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In clipa cînd Parlamentul României a decis ca pro
blema Culturii să fie dată, spre îngrijire și rezolvare, 
reprezentanților din Senat ai P.S.M. și P.R.M, s-a pro
dus cea mai mizerabilă trădare a dorului de libertate 
și democrație pentru care au ieșit românii în stradă în 
jecembrie *89 și pentru care în in'ma Capitalei s-au ro
tunjit peste noapte movilele unui cimitir nou. Abia a- 
cum, după această „mutare" parlamentară se poate 
spune fără putință de tăgadă că Revoluția Română a 
fost furată I Să dai Cultura română — care, cum foarte 
bine se știe, a fost principalul domeniu social al rezis
tenței la dictatura comunistă, — pe mîna unora din cei 
mai înverșunați și nerușinați edili ai cultului fostului 
dictator și al dictaturii sale, înseamnă practic să re
cunoști că înainte este totuna cu după 1989 și, toto- 
iată, să accepți că evenimente'e din ace' dcc mbrie au 
fost un accident istoric ameliorant pentru fața umană 
a comunismului românesc și nicidecum o părăsire a 
odiosului sistem. Că parlamentarii F.D.S.N.-ului n-au 
realizat care este sensul acestei distribuiri nu ne miră 
— deși teoretic vorbind, nici lor n-ar fi trebuit să le 
convină o atit de clară reînviere a spiritului totalitar, 
măcar pentru fațadă dacă nu și din convingere. Dar că 
parlamentarii Convenției Democrate au acceptat o a- 
semenea mîrșăvie a jocului politic — asta, într-adevăr, 
ne miră pînă la stupefacție. N-am auzit ca dnii. Co- 
posu, Manolescu, Cunescu, Patriciu, Roman și ceilalți 
combatanți pe baricada democrației și anticomunismu
lui să fi reacționat la această operațiune. Li s-a părut, 
probabil, că jocul politic o îngăduie. Cu atîț mai rău 
pentru domniile-lor. Ceva din încrederea pe care le-am 
acordat-o s-a dus pe apa sîmbetei. Furați de mici in
terese de partid n-au băgat de seamă că preluarea 
Comisiei senatoriale pentru Cultură și mass-media de 
către reprezentanții P.R.M. și P.S.M. reprezintă nu o în- 
frîngere politică, în primul rînd, ci o înfrîngere morală. 
E o sfidare fără precedent prezența lui Adrian Pău- 
nescu în fruntea comisiei senatoriale pentru cultură și 
nu exagerăm deloc dacă spunem că efectele ei pentru 
imaginea democrației românești vor fi echivalente cu 
ale mineriadei din iunie *90. Și nu poporul român — 
cum s-a insinuat — l-a ales pe Adrian Pâunescu în Se
nat ci exact acele uscături nostalgice ale regimului co
munist care nu fac împreună decit trei sute de mii de 
cetățeni cu drept de vot. Același lucru e valabil și 
pentru C. V. Tudor. Numai că ambii se cred trimișii în 
Parlament ai poporului român și au impertinența de a 
vorbi în numele poporului român. Asta însă e, pînă la 
urmă, o chestiune lipsită de importanță și intră in ceea 
ce se cheamă prețul de cost al unei democrații. Trist, 
nespus de trist e doar faptul că forțele democratice din 
Parlament n-au găsit de cuviință să-și exprime atitudi
nea în fața sfidării suspomenite, ba, mai mult, au și 
cauționat-o prin vot. Fiindcă, să fim bine înțeleși, nu e 
vorba de prezența persoanelor numite, nici nu ne in
teresează ele ca persoane, e vorba de niște simboluri 
certe ale dictaturii securisto-ceaușiste pe care Puterea 
de azi, dacă ar fi ceea ce pretinde, le-ar dezavua cu 
toată hotărirea. N-a făcut-o pînă acum și e greu de 
crezut că o va face de acum încolo. Cit despre lipsa de 
reacție a opoziției democrate din Parlament, dincolo 
de rațiunea strategică invocabilă ca motivație, ne ră- 
mîne gustul amar al deziluziei.
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PianeSe 
scufundate
O navă care transporta piane dintr.o 

țară în alta a fost surprinsă de fur. 
tună cîteva zile de la plecare, cind 
nu mai avea decit cîteva ziU pină la 
sosire.

Acolo unde trebuiau să ajungă pîa. 
nele fuseseră pregătite săli pentru 
marile festivaluri de toamnă, căci vara 
era pe sfirsite.

Purtată In deriva ca o foaie vește
dă. nava se izbi de un mare colier de 
corali, potrivit poate în iurui vreunui 
gît nevăzut. Din oîntecele ei sfărîma- 
te începură atunci să cadă, unul cîte 
unul, pianele negre de concert. cu 
coadă. Petroff, Bdsendorfer. Steinway. 
Bechstein, Pleyel. Unii cred a fi lden. 
tificat și un pian Llpatti printre ele, 
dar este puțin probabil să se fi aflat 
cu adevărat unul acolo. Se scufundau 
grațios, fără grabă, alunecînd întîi ]a 
dreapta, pe urmă la stingă. în felul 
indirect în care cad frunzele toamna.

Furtuna se opri.
Pianele coborau în tăcere, pînă cînd, 

cu un tunet prelung, atingeau fundul 
de corali al oceanului, asezîndu-sD a. 
lături unul de altul. într-o formație 
fantastică. Pe o estradă vastă. în a- 
dîncul apelor.

Purtată de curenți. epava sP seu. 
fundJ si ea, la o distantă respectuoa. 
să. parcă pentru a putea să asiste, 
fără a deranja, la concertul care se 
pregătea.

Dar pianele nu erau mecanice.
Apele cuprinseseră coardele, acope- 

rlseră clapele, peștii veneau din toa
te părțile să vadă marile ohiecte ne
gre apărute acolo din senin. Seninul 
pentru ei însemna linia de sus a ape. 
lor. cerul lor le trimitea lumina unor 
aștri cetosi.

Cu mișcări iuti, izhindu.se din cînd 
In cînd cu capetele de lemnul n gru, 
bătînd cu cozile în clapele albe și în 
clapele negre, peștii au început să se

dictatura personala

Poezia unui gest colectiv, 
la Neamț■>

Acuma, că avem un nou prim-ministru, 
reformat și el, fost nomenclaturist de 
„stat" ceaușist, desemnat de „alesul po. 
porului la președinția țării" Ion Iliescu, 
ne-am luat de-o grijă, cu N. Văcăroiu 
în frunte, va curge lapte și miere pe 
șanțuri, vom avea pe dracul ... Va fi el, 
omul de paie, investit în funcție de Par
lamentul de stingă, majoritar — va fi 
votat cu două mîini 7 Ce mai contează : 
cînd scriu aceste rînduri se va fi cunos- 
cînd că noua cacialma guvernamentală 
iliescistă e, de fapt, veche și nu merită, 
pe moment, să-mi mai bat capul cu plă
cerea diabolică a românilor de a se lăsa 
încă o dată îmbrobodiți de politruci ...

Merită, în schimb, să mă întorc, o clipă, 
la poezie, să-mi scot de pe față „masca 
erorilor", erori politice, poate, trădind li
teratura beletristică, erori făcute prin 
exercițiul publicistic, nevinovat, mască, 
vai. ce mai degrabă m-a orbit pe dinlă
untru. Și merită să-mi arunc ochii, proas, 
peți, liber, spre „orizontul misterului" :
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MIRCEA CROITORU

exprime.
Ce trup imens de aer acum, pur

tase pe gîtu-i diafan colierul de co
rali. atolul acela 7

Mururoa, circa 22 de grade latitu. 
dine sudică, deasupra Tropicului Ca. 
pricornului. Prin apropiere, alți atoli: 
Grupul Acteon, Fungatanfa. Tamatan. 
gi. Vanavana. Tureia. toți în arhipe
lagul Tuamotu din Polinezia.

Pianele scufundate sînt acolo si azi. 
în apropierea unui atol din Oceanul 
Pacific. Poate e chiar Mururoa. poate 
e altul, scafandrii nu le caută. In zo. 
na aceea furtunile scot din adîncuri 
note muzicale, iar peștii nu mai sînt 
buni de mîncat. De altfel nici nu.i mai 
prinde nimeni, iar ei mor de bătrîne- 
țe. depunîndu-și scheletele, ca niște 
ofrande muzicale, subțiri, la picioa. 
rele pianelor, unde au trăit ore feri
cite din viața lor lungă s, scurtă de 
pești. Nu se mai mănîncă nici unii pe 
alții iar pestele cel mare nu-1 mai în. 
ghite Pe cel mic. oamenii au renunțat 
la pescuit, la navigație chiar, fac a- 
gricultură intensivă. ce lume, ce 
viață !

Numele atolului Mururoa îmi este 
cunoscut de mult timp, poate chiar 
din adolescență. Se vorbea atunci, 
dacă nu mă insei, de experiențe ato. 
mice efectuate Prin apropiere, in ur
ma cărora viața ar fi fost, acolo. în 
primejdie. In realitate apele ascun. 
deau fenomenul nemaiîntîlnit al pia
nelor scufundate, în realitate oceanul 
închidea în cutia.i elastică fenomenul 
nemaiauzit al peștilor cu posibilități 
de exprimare, fie ele și — doar 7 — 
muzicale.

Acolo furtunile sînt altfel. începe, 
mai întîi. o muzică profundă, ale 
cărei note se văd cum țîșnesc prin su. 
prafața apei, de jos in sus, ca o ploaie 
torențială inversă. Apa e plină de 
bulbuci care fierb și plesnesc, lăsînd 
să se ridice Ia cerul nebănuit niciodată 
de populațiile ei „expresia sent men- 
telor celor mai distinse" si gingașe 
ale peștilor orbi din adine. Pe urmă 
furtuna se desfășoară normal, doar 
că din cînd în cînd se aud și altfel 
de sunete decît să zicem, de pildă, 
mai la nord, în Hawaii....

Nicolae Prelipceanu

chiar și cu acel risc asumat de a nu des
luși mare lucru 1 Mă voi referi, deocam
dată, aici, superficial, la Colocviile Națio
nale de Poezie, desfășurate la Piatra 
Neamț, fără tam-tam public, la 28—30 
octombrie 1992 : nu voi repeta ceea ce am 
publicat în Cotidianul din 3 noiembrie 
1992 în aoest sens. Bun ...

Apărut, inițial, la Tîrgu Neamț, în 
1984, din inima și pe „punguța cu doi 
bani" a poetului Daniel Corbu, director, 
pe atunci la Casa de cultură orășenească 
(ispravă continuată azi și la Satu Mare de 
poetul George Vulturescu, director de 
casă de cultură, editorul bravei reviste 
Poesis), cum spun, apărute împotriva 
„Cîntării României", reacție naturală, 
Colocviile de Poezie au avut norocul să 
fie sprijinite, prin chiar participarea lor 
la Tîrgu Neamț, deși era un oraș inacce
sibil. fără cale ferată, sprijinite de per
sonalități adevărate ale poeziei și criticii 
românești (Laurențiu Ulici, binefăcător, 
era atotpreznnl), din toate generațiile, 
nu are rost să fac aici o listă a entuziaș
tilor ...

La mijloc fiind o întreagă Istorie tul
bure: normal, an după, an, inlilnirile de 
la Tîrgu Neamț s-au radicalizat pînă a- 
colo îneît omnipotenta mafie securisto- 
comunistă le.a interzis oficial. Nu o să

momos

Oameni de paie, 
reformă de nisip

Scriam săptămîna trecută că dl. Ilies
cu este hotărît să-și îndeplinească pro
misiunile electorale și că va obține a- 
ceasta prin blocarea reformei, reașezarea 
agriculturii pe vechile ei baze și că am
bele obiective pot fi atinse ușor printr-o 
politică de fiscalitate excesivă. In fata 
unor noi valuri de impozite țăranii se 
vor vedea siliți să se asocieze iar micile 
întreprinderi particulare vor ajunge re
pede în pragul falimentului. Această po. 
litică, pe care numai o intuiam săptă
mîna trecută, îmi este astăzi limpede, 
după numirea de către președinte a pri. 
mului.ministru. Dl. Văcăroiu are ca pre
gătire dc bază exact ceea ce-i trebuia 
președintelui : finanțele, cu specializarea 
în impozite. Cum s-a mai spus, un alt 
Stolojan. dar fără nervozitatea ulceroasă 
a acestuia. Si fiindcă tot veni vorba de 
dl. Stolojan trebuie să spunem că dom

Vorbe de pe corabia 
lui Sebastian

■ ION VACIU : „Români, vă ordon să 
treceți iarna l“. (Expres magazin) • 
ADRIAN ALUI GHEORGHE : „La Co- 
troceni se pun murături". (Acțiunea, 
Piatra Neamț) • BARBU CIOCULESCU : 
„Sînt alte vremuri, sceptrul prezidențial 
nu a fost scos din cutia lui de catifea — 
dar mai există, oare, și unde anume mă
car cutia 7 — și nici nu s-a desfășurat 
fastul imperial al unei încoronări în care 
ducele minerilor să poarte solemn, în am
bele mîini coroana de metal prețios, a- 
vansînd, cu pași inceți pe covorul roșu, 
către tron". (Dreptatea) • ȘTEFAN 
STOIAN : „După cum este cunoscut, dl 
Iliescu este reprezentantul unui întreg 
grup nomenclaturist, cu interese econo, 
mice și politice bine precizate. Aceste in
terese vin in conflict direct cu reforma, 
ele reprezcntînd nostalgia după economia 
comunistă, de stat supercentralizată". 
(Baricada) • RADU G. ȚEPOSU : „Unii 
comentatori s-au grăbit să afirme că dl. 
Iliescu face curte orientării politice de 
dreapta, că el însuși ar cocheta cu aceas
tă doctrină.. Nimic mai fals. Discursurile 
d-lui Iliescu n-au fost niciodată politice, 
în sensul superior al cuvîntului, nici mă
car ideologice. Au fost și sînt, pur și 
simplu, niște discursuri propagandistice 
din speța, odioasă, a bolboroselii comu
niste. Un astfel de discurs se bazează, 
fundamental, pe minciună, oportunism, 
înșelăciune psihologică, adulație populis- 
tă și promisiune deșartă. Oratorul nici 
măcar nu crede în ce spune". (Cuvintul) 
• CORNELIU VADIM TUDOR: . I - 

insist, dar am chiar impresia că puterea 
ceaușistă a luat lecții ferme de bună pur
tare din partea „scriitorimii tinere" pre
zente la aoeste Colocvii, din întreaga ța
ră, după posibilități, blamarea regimului 
totalitar nefiind o floare la ureche : eu, 
unul, am amintiri extraordinare de aici 
(interesant, de altfel, ultimul meu volum 
de versuri. Poeme aristocrate, are o măr
turisire pe coperta a IV-a, a editorului 
lui, Marin Mincu, legată tocmai de vre
murile duplicității sufletului nostru dat 
de gol la Tîrgu Neamț). Colocvii de poezie 
neorganizate pe teren viran, nici vorbă ...

La Tîrgu Neamț, din anii 1980, au scris 
și au publicat cărți de .poezie, la edituri 
de stat, de ar fi să fac un pomelnic pen. 
tru ignoranți : Aurel Dumitrașcu (dispă
rut dintre noi la 35 de ani, risipitor, a- 
tins de aripa îngerilor), Daniel Corbu, 
Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Sava, 
Radu Florescu, Vasile Baghiu sau George 
Calcan. O clasă de poezie în toată regu. 
la : fiecare din ei avînd discipoli, în curs 
de afirmare — nu știu de unde tot izvo
răsc ... De ce nu : o mină de profesioniști 
ai întemeierii ... In județul Neamț, lor 
adăugându-li.sp scriitorii. Emil Nicolae 
și Cristian Livescu. Dumitru Chioaru șl 
loan Vieru, rătăcitori. Lucian Strochi, 
Constantin Munteanu, Vladimir Tescanu, 
Elisabeta Vartic, Mădălina Canură, Gh. 
Simon sau Luminița Cojocaru Urbaczek, 
toți cu volume apărute — pe cine voi fi 
uitat 7 înțelegeți ce vreau să spun : aceste 
Colocvii de Poezie de la Neamț, ale reu. 
nirii intr-un gest colectiv, au răsărit pe 
un teren al „regenerării spirituale" 1 Ele 
au avut un suport moral local continuu, 
al regăsirii în singurătate și o conștiință 
a relativității prezentului, neliniștită, 
într-o lume a devenirii. A devenirii ca 
iluzie 7

Liviu loan Stoiciu
(va urma) 

nia sa nu a continuat în nici un fel „re
forma Roman", in sensul că legile nece
sare pentru „dezvoltarea" reformei (de 
ex. legea falimentului) nu au fost înain
tate parlamentului sau dacă au fost 
înaintate, parlamentul nu le-a luat in 
seamă, administrația Stolojan străduin- 
du-se numai în sensul cerut de finanțele 
mondiale : creșterea prețurilor in etape
le planificate și introducerea de impo
zite noi și accize. Guvernarea sa are 
insă și un mare merit : nu a cheltuit 
banii împrumutați în scopul creșterii ni- 
velului de trai, banii fiind blocați pen
tru a servi scopurilor inițiale (retehno- 
logizare, construcții de sosele, etc) și. 
cel puțin astfel, a pregătit psihologic o- 
pinia publică în fața restricțiilor de tot 
felul la care se poate aștepta. De ase
menea.este evident, că în „etapa Stolojan. 
rolul de frînâ în fața reformei l-a con. 
stituit parlamentul (care nu a introdus 
in dezbatere legile înaintate de guvern) 
și, după hotărîrea cu care dl. Stolojan 
a refuzat orice discuție despre o even
tuală prelungire a mandatului, este des
tul de probabil că In guvernarea Stolo, 
jan frîna principală a constituit-o pre
ședintele Iliescu. Odată cu desemnarea 
noului premier, președintele Iliescu pare 
să fi scăpat de multe griji si, în urinei- 
pal. de grija că România a luat-o irever
sibil spre Europa

Ștefan Agapian

coiați-vă !». Asta i-a spus un mare scrii
tor în viață, un academician, președin. 
telui țării. Asta e, nu poți să ceri unui 
mare scriitor ca Eugen Barbu, să fie 
foarte pudic" ... (România Mare) • MIR
CEA DINESCU : „Modelul românesc bate 
așadar la poponeț modelul suedez". (Aca
demia Cațavencu) • TIA ȘERBANESCU : 
„Cum nici o nenorocire nu vine singură, 
nici dl. Văcăroiu n-a venit singur. A ve
nit întîi cu dl. Iliescu și apoi cu dl. Năs- 
tase". (România liberă) • TIBERIU 
BRAESCU : „Omul care a fost dat afară 
de Petre Roman a fost numit prim-minis
tru de Ion Iliescu". (Evenimentul zilei)
• MARIANA CRIȘ : „Războiul brînzei".
(Formula AS) • ION CRISTOIU : „Dl. 
Nicolae Văcăroiu a fost descoperit și im
pus FDSN de dl. Ion Iliescu". (Evcnimen. 
tul zilei) • „C. V. Tudor (...) a desco-
perit și o lungă tradiție românească : 
-Am avut Enăchiță Văcărescu, avem Vă- 
caru și Văcăroiu»". (România liberă) • 
MIRCEA CIUMARA : N. Văcăroiu „nu 
are o viziune de ansamblu asupra econo
miei". (Declarație, în Adevărul) • 
ADRIAN SEVERIN : „Nicolae Văcăroiu 
se află la originea haosului prețurilor". 
(Declarație, în Evenimentul zilei) • 
CORNEL NISTORESCU : „Domnule prim- 
mînistru de mîine, vă compătimesc ca pe 
un tată sărac". (Expres) • TEMISTOCLE 
BOTA : „«FDSN a decis să se îndrepte 
mai curînd spre Camerele parlamentului 
decît spre guvernare...» (Afirmă Adriar 
Năstase, n.n.) De ce 7 Tot domnia sa ex. 
plică : «Se poate forma azi un guvern, 
peste 5 luni altul...» Da, așa este. Pe 
cind președinția celor două Camere ale 
parlamentuiui este asigurată pentru 4 ani 
bătuți pe muchie". (AZI) • MIRCE? 
FLORIN ȘANDRU : „F.D.S.N. acapareaz 
totul". (Tineretul liber) • GEORGE BĂ
NICĂ : „Bordelul s-a închis, curvele au 
scăpat". (Infractorul) • 1LIE NEACȘU : 
„Curios lucru că, în toată lumea, cea mai 
mare parte a intelectualității are vederi 
de stingă. La noi viceversa". (Europa) • 
CORNELIU VADIM TUDOR : „Aș vrea 
doar să-mi exprim bucuria de a fi luat 
parte la acea întrunire de forțe, din Sala 
de Marmură a Casei Centrale a Arma- 
tei"... ; „Cu o nedisimulată satisfacție, 
am constatat că reprezentanții Partidului 
România Mare s-au bucurat de o primi
re extraordinară, de parcă ar fi fost săr- 
bătoarea noastră. Iar intr-un fel așa și 
era, pentru că toți ne simțim sub dra
pel, de la caporalul Eugen Barbu și pînă 
la generalii în rezervă Traian Băndilă, 
Theodor Paraschiv și Valeriu Buzea". 
(Politica) • ANCA OEGAR : „Un ne
bun urlă noaptea în Rahova". (Ora) • 
DAN ANDRONIC : „După ce a pierdut 
Președinția, dl. Gheorghe Funar riscă să 
piardă și primăria". (Evenimentul zilei)
• C. VADIM TUDOR : „Eu sînt om civi
lizat". (România Mare) • „Un penis as-

• cetic". (Prostituția) • VALERIA DOR- 
NEANU : „Corneliu Vadim Tudor : El, 
legiuitorul !? Se-ngroașă gluma : un fana, 
jc scoate o revistă pentru refugiați și pentru 
orfanii de Ceaușescu, revista face bani 
grei, mai face și-un partid, partidul intră 
în Parlament, suprarentabilizează revista 
ca și cum parlamentul ar fi o firmă pu
blicitară, nu organ legiutitor !“. • (Zig-Zag)
• EMIL NICOLAE : „Nouă nu ne tre
buie alternative, ci un CONDUCĂTOR 
și un singur PARTID 1 Suntem unici, ală
turi de unicul. Vom fi cum am mai fost ! 
(Bucură-te Vadime, dar vezi să nu ume
zești prea tare banca parlamentară, că e 
pe inventar și costă bani !“. (Acțiunea, 
Piatra Neamț) • „Vremea va fi în gene
ral rece". (Dimineața)

Petre Stoica

izhindu.se


ZIUA DE MÎINE

ix. Sex

în numărul din 2 noiembrie 1992, 
săptăminalul Newsweek publică inter
viul lui David Anser cu Madonna, ce
lebra autoare a recent apărutului vo
lum „Sex“. Fără să știu despre acest 
album fotografic mai mult decît s-a 
putut afla din presa românească și din 
revista americană menționată nu pot 
bănui că autoarea, atunci cînd s-a ex
pus publicului, ca viață mai mult de
cît intimă, a avut în vedere, în indi
ferent ce mod, relevarea delicateții 
gîndului și subtilitatea expresiei ver
bale. Cu toate acestea interviul — asis
tat sau nu de specialiști în filozofia re
lației publice și a existenței post-mo- 
derne — arătă o cu adevărat profundă 
putere de a trăi umanul, o frumoasă și 
elevată exprimare, o surprinzătoare și 
originală capacitate de contact cu esen
ța vieții etice. Pentru Madonna sexul 
nu este un concret asumat ca atare, ci 
o „metaforă". Metaforă stînd pentru 
ce ? Pentru iubire, o iubire care prin 
chiar caracterul ei exuberant sexual 
devine o cale a toleranței, înțelegerii 
individului, pluralității umane etc. Re
cunosc, pentru o vreme am fost capti
vat de argumentația cîntăreței celebre, 
devenită model pentru imagini consi
derate, în general, greu acceptabile.

