc pentru interesul pe 
care ni_l purtați, pentru tot ce 
faceți dumneavoastră ca parte
neri, corespondenți ai culturii, ai 
spiritualității, ai limbii franceze, 
că promotori ai prieteniei franco- 
române.

realizat de Valeriu STÂNCI



între feminism și știință

ANNE-MARIE (Houdebine—Gravaud):

0 sexolingvistica? De ce nu?
Anne-Marie HOUDEBINE-GRAVAUD, 

doctor în Litere și Științe Umane, este 
profesor de lingvistică și semiologie la U_ 
niversitatea din Angers și „directrice d-e 
recherches" la universitățile Paris V și 
Parjs III. A publicat numeroase studii și 
articole in reviste și volume de speciali
tate. Dialogul nostru (antamat pe 30 mar

tie 1992, terminat peste cinci săptămîni) a 
avut însă, mai ales în partea a doua (5 
mai) un itinerar tot mai îndepărtat de 
lingvistica „pură". Am crezut că poate in
teresa și citiori nespecializați. Cit despre 
PUNEREA ÎN PARANTEZA a celor două 
NUME DE FAMILIE, oportunitatea ei va 
deveni repede explicită...

Gabriel MARDARE : Cunoscin. 
du.vă ceva mai bine prin textele 
dvs.. nu știu cum s-ar cuveni să 
vă abordez. Dacă vă span .Doam
nă Houdebine*. introduc autori
tatea numelui soțului, dacă vă 
spun -Doamnă Gravaud", apare 
autoritatea numelui patern.

Anne-Marie : Nici unul, nici

— Deci pur ți simplu Doam
nă"—

Houdet.ne-Grâv

Houdebine. Dec.' .Doamna", dacă

— Voi începe abrupt. Credeți 
că o limbă dată (franceza să 
spunem are un sex (este, să 
zicem, mai curind masculină sau 
mai curind feminină ?

— A, nu în nici un caz, âș 
spune că este sexuală în măsura 
in care reflectă reprezentări, co
dificări culturale care au inva- 
dat-o. dacă punem culturalul și 
socialul ca origine a limbii. Pro
blema insă nu este chiar așa 
simplă: limba, socialitatea și cul
tura merg mină în mină și de- 
termină/reflectă o dinamică a ci
vilizației, o dinamică umana a 
simbolizării. Astfel, într-un anu
me mod. limba reflectă mentali
tăți dar poate că în parte tot ea 
le-a instaurat incit nu avem ori
ginea fenomenului. Și este ade
vărat că prima noastră reacție 
este de a gîndi că lucrurile sînt 
vizibile, că văzul a determinat 

reperarea prin limbă a diferen
telor de sex. în fapt lucrurile nu 
sint clare .sînt limbi care nu 
marchează (gramatical) chiar da
că toate marchează masculul și 
femela, bărbatul și femeia.

— Vă puneam întrebarea de
terminat de unele prejudecăți cu
rente in rindul celor ce predau/ 
învață limbi străine, la noi și 
aiurea. Chiar și unul dintre „su
porterii" dvs. in bătălia pentru 
feminizarea numelor de profesi
uni susținea : -la feminite va si 
bien â la langue francaise", iar 
dumneavoastră susțineți că de
semnarea femininului este in de
ficit in franceză. La noi cînd 
cineva vrea să marcheze prefe
rința pentru engleză, susține că 
este vorba de o limbă VIRILA 
(cea a științei, a tehnicii) în timp 
ce franceza este o limbă a lite
raturii. o limbă de salon, de con
versație, deci o limbă „femelă".

— Aceste raționalizări, pentru 
că despre raționalizări este vor
ba, întrucit se pleacă de la un 
principiu imaginar și de la do
rințe. răspund unui fapt: in se
colul XX limba engleză reflectă 
mai mult o tehnocrație — cea 
americană în special — (și avem 
de-a face mai curind cu limba a- 
mericană decît cu engleza) deci 
dacă vorbești engleza, ai o des
chidere spre alte dimensiuni de
cît cu franceza. Ceea ce nu îm
piedică Franța să fie competiti
vă în domeniul centralelor nu
cleare și astea s_au construit... 
în franceză. Ceea ce ați repe
rat este faptul că, științele sînt 
așezate de partea VIRILULUI 
iar literatura și conversația mai 

curind de partea FEMININULUI. 
Deci ceea ce este serios este 
masculin, pălăvrăgeala — femi
nină.

— Unii dau un argument și 
mai— sexistț psihanalitic ?) : e_ 
xistă numeroase cuvinte engle
zești care PENETREAZĂ în 
franceză (chiar dvs. le ironizați 
cu o doză de amărăciune in ar
ticolele dvs •_

— Putem urma această meta
foră dar atunci să nu uităm că 
in secolul XX III se petrecea 
fenomenul invers pentru că en- 

—av'nme—a* numeroase CU-

TRAȚIA cuvintelor unei limbi in 
cealaltă, chjar dacă metafora este 
sexuală, nu spune nimic despre 
caracterul limbii. Problema care 
se pune efectiv este următoarea: 
știm că limbile structurează di
ferit viziunea despre lume: în 
cazul unor anume limbi avem 
de-a face cu o vizjune mai TEH
NICA decît în cazul altora ? Se 
spune că latura analitică a en. 
glezei o servește perfect: este un 
exemplu.

— La un moment dat, Giscard 
d’Estaing a crezut că este necesar 
să protejeze limba franceză îm
potriva neologismelor considerate 
inutile...

— Primele măsuri de acest gen 
au fost luate pe vremea lui De 
Gaulle, primul ministru fiind 
Pompidou.

— Giscard a introdus însă a- 
menzile...

—■ Da. în 1975... Denunțarea 
anglicismelor s-a făcut în virtu
tea legii referitoare la proteja
rea consumatorului.

— Revin la textele dvs. S-ar 
putea trasa un istoric al preocu
părilor privind vorbirea feminină 
(le parler feminin) (urmează o 
discuție, se confruntă datarea a- 
pariției cu cea a primei redactări 
sau a primei prezentări publice 
Ia colocvii sau sesiuni științifice).

— Totul a început practic de 
la teza de doctorat. M-am gîn- 
dit să văd dacă în eșantioanele 
pe care le obținusem aș putea 
distinge în mod. sistematic în
tre bărbați și femei. în acel mo
ment puțini erau interesați de 
așa ceva.

— încă din primele articole a- 
veți un parti pris sexist : femeile 
ar avea un presentiment, o clar, 
viziune mai mare decît bărbații 
în domeniul limbii...

— Mă limitam la „limba de 
prestigiu". Ulterior poziția mi-a 
fost confirmată citindu-1 pe La- 
bov dar in PARLERS MASCU- 
LINS. PARLERS FEMINI.NS 
mi-am atacat propria-mi teză 
studiindu-1 pe Jacques Chirac, cu 
fenomenele de hipercorectitudine. 
Statistic se poate considera că 
persoanele din clasele mijlocii 
sînt mai sensibile la elementele 
de prestigiu imaginar intr-o lim
bă, adică la fenomenele de hi
percorectitudine (sau in orice caz 
la valorizările indexante). Este 
ceva specific lotului feminin dar 
este caracteristic și celor din 
clasele mijlocii, oamenilor în as
censiune socială precum și unor 
politicieni, Jacques Chirac. Cum 

am mai spus, cînd îl auzi re
marci imediat că vorbește bine, 
ceea ce presupune o atenție a- 
cordată limbii, deci o trăsătură 
preponderent feminină.

— Presupun că politicianul a- 
pare astfel în ipostaza curtezanei 
in fața publicului. Am avut o- 
cazia să-l asculți de mai multe 
ori pe Chirac și am remarcat o 
anumită poză în voce, în into, 
nație...

— Apoi face toate legăturile 
care trebuie, ba chiar mai mult 
decit trebuie, și-a înlăturat ac
centul sudic, deci este atent la 
fenomenul lingvistic. Este adevă
rat că in Franța ești adesea ju
decat după modul de a vorbi...