Se poate remarca mai întîi că produ
sul exprimării erotice a Madonnei este, 
într-un sens, o încercare nouă cu un 
mare potențial exploziv : obscenitatea 
nu este predicată de un personaj 
obscur, ci de unul celebru și admirat. 
Dacă sinteza obscenitate-celebritate se 
va dovedi viabilă, istoria ar putea în
registra, în acest punct, în acest in
cert 1992, o semnificativă discontinui
tate. în al doilea rînd, cîtă vreme este 
vorba de toleranță, de bună seamă că 
ești înclinat să îți amintești alte for
me în care aceasta a fost afirmată. Iisus 
este acuzat de ucenicii săi că stă la 
masă cu bandiții (vameș este o tradu
cere eufemistică stînd pentru cuvîntul 
bandit, cel care „vămuiește" pe trecă

tor) și prostituate. Iisus răspunde adep- 
ților săi că el este dator să stea alături 
de aceia care au mai multă nevoie de 
el ; cel care păcătuiește este tocmai un 
om aflat într-o asemenea nevoie. Apoi 
vine pilda dată de Iisus în fața femeii 
adultere. Prin recunoașterea cvasiomni- 
prezenței păcatului, Iisus o absolvă pe 
femeie de lapidare ; Iisus fiind tocmai 
cel lipsit de orice păcat. Privind lucru
rile în perspectiva acestor paralele, pre
tențiile din interviul Madonnei devin 
mai mult decît dubitabile și sărace : 
toleranța referitoare la o atitudine u- 
mană — un viciu, sau ceva aflat din
colo de bine și de rău, prin chiar fap
tul toleranței — are putere și sens doar 
atunci cînd ni se oferă din unghiul aus
terității, atunci cînd este practicată de 
un nevinovat. Celebra cîntăreață nu 
pare deloc să aparțină acestei catego
rii. Socotind, cu înțelegere, că nu de
spre vinovăție sau viciu este vorba, și 
totuși fiind nevoie de toleranță, încă 
observăm că acela care se arată des
chis, conciliator, gata la acceptare, dă 
un exemplu numai întrucît el însuși 
nu este parte interesată în actul de 
grație ; altminteri nu poate fi vorba 
decît de complicitate, de viciu, de pu
nere în circulație a unei noi forme de 
propagandă — adică de propagare a vi
ciului. Invocarea toleranței — una din
tre cele mai mari virtuți — este prin
cipala piesă demagogică din recuzita 
celor care propagă aberațiile acestui 
sfîrșit de mileniu, și care trăiesc din 
parazitarea și deci destruclurarea uma
nului.

Invitația la toleranță față de ideile 
comuniste este practicată, cel mai ade
sea, în lumea răsăriteană și, implicit, 
în România, în maniera în care face 
propagandă alterării adevăratei iubiri 

o persoană numită Madonna numai spre 
a aduce încă o jignire vastei și indes
tructibilei tradiții spirituale a crești
nismului. Toleranța față de un trecut 
comunist nu poate veni decît din par

tea celor care se angajează într-un 
profund și real anticomunism. Tole
ranța în raport cu libertatea sexuală 
modernă nu poate fi afirmată decît de 
aceia care au trăit și continuă să tră
iască experiența unicității iubirii.

Și totuși o dramă umană se consumă 
atît într-un caz cît și în celălalt — 
atît în contradicția dintre fotografiile 
obscene ale Madonnei și declarațiile 
sale subtil spirituale, cît și în contra
dicția acestei societăți românești pro
fund anticomunistă și incapabilă a se 
disocia de comunism.

Platon relevă gîndirea socratică drept 
o amplă teorie a izomorfismului și, în 
final, a identității valorilor. Plotin rea
lizează o imagine în piramidă a valo
rilor umane culminînd în ideea de bi
ne. Sfîntul Augustin oferă creștinismu
lui sistemul unui neoplatonism perfect 
aderent credinței noastre. Dumnezeu nu 
este doar izvorul absolut dar și 
convergența a tot și a toate, a bi
nelui întrucît este bine și a rău
lui întrucît trebuie dizolvat și 
convertit în bine. Descartes ne a- 
duce însă dualismul iar Immanuel 
Kant tratează spiritul în chip analitic. 
Valorile se izolează ; odată izolate ele 
ajung într-o naturală' divergență. Mai 
departe, divergența naște divergență. 

emoția se separă de rațiune, emoția 
naște tot mai distinct iubirea și senzua
litatea, senzualitatea naște estetism și 
obscenitate și tot așa. In existența so
cială morala, politica și economia sînt 
supuse tot mai puțin unor principii I- 
dentice.

Dar valoarea izolată este scoasă din 
referențialul celorlalte valori și, astfel, 
încetează a fi valoare. Ea nu mai este 
creatoare de normă. In absența normei 
se abuzează chiar de valoare și ea dis
pare ca semnificație. Inițial iubirea nu 
mai obligă la nimic, apoi ea nu mai 
este înțeleasă drept concept, ci vehicu
lată ca simplu cuvînt. La fel se poate 
întîmpla cu ideea democratică, sau cu 
libertatea, sau cu orice. Dacă omul 
încă există, aceasta este pentru că sînt 
oameni care nu acceptă că ființa u- 
mană se poate separa în funcțiuni și 
valori izolate, că este o valoare el în
suși, ca om integral, care se salvează 
sau piere ca totalitate. Iubire, sex, to
leranță, democrație, evoluție, moderni
tate există doar întrucît Dumnezeu 
este unul, omul este unul, idealul u- 
man este unul, și noi (care noi ?) cre
dem în ele cu o credință unică și in
divizibilă.

Caius Dragomir

minimax

O iarnă pentru opoziție

Iarna ce va să vină, a ținut să ne li
niștească dl. Th. Stolojan înainte de a 
pleca în concediu și mai departe, n-o 
să fie tocmai apocalipsul cum s-au gră
bit unii să profețească. Sîc I Guvernul 
a agonisit ceva rezerve la căma
ră iar România are deschise acum mai 
multe linii de credit decît oricare altul 
dintre statele fostului bloc sovietic. 
Cum s-ar zice, bunăoară la coadă la 
lapte, poa’ să ningă, poa’ să plouă că, 
deși nu rimează, ceva pîine și salam 
tot or să bage. Cît despre frig, antre
nați cum sîntem din „epoca de aur", nici 
că ne pasă, bașca sticloanțele cu „Să
niuță". In fine, ar mai fi zavera asta 
cu șoferii însă nici ea nu trebuie luată 
prea în tragic : „Frăția" s-a împăcat 
întotdeauna bine cu puterea iar prețul 
benzinei e atît de umflat încît noul gu 
vern are de unde să scadă — mai să-ți 
vină a zice că totul n-a fost decît o mi
că lucrătură în doi timpi pentru ca dl. 
Vâcăroiu s-o pornească cu dreptul. În
cotro, prea bine nu se știe unde, dar- 
principalul, e că mergem înainte. Cui 
nu-i place, n-are decît să plece. Ș|i 
chiar pleacă, mulți pleacă. Cu acte în 
regulă ori „sărind gardul", fiindcă e 
mai ieftin. Dincolo muncesc la negru, 
sau fură, amîndouă variantele fiind bi
neînțeles mult mai rentabile acolo de
cît aici. Asta așa, ca să ie iasă pe nas 
capitaliștilor toată tevatura pe care au 
făcut-o cu drepturile omului I

Revenind însă și rămînînd acasă, da
că intr-adevăr supraviețuirea fizică a 
marii majorități este cît de cît asigura

tă, ar fi de crezut că nu va urma, cum 
s-a zis, încă o iarnă a vrajbei noastre. 
Susținut de aliații săi naturali de la 
stînga, FDSN, s-ar părea, va cîrmui în 
liniște și pace întrucît opoziția (inclusiv 
FSN), nu poate face prea mult altceva, 
decît să cîrtească. TI-are decît, pentru 
că la numărătoarea voturilor va ieși 
întotdeauna ce și cum trebuie. In li
nii mari cam așa se profila evoluția po
litică viitoare, adică nici încotro bîjbî- 
indu-se în căutarea unei iluzorii alter
native între capitalism și socialism. 
Toate bune și frumoase, numai că un 
astfel de scenariu nu îi ia în considera
re la adevărata lor valoare pe to’arășii 
din așa-zisa partidă națioanalâ+un 
PUNR care, doar nu pe degeaba l-a 
împins în față pe năstrușnicul domn 
Gh. Funar sacrificîndu-j pe însuși înte
meietorul partidului. Eroarea este in
admisibilă. Fracțiunea politică Ilies
cu & Comp. FDSN nu poate face abs
tracție de cei pomeniți înainte. Tova
rășii de drum din campania electorală 
își cer partea. „Așadar, se conturează 
o nouă opoziție. Opoziția de stînga, 
opoziția națională. Și nu la adresa gu
vernului Vâcăroiu, ci la adresa ideii 
năstrușnice a administrării și conduce
rii țării printr-un guvern cu pseudo
nim." Vremea se-arată a furtună. A- 
vertismentul și totdeodată pretențiile 
to’arășului A. Păunescu sînt cît se poa
te de explicite și formulate pe tonuri 
înalte, ultimative. Iar cei vizat este 
însuși dl. I. Iliescu, căruia i se repro
șează că nu-și respectă promisiunile din 

campania electorală. După ce au ob
ținut (înșfăcat) în Senat cultura, și nu 
numai, to’arășii îi bagă sula-n coaste 
președintelui adăstînd și la executiv. 
Dar, oare, chiar așa să fie ? Oare pre
ședintele e agresat sau ajutat de to’a
rășii din partida națională? Nu vin 
ei oare în întîmpinarea intențiilor ocul
te ale d-sale. creînd impresia că nu are 
ce face și trebuie să împace pe toată 
lumea ? Greu de răspuns la asemenea 
întrebări și, de altfel, nici nu are prea 
multă importanță. Important este că 
pe, cum i se zice, eșichierul politic, se 
întîmplă acum o viguroasă deplasare 
spre stînga, adică o pură și simplă res
taurație comunistă în forță și in cel mai 
deplin sens al cuvîntului. Cît despre 
programul sau programele de guverna
re ale cabinetului Vâcăroiu, că se va 
continua, ori ba, reforma, din punct de 
vedere politic astea sînt un fel de bas
me căci, totuși, nu trebuie uitat că dl.
I. Iliescu ne-a promis deja un pro
gram anti-criză iar premierul doar n-o 
să se contrapună președintelui.

Intr-adevăr, dacă ne este asigurată 
cît de cît supraviețuirea, în viața poli
tică românească se va pogor! liniștea. 
Vom face cu toții liniște să-i putem 
auzi pe „tribunii poporului" bubuin- 
du-și de la tribunele Parlamentului poe. 
zoaiele în care ni se prevestește viito
rul. Iar undeva în spatele ușilor închi
se ale Palatului Cotrocern se va zîm- 
bi. Un zîrnbet mai altcumva decît. ccB

de paradă prea bine cunoscut de toată 
lumea.

Dar, la urma urmelor, e cît se poate 
de firesc ce și cum se întîmplă. Orice 
om cu mintea întreagă nu se poate aș
tepta ca alde Vadim sau Păunescu să 
facă altceva decît ceea ce fac. Ce poți 
aștepta de la cineva care s-a autoca
racterizat public că este un porc ? Bi
neînțeles, să grohăie și să guițe. Straniu 
ar ti ca un porc să cînte ca privighe
toarea. Din momentul în care punctul 
8 al Proclamației de la Timișoara nu 
și-a găsit loc în viața politică, restul nu 
sînt decît consecințe. Primele conse
cințe. Atunci cînd stăpînirea nu va 
mai putea asigura cît de cît supravie
țuirea vor urma și altele, probabil tra
gice. Deocamdată, chiar dacă nu se va 
manifesta violent tragismul vieții poli
tice românești o să se accentueze atunci 
cînd toată această imitație de demo
crație măidrăgită va fi cauționată de 
partidele din opoziție prin însăși pre
zența lor în Parlament, făcînd doar fi
gurație. Există experiența parlamentară 
din fosta legislatură cînd mașinăria de 
vot fesenistă a funcționat ceas pînă 
cînd s-a produs ruptura dintre „ema
nați”. Repetarea tărășeniei, așa cum 
se profilează, va însemna însăși des
ființarea opoziției. Nu ca în ’47, pentru 
că s-au schimbat vremurile, deși nu 
este deloc exclusă nici o asemenea re
zolvare. Adică, mai exact ceea ce voim 
a spune este că dacă la prima lege or
ganică „noua" mașinărie de vot va 
funcționa la fel ca în fosta legislatură, 
partidele din opoziție care vor mai ră- 
mîne în Parlament li se cuvine întrea
ga prețuire a d-lui I. Iliescu și soarta 
politică a d-sale. Si, mutatis mutandi, 
aceeași constatare poate fi făcută în 
privința întregii intelectualități care, 
oricum, este responsabilă de ceea ce 
s-a întîmplat și se întîmplă în Româr 
nia.

12 noiembrie 1992.

Șerban Lancscu



cronica edițiilor

Exilul dinlăuntru 
si exilul din afară
Există, fără îndoială, o problemă a 

literaturii din exil. înainte de a fi o 
problemă etică, înainte de a fi o 
problemă istorică, de perspectivă, de 
receptare, de metodă, înainte de a fi o 
problemă literară propriu-zisă, această 
literatură este o problemă pur și sim
plu materială : nimeni nu are, în ț_aFă 
și probabil nici în străinătate, întregul 
material care interesează acest dome
niu esențial al literaturii și culturii 
noastre de după război, nimeni nu și-a 
propus, necum realizat, o bibliografie 
completă a acestor publicații apă
rute în cele patru colțuri ale lumii, 
din Argentina pînă în Hawai și din 
Canada pînă în Suedia, de cinci dece
nii încoace, în cîteva zeci sau în cîteva 
sute de exemplare, multiplicate sau ti
părite modest, din banii autorului de 
regulă, sau ai unui emigrant mai cu 
dare de mînă. Risipite prin bibliotecile 
cunoscuților din cercul autorului, sau 
ale vreunei rude fără preocupări lite
rare, rămase în depozit la adrese de 
unde chiriașii s-au mutat de mult, prea 
puține dintre acestea au ajuns și în 
țară, cele mai multe în Biblioteca Aca
demiei, care își păstra încă prestigiul 
din anii tinereții interbelice a unora 
dintre autori, dar și acolo zăvorite sub 
ștampila „secret** sau „interzis**, acce
sibile numai la celebra Sală III : o pi
cătură dintr-un ocean pe care numai 
întâmplător, la cîte o ocazie, îl puteai 
sonda cu prilejul rarelor și neprețuite
lor evadări în străinătate : cărțile lui 
Petru Dumitriu le-am citit la uriașa bi
bliotecă a Universității din Blooming
ton, romanul lui Bujor Nedelcovici, 
proaspăt apărut, mi l-a împrumutat 
pentru o noapte Mihai Vornicu, în 
timpul congresului de literatură compa
rată din 1985 de la Paris, iar una din 
cărțile lui Goma am citit-o, Dumnezeu 
știe cum ajunsă acolo, la biblioteca 
„Kiril și Metodiu** din Sofia. Fiecare 
drum în străinătate era — și n-am fost 
Singurul — ca o revenire, nu ca o 
plecare. Au trecut aproape trei ani de 
la nesperata eliberare a cărților și lu
crurile nu s-au schimbat prea mult. 
Marii scriitori ai exilului sînt acum 
disputați de mai multe edituri deodată: 

Eliade, Cioran, Ionescu. Sînt ei oare și 
singurii ? Cum să-i judeci pe ceilalți, 
dacă nu-i poți aduce să depună măr
turie ? Desigur, exagerez ; au mai apă
rut cărți, și nu puține : Goma, Țepe- 
neag, Șt. Baciu, Chihaia, Oana Orlea 
și mulți alții. Dar literatura exilului, 
ca atare, rămîne mai departe inaccesi
bilă în paginile unor cărți și ale unor 
reviste risipite în biblioteci particula
re, în mici comunități care-și poartă 
cu ele istoria neștiută. Mi se pare cu 
totul ieșit din comun și demn de lau
dă gestul profesorului Emil Turdeanu, 
marele specialist în literatură română 
și slavă veche și totodată unul dintre 
cei mai activi editori din prima peri
oadă a exilului românesc („Revue des 
etudes roumaines**, „Ființa româneas
că “ ș.a.), care a început să-și transfere 
unui Institut de specialitate din țară 
biblioteca românească a exilului. Deși 
gestul său este singular și de o genero
zitate care nu e Ia îndemîna oricui, a- 
ceasta e totuși singura soluție. Evident, 
în afara de aceea a uitării.

Intre poeții exilului, Ion Caraion a 
fost o figură cu totul aparte. Plecat din 
țară abia In 1981, cu cinci ani înain;e 
de prea timpuriul său sfîrșit, el și-a 
petrecut de fapt mai toată viața într-un 
exil intern, unsprezece sau doisprezece 
ani de pușcărie, dintre care trei în ce
lula condamnaților la moarte. Debutînd 
cu un volum de versuri interzis în 
1943, „sub fasciști “ cum zice el, și-a 
încheiat cariera din țară cu o carte de 
„eseuri împotriva lașității, corupției și 
vînzării de conștiință... sub comuniști** 
și a fost împins să plece în exil „luînd 
la 58 de ani drumul pribegiei, cu soția, 
copilul meu și două valize**. Greu de 
imaginat biografie mai sumbră, mai 
dramatică, dar și profil poetic mai des
părțit de existența burgheză, mai sin
gular, mai rebel, mai neliniștit și, în 
ultimă instanță, mai fecund. Și în po
fida adversităților de tot felul, Caraion 
a avut o pană excepțional de fecundă, 
mai ales dacă avem în vedere convul
siile unei existente cuprinzînd doar 
vreo zece-cincisprezece ani de relativă 
liniște, fecunditate care se explică par
țial prin însăși structura sa tempera

mentală : el se concentra tot, se expri
ma cu totul în literatura lui, într-o 
suprapunere aproape perfectă a exis
tenței și a literaturii ; trăire și trăire 
poetică se confundau.

De dincolo de exil și de viață, ulti
ma carte de versuri a lui Ion Caraion 
se prezintă cititorului român prin grija 
editurii Cartea Românească și strădania 
unuia dintre puținii săi prieteni, Emil 
Mânu, el însuși nu numai istoric lîta- 
rar, ci și poet de un discret rafina
ment.* Alcătuită cu pricepere, înțele
gere și infinită dragoste, cartea este un 
document remarcabil și ml se pare un 
posibil model pentru ceea ce ar trebui 
să fie asemenea volume de recuperare, 
pentru cititorii din țară, a unui autor, 
sau a unei perioade din creația unui 
autor din exit Volumul este alcătuit 
din două grupaje substanțiale de ver
suri apărute în revista Dialog de la 
Dietzenbach, a lui Ion Solacolu, Apa 
de apoi (precedînd cu aproximativ o 
lună sfîrșitul autorului) și Postume (a- 
părute în 1989 și 1990), dintr-o serie de 
poezii selectate de editor din revista 
Don Quichotte de la Lausanne, al cărei 
editor a fost chiar poetul, din Limite a 
lui V. Ierunca și N. Petra, și din Cor
respondences, apărută la MUnchen sub 
redacția lui Caraion și a lui Lucian 
Grigorovitsch, precum și din versuri 
inedite din manuscrise ; unele înmîna- 
te editorului de soția poetului, altele 
scoase de acesta din documentele vre
mii, șl nu orice fel de documente, ci 
din dosarele penale unde figurau ca 
piese incriminatorii, în chiar dosarul lui 
Caraion („Degete lungi, din suspinul / 
apocalipsei întorc / pe frigare, Kremli
nul ! sfîrîind ca un porc. / Fiecarele, 
partea / vin să și-o aibă pe rînd / Noi, 
executații, trecem cu moartea / pre 
moarte călcînd versuri din 1950), sau 
în cel al lui Emil Mânu („Izbucneau 

afară-n cete / zdrențăroșii ca de șatră, 
/ fulgi de nea pe salopete / iar în ochi 
tot flori de piatră...“).

Cele mai caracteristice ultimei etape 
a poeziei sale, deși poezia lui Caraion 
este remarcabil de coerentă în evoluția 
ei și de puțin modificată în timp, sînt 
versurile din Postume I, ciclul încheiat 
și predat încă de autor spre publicare, 
circumscris aceleiași obsesii apăsătoa
re, a trecerii, a morții, și aceleiași ten
dințe spre stilizare, spre o concentrare 
din ce în ce mai metalică și din ce în 
ce mai detașată de lumea imediată : 
„n-am venit să stau, am venit să 
plec 1 eu stau numai în mers / rareori 
cumpăr, nu-mi place să vînd / sălașul 
meu sec / e plin cu de toate, ca un 
vers / care nu se mai termină, ca o 
cină / de taină pierdută...** Este de fapt 
un lung, neîntrerupt și abia înciffat 
discurs funebru, de despărțire, ca în 
ritualurile țărănești, de la casă, de la 
locurile obișnuite, de la obiectele obiș
nuite, de la propriul trup : „ca pe-un 
scaun în alt scaun / mi-așez înlăuntrul 
oaselor / trupul ca-ntr-o valiză / în
lăuntrul trupului — / urme întrebuin
țare n-au / e carnetul / fără nici o pa
gină / al amneziei care începe". E ca 
un alt timp sau ca o altă ipostază, nu
mai că aceasta nu are sfîrșit: „Pădurea 
nu judecă. / Tăcerea nu ne deschide. / 
Viața s-a terminat. / Cineva mă strigă 
din umbră. / Dar moartea nu s-a ter
minat**. In această treptată desprindere 
de viață și de sine, care începe dincolo 
de suferință și de aceea capătă un as
pect hieratic, mărunțișurile lumii în
cep să se estompeze, să-și micșorez^ 
importanța și dimensiunile, moartea — 
ca și exilul — devenind nu doar locul 
unde începe marea tăcere, ci și acela 
unde încetează marea confuzie, unde 
lucrurile își pierd contururile pentru 
că, de fapt, nu le avuseseră : „Nimic 
nu s-a mai deosebit de nimic. / Limba
jul era o închisoare" (exil).

O surpriză, cel .puțin pentru mine, 
sînt versurile sale franțuzești, apărute 
întâi în 1986, în caietul Jalons, unde nu 
temele sau perspectiva pare alta, rl 
preferința pentru o expresie sentenți
oasă, apoftegmatică, care introduce de 
fapt notații disparate, tușe de culoare 
sau de sunet: „La vie a changă et la 
mort aussi / Quelques sons forment un 
oiseau / Quelques nuages — le clei" 
(Oublier quoi ?).

Acest volum consistent și reprezen
tativ, și cuvîntul de încheiere al lui 
Emil Mânu, despre Asceza cuvintelor 
in poezia lui I. Caraion, ar fi fost feri
cit completate cu o bibliografie, inclu
siv a opiniilor critice amintite în blj/, 
ici și colo.

Mircea Anghelescu

♦ Ion Caraion, Apa de apoi. Versur 
din exil, ediție îngrijită și postfață d< 
Emil Mânu, București, Ed. Cartea Ro 
mânească, 1991, 243 p.

povestea vorbei

Deschis, transparent

O afirmație a recent desemnatului 
prim-ministru — „Voi fi deschis, voi 
fi transparent" — oferă o instructivă 
ilustrare a modului în care evoluează 
clișeele contemporane. Fiecare din ce
le două propoziții ale enunțului cuprin
de cîte un adjectiv folosit prin abuz 
într-o construcție cu subiect personal. 
Ambele propoziții pot da naștere la a- 
muzante — neintenționate — ambigui
tăți. Dacă cu deschis ne-am mai obiș
nuit (mai cu seamă din discursul pre
zidențial, în care termenul e foarte 
frecvent ; dar și pentru că există deja 
un sens al cuvîntuiui specializat pentru 
domeniul uman), transparent are toată 
prospețimea inadecvării. Utilizarea ce
lor două adjective a fost extinsă prin 
analogie cu regimul de folosire a sub
stantivelor corespunzătoare : deschide
re, transparență. Acestea trimit la con
cepte ale limbajului politic și pot fi 
atribuite, în modul cel mai firesc, unor 
instituții ; nu însă și unor persoane. 
Deschiderea (către dialog) șl transpa
rența pot caracteriza funcționarea unor 
instituții publice : ca disponibilitate 
pentru contacte diverse și ca perme-

abilitate față de mijloacele de informa
re. A acționat, probabil, aici, analogia : 
dacă democrația caracterizează un de
mocrat, sinceritatea sau consecvența 
aparțin unui ins sincer, consecvent — 
atunci și cel dispus să practice deschi
derea și transparența va fi numit de
schis și transparent. Există, oricum, 
un precedent — în care analogia a o- 
perat mai probabil sub presiunea unor 
modele străine : formula „Voi fi scurt" 
(scurtimea discursului e atribuită ora
torului) — care nu e cîtuși de puțin 
ferită de ambiguitate și „răstălmăcire". 
Transferul calității de la situație la a- 
gent, la „purtător", e în aceste cazuri 
inacceptabil : pentru că adjectivele își 
actualizează, ca atribute ale unor per
soane, cu totul alte sensuri decît cele 
corespunzătoare substantivelor în dis
cuție. Omul deschis e, într-un sens fi
gurat consacrat, cel „franc, sincer" 
(DEX) ; omul transparent nu poate fi 
decît, într-un sens propriu — urmu- 
zian — cel prin care poți vedea (așa 
cum cel scurt e, normal, unul „mic de 
statură, scund".) Așa stau lucrurile de
ocamdată ; e drept că noile sensuri s-ar 
putea impune cu timpul, dar e limpede 
că acum sensurile vechi trezesc asoci
ații mai puternice (în ciuda intenției u- 
nor vorbitori). Restricțiile de combina- 
rș sînt un fenomen normal în limbă : 

șe poate vorbi de „atitudine deschisă" 
și „politică transparentă", nu însă (în 
același sens) și de un „politician des- 
schis și transparent" ; tot așa cum din 
combinația ..ochi căprui" nu se poate 
deduce legitimitatea îmbinării „păr 
căprui".

Cele două concepte în discuție — 
deschidere și transparență — fac parte 
din limbajul politic modernizat, folosit 
insistent pentru a marca delimitarea, 
diferențierea, față de vechiul limbaj de 
lemn românesc. Globalismul viziunii 
pe care acesta s-a întemeiat excludea 
cu desăvîrșire ambele noțiuni : formula 
participării și cea a unanimității anu
lau posibilitatea deschiderii și a trans
parenței : față dfe cine s-ar fi putut 
produce acestea din urmă ? Avantajul 
noutății le-a transformat însă, acum, 
în clișee ; dovadă — extinderea lor la 
contexte improprii. Cu nu prea multă 
vreme în urmă, gazetarii au făcut ma
re haz de formula prezidențială „cu 
fruntea deschisă" (rostită într-o întâl
nire electorală) — dîndu-i interpretări 
dintre cele mai concrete. La originea 
neinspiratei asocieri va fi stat, proba
bil, o contragere din construcții echi-

valabile din punct de vedere afectiv 
„cu fruntea senină", „cu inima deschi 
să“ — dar și tendința de a atribui ad 
jectivului deschis un sens autonom no 
și o valoare de emblemă. Sensurile fi 
gurate ale adjectivului deschis pus î 
legătură cu umanul se pot baza p 
semnificația gestului concret — „a pri 
mi cu brațele deschise" (cu entuziasr 
generozitate), „a avea ochii deschiși 
fa fi atent, lucid) — sau pe o relați 
metaforică mai abstractă : cineva 
„deschis la minte" sau „la cap" cîn 
se dovedește dispus să primească id 
noi, să lase informațiile să circule, - 
sau are „suflet deschis", „inimă di 
schisă" — cînd invită la relații sincer 
directe. Ultimul sens e cel extins i 
supra întregii persoane : „fire desch 
să“, „om deschis". Frecventa utilizai 
a lui deschis mizează de fapt pe amh 
guitatea dintre acest sens puternic v; 
lorizat afectiv și cel specializat politi 
purtător și el al unei conotații pozitiv 
mai slabe totuși. Acest din urmă se 
apare în mod normal în construcții < 
prepoziții sau cu dativul, pentru i 
presupune o relație : receptivitate, i 
teres pentru ceva, față de ceva : „d 
schis către dialog", „deschis înnoiri 
etc. Deschidere', și deschis primesc d 
terminări care le precizează sensul ; 
lipsa acestora, devin noțiuni vagi 
statut favorabil „clișeizării". Din d 
cursuri politiae mai recente, reține 
atât construcții de tipul „deschidere 
plan internațional", „se înscrie în ( 
drul deschiderii noastre politice", 
luție deschisă unor perfecționări", „i 
mînem deschiși spre toată lumea" 
cît și utilizări absolute : „noi răr 
nem deschiși", „am rămas deschi 
etc. Sinceritatea și receptivitatea s 
desigur asociabile, într-un model id 
al comunicării, dar nu se suprapu 
„a fi deschis" se păstrează în am 
guitate. Cînd nu cade în absurd, ca 
alăturarea de la care am pornit : „d 
chis și transparent".

Rodica Zafiu



.........—

cronica literară

Ieșirea din peșteră
Gabriel Liiceanu, APEL CĂTRE LICHELE,
Editura Humanitas, București, 1992

Elev apropiat al filosofului Constantin 
Noica, în legătură cu care a publicat în 
1983 un impresionant iurnal initiatic (Jur
nalul de Ia Păltiniș), Gabriel Liiceanu es
te astăzi una dintre figurile proeminente 
ale vieții publice românești, alături de 
Andrei Plesu. Gabriel Andreescu. Petru 
Cretia. Thomas Kleininger. Andrei Pioni- 
di. Nicolae Manol seu sau de Doina 
Cornea. Gabriela Adaraesteanu si Ana 
Blandiana. pentru a-i numi doar pe cei 
extrem de activi, de influenti si de cu- 
noscuti.

De alttel, la 31 decembrie 1989. cel mai 
multi dintre oamenii aceștia de cultură, 
care cel puțin în lumea noastră româ
nească se bucură de un prestigiu pe care 
oamenii politici nu l-au avut la noi nici
odată. în ultimii 45 de ani. s-au reunit în 
cadrul unui Grup pentru dialog social 
(G.D.S.). car si-a propus să participe, 
dincolo sau dincoace de acțiunea parti
delor politice, la activitatea de recon- 
siructie a societății civile din România, 
demolaiă n chip sistematic dună cel de- 
: 1 doilea război mondial. Marcînd fără 
nici un echivoc o ruptură decisivă în 
raport cu vechiul regim comunist, consi
derat ne bună dreptate o adevărată pa
coste pentru istoria modernă a României. 
G D.S. s-a constituit într-o adevărată 
. instanță de reflecție critică". hdtărît să 
propună societății românești (d cule mai 
multe ori prin intermediul revistei 22) 
un număr de teme de meditația oină mai 
ieri interzise. Intre acestea : pluralismul 
politic, sindicatele libere, parlamentul, 
libertățile civice si drepturile omului. 
Constituția, separarea puterilor în st»t. 
■ultura si valorile ei esențiale. invătă. 
nlntul. sănătat a. ecologia vi urbanismul, 

iar în ceea ce privește trecutul imediat, 
monarhia constituțională, rezistent! si. 
ceva mai aproape de nni în timp di.si .* 
denta anticomunistă împreună cu d-zvă- 
'uirea atrocităților comise de totalitaris
mul comunist în anii care au urmat ce
lui de al doilea război mondial.

Nu voi discuta acum ni< i meritele si 
nici limitele acțiunii Grupului pentru dia
log social (care poate fi comparat cu un 
fel de Facultate ..la fără frecventă.", cu 
tot ceea ce decurge de aici. în bine si in 
rău). Important (si normal) mi se oare 

faptul că cele mai multe dintre temele 
cuprinse în inventarul de probleme pe 
care G.D.S. 1-a avut de la început în ve- 
dere se regăsesc și în volumul editat as
tăzi de Gabriel Liiceanu. sub titlul unui 
scurt eseu oratoric, datat 30 decembrie 
1989 : „Apel către lichele".

A fost un apel conceput sub semnul 
apropiatului An Nou. deci al unui înce
put care se dorea radical. în 1990. si ca
re s-a dovedit, ca de atîtea ori cînd spe
ranța se confruntă cu realitatea, o biată 
iluzie, dacă nu chiar o naivitate.

In România, spunea la sfîrsitul lui 1989 
Gabriel Liiceanu. lichele au fost toti cei 
care (multi, putini) s-au pus în slujba ac
țiunilor de devastare a unui întreg sis
tem de valori si de referințe tradiționa
le. în politică. în istorie. în cultură sau 
în viata socială si privată. A venit tim
pul ca toate aceste personate de Infern 
să se retragă (cum ar fi spus Maiorescu. 
.. n întunericul din care au ieșit"), ca o 
minimă dovadă că si-au înțeles. în sfîrsit. 
eroarea si că ar mai fi ceva de reparat 
chiar si în cazul lor. „Inlrati în noul an 
meditaVvi. îsi încheia Gabriel Liiceanu 
apelul. Si aprindeți o luminare pentru 
cei morti si pentru voi. Iar dacă veți da 
curs acestei chemări, veți inc ta să fiți 
lichele și veți primi recunoștința noastră. 
Vă vom iubi."

Ce s-a întîmnlat în continuare se știe, 
deși piesa e departe de a se fi încheiat. 
Foarte putini au fost cei pentru care ane 
iul la bun stint, dacă nu si Ia Pi .nitentă. 
sa fi avut vreun ecou. Lichelele do pro
fesie s-au întors cu același aplomb n via
ta publică a tării, ca si cuTn nimic nu 
s ■ fi întîmplat. asa incit, după aleg rile 
din 27 septembrie 199’ s a ajuns chiar la 
situat 'i paradoxal! ci in l’nrlamen*ul tă
rii victimele să se regăsească alături de 
călăi si ,’dvnrsnrii comunismului care a 
i’chivalul peste tot. ca si fascismul, cu o 
dictatură, sâ stea alături de bufonii de 
serviciu ai lui Ceausescu sau do colabo
ratorii săi mai mult sau mai pu’in apro- 
n:ati. O vo-bă veche, pe care si Eminos- 
eii si Car.igiale au folosit o de mai mul
te ori în publicistica lor pol ticăr s a mai 
adeverit o dată in istoria modernă a tării 
noastre : Ca la noi Ia i» meni ! Sau cu 
vorbei lui Gabriel Liiceanu dintr-un 

articol publicat la Începutul lunii iunie 
1991. în revista 22 : ..Au trecut de atunci 
Șaptesprezece luni. Marile lichele nu au 
căzut de atunci pe gînduri. nu s-au re
tras întru meditație si reflexivitate, nu au 
fost zgîltîite de dostoievskiene remus- 
cări : ele nu au făcut dec t să ne aducă 
aminte că drumul pînă la căință e lung 
si. poate, cel mai adesea inexist mt. Ma
rile lichele s-au întors la locurile de un
de au făcut cu putintă si au întreținut 
cu verbul si cu fanta lor oroarea : în co
loanele ziarelor. în securitate. în primă
rii... Sau au găsit piețe si mai avanta
joase de desfacere a netrebniciei lor : la 
televiziune. în academii. în parlament..." 
(..Despre vină").

După cum se vede, dimensiunea prin
cipală pe care se soriiină tot discursul 
public al filosofului si eseistului Gabriel 
Liiceanu este o dimensiune morală. Si. 
intr-adevăr, temele cele mai vizibile ale 
articolelor din volumul Apel către li
chele sint inteligenta si prostia, adevărul 
si minciuna, libertatea si sclavia, altfel 
spus, majoritatea elementelor dc definiție 
ale condiției umane.

In tot acest repertoriu, pe care mora
liștii tuturor timpurilor si le-au transmis 
unii altora, fără ca realitatea să se fi 
speriat vreodată de propria ei imagine, 
asa incit, să-si schimbe înfățișarea, oe 
primul loc se află, desigur, prostia la ca
re se aiunge prin dresai politic si social, 
prostia cu o lungă bătaie colectivă, pros
tia cu nrstentii. pentru care un strălucit 
eseu publicat la începutul acestui an. 
tot n revista 22. ne oferă mai multe 
exemple. Un profesor universitar german, 
constată Gabriel Liiceanu. ..încremenește 
în proiect", adică în prostie, cînd nu e în 
stare să facă legătura dintre independen
ta aparentă a politicii externe pe care a 
dus-o Ceauș seu. si totalitarismul tot mai 
chinuitor din interiorul propriei sale țări, 
un purtător de cuvînt. al Puterii emana
te în decembrie 1989 încremenește si el 
in proiect, adică în prostie, cînd susține 
că un editor nu poate cîstiga în România 
mai mult decît nrimul-ministru (ca si 
cum salariul ar fi proiecția economică a 
unei ierarhii politice) n fine, luînd ori
ginea socială dr nt explicație pentru mo
narhismul unui Alexandru Paleoloeu. Sil
viu Bruean a încremenit si el în proiect, 
adică in prostie, pentru că ..unui marxist 
îi este greu să explice de ce un proletar 
poate Ti monarhist sau do ce un tînăr de 
astăzi poate crede în oportunitatea solu
ției monarhica* în tara noastră."

Ca si exemplele analizate în ..Prostia 
încremenită in proiect", dușsonaiel oro- 
nriu-zise din Anei către lichele sînt. la 
rîndul lor. morale sau imorale. libere sau 
nolibere d'*mne saq cu șira spinării în
doită p nă la nâmînt. Tntr o parte Doi
na Cornea Petru Cretin sau ..ex-Pvgele" 
Mihai. lorfi liti sistematic, ca si cînd ci
neva ar avea interesul ..să distrugă tot ce 
înseamnă reper moral in ac astă tară", 
de* cealaltă part'! un Adrian Păunescu. 
readus in prim-planul vieții publice ro
mânești din ..cea mai sfidătoare emisiune 
no care televiziunea a nroioctat-o din 
1990 încoace* 1 (17 iulie 1992)“ sau un Con
stantin lonescu-Gulian. ..filosoful" ca
re la ci ședința de lucru cu colaboratorii 

tual al unei cunoașteri ulterioare, «perind 
in planul secund al anal zei. voi observa 
vă apropierea (ca tehnică de iluminare, de 
punere in abis, nu-j asa ?) de Ze tblom 
personajul lui Thomas Mann este numai 
partial corectă, pertinentă : acesta asistă 
nu cu orgoliu, ci cu o nesfâsită mila (dacă 
nu cumva și cu groază) la prăbușirea 
(înălțarea) bunului său prieten, compozi 
torul damnat, vîndut diavolului. I-everkun. 
in timp ce semicentenarul nosiru. propo
văduind ca pe o virtute capitala modestia 
artistului intr-un lext-prelală la însusi
l aptul de a scrie îl silesle pe ar.1st s„-o 
asunu. ca Pe o parte coinponerit.i organică 
a . operei sale, o biografie de care el ru 
este nici vinovat și numai foarte rar (dacă 
are foarte mari puteri dc decizie politi
că așa cum s-a îritimplat numai î.i lorii 
comuniste) responsabil: „Ne-am Întrebat 
adesea, privind atitea» felurite exemple din 
jurul nosiru. cit si pe cele oferite de 
cărți, dacă nu cumva modestia este una 
din caLtătile umane in compatibile cu ca. 
1 tatea de'om al scrisului, (s m.). Căci nu 
trebuie făcută prea multă demonstrație ca 
să observăm faptul că mai de mult, mai a- 
proape sau foarte aproape de noi (?) au 
existat si- există încă puțini autori pen
tru care răspicarca verbală si Pe toa’e 
drumurile a „marelui" talent pe care îl de.

de la Institutul de Filosofie al Academiei 
ar fi bătut cu pumnul în masă si ar fi 
strigat : „Sînt oameni care au citit de trei 
ori cite cărți sînt în această bibliot că. 
Să vă intre bine în cap : nu de asa ceva 
avem noi nevoie, ci de oameni capabili 
să apere linia partidului 1“ („Cerul cul
turii noastre")

De obicei, moralismul eseurilor lui Ga
briel Liiceanu e patetic si într-o oareca
re măsură teatral, dar de un patetism bi
ne întemeiat, pentru că retorica genera
lă a discursului se consumă în mpreiu- 
rări n. obișnui te — de tranziție, de criză 
si de tensiune — ca în mai toate siste
mele post-totalitare din statele fostului 
..lagăr socialist".

Sint însă si cîteva exemple de ironie 
devastatoare în eseurile din Apel către 
lichele, sau de polemism acid si chiar de 
mari izbucniri pamfletare, si atunci dia
logul social, retorica si oratoria studiată 
devin, printr-o adevărată explozie de ex- 
pri sivitate. o variantă de literatură in
cendiară. care va supraviețui cu sigu
ranță subiectului extras din contingent. 
Intră în această categorie ironia casantă 
din articolul „Despre vină", polemismul 
revoltat din „Cerul culturii noastre" si 
din articolul intitulat „Ex-Regele Mihai...", 
sau răbufnirea pamfletară din „Porcul 
nostru de serviciu", un articol scris după 
ce majoritatea rezervelor de speranță și 
de răbdare din Apel către lichele s-a 
consumat : „ ... care societate n-are nevoie 
de porci ?, se întreabă de data acesta Ga
briel Liiceanu. Mai ales de porci talen- 
tați, de porci, la nevoie, gingași, care 
știu să cinte, să plîngă, să facă versuri, 
porci cu voce de piept care trec ușor de 
la versul de iubire. înfiorat și foșnitor, 
la cel care răscolește, viril, măruntaiele 
pămintului strămoșesc și fără de care noi 
am uita oe-i aia iubire de țară (noroc cu 
porcii că ne învață patriotismul), pentru 
a ajunge in cele din urmă la versul cu 
adevărat porcesc, cel care aduce bani, 
putere și privilegii, versul acela închinat 
stăpînirii, care atunci cînd ești capabil 
să-1 faci te face temut, pentru că în 
schimbul lui stăpînirea te ocrotește, te 
răsfață și te lasă, ca porc de serviciu, să 
trăiești la curtea ei."