— Mai ales ca om politic...
— Ca om politic trebuie să 

marchezi o aparență, este foarte 
important. Cred că se poate vorbi 
de o variabilă ținînd de teatra
lizarea aparenței.

— Pină și Marchais, care se a- 
dresează unui public diferit evi
dențiază aceleași trăsături.

— Nu cu aceleași elemente dar 
ajungînd la același lucru.

— Obiectivul dvs. era de a 
DESCRIE limba dar și de a IN
TERVENI asupra unor stări de 
fapt.

— într-adevăr. A interveni de 
asemenea. Un mare exemplu es
te cel al lui Atatiirk. Am aflat 
de el în 1977, datorită unui coleg 
turc. Pînă atunci crezusem (sus
țineam aceasta încă din 1972, în 
concluziile unei anchete fonolo- 
gice regionale) că lingvistul nu 
trăiește din lingvistică și apă re
ce, el trebuie să intervină în so- 
cialjtate. Credeam că trebuie să 
punem ceea ce știm (în cele din 
urmă sîntem plătiți de comuni
tatea Socială) în serviciul socie
tății. Am lucrat mult cu elevii 
pentru a face acest lucru, mi-am 
dat seama că era destul de greu. 
Dar dacă era vorba de a-i face 
pe ceilalți să beneficieze de cu
noașterea ta, nu credeam totuși 
că trebuie să intervin asupra 
limbii. Singurul lucru care mi 
se părea posibil era schimbarea 
atitud-inji normative. Doream să 
contribui la formarea unui atitu
dini mai puțin rigide.

(Urmează reconstituirea istori
cului a două articulări praxiteo- 
retice : cea a posibilității GES
TIUNII faptelor lingvistice si cea 
a IMAGINARULUI LINGVISTIC 
ca factor activ în constituirea 
unui PARLER; la conjuncția ce
lor două demersuri se situează 
participarea lingvistei Anne-Marie 
Houdebine.Gravaud ca membru 
intr-o comisie avînd ca obiectiv 
FEMINIZAREA NUMELOR DE 
PROFESIUNI IN LIMBA FRAN. 
CEZA. O aventură care a mar
cat-o profund).

— Există trei urme textuale 
mai importante ale participării 
dvs. la această comisie intre 1984 
și 1986: LE FRAN'CAlS AU FE
MININ (apărut imediat după în
cheierea lucrărilor și referindu-se 
deja la unele ecouri) L’UNE 
N'EST PAS L’AUTRE (redactat 
probabil prin 1988) si UNE A- 
VENTURE LINGUISTIQUE : LA 
N’EST PAS L’AUTRE (redactat 
FEMINISATION DES NOMS DE

METTEERS, datat 1989. Remarc 
o creștere progresivă a VOLU
MULUI DE TEXT deși nucleul 
tematic rămîne același. Mi-aș 
permite să vorbesc de reluări de 
fraze și uneori chiar de recu
rența fantasmelor discursive...

— Da, fără îndoială. Revin de 
altfel într-un articol pe care l-am 
terminat acum două zile.

— Deci porniți de la 23 de 
pagini în 1986, ajungeți Ia circa 
50 peste trei ani și recentrați ar
gumentarea : argumentele de or
din lingvistic își mențin rolul ca 
nucleu dar sînt tot mai mult do
minate de argumente de ordin 
sociologic, antropologic și de o 
intenție polemică din ce în ce 
mai evidentă...

• — Adică din ce în ce mai fe
ministă...

— S-ar putea trage concluzia 
că participarea la această comi
sie a fost o experiență traumati
că?...

— (rîzînd) Știți, într-un fel un 
bărbat a provocat acest trauma
tism, Georges Dumezil. îl respec
tam foarte mult iar analiza pe ca
re a făcut-o asupra lucrării noas
tre era atît de sexistă, atît de a- 
prioristă. Pînă și Levi-Strauss, 
astfel incit am rămas buimăcită. Și 
am ajuns la concluzia că ideile 
grupărilor feministe, ce mi se pă
ruseră exagerate, șe confirmau, 
vedeam asta pe propria-mi piele. 
Crezusem că discriminările mani
festate în limbă, prin articulații
le discursive față de femei șînt 
false, speram oricum acest lu
cru, speram că va fi recunoscut 
meritul obținut prin cunoaștere. 
Levi-Strauss și Dumezil au ară
tat însă că și atunci cînd faci o 
muncă serioasă, bazată pe anche
te lingvistice (sîntem singura co
misie de terminologie care a fă
cut o anchetă atît de minuțioasă, 
într-adevăr științifică) ei își per
mit să scuipe. Și a fost o mun
ca monstruoasă, antrenind toate 
lucrările seminarului de științe 
ale limbajului de la Universitatea 
din Angers. Iar ei au scuipat fă
ră măcar să știe ce urma să fa
cem. Iar dacă Levi-Strauss nu a 
folosit expresii indecente, Du
mezil a înjurat pur și simplu, 
proiectîndu-și propriile.i fantas
me. Am scris vreo 50 de pagini 
despre el, nu le-jam publicat nici
odată, analizez acolo imaginile 
sale. De exemplu cînd vorbește 
despre „LIMBA CARE ESTE O 
„PĂDURE" și despre „FEMEILE 
CARE VIN CU FOARFECELE DE 
TĂIAT CRENGI", avem de-a fa
ce cu o FANTASMA DE CAS
TRARE.

— Am regăsit acest text nepu
blicat în filigranul celui redactat 
in 1989, UNE AVENTURE...

—- Era nemaipomenit, a fost 
într.adevăr o lovitură pentru mi
ne, din acel moment am încetat 
să cred în știință, în obiectivita
tea științifică. îi respectam pe 
cei doi savanți și am văzut că 
ei nu ne respectă. Nu mă gîn_ 
disem să rostesc cuvîntul trau
matism dar spun adesea că a fost 
o lovitură, deci cred că aveți 
dreptate. Da, cred că asta este. 
După aceea am devenit mai fe
ministă decît fusesem pînă a- 
tunci: eram o adeptă a cauzei 
feministe dar unele feministe mă 
iritau prin ideile preconcepute 
Acum putusem constata că o 
muncă de calitate putea să nu 
fie recunoscută numai și numai 
pentru că era făcută de o fe
meie, de un grup de femei iar 
fantasma că era vorba de o CO
MISIE DE FEMEI îi făcea să a- 
nuleze totul, înainte chiar de a 
fi început lucrările. Este un e- 
xemplu de sexism.

— Revin deci, am presimțit a- 
ceste lucruri în recurența moti
vului DLTMEZIL în textele dvs., 
in redispunerea argumentelor, în 
re.spunerea unor lucruri, a> unei 
amintiri neplăcute. Regăsesc chiar 

NOTĂ FINALĂ : Pentru ca IMAGINEA despre interlocu
toarea mea să nu rămînă deformată de tema dialogului, voj 
menționa cîteva dintre lucrările publicate în ultimii doi ani : 
I.’obscur objet du deșir publicitaire. La respansabilite du psy- 
chanalyste, face au discours scientifique et culturel, Le debat 
televise. Enjețix communicationnels. Fără a uita să precizez că, 
înainte de a aborda o tematică de tip freudian, A—M. a urmat 
o formație psihanatilică — în cel mai strict sens al expresiei.

Gabriel MARDARE

tonul agresiv feminist al unei a_ 
nume Irigaray, ton deloc carac
teristic pentru dvs., exact după 
consumarea acestui episod. Am 
impresia totuși că sînteți încă iri
tată, mai mult decît arătați, de 
tăcerea de după terminarea lucră
rilor. Cînd începutul este întîm- 
pinat cu un asemenea zgomot, 
tăcerea de la final vrea să arate 
că nimic nu s-ar fi întîmpiat, 
ceea ce nu putea să nu deranje
ze o comisie ce-și dusese pînă la 
capăt munca...