In același sistem al unei literaturi de 
tentă foarte personală, dar uzînd de cu 
totul alte mijloace, pot fi plasate și de. 
monstrațiile parabolice care stabilesc si
militudini neașteptate între dramele post- 
lolalitarismului pe care il trăim și teatrul 
lui Shakespeare („Să închidem ochii") 
seu celebrul mit al peșterii lui Platon, 
din Republica („Cele două portfetc") : 
..în această alegorie, rezumă în chip sur
prinzător Gabriel Liiceanu. este vorba 
despre «omul nou» confruntat cu spectrul 
eliberării sale: este el dispus să renunțe 
la exercițiul întunericului pentru a ieși 
la lumina uitată sau neștiută ?“

Intr-adevăr, aceasta e întrebarea care 
se pune astăzi. Și dacă de formularea ei 
răspund moraliștii și, in general, litera
tul;!. d<* faapunsul propriu-zis. care ne în
toarce la viata imediată, răspunde, sau ar 
trebui -să răspundă, chiar „omul nou".

Florin Manolescu

Pentru Dan Cristea, 
la aniversare

lată că In solitudinea mea absolută, mor. 
mint fără noroc și fără piieteni. trebuie 
să mă declar. încă o dată, si pli-n de șan. 
să și răsfățat de soartă : după ce la în- 

putul anului 1990. imediat după ilumi.
atul decembrie cu aureola sa neagră de 

farsă tragică, sîngeroasă care a consternat 
nu numai lumea, dar si Pe bunul Dum
nezeu din cer. așadar, după ..repatrierea" 
din America a lui Mihai Ursachi despre a 
cărui noblețe spirituală am scris si am 
vorbit nu numai o dată (d.’ir nu i am fă. 
cut pînă si mirai piosului său Dodge pe 
care și l-a adus tocmai din San Dicgo < u 
vaporul peste Oceanul Atlantic, un elo
giu amoros tocmai pentru a-mi exorciza 
gelozia care nu mă încercase P'*.ă atunci 
nici pentru înalta sa stiintâ n "afizi'ă 
nici pentru harul său poetic ies pontes 
sont frbre.s n’est ce pas ? — nici pentru 
cizmele cu potcoave de argint sl în fino 
dar nu în ultimul rînd nici pentru iubi
tele amantele ori muzele care I răsfătau 
fie în mahalaua celestă. Țicnii, fie la Mare 
Neagră, dincolo de hine si de rău ?> iată 
că s-a întors al doilea ..american" criti
cul literar Dan Cristea : de altfel, după cite 
știu, el sînt singurii dintre s riitorii ro
mâni care s-au întors in tară d’nlr-un exil 
impus, condiționat de regimul de dictatură: 
considerind (și Pe drept cuvînt) că statu
tul lor de refugiati politici' si-a pierdut 

■price justific are nu numai in literă, in 
planul logicii Icrniale. conform principiu
lui sublata causa toll*tur cflcctus (dacă 
înlături cauza, dispare efectul) dar si in 
chestiunea de f<md a lu .urilor, atît de li. 
nă în ramificațiile ei psihice, timnd de o 
uriașă mitologie cu atitea staturi supra
puse între dominantele arhetipale si im
presiile efemere ale cotidianului, așadar 
atit de personalizate ale cotidianului, nen. 
tru fiecare individ în parte, Mic't nici 
nu-mi îngădui să judec opțiunea niiiamii 
fiindcă știu : fiecare ormnde s ar afla, 
își poartă, ca pe o fatalitate, patria lui hi 
inimă, fie ea dulce sau amară.

Așadar, Dan Cristea s-a întors (on (il) 
revient toujours ă son premier amour ?) 
să.și sărbătorească a cincizecca aniversare 
o incredibilă jumătate de secol printre noi 

prieteni și rude, redacții edituri, amfitea
tre (recent a obținut irn curs de literatură 
comparată la Universitate) st nevenindu- 
rni să cred că yankeii i au putui imblînzi 
temperamentul meridional mai curînd de 
roet tip apatic șl pedant, sper să nu uite de 
plăcuta zăbavă a cafenelei literare. cu 
toate că iar mă întorc si zic : Ehcn. fuga, 
nes, Postume, Postume, l.abuntur aurii...

Spuneam că lotuși sînt un om norocos 
fiindcă Dan Cristea este unul dintre aceia 
care H.sa cum îmi scrie pe o dedicație a 
cărții sale din 1980.- Faptul do a scrie (ce 
bizar titlu nu-i asa ?) ..destinul ne a a, 
se;at alături nu în puține împrejură: i. 
mari si mici", face parte din biografia 
mea. dintr-irn soi de metabolism afectiv, 
as zice primar dacă nrin asta ar inteler?* 
și alții ce înțeleg eu : un transfer ernotio. 
nai care se realizează pe prin ipiul goer- 
thean al afinită ilor elective, si al vaselor 
comunicante, nu pe calea ideologiei este
tice comtrne și a obsesiilor vitale funda
mentale (unde ne situăm uneori la antipo
zi. cum se întîmplă. mutatis mu andis in
tre Serenus Zeitblom si Adrian Lever- 
kun). ci pe aceea subterană, mi* furioasă, 
aproape inavuabilă, dacă Tl-ar fi atît de 
virtuoasă, a unui intermediar feminin de
venit el îhsușf obtettul unui • etrll ' irnoer; 
sonal, asa cum impersonal este pentru mi. 
ne. propr'ul meu eu care.mi scrie opera 
si pe care, prjn're at't' a alte o’X’re. o co
mentează prietenul meu bun si răbdător 
si tolerant si nu știu cit de fi vicii cu sine 
însuși, Dan Cristea.

■Ei hine. ce înseamnă pentru sc.r'ătmj- 
tul nostru de astăzi. 10 p.membr e 1992 
Scorpionul Dan Cristea, critica hx ideal* 
tatea ei pură, ca teorie si proiect t 
z,c demn de a fi gmdit ca scop si finali 
late a unei vieți de om si. mar ales, cum 
se traduce, se încarnează acest sclu j: t v r- 
tual in practica analitică. în ex: ciliul 
real al comentariului Pe marginea (?) 
cărților deci în ce măsură si in ce m d 
specific operează acest proiect tebret c ca 
praxis ?

In privința celei dintîi caract'ri M i pen. 
tru orice demers spiritual si care se cons
tituie ca invariant metafizic, proi.cl vir

țin, revendicarea nu o dată brutală a u- 
nui loc situat cit mai in fruntea îerai liiei 
scriitoricești, ori. pur si simplu, clama
rea Iară replică a „genialității" de care 
sînt insultați, sînt mijloace care intră a- 
proape de drept în arsenalul strategiei li
terare Șj trebuie să recunoaștem că ase
menea mijloace au făcut, și nu de puține 
ort. vîlvă în jurul numelor ce. au înțeles' 
să se folosească de ele (...) A fl și a sim
ți intr-un fel deosebit caracterizează a- 
sadar. meseria de scriitori... (care) să-ți 
îngăduie să trăiești la nivelul tuturor, ca
pabil de a-(| descifra asemănarea cu Iu- 
cruri'le si nefericirile tuturor celorlalți. 
Acest orgoliu, da, acesta este într-adevăr 
rel creator, pentru că se bazează s| se po
tențează dintr-o autentică modestie (...) : 
modestia comuniunii, modestia de a te sim 
ți in mijlocul unei comunități care să te 
legitimeze si să te confirme, părtaș al 
consonanțelor obștești" (s.m ). Oare trebuie 
să-j mai aduc aminte că ceea cc în ordi
nea umană, este o virtute. în cea divină, 
demhirgică. se transformă înlz-un minus 
habens păcătos si inoperant ? Că orgoliul, 
fie și autoprnclamat. al poeților nu datea
ză de azi. do ieri ci dintotdeauna (încă 
Hiiticul. străbunul nostru latin Horațiu de
clama plin de orgoliu, asa cum îi stă bine 
oricui vrea să-l facă concurentă lui Dum. 
nezeu sau dimpotr’vă. să-i aducă un elo
giu îneercfnd să-i imite creatiunea : 
„Exegi monumentum aere percnnius...) 
si probabil așa va fi pînă Ia sfîrsitul vea
curilor, cit va exista artă pe acest pâmînt 
djn ce în ce mal mult lăsat Pe mina unor 
contabili care nu știu să se închine decît 
la sacul cu bani ?

Dar aceste considerații de ordin general 
și care se referă, de fapt, nu atît la on
tologia faptului de a scrie cit la psiholo. 
logia scriitorului, sînt contrazise cu brio 
de analizele Pe text, de exegezele atît de 
aplicate, Individualizate, intuind, ascultînd 
tonul, ritmul, timbrul fundamental al fie
cărui poet în parte, critica lui Dan Cris. 
tea excelînd dîndu-și întreaga măsură în 
această direcție, poate cea mal dificil de. 
celabilă, a literaturii : el se dovedește. în- 
triadevăr, nu numai unul dintre cel mai 
bun, critici de poezie din literatura con
temporană. dar si un prieten devotat al 
poețiloi la care după ce ]c-a reproșat 
orgoliul (satanic !) al crea’iei se aliniază 
si el cu smerenie în ceata lor blestemată. 
La mulți ani Dan Cristea. si bi*ne al re
venit printre noi 1

D-n I aurențjn



silvia chifimia
Nu există timp
Nu există timp
Isus vinde bilete de loz în plic 
fn Piața Palatului
In piața cu urate încremenite în 

văzduh, 
Ca o pasăre uriașă
Atîrnat de tavan
Eminescu Mihai, cu ochii săi mai 

triști decît un fum 
Spală geamurile Atheneumului 
De mîlul gros al minciunii, 
Zugravii au adormit revopsind cerul 
Nu există timp I
Din nou îl vor arde pe rug 
Pe Giordano Bruno
Și Electra
Va fi o palmă usturătoare aruncată 

în vînt, 
Nu există timp I
Pitagora va fi din nou ucis 
De același soldat roman 
Ignorat și brutal
Răsăritul va străfulgera ca un 

pumnal 
Printre nori, noi
Nu vom observa, ca întotdeauna, 

nimic. 
Preocupați să înghițim, să 

masticâm, să digerăm, 
Fiind ora prînzului.

Călătoriți
cu morile de vînt
Călătoriți cu morile de vînt cu norii 

nimbus și cumulus
In virtejul de funigei și lemurii 
Călătoriți împotriva urii I 
Cu banderola de îndrăgostit pentru

totdeauna 
Călătoriți inconjurind Luna. 
Fără fricăi fără oprire 
Călătoriți de împotrivire !
Dînd cu tifla lui Lenin fugit de pe 

soclu 
Spionind viitorul printr-un binoclu, 
Călătoriți original și neînfricat 
Doar aveți atitea de vizionat I 
Străbateți per pedes și da capo al 

fine 
întreaga Istorie Naturalâ-n ruine 
Plină cu maimuțe și papagali 
Repetînd mereu că sîntem egali, 
Plină cu crocodili și pantere 
Sfîșiind pe oricine este de altă 

părere 
Călătoriți, călătoriți, călătoriți I 
Sfatul meu este să nu vă opriți, 
Surideți și călătoriți mai departe 
îngeresc, fosforescent, fără 

speranțe, 
Ca o primăvară înnebunitor de 

frumoasă 
Intre două rafale de gloanțe

Scrisoare lui Hamlet
Cit despre poeț', dragă Hamlet 
Să știi că mereu s-au lăsat prinși 
In lesa șireată a unor idei,
In capcana argintie a unor cuvinte. 
Mulți au murit 
Spînzurați de-ntrebâri.
Alții, doar de răspunsuri.
In fine, dragă Hamlet, tu știi bine, 
Neantul nu poate fi înduplecat cu 

vorbe frumoase. 
După cunr vezi cerul stă să se surpe 
Sprijinit pe gîturi prelungi de silabe. 
A fi se apropie de a nu fi 
Cu pașii furișați

Ca la-nceput de lume 1 
E taina ta aflată-n zori 
Cind in genunchii 
înfiorat de întrebare 
Ai stat așa, o veșnicie parcă, 
Plecat-a-i fruntea și uimit, 
Ai sărutat tremurătoare spada 
Ce sfîșia prin nori 
Intiiul răsărit

în pufoaicele roase
ale tuturor literelor
A scrie
In pufoaicele roase ale tuturor 

literelor 
Ca și cum ți-ai da sufletul pe 

lințoliile de hirtie 
A scrie mereu
Cu ochiul mucezit de atita văz
Mai tîrziu, am aflat câ faptul acesta

Poate constitui o dovadă
Asupra scurgerii timpului
In groapa comună.
A scrie tăcut — călăuză, pavăză in 
Călătoria pe un țap negru mițos — 

clarvederea — 
Inundată cu sîngele primăverii 
A scrie mereu
In poziție de drepți
Ca in fața plutonului de execuție 
Cu sufletul praf și pulbere
Surizind mereu printre vișini
A scrie
A-ți părăsi răsuflarea-n cuvinte
Liniștit ca și cum ai așterne masa 

de seară
A scrie

Numai chipul tău,
Doamne
A venit toamna. Se vede mai bine 
întunericul din ginduri și fapte, 
Goliciunea inimilor și fixitatea 

privirii.
Ce mai, a venit toamna I
Din moment ce copacii
Se desfrunzesc și ei drepți
Ca niște soldați la datorie,
Din moment ce pietrele domnișoare 
încremenesc atit de senin
In amvonul de raze al zilei.

Cineva a deschis cu șperaclul 
Răsăritul de soare din tunuri. 
Să fie mai cald.
Simt in nări mirosul de ars,
Flacăra de sudură a vieții cu 

moartea,

împrejur, doar praf.
Doamne, doar praf.
Și chipul tău senin In adîncul 

sufletului
Traversindu-mă strada, 
Ținindu-mâ să nu cad.

despre...

înălțări si căderi
A *

De fiecare dată cînd se ocupă de un 
scriitor basarabean, critica noastră se 
lovește de un prag inhibitoriu. Ea își 
Înmoaie brusc exigentele si se lasă îndu
ioșată de cîteva circumstanțe atenuante 
Ce presează din afara esteticului. Liberă, 
deși rareori aspră în judecățile asunra 
literaturii din interior, ea cade de în
dată ce e vorba de un scriitor de peste 
Prut în atitudini paternaliste. de nu de-a 
dreptul maternaliste. Exercițiul ei e je
nat de o stare de culpabilitate tradusă 
in supraevaluări, menajamente ori chiar 
cocoloșeli. In acest fel crede ea că poate 
plăti, ori măcar compensa, frustrările si 
privațiunile istoriei. Dar o literatură nu 
îngăduie două măsuri si critica nu poate 
lucra pentru unii cu ocaua mică iar pen
tru alții cu ocaua mare. Pe de altă par
te, insă, circumstanțele atenuante ce 
survin nu sînt doar reale, ci si prestigi
oase. Literatura basarabeană trece Pru
tul cu un prestigiu al suferinței (și chiar 
al martirajului) si cu un prestigiu al mi
sionarismului. Ea e precedată de aceste 
două prestigii, devenite acolo calități 
structurale dar omologate dincoace prin- 
tr-un rabat de exigentă. înainte de a se 
impune, ea impresionează prin prestanța 
ce o premerge. Nu-ncape vorbă că e a- 
proape imoral, si oricum delicat, să în- 
tîmpini cu obiecții de natură strict este
tică o literatură ce răspunde le- urgente 
și imperative și care e angajată din plin 
intr-un act social, trăindu-și eficient În
vestitura națională. Ea are o misiune 
metaestetică si dacă nu si-ar împlini-o 
cu prioritate. înseși rosturile ei ar fi a- 
menintate. Literatura e însă un dome
niu nemilos și menajamentele de azi se 
vor întoarce mîine în rezerve si decla
sări cu atit mai dureroase. Literatura 
basarabeană e tratată acum ca un copil 
proaspăt înfiat, ceea ce e de două ori 
nedrent. Întîi pentru că ea face parte în 
mod firesc din literatura română si. din. 
colo de orice accidente tragice provoca- 
te și produse de istorie, aceasta consti

tuie cadrul ei referential si concuren- 
tial. Ea trebuie deci solicitată si alerta
tă printr-un principiu de sincronizare si 
nu lăsată pe seama unei retardărl pro
gramatice ori inconștiente. Și, a doua 
oară, pentru că precauțiile si deferenta 
cu care e întîmpinată, devenite regulă, 
îi vor stimula provincialismul si retarda
rea în loc să i le vindece. De altfel, a- 
ceastă retardare. scuzabilă istoricește, a 
Si început să fie valorizată ca o distinc- 
tie și ea se transformă încetul cu încetul 
într-un soi de tîfnă îmbufnată, arătîn- 
du-se. în multe cazuri, fără leac. Poet’ 
nu altfel decît minori se poartă genia- 
loid și o poezie sentimentaloidă prosperă 
riscant de sfidător. Handicaparea estetică 
a acestei literaturi are si cauze si me
rite sociale — si ele trebuie recunoscute 
—, fiind, poate, un sacrificiu consimțit. 
Dar poeții noștri din Basarabia trebuie 
să iasă din situația de rentieri ai pro
priei retardărl si să se privească în fată 
pînă nu e, pentru toti. prea tîrziu si ire- 
parabil. Cartea lui Emilian Galaicu-Păun 
(Levitații deasupra hăului, Ed. ..Hype
rion", Chișinău. 1991) e un prilej nime
rit de a lăsa deoparte criteriile mizeri- 
cordioase si de a-I trata pe autor ca pe 
un om mare și ca pe un simplu poet.

Nu știu dacă Galaicu-Păun se află abia 
la primul volum ori a depășit mai de 
mult acest moment. Levitatii-le... sale 
n-au, oricum, nimic din scriitura ezitan
tă a începutului, beneficind nu doar de 
o sintaxă unitară, ci chiar de una sta
bilizată intr-o formulă. Poetul a trecut 
de faza disponibilităților si a optat pen
tru viziunea scuturată de accese expre
sioniste. Poemele lui sînt o grafie a sipai. 
mei și neliniștii, o scripturalizare a te. 
rorii existențiale. Ele transportă această 
teroare, fie imediat, fie ancestrală, prin- 
tr-o poetică a materialității, din visceral 
în metafizic, exersînd vertijul în angoa. 
să și iluminarea în supliciu. Poezia tran. 
scrie, într-un ceremonial al concretului 
violent, căderile în abis ale ființei, fri
sonul neantului si emergenta mortii. Ea 
folosește un limbaj imediat, carnal si 
limfatic, pentru a capta aceste leturi de 
teroare ce tîșnesc din adine și o sintaxă 
crispată pentru a reproduce transa ane. 
antizantă ■ realului. Materialitatea dis

cursului e un efect al vehementei friso
nului și un mod de a aduce drama, fără 
apeluri patetice, pînă în intimitatea fi
ziologicului. Spaimele lui Galaicu-Păun 
se apropie de o limită sanguinică a lim
bajului, iar utilizarea programatică a vis
ceralului transformă discursurile într-un 
carnagiu. Reportajul terorii tinde spre 
fișa clinică, notînd progresia acesteia cu 
scrupulozitate, simptom după simptom. 
$i folosind fiziologia ca pe o scară spre 
sensul ontologic : „Un gol șub linguriță 
Golul de / sub linguriță urcă rece / prin 
trup ca un bulbuc de aer / prin apa 
curgătoare-a cărnii Urcă / un gol în piept 
Prin pilnia deșartă / a inimii bolboro- 
sește-n singe / un gol de sub lin... de 
sub lim- / bă urcă se înnoadă / în gît un 
gol o bilă de neant / obuz al spaimei 
care.mi sfarmă gura / zerou al cărui 
strigăt încă nici un / oval nu este-n stare 
a-1 / rosti" (Un gol...). Acordul Pe care 
Galaicu-Păun încheie această radiografie 
a spaimei ce cutreieră întreaga ființă 
relevă îndeajuns credința sa într-o func
ție exorcizantă a discursului. Și, intr-a
devăr, poetica lui se bizuie ne o religie 
o rostirii, pe o învestitură. Ea nu e un 
limbaj degradat si neputicincios. ci mai 
degrabă unul taumaturgic si Impetuos. 
In poeme subzistă chiar si un avînt ro
mantic spre retorism, adesea tradus în 
emfaze (perceptibile încă din titlul vo
lumului). și o voluptate a contorsiunii 
expresioniste ce tinde să stoarcă din real 
și ultima potentă dramatică. Pe aceste 
linii, poetul trece în viteză pe lingă sine, 
tras înainte de o voință programatică si 
de un zel tragicoid ce-i împing textele 
in inflație. Suferința lui începe să de
vină nu doar intensă, ci si grandioasă 
$i ea umblă la un limbai ostentatoriu. 
copleșitor mai degrabă prin enunț decît 
prin efect. Poemele se gripează în astfel 
de cazuri din prea mult elan, depășin- 
du-si prin discursivitate norma existen
țială.