— O muncă de calitate... Mă 
consolează totuși un lucru : cînd 
Academia Franceză s-a lansat în 
micuța tentativă de reformare a 
ortografiei, a fost lovită aproa
pe la fel cum ne lovise ea pe 
noi, cei din comisia de feminiza
re a numelor de profesii. Ast
fel îneît a trebuit să-i renege 
pe cei ce inițiaseră reforma și să 
se întoarcă la punctul de plecare. 
Faptul mi se pare deosebit de 
interesant djn punctul de ve- 
țjere ai IMAGINARULUI LING
VISTIC. Cît de îngrozitor este 
prescriptivismul franțuzesc. Nu
mai să te atingi puțin de Un e- 
lement, atentezi la limba france
ză. Ar fi meritat să aprofundez 
teza legăturii dintre LIMBA NA
ȚIONALA și POLITICĂ, expri
mată prin conceptul de LIMBA 
PATERNA, Ijmba franceză ca 
limbă a legilor, limbă juridică... 
Dumezil a fost injurios dar in
teligent, el a văzut că lucrările 
comisiei noastre constituiau o a- 
tingere a PATRIARHALITĂȚII 
LIMBAJULUI reflectată în siste
mul de denumire. Insultîndu-ne, 
a folosit la forma feminină un 
cuvînt injurios existent în fran
ceză doar la masculin (con-conne). 
Am fost foarte mîndră descope
rind că astfel, în timp ce ne în
jura, devenise aliatul nostru. Am 
înțeles totodată că micuța noas
tră reformă mergea mult mai de
parte: ea arăta că femeile îndrăz
neau să spună ceva în cultu
ră, în simbolic. Iar așa ceva 
este insuportabil pentru unii 
bărbați...

— Nu vă temeți că la un 
moment dat ați putea fi con
siderată doar ca specialistă în 
parler feminin ? Articole și arti
cole publicate asupra aceluiași 
subiect, comenzi pe care le pri
miți pentru această tematică — 
toate riscă să vă devalorizeze...

— Da, poate de aceea am în
ceput apoi să lucrez și asupra 
gestualității, domeniu în care am 
lăsat deoparte variabila BĂRBAT 
/ FEMEIE, o adevărată lume de 
descoperit, am renunțat însă la 
ea pur și simplu. Bineînțeles, pot 
să vă răspund însă că această 
specializare a fost un handicap 
în cariera mea : ‘ candidînd pen
tru un post de profesor la o u- 
niversitate am fost refuzată pen
tru ca sînt feministă, pentru că 
m-am ocupat de feminizarea nu
melor de profesii și am făcut 
parte dintr.o comisie ministeria
lă, mj s-a spus asta în mod ex
plicit.. Poate în alte locuri nu mi 
se spune în față. Mi se spune 
totuși, cineva mi-a propus să în
temeiez o SEXOLINGVISTICĂ. 
Bineînțeles, un bărbat. N-am ac
ceptat, ironia era prea evidentă. 
Nu e mai puțin adevărat că am 
putea face o răstălmăcire reva- 
lorizantă a unei devalorizări, ca 
în cazul termenilor folosiți de 
grupurile afectate de prejudecăți 
rasiale. Sau ca feministele care 
au ales ca denumire pentru re
vista lor LES SORCIERES („Vră
jitoarele"). Aș fi putut replica 
revendicînd că fac sexolingvistica 
dar nu am mers atît de departe, 
deși problematica mă posionează 
în continuare...



Un candidat la președinție: EMIL CONSTANTINESC U

Am deja o echipă 
tînără și competentă

— Domnule Emil Constantinescu, sînteți ca in
dependent pe lista de candidați la președinție a 
Convenției Democratice din România ; ceilalți can
didați care au concurat cu dumneavoastră, pentru 
a fi aleși ca viitori candidați la președinție, a* 
veau în spate un partid, deci aveau o echipă care 
sigur i-ar fi ajutat în realizarea procesului de 
conducere a țării — pentru că știm fiecare, un 
președinte nu poate conduce singur țara. Dumnea
voastră pe cine aveți în spate ?

Emil Constantinescu : Am deja o echipă tînără 
și competentă, care este asigurată intr-adevăr și 
de organismele, asociațiile care m-au propus pe 
mine : Solidaritatea universitară și Alianța Civică, 
dar ea conține membri ai tuturor partidelor din 
convenție, șj în special tineret, organizațiile de 
tineret ale tuturor partidelor, fiindcă dacă o să 
aveți curiozitatea să veniți la sediul nostru veți 
vedea că este populat de oameni tineri. Era nor
mai pentru mine, eu am trăit toată vremea prin
tre tineri.

— Ei pot fi acuzați de oarecare lipsă de expe
riență față de ceilalți, care susțineau contracan- 
didații dumneavoastră ?

— Nu prea văd la ora actuală o experiență po
litică românească, iar eu cred în ei, în tineri. Vi
teza cu care tinerii se adaptează la nou și reu
șesc să devină competenți este uluitoare.

CEI 67 DE ELECTOR!

AVEAU O MENTALITATE 

ANTICOMUNISTA

— D_le Gabriel Andreescu, care este o- 
pinia dumneavoastră despre candidatura 
d-lui E. Constantinescu la funcția de pre
ședinte al României ?

Gabriel Andreescu — Eu sînt extrem de 
bucuros. L.am cunoscut pe d-1 Emil Con
stantinescu imediat după Revoluție, știu 
că el a condus viața universitară din pri
mele zile după evenimentele din decem
brie. Este cel care a deschis balconul U- 
njversității, luîndu-și o responsabilitate, 
care din păcate astăzi poate fi înțeleasă 
cam greu. Ulterior, dinsul a participat la 
fundarea Solidarității Universitare și la 
viața Alianței Civice. La Alianța Civică 
dinsul a urcat în conducerea ei cu un 
firesc pe care l-am înțeles acum. Este un 
om de mare echilibru, un om de recon
ciliere, un om care are toate datele pen
tru funcția complicată la care îi dorim să 
ajungă.

— Credeți că acestea au fost argumen. 
tele care au determinat electorii să-1 de
semneze drept candidat unic al C.D.R., în 
pofida unor contracandidați ca d-nii Rațiu 
sau Manolescu ?

— Vreau să rețineți următorul lucru, 
cei 67 de electori aveau o mentalitate anti
comunistă; ei bine! totuși acești 67 de elec
tori, analizînd aceste cinci candidaturi 
înaintea votului propriu-zis, dar și în 
timpul votului propriu-zis, l-au ales totuși 
pe d-1 Emil Constantinescu, care a fost 
membru p.c.r. și a funcționat chiar în bi
roul facultății. Asta dovedește că dînsul 
a convins, a fost atît de evident în măsu
ră să răspundă așteptărilor celorlalți îneît, 
ceea ce era un handicap, nu a contat.

UNUI PREȘEDINTE

I SE CUVINE

O OPȚIUNE MORALA

Romulus Rusan — Cred că bănuiți că 
sînt printre cei mai dintîi și cei mai 
fervenți susținători ai acestei candidaturi 
și, într-un fel, am orgoliul de a fi făcut 
— împreună cu colegii de la Solidaritatea 
Universitară și de la Alianța Civică — 
cea mai bună analiză a situației din Con
venție, pentru estimarea șanselor celor 
mai bune de nominalizare și sperăm și 
pentru perioada alegerii propriu-zise din 
27 septembrie. Sîntem convinși că, așa 
; ~ prima parte s-a verificat și a doua 
pa—e a analizei va confirma intuiția noas-

— Totuși, contracandidații din Conven
ție ai d-lui Constantinescu erau toți deo
sebit de valoroși ; ce credeți că a deter
minat pe electori ca să-1 prefere pe d-1 
Constantinescu ?