Limbaj de Învestitură, inflamat și viru- 
lent, poezia lui Galaicu-Păun se naște 
la intersecția a două atitudini si din 
interferența lor. Poemul lui. presat de 
urgențe și somat de imperative, e locul 
de întîlnire al politicului si religiosului, 
ambele trăite cu febră si într-un anga
jament direct, mai curînd spasmatic de
cît contemplativ. Tînărul poet basara
bean n.are nimic din lirica de smirnă si 
tămîie practicată la noi si el nu va cînta 
nici o clipă cu suficientă popească. Poe
zia lui nu e una de amvon, de pure in
cantații bizantine si beatitudini livrești, 
ci o asumare tragică a credinței. Ea nu 
celebrează un sentiment conventional si 
un decor și nici nu profită de ritualita- 
te și simbolistică pentru a-si asigura un 
registru de exercițiu. Revelațiile si epi- 
faniile sale cutremură de fiecare dată 
realul, manifestîndu-se ca frisoane exis
tențiale. Grația acționează la el convul
siv, mai degrabă cu atrocitate decît cu

delicatețe. In sufletul ortodox al lui Ga
laicu-Păun zace un protestant și chiar 
în expresionismul crucificării el exploa
tează mai curind o tradiție catolică de. 
cit una bizantină. Intr-un comentariu de
dicat Levitații-lor („Vatra", 10/1992). Au. 
rel Pantea. punind în valoare dimensiu
nea religioasă a poemelor. 11 socotește pe 
autor „un poet cu autentică vocație mis. 
tică". Contactul lui Galaicu-Păun cu te
mele sacre provoacă, ce-i drept, de fie
care dată, un vertij existențial, poetul 
înțelegînd această relație în strictețea 
verticalității. Realul lovit de sacru e. în 
poezia lui, un real panicat, amenințat 
de căderi si înălțări și trăind în această 
dinamică. Dar poate că nuanța mai co
rectă a acestei potente mistice constă în 
secularizarea ei. in devierea într-o poe. 
zie politică. Poetul nu urmărește atit 
propria iluminare cît plonjonul în su
ferința existențială, în atrocitatea con
diției umane. El aduce în poezia politi 
că ardența și exasperarea unui limba., 
mistic, transpunînd în agonie ecou] ver. 
cetelor biblice : „ca un cîine Exodul e 
tocmai lungimea / sîrmei de-a lungul 
cărei cu lanțul de glezne alergi // tre
muri și sîrma se zgribulește de frig 
pîn-ajunge / sîrmă ghimpată // stai ! — 
și tainul în drum ti se toarnă direot pe 
pămînt / nările adulmecă aburii denși — 
levitația / Cinei de Taină mîncarea în. 
ghețată / bocnă dar — „nicigo !“ vei 
dezbate-o cu cizma / pîlnea noastră / cu 
cizma ! / cea de toate zilele / cu ciz
ma !! / dă-ne-o nouă / cu cizma !!! /
astăzi / cu cizma cu cizma / u ciz-u ciz- l 
ma--ma ! // așchii de pîine-nghețată îti 
vor pironi / limba în gură topește-le-n I. 
putina căldură trupească ce ti-a mai ră
mas // $i zgribulit ca un ciine Exodul 
urmează-ți-1 pe paralela / sîrmei ghim. 
pate hau-hau ! paralel cu... sîrma ghim- 
pată si tu !“ Virulența acestui limbaj 
dramatic ce întoarce o febră mistică a 
imaginarului înspre patosul existential 
se lovește adesea de înclinația poetului 
spre jocurile de cuvinte. Impetuozitatea 
vizionară se împiedică astfel în migală 
și inteligentă, întretinînd un conflict în
tre vocație si tentație. Jocurile de cu. 
vinte nu deschid întotdeauna o perspec- 
tivă asupra abisului din interiorul lim
bii si ele cad în simpla gratuitate, des
cumpănind poemul. Acesta se mișcă a. 
tunci între urgentă si inteligentă, cu re- 
zultate cel mai adesea discutabile. Poe
tul cedează unei ispite a abstractizării 
care joacă la limita obscurității, ocultînd. 
prin pure exerciții de virtuozitate. vi
ziunea. Dar el iese de regulă victorios 
din această terttatie. acordînd din dis. 
torsiuni un discurs complex, alcătuit din 
rupturi si crispări, din febre si teroare.

Al. Cistelecan



EPISTOLA SFANȚULUI APOSTOL PAVEL 
CĂTRE GALATENI

CAPITOLUL 1

Salutare. Nu există altă Evanghelie. Cum a devenit 
Pavel apostol.

1 Pavcl, apostol nu de la oameni, nici prin om ci 
prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu-Tatăl Care L-a 
Înviat pe EI din morți,

2 și toți frații care sunt împreună cu mine, Biseri
cilor Galatiei :

3 Har vouă si pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la 
Domnul nostru Iisus Hristos,

4 Cel Ce S’a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca 
să ne scoată din acest veac 1 2 rău de acum, după voia 
Dumnezeului și Tatălui nostru,

5 Căruia fie-I slava în vecii vecilor. Amin !
6 Sunt uimit3 4 că de la Cel Ce v’a chemat prin ha

rul lui Hristos, voi treceți atât de repede la altă evan
ghelie ;

7 nu că este alta *, ci numai că sunt unii care vă 
tulbură și vor să strice5 Evanghelia lui Hristos.

8 Dar : chiar dacă noi sau înger din cer v‘ar pro
povădui altceva decât ceea ce v'am binevestit noi, să 
fie anatemă 6 !

1. Apăsată precizare inițială împotriva celor ce contes
tau autoritatea lui Pavel sub pretext că el nu fusese uce
nic direct al lui Iisus Hristos.

2. Veac. în înțelesul de lume: lumea de aici, contingen
ță, în opozițit cu cea de dincolo, eternă (vezi și Km 12, 2 
și nota).

3. Nu-mi vine să cred.
4. Nu sunt două evanghelii (ci numai una).
5. Să-i schimbe sensul, direcția: s’o răstoarne cu susu’n 

Jos.
6 Blestemat.
7. In relație cu Cei Doisprezece.
8. Sensul exact; m’a pus de-o parte și m’a ținut în re

zervă (pentru un anume scop).
9. Verbul istordo înseamnă nu numai a-I vedea e cine- 

va, a-i face o vizită, a-1 cunoaște, ci și a-1 cerceta, a avea 
cu el discuții amănunțite asupra anumitor probleme. A- 
ceastă vizită trebuie să fi avut loc în anul 35.

10. Petru.
11. Direct, personal
12. Deși, în virtutea misiunii sale speciale. Pavel propo

văduiește „ pe cont propriu", el știe prin revelație că 
predica și pozițiile sale trebuie să aibă consensul Bisericii 
Mame, cu care legătura nu trebuie niciodată întreruptă.

13. Textul sugerează o întâlnire separată cu apostolii 
Iacob, Petru și loan, „stâlpii" Bisericii menționați în 
versetul 9.

14. Subînțeles; Dar toată această situație (controversa 
asupra circumciziei)...

15. Robi ai Legii Vechi: aserviți iudaizanților care ce
reau ca păgânii convertiți la creștinism să fie mai întâi
circumciși și apoi botezați; poziție căreia Pavcl i se opune
cu îndârjire.

9. Așa cum v’am spus-o mai înainte, v’o spun din 
nou și acum : Dacă cineva vă propovăduiește altceva 
decât ceea ce ati primit, ana tem să fie !

10 Oare caut eu acum să câștig bunăvoința oameni
lor, sau pe a lui Dumnezeu ? sau oamenilor caut eu 
să le plac ? Dacă încă le-aș plăcea oamenilor, n’aș fi 
rob al lui Hristos.

11 Căci vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia cea 
binevestită de mine nu este după om ;

12 pentru că nici eu 7 nu de la om am primit-o sau 
am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.

13 Căci ați auzit de purtarea mea de altădată întru 
iudaism, că peste măsură prigoneam Biserica lui 
Dumnezeu și o pustiam,

14 și spoream în iudaism mai mult decât mulți din 
cei ce erau de vârsta mea în neamul meu, ca nimeni 
altul fiind eu râvnitor al predaniilor mele părintești.

15 Dar când a binevoit Dumnezeu, Cel Ce m‘a ales 8 
Încă din pântecele maicii mele și prin harul Său m’a 
chemat.

16 ca’ntru mine să-L descopere pe Fiul Său, pentru 
ca eu să-L binevestesc la neamuri, deîndată, fără Bă 
fi primit sfat de la trup și de la sânge

17 și fără să mă fi suit la Ierusalim la apostolii cei 
dinainte de mine, m’am dus în Arabia și m-am întors 
iarăși la Damasc.

18 Apoi, după trei ani, m'am suit la Ierusalim ca 
să-I văd9 pe Chefa 10 și am rămas la el■ cincisprezece 
zile.

19 Dar pe altul din apostoli n'am văzut, decât nu
mai pe Iacob, fratele Domnului.

20 Iar în cele ce vă scriu, iată o spun înaintea lui 
Dumnezeu că nu mint.

21 După aceea am venit în ținuturile Siriei și ale 
Ciliciei.

22 Și după față 11 le eram necunoscut Bisericilor lui 
Hristos celor din Iudeea ;

23 ci ele doar auziseră că „cel ce ne prigonea pe 
noi odinioară, acum binevestește credința pe care al
tădată o nimicea" ;

24 și-L slăveau pe Dumnezeu întru mine.

CAPITOLUL 2
Pavel acceptat de ceilalți apostoli. Ca șl păgânii, 

Evreii se mântuiesc prin credință

1 Apoi, după paisprezece ani, m'am suit iarăși la 
Ierusalim cu Barnaba, luându-1 cu mine și pe Tit.

2 M’am suit potrivit unei descoperiri12 ; și le-am 
făcut arătare — dar în chip deosebit celor mai de 
seamă 13 — despre Evanghelia pe care o propovăduiesc 
la neamuri, pentru ca nu cumva să alerg sau să fi 
alergat în zadar.

3 Dar nici Tit. care era cu mine și era elin, n'a fost 
silit să se taie’mprejur ; —

4 dar 14 din pricina fraților mincinoși care se stre- 
curaseră să ne iscodească libertatea pe care o avem 
în Hristos Iisus, ca să facă din noi niște sclavi15 * ;

din
NOUL

TESTAMENT
Versiune revizuită, redactată ți comentată 
de arhimandritul Bartolomeu Valeriu Ana- 
nia sprijinit pe numeroase alte osteneli

5 cărora însă noi nici măcar un ceas nu ne-am ple
cat cu supunere, pentru ca adevărul Evangheliei să 
rămână neclintit pentru voi.

6 Dar cei ce par a fi ceva w — orlcine-ar fi fost ei 
cândva, nu mă privește ; Dumnezeu nu caută la fața 
omului —, cei ce par a fi ceva nu mi-au adăugat ni
mic.

7 ci dimpotrivă, văzând că mie mi-a fost încredin
țată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după 
cum lui Petru pentru cei tăiați împrejur

8 — căci Cel ce a lucrat prin Petru în apostolia tăie- 
rii’mprejur a lucrat și prin mine la neamuri —

9 și cunoscând harul ce mi-a fost dat, Iacob și Che
fa și loan, cei socotiți a fi stâlpi, ne-au dat mie și lui 
Barnaba mâna dreaptă însemn de părtășie 17, pentru 
ca noi să binevestim la neamuri, iar ei la cei tăiați 
Împrejur,

10 numai să ne aducem aminte de săraci 18, ceea ce 
tocmai m’am și străduit să fac.

11 Dar când Chefa a venit în Antiohia, eu pe față 
l-am stat împotrivă, căci vrednic era de înfruntare.

12 Fiindcă înainte de a fi venit unii de la Iacob, el 
mânca împreună cu păgânii ; dar când au venit aceia, 
el se ferea și se tinea de-o parte, temându-se de cei 
din tăierea'mprejur.

13 Si’mpreună cu el s'au fățămicit19 șl ceilalți iudei, 
încât până si Barnaba a fost atras în fățărnicia lor.

14 Dar când eu am văzut că ei nu calcă drept, după 
adevărul Evangheliei, i-am zis lui Chefa, în fața tutu
ror : Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca păgânii și 
nu ca Iudeii, de ce-i silești pe păgâni să trăiască pre
cum Iudeii ?

15 Noi suntem din fire iudei, iar nu păcătoși dintre 
păgâni ;

16 știind însă că omul nu se îndreptățește 29 din 
faptele Legii 21, ci numai prin credința în Iisus Hristos, 
am crezut și noi în Hristos Iisus pentru ca din cre
dința în Hristos să ne îndreptățim, iar nu din faptele 
Legii ; căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrep
tăți.

17 Dar dacă’n căutarea noastră de a ne îndreptăți 
în Hristos ne-am găsit și pe noi înșine păcătoși, este 
oare Hristos slujitor al păcatului ? Ferească Dumne
zeu !

18 Că dacă pe cele ce eu le-am dărâmat, pe acelea 
Ie zidesc la loc, mă adeveresc pe mine însumi călcă
tor de poruncă.

19 Fiindcă eu prin Lege i-am murit Legii pentru 
ca să-I trăiesc lui Dumnezeu :

ÎS. Notabilii conferinței. Textul nu e neapărat ironie, ci 
ușor umoral.

17. Literal; (mâna) dreaptă a comuniunii: semnul prin 
care apostolii, deși deosebiți în lucrare, rămâneau in co
muniune (koinonia) harică.

18. Creștinii săraci din Ierusalim, pentru care Pavel a- 
vea să facă o mare colectă în nrovinciilc Ahaia și Mace
donia.

19. Au intrat în Jocul duplicitar al lui Petru.
20. Nu este socotit drept în fața lui Dumnezeu și, prin 

aceasta, vrednic de mântuire.
21. Faptele Legii; stricta respectare a prescripților ve- 

chi-testamentare, printre care și cele cu privire la mân
căruri.

20 m'am răstignit împreună cu Hristos ; și nu eu 
sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este Cel Ce trăiește 
în mine ; ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc întru 
credința în Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce m’a iubit și pe 
Sine însuși S’a dat pentru mine.

21 Nu lepăd 22 harul lui Dumnezeu ; căci dacă drep
tatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în za
dar 23.

CAPITOLUL 3

Lege, sau credință î Legea șl făgăduința, Robi și fii.

1 O Galateni fără minte, cine v’a vrăjit să nu dațl 
crezare adevărului, voi, sub ochii cărora Iisus Hris
tos ca pe un prapur a fost scris răstignit24 ?

2 Doar aceasta vreau să aflu de la voi : Prin faptele 
Legii primit-ati voi Duhul, sau prin ascultarea credin
ței ?

3 Atât de fără minte sunteți ? După ce ați început în 
Duh, isprăviți acum în trup ?

4 în zadar ati pătimit voi atâtea ? și de-ar fi doar 
în zadar ! 23

5 Așadar, Cel Ce vă dă vouă Duhul și face minuni 
la voi, oare pentru faptele Legii le face, sau pentru 
ascultarea credinței ?,

6 așa cum Avraam a crezut în Dumnezeu și i ș-a 
socotit lui aceasta ca dreptate.

7 Să Știți deci că cei ce sunt fii ai credinței, aceia 
sunt fii ai lui Avraam.

8 Iar Scriptura, prevăzând că prin credință în
dreptățește Dumnezeu neamurile, mai dinainte i-a bi
nevestit Jui Avraam că întru tine se vor binecuvânta 
toate neamurile.

9 Prin urmare, cei ce sunt din credință se binecu- 
vîntează împreună cu credinciosul Avraam.

10 Căci toți cei ce sunt din faptele Legii sunt sub 
blestem, că scris este : Blestemat este cel ce nu stă* 
ruie întru toate cele scrise in cartea Legii, ca să Ie 
facă.

11 Iar cum că prin Lege nimeni nu se îndreptățește 
în fata lui Dumnezeu este lucru învederat, pentru că 
dreptul din credință va fi viu ;

12 Legea însă nu este din credință28, dar cel ce 
va face acestea va fi viu prin ele.

13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii 
devenind El blestem de dragul nostru ; pentru că scris 
este : Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn ;

14 aceasta, pentru ca binecuvântarea Iui Avraam 
să ajungă la neamuri întru Hristos Iisus, așa încât noi 
prin credință să primim făgăduința Duhului.

15 Fraților, ca un om grăiesc : chiar testamentul în
tărit al unui om, nimeni nu-i strică sau îi mai adaugă 
ceva.

16. Or, făgăduințele au fost rostite lui Avraam și 
Urmașului său. Nu se zice : și „urmașilor" — ca de 
mai multi —, ci ca de unul singur : și Urmașului tău, 
Care este Hristos.

17 Or, eu spun aceasta : Un testament mal dinainte 
întărit de Dumnezeu în Hristos,' nu-1 desființează Le
gea care a venit după patru sute treizeci de ani, așa 
încât ea să desființeze făgăduința.

18 Că dacă moștenirea este din Lege, atunci nu mal 
e din făgăduință ; Dumnezeu însă prin făgăduință i-a 
dăruit lui Avraam moștenirea.

19 Atunci, ce este Legea ? Ea a fost adăugată din 
pricina călcărilor de Lege, până când avea să vină 
Urmașul Căruia I S-a dat făgăduința ; si a fost rândui
tă prin îngeri în mâna unui mijlocitor27.

20 Mijlocitorul însă nu este al unuia singur, dar 
Dumnezeu este unul.

21 Atunci, este Legea împotriva făgăduințelor Iui 
Dumnezeu 7 Doamne ferește ! Că dacă s'ar fi dat o 
Lege care să poată da viață, dreptatea ar veni în- 
tr'adevăr din I-ege.

22 Dar Scriptura a îndhis totul sub păcat, pentru ca 
prin credința în Iisus Hristos făgăduința să fie dată 
celor ce cred.

23 înainte însă de venirea credinței noi eram pă
ziți sub Lege, închiși fiind în vederea credinței care 
avea să se descopere ;

24 așa că Legea ne-a fost dată călăuză28 spre 
Hristos, pentru ca noi să ne îndreptățim prin credin
ță :

25 iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub 
călăuză.

26 Fiindcă toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin 
credința în Hristos Iisus.

27 Căci câți în Hristos v’ați botezat, în Hristos v’ațl 
îmbrăcat.

28 Nu mal este iudeu, nici elin ; nu mai este rob, 
nici liber ; nu mai este parte bărbătească și parte fe- 
meiască ; pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus.

29 Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți 
odrasla 29 lui Avraam, moștenitori după făgăduință.

22. In sensul; Nu anulez (ceea ce deja am primit): n« 
reziliez (contractul pc care l-am făcut).

23. Aici se încheie demonstrația lui Pavel în fața Iui 
Petru, poziție pe care acesta din urmă o va susține inte
gral in Sinodul Apostolic de la Ierusalim (vezi FA 15,7-11).

24. Răstignirea lui Hristos (alături de înviere, temă cen
trală a predicii lui Pavel) le-a fost descrisă Galatcnilor in 
mod public, amănunțit și plastic, cu maximă concretețe, 
ca pe un steag zugrăvit.

25. Renegarea credinței după ce ai pătimit pentru a te 
aruncă într’o stare mai rea decât înainte de a fi avut-o

26. Legea nu-și revendică originea ca fiind din credința.
27. Vezi nota de la FA 7,53.
28. Textual; pedagog. Vezi nota de la 1 Co 4,15.
29. Textual; sămânța: descendența: urmașul. Un singu

lar care, raportat la demonstrația din v. 16, atestă unita
tea credincioșilor întru Unul și Același Iisus Hristos.
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DOINA MOLDOVEANU
Născută în 1 ianuarie 1945, Doina Moldoveanu este profesoară de chimie în 

Rîmnicu Vîlcea și mamă a patru copii (doi studenți și doi elevi). Domnia sa ne 
scrie : ,,Eu nu cred că cearșafurile poetice ale generației ’80, '90 sînt poezie, în- 
timplător i-am citit, cum am citit toată poezia lumii. Sînț o poeță înnăscută, nu 
făcută și prea puțin mă interesează falsele criterii. Poezia mea își va găsi cititorii 
și criticii necesari care s-o recepteze. N-are nevoie de nimic. Este autentică, nu 
este nici naivă, nici desuetă, operează cu un limbaj modern, iar cu muzicalitatea, 
nu văd de ce să renunț la ea, cînd îmi este dăruită de cel de Sus. Doar pentru că 
nu se mai poartă ? îmi pare rău, dar mie îmi place să impun moda, nu să mă 
conformez ei“.

Supunem atenției dumneavoastră versurile Doinei Moldoveanu. Si dacă sim- 
ți ți nevoia, puteți chiar să ne scrieți părerile dvs. despre aceste poeme !

16 XI 1990
De ge să pling ? Am eșuat. 
Mi-ar trebui doar o iubire.
Alerg... himere... iar m-adun 
și nu mai sint nemărginire.
O cameră de cărți și ziare.
Acum eu strig : M-am săturat ! 
Vreau liniște un colț al meu 
și-o mină caldă de bărbat. 
De ce să pling ? Am eșuat.

13 VII 1991
Nu m-am lăsat niciodată torturată de 

lucruri. 
Am iubit doar cărțile, visul și o cafea, 
n-am avut niciodată o casă 
care să fie a mea.
O zi fără creație e-un pustiu inutil 
sentimentul trecerii mă podidește în 

dans, 
mă-ntorc deseori din stele și vă 

descopăr 
cu-același suflet uimitor în balans. 
Aș vrea o casă eu flori și picturi, 
să fie doar cărțile și o saltcaL 
perdeaua să-mi aducă aer curat 
din grădina cu zine și pomi.
și să plec, și să plec, să descopăr, să văd 
tot pămintii acesta năucitor de frumos, 
și să mor pe ne-așteptate, cu tine odată, 
cind voi încheia 
zicerea aceasta a mea.

12 IX 1991
Meditind la soarta acestui popor 
mi am dat seama 
c-a spulberat toate etapele 
că Răul a fost dus pină la capăt 
revărsînd sufletele, apele.
și, cine știe, da să nu e mai bine 
dacă de-atita oboseală nu e momentul

acum cînd se-anunță o mare istorie, 
jă-nvingă șl-n noi Orient-Occidentul ?

13 IX 1991
Iertați-mă !
Dar trebuie să v-aduc aminte mereu 
că sintem trecători și nemuritori, 
Nemuritori prin dragostea și faptele 

noastre, 
prin omenia ce strălucește peste 

dezastre.
Sint optimista de serviciu a lumii. 
Cînd vă e greu, sunați-mă !
O să vă spun că e groaznic să trăiți 

fără speranțe, 
cu urechea plecată doar Ia șoaptele 

Răului, 
o să vă strig că Visul este necesar 

preouin apa, 
că e o artă să-ți faci clipele flori, 
că e păcat să nu fiți curioși acum, 
cînd încep să sclipească stelele

Rațiunii 
și Dumnezeu trimite ambasadori.

17 IX 1991
Trebuie să ard ca un rug, 
altfel clipa e-ngrozitoare.
Trebuie să luminez aici în cetate, 
să salvez de la apatie și disperare 
aceste suflete torturate.
Degeaba amintește septembrie 
de trecerea aurie în plasmă 
eu știu că iubirea de voi 
va naște un drum... o fantasmă...
Voi rezista aici, pe aceste tronuri de 

frunze, 
in țara aceasta bolnavă și blindă, 
voi netezi zvonurile, valurile, 
voi fi pentru griji receptacol 
pentru că știu, pină Ia urmă, 
aici va fi un miracol.

EMA VINSKI
Toate versurile ni le-a trimis sub acest pseudonim la care, se pare, nu va re

nunța. Ce știm despre Ema Vinski ? E de prin partea Adjudului <?), studentă la 
A.S.E. (dacă n-a terminat între timp) și o admiratoare a ființei poetice a lui Liviu 
Ioan Stoiciu. „Tot sperînd să vă trimit niște Scrisori din Utopia, mă împiedic, 
cînd de Dealul Mitropoliei, cînd de umbra Cotroceni-lor, cînd cad în... Canalul TV .1, 
DÎnă la urmă, cine știe, reușesc și calc pe coadă “doi ochi albaștri» și atunci mă 
lecuiesc ei de utopii, fiindcă ce altceva este dieptatea la noi ?... Dar noi dăruim 
de bunăvoie scalpurile noastre să atîrne la cingătoarea celor care ne umilesc, să 
atîrne atît de greu îneît să-i îngenuchie, aceasta fiind modesta noastră contribuție 
întru iertarea păcatelor lor. Că iar ne trag pe roata istoriei !“

Indiferent ce nume va adopta în viitor pseudonimul Ema Vinski, versurile ei 
vor impune oricînd un poet bubuitor în poezia română !

*•

* *
In labirint, căutîndu-te. 
pipăind marginile existenței 
brodate cu litere moarte, 
limba română atirnă 
umflată, plină de bășici, 
avitaminoză severă, nu e 
timpul pierdut printre picioarele mele? 
realitatea se ascunde in 
alt coridor, de m:-ar ajunge 
firimiturile pină la capătul răbdării că, 
nu-i așa. cucuveaua se hrănește 
cu șoareci 
de bibliotecă, de cîmp...
„să se facă lumină" am zis și mina 
ta i-a închis ochii holbați din care se 
scurgea noaptea cu miros de 
bitum încins ce
aventură ciudată, am oftat, sinul meu 
adormit a tresărit șub 
atingerea ta conți nuind să transmită 
orologiului astral ora 
exactă a memoriei atinse 
de insomnie.

*

* *
în căutarea identității. 
Boul șfichiuîiid nervos cu 
coada un bărzăune flămînd, bau, 
foamea metafizică și 
nutrețurile asortate S A.
în cotidiene de mr:re tiraj ce 
băltoacă tocmai potrivită pentru

răcorit jegul crăpat, cu 
blindețe că țăranul îl 
scarpină intre 
coarne, poate mai 
trage la jugul filosofiei 
marxist-leniniste ? 
un pogon, două...

Aglomerație insuportabilă 
coridoare aseptice, atemporale te 
îndeamnă să le rătăcești cițe o 
ușă 
se cască cu tot necunoscutul din 
ce ți s a prescris 
un vis insolubil ca să eviți 
descompunerea legii Ia 
lecțiile de spionaj, iți aduci aminte, 

notițele 
in alfabetul Braille și 
instinctul 
acum trebuie să aplici cele zece 

metode de 
ident:flcare a 
melancoliei

*
* *
Cu lanțuri la 
picioare părinții 
noștri la colțul grădinii 
zoologice trcmurînd sub 
rouă înghețată cîntă 
cocoșul la tribuna 
oficială și ci măsoară 
îngîndurați 
spațiul strimt al 
singurătății...



plastica

PAUL SIMA.
Anotimpuri romantice

Cu două decenii în urmă, un critic 
literar m-a întrebat, scurt, care ar fi, 
la ora „actuală“ (!) cel mai bun pictor 
clujean. Paul Sima, i-am răspuns, fără 
să ezit. Era anul în care, pe atunci 
foarte tînărul artist Paul Sima își fă
cea o primă „ieșire în lume" pe sime- 
zele bucureștene, făcînd parte din 
,grupul celor patru", alături de picto
rii Lucia Pisc, Ion Mitrea și mentorul 
lor, sculptorul Romul Ladea. Iată de 
ce Petru Comarnescu subliniază dintru 
început că „în peisajele sale se 
afirmă un dar de monumentalizare și 
poetizare iar expresivitatea personaje
lor din unele portrete și scene tratate 
simplificat, dar viu, se bizuie pe trăsă
turi specifice, care duc la adevărul ti
pologic". Aș aminti și o remarcă mai 
recentă, a criticului. Dan Grigorescu : 
„pictorul se prezintă cu o paletă mai 
luminoasă, de un colorism vibrant, 
bunăoară în Iarnă la Năsăud, lucrare 
realizată Intr-o cromatică limpede și 
calmă, cu conturele desenate energic, 
făcînd dovada calităților sale picturale"

Pentru că forța și expresivitatea li
niei din monumentalele sale construcții 
plastice se dublează întotdeauna cu 
sonorități coloristice, aparținînd hotă- 
rît unui poet al penelului.

Opera cromatică a lui Paul Sima, 
oferită publicului într-o reprezentativă 
retrospectivă comemorativă la Comple
xul expozițional al plasticienilor clu
jeni, vine să ilustreze în mod convin
gător și spectaculos că pictura este/tre- 
buie sfi fie asemenea poeziei. Sau mai 

exact, așa cum spunea bătrînul Hora- 
țiu în a sa „Ars poetica" : „Ut pictura 
poesis exit". Privind filele cromatice in- 
spirate de peisajul fie el românesc, dal- 
matin, italian sau grecesc, ne putem da 
seama pentru ce pictorii — „frații noș
tri care văd" cum inspirat îi supranu
mește Paul Eluard, reușesc să meta
morfozeze, la temperaturi inspirate 
poezia într-o pictură vorbitoare, știut 
fiind că poezia mai este denumită șl 
pictură mută. Firește, se poate „citi" 
și viceversa !

Pictorul, prin ochiul său interior 
vede explozia verde a verii în coa
mele despletite ale sălciilor de pe ma
lurilor Someșului său în lumina pali
dă și rece a toamnei gata-gata să se 
șpînzure „cu mîneca de-un pom" cum 
ar spune marele „derbedeu" liric 
Esenin.

Dar ceea ce mă fascinează cu ade
vărat la Paul Sima sunt halucinantele 
Ierni transilvane. Pentru că Paul Sima 
s-a impus încet dar sigur ca un inspi
rat rapsod în linie și culoare al spa
țiului (mioritic) transilvan. „Tîrg la 
Sighet", „Miri din Oaș", „Iarnă la 
Bîrgău", — iată un triptic etalon pen
tru universul picturii lui Paul Sima, a 
cărui sensibilitate vibrează — în ne
ostenita horă a anotimpurilor ce se 
Iscă în imagini fabuloase de sub pe
nelul pictorului.

Artistul nostru (trecut în lumea um
brelor la 59 de ani) subliniază apăsat 
dar fără ostentație „didacticistă" că 
în discursul său cromatic culoarea tre-

bule să cin te. de bucurie sau tristețe, 
după cum este șl mersul soarelui pe 
cerul carpatin, unde albul imaculat sau 
îndurerat al iernilor transilvane vrea 
șă Infirme etichetarea albului ca non- 
culoare. Cît despre negru, oare nu. mai 
ieri, Renoir spunea că negrul nu nu
mai că este culoare dar este chiar re- 
gele/regina culorilor ! In viziunea lui 
Paul Sima din iernile transilvane, nu- 
anțele cromatice ning dintr-un cer de 
sunete peste urările colindătorilor, ca 
într-o stampă tradițională. în care ca

sele Apusenilor dorm cu cușma țugu- 
iată, pe-o ureche. O iarnă în care lumea 
a uitat de mult care mai este prețul 
unui cal ! Dar ce importanță mai poa
te avea, cînd acum culoarea se aprin
de în candela dintr-o gutuie, Iar din 
cerurile icoanelor pictate „îngerește" 
(cum spunea meșterul Ladea) se aude, 
de „dincolo", glasul pictorului : „Cîn- 
tați, arhangheli, / Lăsați că urlu eu 1“

Negoiță Irimie

muzica

Tradiție 
și existență

Intr-un tîrziu de toamnă. muzicieni 
din țară și de peste hotare si-au dat 
întîlnire, în Cetatea Băniei, unde, ca în 
fiecare an. s-a desfășurat Festivalul 
„Craiova muzicală", manifestare de tra
diție ajunsă, acum, la cea de a XlX-a 
ediție. Timp de nouă zile, melomanii au 
refăcut drumul către sala Filarmonicii 
sau către Teatrul Liric, gazde ale unor 
programe ce s-au dorit puncte de real 
interes pentru cele mai diverse catego
rii de public.

Cei care sînt tentați să descopere me. 
reu noi teritorii ale artei sunetelor, au 
avut revelația unor opusuri din literatu
ra universală prezentate în primă audi
ție (craioveană) — „Carmina burana" de 
Carl Orff. interpretată în concertul inau
gura] de corul și orchestra Filarmonicii 
„Oltenia" și corul de copii ..Cantabile" 
din Craiova sub bagheta lui Remus 
Georgescu (Timișoara), soliști fiind Mi- 
haela Grăjdean. Nicolae Prescornițoiu si 
Visarion Huțu (Iasă) și. spre finalul fes
tivalului. Concertul pentru vioară, pian 
și orchestră de Felix Mendelsohn-Bart- 
holdy, în versiunea propusă de violonista 
Jeny Abel (Germania), pianistul Mihai 
Ungureanu șl dirijorul Marco Celli Stein 
(Italia).

Iubitorii muzicii de cameră au fost 
„răsfățați" cu programe de factură foar. 
te diversă, de la muzica veche si con
temporană prezentată de ansamblul „Ar- 
chaeus" din București (dirijor Liviu Dăn- 
ceanu) la opusuri de Haydn. Ravel si 
W. Berger interpretate de Cvartetul 
„Gaudeamus" din Brașov, de la formula, 
mai specială, a cvartetului de corni 
„Carnyx" din Craiova la poezia diafană 
a liedurilor de Enescu. Schumann si 
Wolf în tălmăcirea sopranei Adriana 
Mesteș (Iași) acompaniată de pianistul 
Mihai Ungureanu. sau la sonoritatea lu
minoasă a sonatelor și concertelor de 
Telemann și Vivaldi, programate în con
certul de închidere a festivalului de Col
legium Musicum Academicum din Clui- 
Napoca.

Un concert de concerte cunrinzînd 
„Imperialul" beethovenian — solist pia

nistul Dan Atanasiu si Concertul nr. 1 
pentru vioară șl orchestră de Paganini 
— solist Gabriel Croitoru — a prilejuit 
reîntîlnirea publicului craiovean cu doi 
interpreți de prestigiu sub bagheta ex
perimentată a lui Modest Cichirdan.

Corul Filarmonicii „Oltenia" dirijat de 
Alexandru Racu a susținut un program 
divers, incluzînd lucrări din literatura 
religioasă semnată de Brahms. Rossini. 
Verdi. Faură sau Gounod, cîteva prime 
audiții (craiovene) din muzica lui Weber 
sau Schoggl și. în partea a doua a serii, 
lucrări de compozitori români contem
porani ; printre invitați, soprana Victoria 
Bezetti de la Opera Română din Bucu
rești.

Teatrul Liric a propus. în festival, un 
titlu de mare succes, ales, nu întîmplă. 
tor, în bicentenarul Rossini — „Bărbie
rul din Sevilla" — cu o distribuție locală 
completată (substanțial) cu „forte" clu
jene ; la pupitru Modest Cichirdan.

Am avut privilegiul de a urmări ulti
mele două seri din festival — în concer
tul dirijat de Marco Celli Stein am aplau
dat interpretarea a două lucrări de 
Mendelsohn.Bartholdy — Concertul pen
tru vioară, pian și orchestră (amplă so
nată scrisă Ia doar 14 ani. revăzută zece 
ani mai tîrziu în variantă concertantă) 
și suita „Visul unei nopți de vară", pre- 
cedate de Uvertura „Egmont" de Beetho
ven. Dacă dirijorul ar fi fost mai con. 
creț în gestică și expresie, dacă Jeny 
Abel ar ii cîntat mai puțin sub ton pe 
vioara sa Guarnleri șl dacă orchestra nu 
ar fi fost atît de supărată (pe cine — 
pe spectatori ?!). ar fi fast realmente un 
concert bun, așa cum se contura în u- 
vertură. Se pare că, uneori, orchestra 
craioveană devine „năbădăioasă". ale- 
gînd, predilect, festivaluri sau concerte 
deosebite ca momente de manifestare a 
unor nemulțumiri mai mult sau mai pu
țin obiective (care, oricum, se rezolvă 
„în familie", nu în public).

In ultima seară am dorit să „probăm" 
terapia muzicală prin intermediul unor 
pagini preclasice în viziunea unui an
samblu clujean care aniversează, anul a- 
cesta, 25 ani de existență ; ușor distrat! 
(sau detașați), cei doi suflători (Gavril 
Costea și Aurel Marc) nu s-au ridicat la 
valoarea lor reală, dar programul a fost 
agreabil (bună evoluția lui Use Herbert 
și Ecaterina Botar). mult aplaudat de 
un public tînăr care, cu riscul de a pier
de Twin Peaks, a rămas să asculte mu
zici bună, cerînd chiar două bis-uri (o- 
ferite cu încîntare și promptitudine).

Un festival de tinută. supus unei exi
gențe impuse de directorul Mihai Ungu
reanu. care știe să ridice prestigiul fes. 
tivalului, dar si al Filarmonicii pe care 
o „păstorește".

Anca Florea

parțial color

Săracii 
milionari!

Ieri, cine se arăta mai pauper. cine 
avea o biografie cenușie pe măsura epo
cii de aur — adică fără rude în străină
tate. fără rude printre preoți, fără un 
trecut opulent — putea fi omul zilei. El, 
omul zilei, dacă știa să articuleze cît de 
cît cuvintele, intra Imediat în rezerva 
de cadre a partidului, și-aveam atîtea 
rezerve, că nicî cauciucurile do la auto, 
turisme nu mai suportau atlta presiune 
din partea rotii de rezervă. Azi. totul 
(oare ?) s-a schimbat. Cel puțin așa oare 
să ne demonstreze inspirata noastră te
leviziune națională, care nu scapă nici 
un prilej pentru a ieși în relief cu per
sonaje de prim plan. Chiar si ..Studioul 
economic", sesizînd în mal multe secven. 
te îndestularea noastră, a chemat la o 
masă joasă nu mai puțin de trei doam
ne de milioane. Altfel zis. putrede de 
bogate, deși după cum arătau îmbrăca- 
te, nu prea știm ce să credem. Dar. 
treacă de la noi.

N-am prea aflat prin ce miilnace g-au 
înstărit, nîci la ce practici au recurs pen
tru a veni în fața noastră dar. în schimb 
am descoperit că știu să iasă la atac. Ca 
și altădată, am fost martorii prosperită
ții naționale, ca și cînd n-am avut atîtea 
necazuri în vara asta. Nu ni se mai a- 
rată cozile la pîine. nu se mai zărește 
vreun cerșetor pe la vreun cap de ood. 
trenurile nu mai sînt atacate de flă- 
mînzi, cartierele mărginașe trosnesc de 
sănătate. Nici vorbă de moartea reviste
lor de cultură, infernul discutabil, ca să 
cităm și noi ca madam Jelescu. a cobo. 
rît acolo, unde-i este locul. în cele mai 
adinei straturi ale pămîntului.

Așadar, o româncă, o nemțoaică sl o 
americancă, alese pe sprinceană, sub su
pravegherea resemnată, uneori, a doam- 
nei Florica Râdulescu, ne-au împărtășit 
în grabă din gîndurile lor alese si cam 

toate. Ia unison, au ajuns la concluzia 
că în România nu prea sînt legi dura
bile și valabile pentru ca străinii să in
vestească. Ca și cînd asta era o noutate ! 
Păi încă nu știu distinsele milionare cine 
a pus mîna pe frîlele tării 7 Noi nu ne 
grăbim să le spunem, fiindcă ne chipul 
surugiului se observă cu ochiul liber pe
tele roșii. Dacă între timp a mai schim
bat limba de lemn cu limba de păpădie, 
asta nu înseamnă că a virat spre dreap
ta. convins si hotărît. Dar să revenim la 
doamnele noastre.

Cea mai volubilă, dar si cea mai Inci
sivă a fost, fără îndoială, madam Cris- 
tine Valmy, binecunoscută în saloanele 
mondene, care acționează, dună cum o 
conduc principiile, cu sînge rece. „Dacă 
se contează pe suflet, nu se dezvoltă e- 
conomia". Uluitoare descoperire I Trebuie 
să știe dînsa exact ce se investește pen
tru a se obține profit maxim. Nouă, din 
păcate, nu ne-a spus. Si. tot madam 
Cristine Valmy trage de urechi poporul 
român. „După război, nemții lustruiau 
cărămidă eu cărămidă pentru a face o 
casă nouă. or. în țara noastră nu se lus
truiește nimic". Cît dezinteres si cîtă le. 
nevie ! Noroc că mai apar la „Studioul 
economic" unele personaje care vorbind 
despre faptele lor. (n contrast cu ale 
nltora... Văzînd-o noi pe madam Valmy 
cum se scărpina pe obraz, l-am dat Insă 
repede crezare. cbiar știm că e unsă cu 
toate alifiile. Din această cauză trebuie 
să-i fi scăpat și amănuntul că României 
I s a luat de trei ori tezaurul și tțtuși 
c un teritoriu binecuvîntat.

Să trecem peste toate astea si să ur
mărim emisiunea cu pricina. Sedusă de 
demonstrațiile invitatelor sale. Florica 
Rădulescu a mai avut puterea să arunce 
bomba ; „Va dicta banul ci nu valoarea 
acum ?“ Și, consecventă cu sine. Cristine 
Valmy răspunde prompt. Vorbește de un 
stat incontrolabil si fără control. face 
elogiul particularului, singurul care-și 
poate urmări banii. ,si ajunge la con
cluzia că în România tot birocrația ne 
mănîncă. Ca să obții o aprobare îti tre
buie 7 000 de copii. Da’ de unde? 7 500 
am descoperit noi. Doamnei Valmy i s-a 
făcut totuși o favoare. Păi dacă nici mi
lionarii nu-s tratați la valoarea (!) lor. 
atunci cine ?

Oricum, prețiozitatea reporterului si 
goliciunea de limbaj a invitatilor au să. 
răcit parcă și mai mylt masa joasă la 
care s-au așezat.