— Erau toți personalități respectabile 
și care iți adaogă, sper, zestrea, automat, 
d-lui Coniltif ii ii. Ceea ce făcea mai

puțin probabilă desemnarea unuia dintre 
ei, era acel blocaj între partide, care fie
care își susținea omul lui, iar faptul că 
a apărut un candidat din afara partidelor 
a determinat o concentrare a opțiunilor 
înspre el. De altfel un președinte, prin de
finiție, nu poate aparține unui partid ; 
devenind președinte, un membru al unui 
partid trebuie să_și dea o ipocrită demi
sie. D_1 Constantinescu va fi absolvit de 
această ipocrizie.

— Nu credeți că un președinte trebuie 
să aibă o opțiune politică ?

— Eu aș zice mai mult : o opțiune mo
rală și cetățenească. In perioada în care 
ne aflăm, cred că opțiunea morală, care 
este prin definiție echidistantă, ceea ce i 

se cere unui președinte ,este opțiunea de 
bază. Și politică, dar în sensul unei clar- 
viziuni politice, nu neapărat în sensul u- 
nei aderențe.

CRED ÎN VICTORIA 

ROMÂNIEI

Constantin Ticu Dumitrescu — Eu o- 
pinia mi-am manifestat-o votînd, Bar, în 
perspectivă, îl văd din ce în ce mai lan
sat, din ce în ce mai transformat; func
ția, se pare, creează organul; este din 
ce în ce mai în probleme și se bucură, 
văd eu, de multă popularitate. Asta do
vedește că noi n_am făcut o alegere proas
tă.

— L_ați votat de la început pe d-1 Con
stantinescu ?

— E secretul votului.
— Credeți în victoria d-lui Constanti

nescu?
— Cred în victoria României. Victoria 

d-lui Constantinescu înseamnă victoria 
României. Dacă acest popor nu se va 
trezi, nici acum, s-ar purtea ca următorii 
patru ani să fie catastrofici pentru țară. 
Nu-1 mai văd- pe Iljescu cîștigînd, doar 
dacă va apela la alte mijloace, la care 
este destul de expert, iar Moscova este 
capabilă oricînd să-1 sprijine prin tot fe
lul de diversiuni ; și diversiunea nistreană 
încape tot în cadrul acestei largi diversi
uni pe care Moscova o întinde, cu ghiara 
incă lungă, pină la Belgrad ; Snegur — 
București — Belgrad este axa care-i con

vine. Dacă în Iugoslavia s-ar fi rezolvat 
problema democrației, sînt convins că noi 
am fi ieșit din aria de influență a Mos
covei.

ESTE CEL MAI BUN

Vasile Lupu — Este candidatul Con
venției Democratice, desemnat în mod de
mocratic, și-l vom susține cu toate for
țele noastre. A fost desemnat pentru că 
este cel mai bun.

— Asta-i convingerea dumneavoastră !
— După electorii care l-au desemnat și 

după procedeul folosit nu putea să iasă 
decît cel mai bun. Va cîștiga sau va 
pierde, noi rămînem la convingerea că 
este cel mai bun.

IMPRESIONEAZĂ DISCURSUL

SĂU POLITIC

Ana Blandiana — Știți probabil că 
mă număr printre oamenii care l-au pro
pus pe Emil Constantinescu, iar această 
propunere pentru care am avut nevoie de 
foarte mult curaj s_a bazat pe o analiză 
politică a situației din interiorul Conven
ției și din exteriorul Convenției, a micu
lui și a marelui electorat. După cum știți,, 
prima parte a analizei noastre/mele s-a 
dovedit corectă. Nu pot să-mi doresc de— 
cît ca a doua ei parte să fie la fel de 
corectă. Adeziunea sindicatelor, felul în 
care îl privesc și-l primesc straturi ex- 
trefh de largi și de variate ale electora
tului dovedește că analiza și supozițiile- 
noastre au fost exacte, că intuițiile noastre 
au funcționat bine. Ele s-au bazat pe i_ 
deea că un președinte trebuie să fie un 
loc geometric în care să se regăsească cît 
mai multe categorii ale electoratului. E_ 
mii Constantinescu reprezintă un aseme
nea loc geometric care în plus funcțio
nează, ca să folosesc un termen tehnic, 
la cele mai înalte cote intelectuale. Ceea, 
ce este cu adevărat deosebit în această 
funcționare, este discursul său politic, ca
re reușește să fie în același timp de o 
mare limpezime și claritate și deloc popu
list.

— Au apărut foarte multe discuții, și 
in presă și in alte medii, privind situația 
d-lui Manolescu care a fost, pînă în cli
pa in care s.a propus pe liste d-1 Emil 
Constantinescu, favoritul...

— Iertați-mă, favoritul presei ■—• în 
Convenție avea foarte puține șanse, _ din 
diverse piotive pe care este greu să le 
analizăm acum; într-un fel, din motive- 
psihologice, din faptul că nu a ținut su
ficient cont de psihologia celorlalți. In ori
ce caz, ceea ce vreau să subliniez este că, 
spre deosebire de ceea ce crede sau vrea 
să creadă presa, pentru că normal este- 
ca aceasta să fi înțeles, dacă nu exista 
Emil Constantinescu ar fi fost d-1 Rațiu
nii d-1 Manolescu. Din acest punct tre
buie pornit și din acest punct se cer pri
vite lucrurile, punct care a fost demon
strat foarte clar de felul în care s-au 
desfășurat alegerile din Convenție: din- 
acest punct privite lucrurile, întreaga cam
panie organizată și desfășurată în presă, 
înainte și după nominalizarea din Con
venție, împotriva Alianței Civice și îm
potriva mea personal, se d-ovedește perfect 
absurdă și mă face să spun : îmi tre
zește uimirea și chiar suspiciunea.

— Cred că răspunsul dumneavoastră 
luminează unele aspecte rămase cumva în
tr-un con de umbră.

— Pot să înțeleg că pînă în clipa aceea 
nu știau, pentru că noi am votat în comi
tetul de coordonare al Alianței să nu răs^ 
pundem, pentru noi era mult mai im
portantă imaginea Convenției decît faptul 
că noi ne apărăm sau nu. Deci am hotă- 
rît să. nu răspundem la nici una din
tre acele „înjunghieri ale fiului" și alte 
prostii; să zicem că am greșit nelămurind' 
astfel lucrurile, puteau să nu fie clare. 
După nominalizare, cînd- toată lumea ■ a 
știut cum s-a desfășurat votul, cum d-I 
Manolescu a căzut de la turul trei și cum 
lupta finală s_a dus între d-1 Rațiu și d-I 
Constantinescu, lucrurile au fost clare. 
Faptul că în continuare reviste ca „22“ 
au continuat să atace Alianța ca pe o 
mamă care și-a ucis fiul — de altfel am 
glumit întotdeauna, protestînd în numele 
vîrstei mele care este mai mică decît a 
lui Nicolae Manolescu, n-am cum să-i fiu 
mamă, — nu mai este de înțeles.

NE TREBUIE DESCHIDERE

SPRE EXTERIOR

Constantin Simirad — Convingerea mea 
este că va fi un foarte bun președinte, 
din toate punctele de vedere. Mai întîi că 
prin el vom avea o deschidere către ex
terior cum n-am avut noi niciodată, apoi 
politica pe care o va duce, pe plan in
tern, va fi o politică într-adevăr demo
cratică, o reală democrație și, prin urma
re, n-avem decît să ne bucurăm de can
didatura aceasta.