Marius Tupan



cartea străină

La cumpăna 
veacului

P. H. Newby (n. 191b) este ceea ce 
se numește un scriitor consacrat. In
trat în istoriile literare, asemuit cu 
Forster, Waugh și Powell, apreciat de 
Graham Greene, distinsul scriitor bri
tanic a avut privilegiul de a fi primul 
deținător al prestigiosului Booker Pri
ze. P. H. Newby este considerat un ar
tizan al romanului. într-adevăr, cărțile 
sale sînt construite cu grijă, cu o artă 
ce amintește epoca de aur o romanului 
victorian. Proza sa se iemarcă prin 
fluență, eleganță și frumusețe stilis
tică, dar, mai ales, ca o marcă de preț 
a spiritului britanic pe care îl repre
zintă în tot ce are mai caracteristic fi
lonul său tradițional, cărțile lui P. H. 
Newby sînt străbătute de un fin simț 
al umorului. La temelia creației ce-i 
poartă semnătura se simte totdeauna 
prezența unei personalități artistice ra
finate care reușește să-și pună am
prenta asupra paginilor sale, cucerind 
cititorul chiar și atunci cînd miza căr
ții nu este prea mare, cu alte cuvinte, 
Newby este un artist al cuvîntului care 
știe să captiveze prin scris. Aceasta nu 
înseamnă însă că prozatorul britanic 
nu este și un iscusit povestitor. De la 
romanul victorian pe care, fără îndo
ială, îl prețuiește, a moștenit știința de 
a articula o narațiune, reușind perfor
manța ce astăzi poate părea puțin de
suetă (un atribut primar al narațiunii, 
Dotrivit lui Forster) de a incita citito

rul, stîrnindu-i interesul pentru „ce 
va mai urma". Poate că aici se insi
nuează și convingerea intimă a scriito
rului că viața, este imprevizibilă, ceea 
ce face ca firul acțiunii cărților sale să 
se desfășoare ades sinuos și, de bună 
seamă, captivant. Ultimul său roman 
pe care, într-o traducere liberă, l-am 
numi „La cumpăna veacului1"') ilus
trează din plin aceste calități. Asis
tăm la „saga miniaturizată11 a unei fa
milii din sudul Țării Galilor, sur
prinsă la finele domniei reginei Victo
ria și desfășurată amplu, arborescent, 
pînă la sfîrșitul primului război mon
dial. Este relatarea existenței lui Char
les White, a rudelor, prietenilor și a- 
propiaților săi, dar, mai presus de 
toate, este istoria sfîrșitului de veac și 
începutului de lume nouă, în pragul 
unui nou secol. Ambițios autodidact, 
pasionat de literatură și dornic de a-și 
făuri un crez de viață într-o epocă în 
care toate certitudinile par a se zdrun
cina iar lumea se înfățișează doar ca o 
amăgitoare iluzie, Charles White, t- 
roul principal al cărții, îi oferă auto
rului prilejul de a evoca cîteva din ten
dințele filozofice, ideologice, politice, 
morale și artistice ale acestui final de 
secol, sugerînd, totodată, trauma și 
absurdul războiului care, chiar și în 
acest îndepărtat orășel velș, în care e- 
coul luptelor ajunge estompat, nu poa
te să nu aibă urmări adînci și uneori 

dramatice. în atmosfera aproape claus
trată și patriarhală a micului oraș Pe- 
narth, viața își urmează cursul firesc 
în ciuda frămîntărilor lumii. Are loc un 
război, gripa spaniolă face ravagii, su- 
fragetele se agită, femeile luptă pentru 
o emancipare totală, spectrul gîndirii 
lui Nietzsche tulbură mințile, Bertrand 
Russell marchează începuturile mișcă
rii pacifiste, socialismul se impune tot 
mai puternic, dar viața sufletului, exis
tența umană, jocul tainic și imprevizi
bil al destinului — ca într-un roman 
de Jane Austen — își urmează mai de
parte drumul într-un soi de pilduitoa
re atemporalitate. Așa se face că din
colo de ambițiile de cronicar al unei 
lumi ce dispare și al alteia ce se naște, 
partea cea mai solidă ce dă forță ro
manului lui Newby este aceea consa
crată vieții lăuntrice a lui Charles 
White, sentimentului de culpabilitate 
ce-1 va stăpîni pe erou pe tot parcur
sul cărții, sentiment pricinuit de moar
tea tragică și într-un fel misterioasă a 
fiului său. Născut din dragostea pentru 
slujnica Polly, James va fi crescut de 
soția lui Charles ca și cum ar fi fost 
propriul ei fiu. înzestrat cu un talent 
actoricesc ieșit din comun, micul Ja
mes se identifică cu personajele inter
pretate de el pînă într-atît încît la un 
moment dat nutrește convingerea că 
el este însuși Oliver Twist. într-o di
mineață însă micul actor va fi găsit 
spînzurat. Oare cărui fapt i se dato
rează acest tragic sfîrșit ? Ce l-a de
terminat pe James să-și pună capăt 
zilelor ? Neînțelegerea și duritatea cu 
care a fost tratat de către părintele său 
atunci cînd copilul fuge la Londra 
pentru a-și urma vocația artistică, trau
ma ființei ce intuiește că nu-și va cu
noaște niciodată adevărata mamă sau, 
pur și simplu, un impuls tainic, legat 
poate de fascinația sa pentru lumea 
teatrului căreia îi cade pînă la urmă 
pradă, printr-un gest de confuzie între 
real și ficțiune ? Taină pe care cartea 
pînă la urmă nu o va dezlega, dar care 
va marca existența lui Charles pînă în 
clipa în care un alt fiu adoptiv pentru 
care suferă și pe care, identificîndu-1 

cu James, îl va îmbrățișa cu un soi de 
comprehensiune umană în plus, cu ’ o 
dragoste mai puțin severă decît cea dă
ruită fiului său și care îi va aduce, 
pînă la urmă, salvarea, pacea și împă
carea cu ființa patetică de dincolo de 
mormînt. Apariția salvatoare a micului 
Guy în viața lui Charles White are 
ceva din taina și bogăția de sensuri a 
unei Bunevestiri. Paginile romanului 
dedicate creșterii lui Guy, bolii sale, 
veghei la căpătîiul său și apoi însănă
toșirii sale ca o minune a cerului (pa
gini ce ar fi putut lesne aluneca în 
sentimentalism desuet sau melodramă) 
sînt de o mare forță umană și artis
tică. Episoade memorabile ale cărții 
sînt apoi fuga lui James la Londra, 
noaptea cu ceață grea petrecută în ma
rele oraș, ce amintesc lesne de pagi
nile cele mai frumoase din romanele 
lui Dickens. James este el însuși unul 
din acei copii patetici, misterioși și fer
mecători cum numai în romanele lui 
Dickens se mai pot găsi. P. H. Newby 
mai creează însă și alte personaje re
marcabile în romanul său. Astfel u^or 
excentrica profesoară Gladys Dover 
Davies — supranumită „Deedee11 — ce 
se va căsători în clipa în care va ră- 
mîne văduvă cu regizorul și actorul O- 
lleranshow (rămas el însuși văduv), fas
cinată de lumea teatrului și dornică 
să-și urmeze vocația chiar și în pragul 
senectuții, este de neuitat. Un alt per
sonaj puternic este și Mendel Minsky, 
înțelept, săritor și înzestrat cu mult 
simț al umorului. în fine, plasată la 
cumpăna veacului, cartea lui P. H. 
Newby se citește cu deosebită plăcere, 
ca un roman ce, ambiționînd să cuprin
dă în paginile sale istoria, ne vorbește 
totuși în primul rînd despre eternul 
sufletului și firii umane.

Virgil Lefter

•) P. H. NEWBY : „COMING IN 
WITH THE TIDE11, HUTCHINSON, 
LONDON, 1991.

spectator

Raid teatral european <>««»

„Teatrul 13“ din Sofia, înființat în 
iunie ’90, din tineri absolvenți ai In
stitutului de artă teatrală, este un stu
dio experimental, unde se caută noi 
forme de simbolistică scenică, în 
special modalități de teatru verite. 
Prioritar, este folosită improvizația, în 
cadrul nelimitat al acesteia întîlnin- 
du-se creator, într-o sinteză teatrală 
novatoare, drama, muzica, marioneta 
(păpușa) coregrafia... La Padova (Ita
lia), o nouă premieră de succes este 
piesa lui Bruce Beresford „Păcatele 
inimii1*, în rolul principal apărînd ac
trița Giuliana De Sio, care nu-i altci
neva decît cunoștința noastră de pe 
micile ecrane, interpreta Giuliei Anti- 
nari din serialul „Caracatița**. O altă 
trupă teatrală italiană, Compania tea
trală „Koreja** din Lecca, are un re
pertoriu teatral fundamentat pe expe
rimentări estetice (și scenotehnice), 
dintre spectacolele montate, două au
fost prezentate, după cum se știe, și 
în țara noastră, într-un scurt turneu 
la București, Timișoara și Craiova. 
Este vorba de „Refractarii** (după 
„Woyzesck11 de Georg Biichner) și „I 
Amori11 (după „Trei surori11 de Ce- 
hov), ambele excelente adaptări, re
create cu un rasat simț teatral și sce- 
nizate în copleșitor registru de artă 
scenică modernă. Dacă tot am ajuns 
în țara noastră, ne facem datoria să 
consemnăm succesul deosebit repurtat 
de o trupă prestigioasă a Teatrului 
Național din Londra, cu „Regele Lear11 
și „Richard al Ill-lea11 de Shakespeare, 
într-un turneu prin Europa de Est 
(la București, Praga, Leipzig, Dresda), 
o dovadă sublimă că teatrul marelui 
dramaturg englez are o trainică legă
tură fundamentală cu viața cu reali
tatea, cu actualitatea din oricare spațiu 
al lumii. Revelatoare este scena tăie
rii hărții regatului britanic cu foarfe
că, din „Regele Lear11, imaginată de 
regizoarea Deborah Verner iar creația

actorului Brian Cox (în bătrînul rege 
Lear) este înspăimîntător de virtuoasă, 
răscolind adîric sufletele spectatorilor. 
Iu ceea ce privește piesa „Richard al 
Hl-lea“, însuși regizorul spectacolului, 
Richard Eyre, declară că este „cea mai 
românească în semnificație1*, pentru 
că are ca temă nu numai malversați- 
unile unui feroce dictator, ci și efec
tele distructive ale regimului totalitar 
asupra spiritului, strălucitul regizor 
englez numindu-1 pe Shakespeare (nu 
doar de dragul calamburului verbal), 
„un mare dramaturg român “ t Deci, și 
Shakespeare e cu noi ! Actorul Ian 
Mc Kellen .realizează un personaj 
(Richard) înălțător de malefic în mi
cimea lui morală, fără a pedala pe

accente psiho-patologice. Sînt redate 
cu măiestrie meschinăria, mizeria
hidă și mirmidonică a tiranului, ros 
și condus de ambiția, de foamea pute
rii, ducîndu-1 la izolare și moarte, iar 
țara aruncînd-o în haos. Un amănunt 
anacronic (din cele cîteVa), acela că 
Richard poartă cizme de ofițer, îi ofe
ră regiei un argument vizual că acți
unea este plasată într-un stat din se
colul 20, copleșit de ceremoniile în
scăunării dictaturii. Acest spectacol 
tulburător pentru români a trezit, 
amintiri crude din trecutul apropiat și 
sîngeros al sfîrșitului tiraniei, scena 
cînd steagul este coborît și i se decu
pează mijlocul, oferit noului rege, oca- 
zionînd o atmosferă electrizantă în 
sală, ca la un miting !

Un succes extraordinar a înregistrat 
spectacolul „Procesul1*, pe textul unei 
dramatizări a cunoscutului român al 
lui Franz Kafka, realizate de Steven 
Berkoff, care semnează regia și sceno
grafia (aceasta din urmă împreună cu 
Guy Nicholson), la Teatrul Național 
Regal din Londra. Decorul este com
pus dintr-un fundal alb și flancuri 
negre, iar prin spațiul scenic se mișcă, 
sugestiv, cîteva elemente decorative 
cu multifuncționali tate și plurisemni- 
ficație (dreptunghiuri din țevi de alu
miniu), acestea fiind mînuite de acto- 
rii-corifei ai corului și martori ai ac
țiunii. Prin manevrarea elementelor 
dreptunghiulare se sugerează persua

siv-estetic spațiile de joc, multiple, care 
ar fi solicitat schimbări greoaie de de
cor, iar lumina „vorbește11 vizual des
pre ostracizanta și chinuita viață r 
sărmanului funcționar Joseph K., ur- 
mărindu-1 peste tot, decupîndu-i făp
tura în cercuri luminoase și obscur 
tasant. Opera „Regele Lear1* de Ari- 
bert Reimann aduce melomanii la Tea
trul Național de Operă din Londra, 
spectacolul avînd o mare amplitudine 
teatrală, vocală și scenotehnică (plat
forme modulare se ridică sau coboară, 
printr-un sistem de scripeți), acțiunea 
căpătînd fluență și accente semantice 
pentru evoluția șl relațiile interper
sonal ale eroilor dramei shakespeari
ene. La Compania teatrală „Peter 
Hali11, patronul și directorul ei artistic 
a pus în scenă „A douăsprezecea 
noapte1* de Shakespeare, realizînd un 
spectacol antrenant, cu o mișcare con
tinuă, cu actori excelenți, folosind ac
țiunea misterioasă a complotului, în 
rolul Malvolio apărînd cunoscutul Eric 
Porter, care adoptă o ciudată manier 
interpretativă, a îndrăgostitului naiv 
și etern refuzat de obiectul pasiunii 
lui fanatice, în registru tragic grosier, 
ceea ce declanșează hohotele publicu
lui. O altă reușită adaptare liber’’ 
după „Madame Butterfly** de Giacom 
Puccini este originalul musical „Miss 
Saigon** de Claude-Michel Schonberg, 
Alain Boublil și Richard Maltby, acți
unea fiind plasată în timpul și după 
războiul din Vietnam. O distribuție 
pestriță, formată din actori totali, în
tr-un decor pitoresc, folosindu-se toa
te „găselnițele** tehnoscenice la modă, 
pentru a realiza, mai ales acele scene 
fulminante și fumigînde (onirice) ale 
„visului american*1. Entuziasmantul 
musical se derulează la celebrul tea
tru „Drury Lane“, de mare valoare 
expresivă fiind eclerajul...

Mari și longevivi actori, cu memo
rabile creații în teatru și film, au fost 
Elisabeth Bergner și Erwin Faber din 
Germania. Există actori țalentați, ac
tori mari și actori predestinați, rari, 
exprimînd prin creațiile lor spiritul 
vremii în care trăiesc. Asemenea ac
tori predestinați sînt cei mai sus 
amintiți, evocați și omagiați în fie
care an în lumea artistică germană. 
Elisabeth a fost prietenă a lui Brecht, 
fără a juca în piesele lui (nu-i plăceau 
personajele), debutul făcîndu-1 în 1917, 
la vîrsta de 20 de ani, în Ofelia, ur- 
mînd o carieră strălucită. Erwin, bote
zat „starostele breslei actorilor ger
mani11, temperament intempestiv, a 
fost dușmanul manierelor interpreta
tive excesiv cerebrale, în dauna sen
sibilității și spontaneității. Creațiile 
lui sînt o osmoză între aceste modali
tăți de expresie.

Vlad Andrei Orheianu
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Profeția 
revoluționară
al capitalismului privat este un fel de 
capitalism de stat care va ajunge să se 
plaseze, apoi, in serviciile comunității. 
Luînd în considerare această direcție se 
poate spune că Marx. întotdeauna. a 
exultat rolul revoluționar care asumă, 
inconștient, burghezia. El vorbește despre 
un „drept istoric1* al capitalismului. în 
același timp sursă de progres si de mi
zerie. Misiunea istorică si iustificarea 
capitalului sînt. după părerile sale, de a 
pregăti condițiile unui mod de produc
ție superior. Acest mod de producție nu 
este el însuși revoluționar, el va trebui, 
doar să încoroneze revoluția. Singure, 
bazele producției burgheze sînt revoluțio
nare. In timp ce Marx afirma că umani
tatea nu-si pune decît problema pe care 
o poate rezolva, tot el afirmă că soluția 
problemei revoluționare se găsește în 
germenele sistemului capitalist. El reco
manda. mai degrabă, de a suporta statul 
burghez si chiar de a-1 ajuta să se con
solideze decît de a reveni la o produc
ție mai puțin industrializată. Proletarii 
pot și trebuie să accepte revoluția bur
gheză ca o condiție a revoluției munci
torești.

Marx este, astfel, profetul producției și 
e gata să gîndească în acest punct că 
sistemul trebuie trecut înaintea realită
ții. Niciodată nu a încetat să-1 apere pe 
Ricardo, economistul capitalismului. îm
potriva celor care îl acuzau de impune
rea producției fără să-i pese de oameni. 
„Tocmai ăsta este meritul lul“ — răspun
dea Marx. cu aceeași dezinvoltură ca 
si Hegel. Ce importanță avea sacrificiul 
oamenilor cînd acesta trebuia să serveas
că salvării întregii umanități ! „Progresul 
seamănă cu acel oribil zeu păgîn care nu 
a vrut să bea nectarul decît din craniul 
dușmanului ucis**. Cel puțin va exista 
progres cînd încetează tortura apocalip
sului industrial. în ziua reconcilierii.

Dar. dacă proletariatul nu evită revo
luția si nici nu dorește să fie pus în 
posesia mijloacelor de producție, va a- 
părea vreun beneficiu, spre binele tutu
ror 7 Unde este garanția din care nu se 
vor ivi. ordine, clase, antagonisme ? Ga
ranția este în Hegel. Proletariatul e for
jat să facă uz de bogăția sa pentru bi
nele universal. El nu mai este proleta
riat. el este universalul opunîndu-se par
ticularului. adică capitalismului. Antago
nismul dintre capital si proletariat este 
ultima fază a luptei dintre singular și 
universal, cea care animă tragedia isto
rică a stăpînului și a sclavului. In ter
menul schemei ideale trasate de Marx. 
proletariatul a înglobat, mai întîi. toate 
clasele si nu a lăsat în afara sa decît o 
mină de stăpîni. reprezentanți ai „cri
mei notorii**, pe care revoluția. în mod 
just. îi va distruge. In plus, capitalismul 
împingînd proletariatul pină la ultima 
fază a decăderii. îl eliberează. încetul cu 
încetul, de toate determinările care ar 
putea să-1 separe de alți oameni. El nu 
are nimic. Nici proprietatea, nici mora
lă. nici patrie. El nu tine, deci, de nimic, 
decît de singura condiție pe care o re
prezintă : implacabilul. El afirmă tot și 
despre toti dacă se afirmă pe el însuși. 
Si asta nu pentru că proletarii sînt zei. 
ci pentru că sînt reduși la o condiție inu- 
nană. „Singuri proletarii, total excluși 
Je afirmarea personalităților, sînt capa
bili să se realizeze ca ființe complet e“.

Aceasta este misiunea proletariatului : 
de a face să apară suprema demnitate 
din suprema umilință. Prin durerile și 
’aptele lor este Christul uman care răs- 
umpără păcatul colectiv al alienării. El 

este, mai întîi. purtătorul negării tota
le si apoi crainicul afirmării definitive. 
„Filozofia nu se poate realiza fără dis
pariția proletariatului. Proletariatul nu 
se poate elibera fără realizarea filozofiei. 
El nu poate exista decît pe planul isto-
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Ismail Kadare (n. 1936) este cel 
mai important scriitor albanez con
temporan șl, indiscutabil, unul 
dintre cei mai editați europeni la 
ora aceasta. Autoexilat în 1990 în 
Franța (Albania fiind. în anii 1990— 
1991. zguduită de ample și singe, 
roase mișcări anticomuniste), Kada
re a refuzat cu obstinație orice 
publicitate, infirmînd modest posi
bilitatea de a urma exemplul con
fratelui Vaclav Havel și rămînînd 
pe mai departe „un simplu scrii, 
tor".

Cerbul
Cerb hăituit de cîini, Ia vinătoare, 
Alergi cu coarnele proptite-n stele. 
Rotindu-ți fruntea, scuturi de pe 

boltă 
Covoare de zăpadă, efemere.

Precum un plug, lași dîră-n ceruri, 
Albastrul ți s-a încurcat de tot in 

coarne.
Fire de stea șl carne de comete. 
Puf boreal sub țipătul de goarne.

Dar cîinii nu te Iasă, vin din urmă, 
Te încolțesc și tu alergi mai tare 
Sub stele reci.
Mai mult ca hăituiala. 
Răceala lor, a stelelor te doare.

Orbii Parisului
Jalnici sînt orbii, dar cei mai de 

plins la Paris sînt.
Ii intilnești pe Champs-Elisee, in 

Concorde, în fața hotelului „Ritz“,
In Piața Vandome, in Montparnasse, 

nu, e prea mult

riei mondiale. Acțiunea comunistă nu 
poate fi decit ca realitate istorică plane- 
tară“

(.................................................... )

Desigur. Marx a avut dreptate asupra 
exigentei etice care este baza binelui 
marxist. Trebuie adăugat. în mod just, 
înainte de a examina eșecul marxismu
lui. că exigența eticului face adevărată 
grandoarea lui Marx. El a pus munca, 
decăderea ei injustă si demnitatea sa 
profundă în centrul reflecției. El s-a ri
dicat împotriva reducerii muncii la o 
marfă și a lucrătorului la un obiect. El 
a amintit privilegiaților că privilegiile 
nu sînt divine, nici proprietatea un drept 
etern. A dat o conștiință negativă, celor 
care nu aveau dreptul asupra ei si a de
nunțat cu o profunzime fără egal o clasă 
care se folosea de crimă într.o societate 
mediocră, lipsită de orice noblețe.

S.R-V.
- «-VO.*»6*
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ISMAIL KADARfi
Clasicul, de-acum, în viată I. Ka

dare a debutat în deceniul al șase
lea cu cîteva volume de poeme, 
remarcate rapid de critică, dar 
consacrarea i-au adus-o marile 
sale romane (traduse, în parte, și 
în limba română) : Generalul ar 
matei moarte, Cetatea, Cronică in 
piatră. Aprilie spulberat. Ultimii 
doi ani. anii „francezi**, au consti
tuit o perioadă de maximă sinceri
tate pentru Kadare, care se dedi. 
că îndeobște memorialisticii poli, 
tico-filosofice. ilustrată prin două 
apariții recente sub firma Fayard: 
Primăvara albaneză (1990) și Pova
ra crucii (1991). După ce, în cele 
mai cunoscute romane ale sale ata
că criptic și kafkian sistemul co
munist albanez (încrucișare de 
marxism primitiv și despotism 
oriental), scriitorul dezvăluie în ul
timele cărți monstruozitatea meca
nismului comunist, dus la perfec
țiune de unul dintre cei mai sîn- 
geroși reprezentanți ai săi. Enver 
Hodja.

Poemele pe care le-am tălmăcit 
în acest ciclu sînt mai vechi și mai 
noi. pentru că Ismail Kadare n-a 
renunțat niciodată la poezie, „ulti
ma gară**, a unui artist chinuit și 
fericit în singurătatea sa.

Să-i vezi și pe cheiul Sene! orbi, 
la fel de orbi.

Peste tot, in piețe, la metrou zărești 
reclame de medici oculiști 

Totuși, medicina n-a putut să Ic 
dezvăluie frumusețea Parisului.

Și astfel, orbi, bîntuie prin orașul 
pentru care ți-ar trebui o sută de 

ochi.
Jalnici sint orbii, dar cei mai de 

plins la Paris sînt.

Monologul 
însinguratului
Mă-nalț și totuși nu am nici n 

bucurie.
Aici, unde-am ajuns, mai frig e și-I 

singurătate.
Știam c-așa va fi. dar nerăbdarea 
M-a-mpins spre astă stearpă 

fundătură.

Miini de femeie — moarte — 
pe umeri, într un dans macabru 

Îmi dau aceeași bucurie tristă.
Mă infioară iarna asta de aprilie. 
Mi-e frig, 
Mi-e tare frig.

moda, altfel

Fluorina

Nu în toate epocile pietrele prețioase 
au fost „primele doamne** în capriciosul 
univers al modei. De multe ori cele se. 
mi-prețioase au fost rivale de temut nu 
numai prin calitățile lor estetice natu
rale ci și datorită unor trăsături — cal 
pricioase si ele — a fi mai rezistente 
sau mai fragile la prelucrare.