Cassian Maria SPIRIDON



Accente ale spiritualității contemporane

ABD-RU-SHSN
în lumina adevărului 
Mesajul Graalului 
La răspintia destinului 
nostru (4) 
Profeți >i profeții

Ataaaele cxsiercsan JfWtiim de Fiore a 
priaut in ami 11*3 o revelație — în mî_ 
-nâstirea Casasaria — care, corelind-o cu 
Trwntalea. a iaapărțit evoluția spirituală 
a uounîtăța in trei epoci. Mai întii a 
fost cwi TatăluL naterializat prin Vechiul 
Ttestaaitmt. Evul Fiului lui Dumnezeu, I_ 
szm. compande Noului Testament. Va veni 
-=po* evul Fiului Omului sau Sfîntul Spi
ni. IbmkL care trebuie să aducă „E_ 
vanghelia Fie mă- anunțată prin Apoca-

•- -46 ■ > -’-i profeție și-a găsit im.
piinărea prin apariția Mesajului Graalului 
Ju Lamina Adevărului" adus de Adb-ru_ 
shin si noi suntem fericiții beneficiari.

" - • achim a stîrnit mai în_
tii an enfnrwran puternic printre creștini. 
Dar fc» 1215. ea a fost declarată subversi- 
'• - . interzisă propagarea ei, sub
amenințarea unor pedepse grele. Joachim

- -i- ie călău murind înainte de a fi 
izgonit ca eretic.

- rm Bibliei, posibilitățile de a primi 
- ,e-. sau informații asupra eveni-

" ce vor veni, erau permanente.
Amos care, în sec. IX î.e.n. a 

x-ciat energic în contra idolatriei și a 
pi ec reccâții contemporanilor săi, afirma 
pe-atunci : -Domnul nu face nimic fără 

• fi nescoperit taina sa prorocilor, sluji- 
t jrii lui !“ Amos, 3, 7).

Dincolo de acțiunea imediată asupra 
anturajului lor, prorocii inspirați se sfor. 
: să reamintească ce important era de
a duce o viață terestră conform Voinței 
lui Iehova, pentru a putea ca într_o bună 
zi să se facă față judecării și trierii spi
ritelor. Această judecată va interveni la

B Adevăratul sens al existenței...
B Soarta și voința liberă...
■ Importanța rolului spiritual al 

femeii...
B Era Vărsătorului și venirea Fiului 

Omului...

expirarea intervalului de timp atribuit e. 
voluției spiritelor umane. Profeții Ieze- 
chiil, Isaia și Daniel au făcut eforturi în 
acest sens, iar profetul Ioil — care a 
trăit în sec. V î.e.n. — a indicat printre 
semnele timpurilor de pe urmă și o in
tensificare a clarvederii. El anunța :

„Iar după aceea vărsa-voi peste tot 
trupul și fiii și fiicele voastre vor pro
feți, bătrînii voștri vise vor visa, iar ti
nerii vedenii vor avea...

Și vă voi arăta • minuni și fapte peste 
fire în cer și pe pămînt: sînge, foc și 
sitîlp de fum ;

Soarele se va întuneca și luna va fi 
roșie ca sîngele, înainte de venirea zilei 
celei mari și înfricoșate a Domnului'".

Cînd materialismul și o religiozitate 
superficială și formalistă au făcut impo
sibilă misiunea profeților, a avut loc pe 
Pămînt o încarnare mult mai puternică 
în persoana lui Isus Hristos —, care a 
venit să oprească decăderea și să elibe
reze Adevărul de întreaga confuzie a in

terpretărilor omenești. Apostolii Fiului lui 
Dumnezeu cunoșteau profețiile privitoare 
la sfîrșitul timpurilor. Răspunzînd între
bărilor acestora, Isus le_a confirmat te
muta scadență și i-a pus în gardă. Ca sem
ne de avertizare, El a indicat profeții falși, 
războaie, cutremure, foamete și epidemii. 
Totuși El a refuzat să indice o dată a- 
nume, căci „de ziua sau de ceasul acela 
nu știe nimenea, nici îngerii din ceruri, 
ci numai Tatăl Meu singur". (Matei, 24, 
36 ; Marcu, 13 ; Luca, 21). Luînd la literă 
indicația „nu va trece neamul acesta, pînă 
nu vor fi toate acestea" (Matei, 24, 34), 
primii creștini au trăit într-o așteptare 
febrilă și pasionată o reîntoarcere a lui 
Isus și Judecata de apoi, apostolii făcînd 
eforturi pentru a calma spiritele.

La finele sec. I e.n. a apărut un text. 
Acesta descria, la rîndu-i, mai complet, 
deznodămîntul final al dramei umane. Tex
tul a fost primit cu multă neîncredere. 
Refuzat d-e unii, acceptat cu timiditate de 
către alții, a fost admis cu greu ca fi
ind legat totuși de Geneză, găsindu-și un 
loc natural la sfîrșitul Noului Testament 
și al Bibliei. E vorba de Apocalips. ,

Profundul simbolism al imaginilor sale 
și viziunile misterioase și de temut au 
suscitat o literatură monumentală, cît și 
interpretările cele mai fanteziste.

însă „Apocalipsis" hrănea, de asemenea, 
speranța idealiștilor și le reda curajul, 
reamintindu-le că, într_o bună zi, Cre
atorul va interveni cu putere mare pen_ 
tru a restabili ordinea în opera Sa, mur
dărită și invadată de tumultul contestări
lor, a dezacordurilor, a luptelor și con
flictelor, a războaielor și revoluțiilor.

Evanghelia Eternă, anunțată solemn, va 
restabili Adevărul îngropat sub un noian 
de dogme, de sloganuri, de concepții fal
se, de cuvinte goale și de idei mincinoase. 
Dincolo de modul cuprinzător al viziuni
lor sale, Apocalipsis a avut deci, prin 
răsp'îndirea sa, o influență benefică și 
stimulatoare.

Acest efect însuflețitor, exercitat de-a 
lungul secolelor, poate și trebuie să acți
oneze și în prezent cu multă putere încă, 
căci grație Mesajului Graalului putem a_ 
vea o înțelegere mai apropiată a acestui 
text renumit „pecetluit cu șapte peceți".

„Eu Mă duc la Tatăl Meu și nu Mă 
veți mai vedea” (loan, 16, 10), i-a anunțat 
Isus pe apostolii săi cînd a simțit că ura 
oamenilor crește și că se apropie sfîrși
tul Său. Revenit în splendorile sferei di
vine, Isus a asistat la evaluarea gradu
lui de evoluție a celor șapte părți cosmice 
care compun creația materială — sau 
postcreația — și care se numesc: Efes, 
Smirna, Pergam, Tiiatira, Sardes, Filadel- 

fia și Laodiceea. Această constatare a 
fost făcută prin Voința creatoare perso
nificată, Sfîntul Spirit, numit de asemenea 
și Fiul Omului sau Imanuel. A fost che
mat de asemenea și loan Teologul, pen
tru a comunica apoi fiecărei din cele șap
te părți cosmice situația constatată, spe
ranțele și avertismentele ce rezultau. Lo
cul analizei a fost Patmos, situat pe cul
mea sferei spirituale.

Prin faptul că noi aparținem părții 
cosmice „Efes", comunicarea ce i-a fost 
destinată ne privește în mod deosebit. 
Iată ce s-a spus : „Cunosc faptele tale și 
osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți 
suferi pe cei răi și ai încercat pe cei ce 
se numesc pe sine apostoli, dar nu sunt, 
și i-ai găsit minciunoși. Ai suferit multe 
și ai răbdare, te_ai ostenit pentru numele 
Meu și nu te-ai descurajat. Dar ceea ce 
am împotriva ta, e că ai părăsit dragos
tea cea dinții. Adu.ți dară aminte de un
de ai căzut, pocăiește-te și fă faptele de 
altădată; iară de nu, voi veni curînd la 
tine și de nu te vei pocăi, voi muta 
sfeșnicul tău din locul lui. Dar ai aceas
tă parte bună că urăști faptele Nicolaiți- 
lor, pe care îi urăsc și Eu. Cel ce are u- 
reche, audă ce grăiește Duhul către bise
rici: Biruitorului îi voi da să guste din 
pomul vieții, care se află în mijlocul ra
iului lui Dumnezeu" (Apoc. 2, 2—7).

Plecînd de la situația găsită și de la 
însumarea karmică acumulată, este deci 
posibil de a prezice ceea ce se va întâm
pla, căci deznodămintele se realizează 
conform legilor cosmice de nezdruncinat. 
Ele nu pot decît să înapoieze fiecărui spi
rit încarnat un multiplu a ceea ce el a 
emis sau a încredințat legilor universale.

Desigur, la sfîrșitul teribilei constatări, 
Ioan Teologul, martorul, a spus : „Atunci 
am văzut un cer nou și un pămînt nou, 
căci cerul cel dintâi și pămîntul cel din
ții trecuseră și marea nu mai era". (A- 
poc. 21, 1). Deci, înaintea restaurării nou
lui Cer și a noului Pămînt, întunericul și 
toți cei care i s_au supus vor trebui să 
dispară. (Va urma).

Ernest SCHMITT 
(Château-Thierry — FRANCE)

NOTE : — volumul I al operei „Mesajul 
Graalului" a fost tradus în limba română 
și este disponibil (în lei) începînd din lu
na iunie a.c. — persoanele care doresc 
primirea gratuită a broșurii „Conferences 
choisies" (extras din Mesajul Graalului) 
se pot adresa în scris la „Editions Fran- 
caise du Graal" — 23, rue Colbert — 93 
100 Montreuil/Bois — FRANCE. Se pot 
adresa de asemenea și la București, la 
căsuța poștală C.P. 34—50.

PRIN SINE. PENTRU SINE

T
‘ otuși. nu faptul întâmplător 
că la un moment dat o 
noua genă a fost asimila— 
tă. constituie rațiunea de
a fi a genelor comune spe

ciilor. Mai des ieuie, sau mai 
- se va dovedi că genele și 

lor reprezintă rezultatul 
ibilit și programat din a- 
de către un factor Suprem 
'cizie — Spiritul Divin. La 
și concluzie se ajunge și da

că se are in vedere faptul dove
dit că in marea majoritate mu
tațiile sînt fără efect semnifica
tiv. ceea ce înseamnă că nu mu
tațiile genice in sine au avut 
rol hotăritor in diversificarea 
speciilor, ci altceva. Mai mult de 
atât, se poate dovedi nu numai 
că speciile n-au descins unele 
din altele, ci ți faptul că ele au 
fost date odată pentru totdeauna 
și că mutațiile nu pot aduce de
cît mici diferențieri în cadrul a- 
celeiași specii. Altfel, cum s_ar 
putea explica faptul că pe par
cursul celor 3,5 miliarde de ani 
care s-au scurs din momentul în 
care au apărut primele forme de 
viață (unicelulare), n-au mai fost 
create altele, asemănătoare, iar 
cele de atunci există și acum ? 
Înseamnă, deci, că ele sînt ace
leași și că pe parcursul acestui 
— enorm — interval de timp 
r.-au suferit nici un fel de muta
ție semnificativă. La fel de ne
schimbate s-au dovedit a fi ră
mas și alte specii, mai evolua
te, precum nautilusuL Că intr- 
adevăr speciile n-au descins li
nele din altele o mai dovedește 
și faptul că unele specii care a_ 
dispărut, practic ele s-au pierdut 
iremediabil, odată pentru totdea
una. Probabil, evoluL-oniștii vor 
pretinde că tâmpul ar putea să 
infirme o asemenea ipoteză și să 
ne readucă speciile dispărute. 
Da, subscriem și noi la o aseme
nea ipoteză, dar cu o precizare : 
în condiția în care factorul ex
terior de decizie va uza de cheia 

de decodificare a mesajului ge
netic și va elabora un nou pro
totip.

Și. apoi, mai există și dovada 
certă că lumea vie nu se vrea 
diversificată; fapt ce se confir
mă prin imposibilitatea încruci

La frontierele cunoașterii

De la mișcare la viată (ii)

șării speciilor, deși, teoretic, a_ 
ceasta pare posibil. Dacă o nouă 
specie, potențial posibilă, nu 
poate rezulta pe calea mai sim
plă a încrucișării, cum ar putea 
apare oe calea mai complicată 
— cea a mutațiilor genice ? Ce 
taină se ascunde, oare, sub a- 
ceastă interdicție ? E greu de 
crezut că e vorba doar numai 
de protecția prin procesul imu- 
nitar de respingere. Vrînd, ne_ 
vrînd, trebuie să admitem ideea 
că diferențierea speciilor repre
zintă un proces controlat (voit), 
programat și codificat.

In ce privește demersul pentru 
sintetizarea abiotică a constitu- 
ienților celulari, acesta se rezu
mă doar la citeva realizări mino
re cum ar fi: o serie de amino. 
arizi bazele azotoase ale acizilor 
nucleici, și unele proteine. A- 
cizi nucleici veritabili, precum 
adK [ fjd S—au putut sintetiza

inapte ce replicare-

are loc in organismele vii. 
intervine un catalizator (o enzi_ 
mă), dar procesul poale avea loc. 
mai încet. și fără intervenția 
enzimei. Totuși, pe cale de la
borator (abiotic) așa ceva nu s-a 
obținut.

Deși, fizico-chimic, cuplul din
tre cele două catene ale molecu
lei de ADN se explică pe sea
ma legăturilor de hidrogen, din
tre perechile . de baze azotoase, 
totuși s-a constatat experimen
tal că cele două catene continuă 

să rămînă cuplate chiar și atunci 
cînd majoritatea legăturilor res
pective sînt rupte; ceea ce în
seamnă că există și alte forțe, 
necunoscute, care mențin legă
tura celor două catene.

Acum, după această sumară in
cursiune în microcosmosul ma
teriei vii, putem încerca să răs
pundem la întrebarea: unde și în 
ce împrejurări s_a produs impul
sul care a pus în mișcare leagă
nul vieții ? Nu vom risca să

greșim dacă vom afirma că 
prima pulsație a vieții a început 
atunci cînd spiritul s-a implicat 
ca mișcare controlată in replica
rea genică a moleculelor de ADN. 
Ca unitate structurală de bază, 
aptă să controleze mișcarea în 
scopul formării structurilor vii 
complexe, este celula somatică, 
alături de confratele ei, mai în
zestrat, neuronul.

în ce privește formele com
plexe de viață, s_ar părea că ele 
au fost elaborate într-un proces 
de creație, „prin asamblare" din 
unitățile structurale de bază — 
celulele. Și materia nevie evolu- 
iază într_un proces de creație, dar 
el este finit și repetabil, pe 
cînd cel al materiei vii este infi- 
niti și nerepetabil.

Pînă la urmă, omul va sinte
tiza, abiotic, și molecule verita
bile de ADN, dar ele vor fi 
moarte. în privința structurilor 
vii deja existente, va putea o- 
pera genetic și manipula, în fel 
și chip, materia vie și poate va 
obține și „creații" reușite, dar 
niciodată nu le va putea dărui 
viață.

S-ar părea că ingineria geneti

că a fost practicată mult mai 
înainte ca pămîntenii să se fi 
gîndit la ea, de către o altă ci
vilizație, chiar asupra noastră ; 
și iată de ce: va trebui să re
cunoaștem că noi, oamenii, nu 
suntem nici pe departe așa pre
cum apărem zugrăviți în Biblie, 
ca fiind creați după chipul și a- 
semănarea lui Dumnezeu. Ca 
chip, poate am fi noi cumva la 
fel, dar după asemănare, nu în
cape nici măcar un criteriu de 
comparație. Această neconcordan- 
ță ne îndreptățește să ne în
trebăm dacă nu cumva omul 
creat de Dumnezeu se află în
tr-un alt colț de Univers? Și, 
în acest caz. nu cumva acei oa
meni s-au jucat de_a creația, o_ 
perînd mutații genetice asupra 
celorlalte specii create de Dum
nezeu pentru folosul lor, rezul
tând în final acest produs care 
sălășluiește în persoana noastră?