Dintre toate pietrele semj.pretioase. 
fluorina este cea mai tandră si posedă, 
din punctul de vedere al coloritului, cris
talele cele mai spectaculoase. galbene, 
verzi, albastre, violete. în diferite in
tensități. Din gama aceasta atrăgătoare 
lipsește doar roșul.

In stare amorfă, necristalizată, fluor na 
nu este un minereu rar în lume, zăcă
mintele sînt numeroase si generoase în 
Europa. America. India. China. Coreea și 
extracțiile sînt utilizate în mod curent în 
industria chimică și metalurgică. în on
tică iar în industria fabricării aluminiu. 
Iul. datorită punctului său de fuziune 
relativ scăzut, poate fi un excelent fon. 
dant.

Ca material „la modă** în domeniul or
namentelor se pare că fluorina a fost 
prelucrată din timpuri foarte vechi, căci 
s-au găsit coliere meșteșugite în grotele 
preistorice belgiene. Nici Indienii din 
America nu disprețuiau frumusețea fluo. 
rinei în bijuteriile lor dar romanii i-au 
acordat un adevărat titlu de glorie. S-a 
discutat mult timp despre natura faimoa
selor vase „murrhins**, despre ciudatul 
material din care erau realizate și care 
era bănuit a fi fiind topazul. Dar topa
zul este un material rezistent și ar fl 
trebuit ca aceste splendide vase să ne fi 
parvenit în oricît de mică măsură nu

Prea scurt, timpul
Nu am timp să mă lepăd de multe 
Și să uit, nu am timp, tot ce-aș vrea. 
Pentru clasicii greci sil nevoie 
De ani buni, cel puțin vreo cîțiva.

Și probabil la fel pentru Dante, 
Pentru limba franceză la fel, 
Peisaje, femei, laolaltă 
Vor dispare odată cu el.

Călător cu valize prea grele 
înainte de zborul final,
Aștepta voi pe marginea vieții 
Să mai scap de bagajul mortal.

Cum să-mi lepăd, o, doamne, povara, 
Tot balastul a cincizeci de ani, 
Inflexibila vamă-I pindește 
Iar aici nu mai face doi bani.

Istovit ca o cumpănă veche.
Solitar sub al timplelor cerc, 
Vă voi face un semn enigmatic 
Tuturor, doar un semn, și-am să 

plec.

Dedublare
Ne-nconjură năluci de gheață. 
Indiferenți ca doi străini 
Am apucat, precum apucă 
Străine căi. doi beduini.

Și unul altuia tnchis-am 
Cărarea tainică de-acces, 
Ca două urbi medievale 
Ce calea luptei au ales.

Doar noaptea, cînd. cu miini de vată, 
Se trag obloane, poduri reci,
Tu te strecori pe lingă paznici 
Și-apoi tiptil in mine treci.

Cutreieri visu-mi, fantomatic, 
Făptura-ntreagă mi-o cuprinzi, 
Iml mingii tandru și sfielnic 
Ochi cercănați ,obraji livizi.

...Tîrziu e. Peste cerul negru 
Roiesc vîrtcjuri sinilii,
Tresari, clipești, dispari in goană 
Pe drumul ce doar tu il știi.
Și iată ne străini și sumbri 
Stind astăzi iar, cum stăm ades, 
Ca două urbi medievale 
Ce calea luptei au ales.

Prezentare și traducere : 
Marius Dobrescu

numai prin date istorice sl literare. Pil. 
nins citează un caz. singular al unui per
sonaj consular care șocat si îndrăgostit 
de frumusețea unej cupe de murrhin nu 
s-a mulțumit să_| soarbă doar conținutul 
ci a ronțăit cu dinții marginile cupei, 
ceea cp nr putea fi un argument că ma
terialul ora fluorina. numai el atestînd 
o asemenea fragilitate la atita frumusețe. 
Poate do aceea Renașterea a renunțat a-1 
mai folosi în obținerea obitcielor decorati
ve. Secolul al XVIJT.lea ii va reabilita far
mecul si moda. în bijuterii precum si or
namental. mai ales în Anglia, la Castle
ton si Ia Derbyshire, unde s-a descoperit 
o varietate ..blue john"*. cu vine galbene 
și violet, mai mult sau mat puțin con
centrice. tn Franța, abia al doilea impe
riu. cînd Garnier a construit Opera a re
apărut fluorina. în executarea balustra
dei caro domina marea scară. Paiva a 
imitat această fantezie în hotelul său de 
pe Champs Elvsăes. model de excentrici, 
tate si mare lux. De două secole. Asia sl 
China nu încetează să fațeteze fluorina, 
car« montată în obiecte de podoabă sau 
de decorat, c vînată cu entuziasm de ma
joritatea turiștilor.

Iată că în viața ..artistică** a fluorinei, 
contemporaneitatea a adus o nouă notă 
de interes : pasiunea colecționarului. Din
tre toti colecționarii de fluorină. domnul 
inginer geolog Alexis Chermette posedă 
cea mai frumoasă, mai bogată și mai 
rară colecție din lume. El a găsit exem
plare „rarisime** în Illinois șl Puy-de 
DAme, Colecția sa adună piese de toate 
varietățile în condiții perfecte : cristale 
cubice de excepțională mărime. Oru toa. 
te că are sl cîteva obiecte realizate în 
acest material, colecționarul preferă cris
talele naturale, cît mai perfect fațetate și 
mal deosebit nuanțate. Expunerea lor în 
vitrine, dispoziția lor în jocuri savante 
de lumini sînt o preocupare dar si o 
mare satisfacție a acestui colecționar 
original. Există oameni care-și permit să 
aibă și astfel de probleme „fluorine**.

Corina Cristea



ALBERT CAMUS

PROEE JIA REVOLUȚIONARĂ
Profeția lui Marx este tot atit de re

voluționară ca si principiul său. Toată 
realitatea umană, găsindu-si originea in 
raporturile de producție, conduce la o 
devenire istorică revoluționară. La fie
care nivel de producție economia susci
tă antagonisme care distrug. în profitul 
unui nivel superior de producție, socie
tatea corespunzătoare. Capitalismul este 
ultimul dintre aceste stadii deoarece pro
duce condiții unde rntagonismul va 
fi rezolvat sau nu va mal fi econo- 
mi.c. In acea zi. istoria noastră va 
fi preistorie. Dintr-o altă perspecti
vă această schemă este' chiar cea 
a lui Hegel, Dialectica este privită 
din unghiul de vedere al producției si 
al muncii nu din cei al sufletului. Fără 
îndoială. Marx. nu a vorbit niciodată de 
materialismul dialectic. I-a lăsat pe cei 
de după el să celebreze această mon
struoasă logică, spunînd că realitatea 
este economică si dialectică. Realitatea 
este o devenire perpetuă, afirmată de 
șocul fecund al antagonismului rezolvat, 
de fiecare dată, printr-o sinteză superi
oară caie. ea însăși suscită contrariul 
său si face ca din nou istoria să avan
seze. Ceea ce Hegel afirma ca fiind rea
litatea contra spiritului. Marx numește: 
economia contra societății fără clase. Fie
care lucru este el însuși și contrariul său. 
această contradicție forțîndu-1 să devină 
altceva. Capitalismul, pentru că este bur
ghez. se dezvăluie revoluționar și face loc 
comunismului.

Originalitatea lui Marx stă în afirmația 
că istoria atît timp cît este dialectică 
este si economică. Hegel, mai suveran, 
spunea că istoria este materie și spirit. 
Ea nu putea, de altfel, să fie materie în 
măsura în care era spirit și invers. 
Marx neagă spiritul ca înfățișare ultimă 
și afirmă materialismul istoric.

Se poate remarca imediat, cum a fă
cut-o si Berdlaeff. imposibilitatea conci
lierii dialecticii și materialismului. Nu 
poate fi aici mai multă dialectică decît 
gîndire. Dar. materialismul însuși este o 
noțiune ambiguă. Pentru a forma doar 
acest cuvînt trebuie subliniat că există, 
deia. în lume, mai mult decît materia. 
Acest criteriu se va aplica și materialis
mului istoric. Mai precis, istoria, se dis
tinge de natură prin aceea că o trans
formă prin voință, știință și pasiuni. 
Marx nu este, deci, un materialist pur. 
pentru motivul că nu există nici un ma
terialism pur. nici absolut. Există atît 
de puțin din acesta încît Marx recunoaș
te că dacă armele fac să triumfe istoria, 
teoria, poate la fel de bine, să suscite 
armele. Poziția lui poate fi mai corect 
denumită : determinism Istoric. El nu 
neagă rolul gindirii. ci o presupune ab
solut determinată de realitatea exterioa
ră. ..Pentru mine, mișcarea gindirii nu 
este decît reflexia mișcării reale, trans
portată și transpusă în creierul uman". 
Această definiție grosolană nu are nici 
un sens. Cum și de ce o mișcare exteri
oară poate fi ..transportată" în creier, 
este nimic față de ideea „transpoziției" a- 
cestei mișcări. Marx avea filozofia măr
ginită a secolului său. ceea ce el dorea 
să spună se poate defini pe alte planuri.

Pentru el. omul, nu este decît istorie 
și in mod deosebit istoria mijloacelor de 
producție. Marx remarcă, de fapt, că o- 
mul se distinge de animal prin faptul că 
produce mijloace ale subzistenței. Dacă 
acesta nu ar mînca. nu s-ar îmbrăca și 
nu s-ar adăposti, el. n-ar exista. Acest 
primum vivere este cea dinții determi
nare a sa. Puținul pe care îl gîndește, în 
acest moment, este in raport direct cu 
necesitățile sale inevitabile. Marx de
monstrează. apoi, că această dependentă 
este constantă și necesară. Istoria indus
triei este partea deschisă facultăților e- 
sențiale ale omului. Generalizarea sa, 
oonstă în a extrage din această afirmație 
că. pe scurt, dependenta economică este 
unică și suficientă. Ceea ce rămîne de 
demonstrat. Se poate admite că determi
narea economică ioacă un rol capital în 
geneza acțiunilor și Ideilor umane, fără 
a concluziona, cum procedează Marx. că 
revolta germanilor împotriva lui Napo
leon a fost datorată linsei de zahăr șj 
cafea. In rest, determinismul pur este si 
el absurd. Dacă nu ar fi așa. ar fi fost 
de ajuns o singură afirmație adevărată 
pentru ca. din consecință în consecință, 
să se ajungă Ia un adevăr absolut. Ne- 
exlstînd aceasta, fie noi nu am pronun
țat niciodată vreo afirmație adevărată, 
nici măcar cea care impunea determinis
mul. fie ar fi fost suficient să spunem 
adevărul, fără o urmare, pentru ca de- 
termi’ • oul să devină fals. De aseme
nea. M. < avea motivele sale, străine lo
gicii pure, pentru a proceda la o simpli
ficare atît de arbitrară.

Punînd la originile omului determina-

I

(amus: 79 (lc ani
„Revoluția nu trebuie făcută pentru 

a se da puterea unei clase, ci pentru 
a se da o șansă vieții" — scria Camus 
în Caietele sale, anticipind puțin car
tea ce urma să apară în 1951, la edi
tura Gallimard, „L’homme revolte". 
Nelradus. oină acum. în limba româ
nă. volumul dovedește un fir analitic 
și lurid Pe care CatîfuS și-a construit 
întregul eșafodaj al ideilor sale. De 
ia revoluția in artă. în social, în po
litic si economic, el punctează ironic 
dar profund sensul unei vieți PC care 
principalul personaj al cărții, omul, îl 
traversează. Revoltă, revoluție și te
roare.

De aceea, traducerea ce urmează este 
și trebuie să fie luată ca o mică parte 
din întreaga construcție analitică, pe 
care doar spațiul nu ne-a permis să 
o prezentăm integral.

rea economică. înseamnă a-1 rezuma pe 
acesta numai la raporturi sociale. Nu 
există ființă umană izolată. . Aceasta 
este descoperirea incontestabilă a seco
lului al XfX-lea. O deducție arbitrară, 
astfel, conduce la a spune că omul nu 
este izolat în societate din motive socia
le. Dacă, de fapt, spiritul solitar trebuie 
explicat prin ceva ce este în afara fiin
ței umane, aceasta nu ar fi ducît calea 
transcendenței. Socialul. în schimb, nu-1 
are decit pe om ca autor. Dacă se poate 
afirma că socialul este. în același timj?, 
creatorul omului, s-ar lua în considerare 
o explicație totală ce permite expulzarea 
transcendentei. Omul este atunci. asa 
cum îl vrea Marx, „autor si actor al pro
priei sale istorii". Profeția lui este re
voluționară căci pune capăt momentului 
de negație începută de filozofia ilumi
nistă. Iacobinii distrugeau transcendența 
unui zeu personal dar o înlocuiau cu 
transcendenta principiilor. Marx înteme
iază ateismul contemporan distrugînd și 
transcendența principiilor. Credința este 
înlocuită în 1789 de rațiune. Dar. această 
rațiune. în fixitatea sa. este transcenden
tală. Mai radical decît Hegel. Marx dis
truge transcendenta rațiunii precipitînd-o 
în istorie. El merge mai departe decît 
Hegel, considerîndu-1 pe acesta un idea
list (ceea ce este la fel de neadevărat 
cum Marx ar fi fost un materialist) în 
măsura în care tocmai domnia spiritu
lui restituie, de o manieră sigură, valoa
rea supra-istorică.

„Capitalul" reia dialectica stăpînului și 
supusului dar restituie conștiința sinelui 
prin autonomia economică, domnie defi
nitivă a spiritului absolut prin încorona
rea comunismului. „Ateismul este uma
nismul mijlocit prin suprimarea religiei, 
comunismul este umanismul mijlocit prin 
suprimarea religiei, comunismul fiind u- 
manismul mijlocit prin suprimarea pro
prietății private". Alienarea religioasă 
are aceeași origine cu alienarea econo
mică. Nu se sfîrșește. astfel, cu religia 
decît realizînd libertatea absolută a o- 
mului în raport cu determinările sale 
materiale. Revoluția se identifică cu ate
ismul și cu supremația individului.

Iată de oe Marx pune accent pe deter
minarea economică si socială. Efortul său 
cei mai fecund a fost de a dezvolta rea
litatea care se ascundea în spatele valo
rilor formale legate de burghezia timpu
lui său. Teoria lui Marx. a mistificării, 
este în continuare valabilă pentru că ea 
este universal valabilă, aplicîndu-se mis
tificărilor revoluționare. Libertatea pe 
care o revela M. Thiers era o libertate a 
privilegiului consolidat de autorități, fa
milia exaltată de ziarele conservatoare 
menținîndu-se într-o stare socială primi
tivă. Morala prospera pe baza degradării 
vieții muncitorilor. Faptul că exigentele 
onestității si inteligentei au fost supuse 
scopurilor egoiste, prin ipocrizia unei so
cietăți mediocre si cupide este un rău pe 
care Marx. punînd totul la îndoială, l-a 
denunțat cu o forță nemaiîntîlnită înain
tea lui. Această denunțare Indignată a 
atras alte excese care cereau o nouă de
nunțare.

Dar. înainte de toate, trebuie știute și 
amintite originile denunțării : In sîngele 
insurecției, zdrobită în 1834 la Lyon si

în 1871. în cruzimea mîrșavă a moraliști
lor de la Versailles. „Omul care nu po
sedă nimic astăzi, nu are nimic". Dacă 
această afirmație este falsă, ea era a- 
proape adevărată în societatea optimistă 
a secolului al XIX-lea. Extrema decădere 
adusă de economia prosperității, trebuia 
să-l forțeze pe Marx să dea prioritate 
raporturilor sociale si economice pen
tru a exulta profeția domniei omului.

Se înțelege mai bine, astfel, explicația 
pur economică a istoriei pe care o ofe
ră Marx. Dacă principiile mint. doar 
realitatea mizeriei și a muncii este a- 
devărată. Dacă, se poate demonstra, apoi, 
că acea realitate este suficientă pentru a 
explica trecutul și viitorul omului, prin
cipiile vor fi îndepărtate pentru totdeau
na. în același timp cu societatea care s-a 
prevalat de ele. Aceasta este opera lui 
Marx.

Omul s-a născut odată cu producția și 
societatea. Inegalitatea funciară, perfec
țiunea. mai mult sau mai puțin rapidă 
a mijloacelor de producție, lupta pentru 
existentă, au- creat inegalități sociale care 
s-au cristalizat în antagonismele dintre 
producție și distribuție, deci. în luptă de 
clasă. Aceste lupte și antagonisme repre
zintă forța motoare a istoriei. Sclavia an
tică. iobăgia feudală au fost etapele unui 
drum lung care a ajuns iscusința secole
lor clasice unde producătorul e stăpînul 
mijloacelor de producție. In acest mo- : 
mer.t. debutul relațiilor internaționale, 
descoperirea unor noi deschideri, cereau 
o producție mai puțin provincială Contra
dicția între modul de producție si noile 
necesități de distribuție anunța. deja 
sfîrșitul unui regim al micii producții a- 
gricole și industriale. Revoluția indus
trială. descoperirea mașinii cu aburi, 
concurenta pentru piețe de desfacere, au 
dus în mod necesar, la exproprierea mi
cilor proprietari si la constituirea mari
lor manufacturi. Mijloacele de producție 
erau, astfel, centralizate în mîinile celor 
ce puteau să le cumpere. Adevărațil pro
ducători. muncitorii, nu mai dispuneau 
decît de forța brațelor lor. pe care o pu
teau vinde „oamenilor cu bani". Capita
lismul burghez se definește. în acest mod, 
prin separarea producătorului de mij
loacele sale de producție. Din acest anta
gonism va decurge o serie de consecin
țe inevitabile care îi vor permite lui 
Marx să anunțe sfîrșitul antagonismelor 
sociale.

La prima vedere, nu există motiv prin 
care principiul ferm de stabilire al unei 
lupte dialectice între clase încetează din
tr-o dată de a mai fi real.

El este întotdeauna adevărat sau el 
niciodată nu a fost adevărat Marx spune 
corect că nu vor mai fi lupte de clasă 
după revoluție, asa cum nu au mai exis
tat legi după 1789. Dar. legile au dispă
rut fără dispariția claselor si nimic nu 
afirmă că acestea nu vor ceda locul unui 
alt antagonism social. Esențialul profeției 
marxiste tine de această afirmație.

Se cunoaște schema marxistă. Marx. 
după Adam Smith si Ricardo definește 
valoarea întregii mărfi prin cantitatea 
muncii ce a produs-o. Cantitatea de 
muncă vîndută de muncitori capitalistu
lui este ea însăși o marfă a cărei valoa
re va fi definită tot prin cantitatea de 

muncă produsă. Altfel spus, prin va 
rea bunurilor de oonsum necesare ex„ 
tentei. Capitalistul cumpărînd acea mari 
se angajează astfel să plătească acelui 
care vinde suficient pentru ca respect 
vul să poată trăi. In același timp, cr 
talislul, primește dreptul de a-1 facx 
muncitor să lucreze cît poate mai mu.

(......................................................... )
Interesul capitalistului este de a pr< 

lungi la maximum orele de lucru, sa 
dacă nu poate aceasta, de a-1 face I 
muncitor să lucreze la randamei 
maxim. Prima cerință tine mai mult c 
cruzime si forțare, a doua tine de orgt 
nizarea producției. Ea duce, mal întîi i 
diviziunea muncii iar apoi la utilizare 
mașinii ce dezumanizează lucrătoru 
Concurenta pentru piața de desfacere, r 
de o parte și necesitatea investițiilor d 
ce în ce mai mari în materiale noi, pr< 
duce fenomene de concentrare și acumi 
lare. Micii capitaliști sînt la început al 
sorbiți de cei mari, care pot mențin 
spre exemplu, preturi scăzute timp îi 
delungat. Una din cea mai mare parte 
profitului este investită, la sfîrșit. în tel 
nologie nouă și acumulată în partea st: 
bilă a capitalului. Această mișcare '

■ blă grăbește, la început, ruina cla 
mijlocii, care se alătură proletariat .. 
și concentrează, apoi. în mîlni din ce 
ce mai puține rezultatele muncii. Astf< 
muncitorimea este supraestimată in m 
sura în care pierderea drepturilor cresl 
Capitalul nu se mai concentrează 
în mîinile cîtorva stăpîni. a căror pt 
în creștere, este bazată oe furt. Zdrunc 
nate de crizele succesive ale contradict 
ilor sistemului, acești stăpîni nu mai p 
nici măcar să asigure existenta sclavii 
lor. care depind. în acest mod de mi 
oficială sau privată.

Va veni o zi cînd. în mod fatal. a 
mată de sclavi oprimați se vor găsi 
fata cîtorva stăpîni indignați. Aceas 
este ziua revoluției. „Ruina burghezi 
și victoria proletariatului sînt în m< 
egal inevitabile". Această descriere oel 
bră nu tine cont., încă, de sfîrșitul anti 
gonismeior. După” victoria proletariatuli 
lupta pentru viată poate să continue 
poate da naștere altor antagonisme. Doi 
noțiuni intervin în acest moment : ui 
economică și anume Identificarea dezvc 
tării producției cu dezvoltarea societă 
iar cealaltă, pur sistemică. care este m 
siunea proletariatului. Acestea se reîi 
tîinesc în ceea ce se poate numi fatali 
mul activ al lui Marx.

Aceeași evoluție economică care coi 
centrează, de fapt, caoitalul într-un n' 

măr restrîns de mîini și produce antagonl 
mul. crud și. într-un anumit fel. ire< 
El arată că. la cel mai înalt nivel 
dezvoltării forțelor de producție, este s 
ficlent un impuls pentru ca proletariat 
să se găsească singur în posesia mljloac 
lor de producție, fermecat deja de pr 
prietatea privată. Rezultatul lnevital
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