Dacă începutul, cu toate com- 
plexitățile sale, s-a lăsat, măcar 
în parte, dezvăluit, sfîrșitul, ca
re pare —doar pare— mult mai 
simplu, rămîne în totalitate de 
nepătruns. Că acest sfîrșit vine 
oricum, n_ar fi nedumerirea cea 
mare; de neînțeles rămîne gra
ba cu care spiritul se dezbra
că de veșmîntul cu care s_a în
tregit, deși în raport cu capa
citățile de regenerare ale orga
nismelor vii (și mai ales ale o- 
mului) durata de viață ar putea 
fi mult mai mare. Ce tainic me
saj stă ascuns în „arhiva" ge
ne-.. că a celulei, față de care spi
ritul este nevoit să-și părăseas
că neîntârziat umbra ? Și, dacă 
pleacă așa cum pleacă, oare o 
face de bună voie ? O fi chemalt, 
o f: alungat ? Ori, pur și sim
plu, nu_i mai place aici ? Ori
cum: Cînd coarda genă va vi- 
: - — a tainică chemare — /
lâsa-vă-și lutul însetat / de somn 
< nemișcare. / / De timpul rupt 

va feri / — uitînd spre a 
cunoaște — / și, poate, iarăși va 
muri / în lumea ce-1 va naște...

Mihai Constantin DIACONESCU



M
aci și sînziene în lanurile 
dintre Buzău și Ploiești, 
culori fermecate de soarete 
dimineții în podișul și pe 
înălțimile transilvane, pe 

valea Mureșului, după care și-au 
întins rădăcinile, semințele, pe 
sub graniță, peste ea și fără va
mă, pînă în adîncul pustei; așa 
că, de la Szabadkigos, prin Be- 
kescsaba și mai încolo, galbenul 
și roșul se însoțește cu noi iar 
împotriva noastră vine, deocam
dată, numai Dunărea pe care o 
vom înfrunta chiar pînă la izvoa
rele ei, cum nu se poate mai po
trivit ascunse în nelumima Pă
durii Negre.

Cîștigă simțitor parfumul și 
gelozia miezului de vară ale ce
lor dinții. roșul dispărînd' treptat 
de pe aceste meleaguri — ca și 
de pe altele. Vor merge cu noi, 
de altfel, credincioase șinelor de 
metal inodor, pînă cînd le sim
țim vorbind o variantă de limbă 
germanică. După Gyor și alte 
minute peisajul capătă iz, sau 
aer, se înalță treptat, se ordo
nează după sintaxa altui grai, a_ 
sumîndu-și Dunărea în alt fel de 
răspăr. Grănicerii sînt lipsiți de 
aroganța sau plictiseala ostenta
tivă tipică unei anumite părți a 
lumii iar orizontul se unește 
prin munți, într-o linie răspun- ' 
zînd altor semnificații. Așadar, 
după Gyor — Barnmeister Parn_ 
dorf, Bruck an der Leitha, Vie_ 
na. Pînă la Salzburg, spațiul 
austriac, suspect de , asemănător 
cu o Bucovină la altă scară ge
ografică și tehnologică, e com
primat în cîteva ore de vechiul 
Orient Expres, cu mitologia lui 
cu tot, dar mai ales cu aproape 
falsul nume pe care încă îl poar
tă, fiindcă nu mai acoperă decît 
distanța Paris — Budapesta.

La fel se întîmplă și cu ma
rea Germanie, tocată cu eficiență 
— începînd în miez de noapte și 
sfîrșind înainte de zorii zilei — 
de aceleași roți, prin Mynchen 
și Stuttgart și Karlsruhe, pînă la 
Baden Baden, Orschweier, Gres- 
chbach apoi Broggingen, Ken
zingen, Hecklingen, Malterdingen, 
Kiindringen, Teningen, Mundin- 
gen, Emmendingen, Denzlingen, 
Gundelfingen, Zahringen; Tier
gen, Munzingen, Opfingen, Mer
dingen, Mengen, Norsingen, Of- 
fnadingen, Scherzinger,, " Bingen, 
Schelingen Jechtingen... rect 
către izvoare.

Orașul din Breisgau — „orașul 
liber" de pe paralela 48, parce
lat la nivelul străzilor de pîrîiașe 
de o șchioapă canalizate pe un
de te aștepți mai puțin, orașul 
acoperit dimineața și seara de 
clopotele bisericilor, ale marii 
catedrale gotice și ale ceasurilor 
din turnuri, orașul miilor de 
biciclete („Bicicletele din Frei
burg"), al florilor și al maeștri

Note de călătorie

Un băț, o floare, 

două frunze: 
experiment lingvistic 

insolit

lor cîntăreți care.și expun milei 
publice ritmuri europene, africa
ne sau sud-americane, orașul 
dintre Alpii Elvețieni, Vosgi și 
dealurile Alsaciei, la mică dis
tanță de Basel, Berna, Zurich, 
Konstanz, Stuttgart, Lucerna, 
Strassbourg și în .care stau pe 
Strada Matilda, la micul hotelist 
Rudi Zwigard, colț cu aleea Bis
marck și, de cealaltă parte, Stra
da Hohenzollern, apoj strada 
Habsburgilor — „capitala Pădu
rii Negre", se așază temeinic pe 
un afiuent al Rinului (cit Ba- 
hluiul, dar complet nemțificat) 
încă de acum opt sute de ani, 
își înalță și universitate în vre
mea lui Ștefan cel Sfînt al nos
tru iar aceasta, universitatea, își 
așteaptă, la vreme de sînziene, 
oaspeții.

Din Texas, elegant, subțire, în_ 
că drept, cu ochelari, glas firav, 
soție și auzul slăbit, cu optzeci 
de ani de viață și peste o jumă
tate de veac de lingvistică la 
Universitatea de Michigan, ves
titul profesor intră în sală și. 
după prezentări, urcă la catedră 
cu o pungă obișnuită de plastic 
ce pare a avea importanță. „Voi 
proceda la un experiment mo
nolingv", ne anunță cu voce în
depărtată profesorul și scoate 
din sacoșă niște flori de cimp, 
mai multe frunze de arțar, vreo 
două pietre de rîu, cîteva bețe 
de lungimi diferite, un mic apa
rat de radio sau casetofon, pe 
care le pune tacticos pe o mă
suță de lîngă pupitru. Amfitea
trul este dintre cele modeme, cu 
acoperiș parcă neterminat prin 
interior, evident fără tavan, cu 
o tablă de lungimea peretelui 

din față iar cel din stînga, com
plet din sticlă, despărțindu-ne 
de o curte interioară, cu iarbă 
și copaci, unde doi băieți rași 
pe cap și în uniforme de marină 
americană se hîrjonesc cu trei 
alsacieni de toată frumusețea. In 
sală — nemți, americani, români 
asiatici, profesori și studenți și, 
nu chiar neașteptat pentru unii 
d-intre noi. la semnul „Profesoru
lui Știucă", intră un negru, pe 
care îl aduce profesorul prezen
tator Pilch și îl introduce drept 
„necunoscutul informant'".

își dau mina, se prezintă ros
tind formulele de rigoare, pro
fesorul în engleză iar celălalt în 
limba lui. După care, cu nesur
prinzătoare vioiciune, profesorul 
se întoarce spre tablă și transcrie 
fonetic ce-a auzit. Cu și mai ma
re sprinteneală, avînd auzul mai 
bun sau mai fin sau mai bun 
si mai fin, soția își face loc lin
gă el și completează notația fo
netică a „soțului colaborator". 
Destul de neobișnuit, profesorul, 
care mai face și niște adnotări 
hieroglifice marginale, pare-se că 
în engleză, începe să scrie din 
extrema dreaptă a tablei.

în faza următoare îi arată ne
grului materialul didactic cu ca
re venise: mai întîi un băț, apoi 
o floare, o floare mai mică, două 
frunze, o frunză. Tînărul negru 
le numește iar profesorul tare 
de urechi repetă și notează pe 
tablă, în coloane care se ordo
nează înapoi, spre stînga, către 
militari și alsacieni; colegii Man
fred Putz. Christian Mair și Suza 
Bach își exprimă de alături scep
ticismul.

Din mina profesorului cade o 
frunză de arțar, informantul vor
bește, apoi cad mai multe frun
ze și profesorul descrie întâm
plarea în limba celuilalt, care îl 
corectează în vreo două locuri. 

' Profesorul îi arată urechile cu 
miinile amindouă, apoi o ureche, 
nasul și, tot ascultînd', pare că 
se luminează înspre o lume pe 
care începe s-o bănuie.

Este invitat și un informant 
din sală, negrul descrie venirea 
lui, profesorul notează încă o 
coloană pe tablă, și, încet-încet, 
se înfiripă o conversație. Cel din 
sală ia loc pe scaun, se ridică, 
repetă'acțiunea, negrul vorbește, 
profesorul îl urmează, soția par_ 
că dispărînd din scenă. îi arată 
casetofonul, apoi ceasul, apoi un 
obiect mai îndepărtat din sală și 
toate acestea îi solicită negrului 
un vocabular și o gramatică. 
Manfred și Christian ciulesc u- 
rechile și fac loc atenției lingă 
neîncredere.

Trec așa cam douăzeci de mi
nute și Kenneth Pike propune un 
număr de comentarii; afară, cei 
doi se joacă și mai abitir cu al
sacienii lor. Calculul probabilită
ților, repetiții, semnificația ab
sențelor de sunete și combinații, 
frecvența anumitor elemente, 
procesul de formare a sunetelor, 
dinamica accentelor, intonație, 
ritm, relația dintre cel ce știe și 
cel ce știe. In acest moment ni 
se relevă că elementul mai im
portant este memoria fenomenală 
a lui Pike, plus faptul că defi
ciența auditivă este dublată de o 
capacitate deosebit de acută de 
observare a producerii sunetelor 
de către informant, plus o minte 
analitică obișnuită cu procesul 
funcționării limbilor în relație 
cu realitatea. Profesorul se miș
că înspre universul sonor necu
noscut pornind de la categoriile 
englezei pe care o cunoaște — 
categorii logice, sonore, gramati
cale. își proiectează propria lim
bă, prin intermediul realităților 
succint descrise mai sus, înt.--o 
alta.

Rezumatul pe care îl face, că
tre ora opt seara, după ce oa
menii și animalele de dincolo de 
peretele-fereastră s_au retras iar 
colegii propun o bere la grădi
nă, este o relaxantă filosofie a 
limbajului pe baze semantic-se- 
miotice. îl invită acum pe negru 
să-1 ajute într-o retraducere. Ne
grul știe bine franceză și ger
mană iar profesorul nu știe; in- 
teryin cunoscători — interpreți 
din sală, situația lingvistică . se 
complică neașteptat de mult și 
Pike își explică, în’ concluzie, ti
purile de asocieri cu care a lu
crat și ne anunță că va încerca 
să identifice limba pe care am 
ascultat-o. Menționează un dialect 
din Sierra Leone, negrul nu es

te de acolo, dar admite că ceea 
ce vorbește el e o limbă strîns 
înrudită cu cea la care se refe
ră profesorul. Spectacolul se în
cheie cu răpăituri în mese și 
dușumea. Experimentul monolingv 
s-a dovedit a fi unul dintre cele 
mai plurilingve posibile, con- 
stituindu-se totodată într-o de
monstrație privind una din ma
rile dimensiuni ale umanității 
dintotdeauna — comunicarea.

Iar pentru a întregi comunica
rea, pentru a o urmări în cvasi- 
plenitudinea ei umană, trebuie 
studiate nu numai efectele, acu
mulările, Delta, ci și sursele, 
izvoarele. Cuvintele, asemenea 
rîurilor, curg și funcționează în 
potențialități absolut nebănuite, 
unele ca niște depozite de mu
niție care explodează mai devre
me sau mai tîrziu, altele ca focuri 
mocnite ce-și arată lumina flă
cărilor numai în anumite mo
mente — adesea chiar indiferent 
de forța lor referențială.

Cu Dunărea asumată în totali
tatea ei, cu limbajul — și mai 
ales acela al localnicilor — într_o 
perpetuă indecizie, după o a- 
ventură pe Schlossberg, dumini
că se propune eforturilor călăto
rului zona Lehen Betzenhausen 
cu al său Fluckiger Seepark; în 
ciuda burniței, orchestra cîntă 
pe o estrad-ă înălțată deasupra 
lacului încărcat de rațe, lebede 
și nuferi uriași (nu m-ar mira 
să fie un soi altoit), pe podeaua 
frunzelor cărora se plimbă tacti
cos rățuștele venite pe lume în 
urmă cu o săptămînă poate; du
minică, la vremea teilor în floa
re. lingă Stadionul de Vest și 
Grădina japoneză, înconjurat de 
o altă lume, cu căței frumos 
tunși și nemțișori blonzi, colo
rați, în hainele lor, și ades an
tipatici. dacă-i privești din apro
piere. Nu este drept, poate că 
nu este nici bine, dar ..presiunea < 
istoriei” este aceea care mă îm-1 
piedică să văd curățenia, fru
musețea si eleganța de peste tot 
fără a mă gîndi că, pe aici și 
in alte locuri, în adîncul sufle
telor si al pâmintului — sau al 
cerului ? — se adună ură și ar
me si bombe 'i suferință; nemții 
fiind, dună cite se vede, adine 
sentimentali, în comparație cu 
mai nordicii și mai post-oceanicii 
lor nevecini și ale căror brun- 
hilde ar putea să dețină secre
tul.

Drumul înapoi, în jos, s_a jn- 
tîmplat să fie, cu o nesemnifica
tivă oprire, iprin Nirenberg, ziua 
în Germania și Austria, noaptea 
în Ungaria. La București, pentru 
prima dată în viață și oraș, nu
feri de vînzare pe străzi. La tele
vizor ■— Păunescu și nedumeriții 
lui admiratori.

americană contemporană. -...____ _ Lirică

MICHAEL BLUMENTHAL
Virful icebergului

Spune că limba face cu adevărat 
Ceea ce spune că face.

Că pasărea din mina ta
E |cu adevărat o pasăre, că e nevoie de doi 
pentru a dlansa tango, că oricine își sapă 
propria groapă va trebui să doarmă în ea. 
Spune că ai drept prieten un prost 
lacom și inutil, împrăștiat sub ștele 
și că trebuie Bă fii cineva 
ca să poți cunoaște (pe cineva. Spune că puterea 
face dreptate, că cea mai bună Intensivă 
e o bună apărare că proștii clau năvală 
in timp ce îngerii, care tremură,, se bîlbîie

în fața preșurilor din dreptul ușii. Spune 
că viața e nedreaptă, că 
așa e ea. că cineva îți, spune 
„îți doresc o zi bună“ și chiar îți dorește asta. 
Ce-ar fi dacă cuvintu! frumos și calm 
ar fi îndemnat discret 
să se întoarcă la adevăratul său sens —
„cel mai rău“ să însemne cu adevărat cel mai rău, 
„cel mai bun', cel mai bun, 
și „toate" cele ce le spui, 
toate, chiar și reclamele
de pe ultima copertă a propriei tale cărți
să fie la fel de adevărate ca propriile lor bune intenții ? 
Ce-ar fi dacă, „pînă cînd moartea ne va despărți" 
ar însemnat cu adevăifct pînă cînd ultima răsuflare 
iubita mea, va înceta dacă „întotdeauna" ar însemna 
pînă la ultima maree a lumii ? Ce-ar fi 
dacă „dragoste" ar însemna din nou dragoste 
nu doar vîrful unui iceberg, 
care se scufundă, cu toată sinceritatea.

Traducere de, Horia IIULBAN

Ștefan AVADANEI

Vechea catedrală „Bauhiitte" din Freiburg'
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